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A Desembargadora Célia Regina de Lima de Pinheiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, etc. RESOLVE

 
PORTARIA N° 3298/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019. *Republicada por retificação

 
Considerando o gozo de licença médica do Juiz de Direito Marco Antônio Lobo Castelo Branco,
protocolizado sob o Nº PA-REQ-2019/11247.

 
DESIGNAR o Juiz de Direito César Augusto Puty Paiva Rodrigues, titular da 11ª Vara Cível e Empresarial,
para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 8ª Vara Cível e Empresarial no período de 09 a 14 de
julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3302/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019. *Republicada por retificação

 
Considerando o gozo de licença médica do Juiz de Direito Ademar Gomes Evangelista, protocolizado sob
o Nº PA-REQ-2019/11039.

 
DESIGNAR a Juíza de Direito Margui Gaspar Bittencourt, titular da 1ª Vara de Família, para responder,
sem prejuízo de sua jurisdição, pela 6ª Vara de Família nos dias 08 e 09 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3304/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019. *Republicada por retificação

 
Considerando o gozo de folga, por compensação de plantão, do Juiz de Direito David Guilherme de Paiva
Albano.

 
Art. 1º DESIGNAR a Juíza de Direito Substituta Célia Gadotti Bedin para responder, sem prejuízo de suas
designações anteriores, pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos dias 11, 12 e 16 de julho do
ano de 2019.

 
Art. 2º DESIGNAR a Juíza de Direito Substituta Célia Gadotti Bedin para responder, sem prejuízo de suas
designações anteriores, pela Vara Criminal e CEJUSC de Paragominas nos dias 11, 12 e 16 de julho do
ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3305/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019. *Republicada por retificação

 
Considerando o gozo de folga, por compensação de plantão, do Juiz de Direito David Guilherme de Paiva
Albano.

 
DESIGNAR o Juiz de Direito Wander Luís Bernardo, titular da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
de Paragominas, para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela Direção do Fórum da Comarca de
Paragominas nos dias 11, 12 e 16 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3331/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019. *Republicada por retificação

 
Considerando o pedido de folga, por compensação de plantão, da Juíza de Direito Cláudia Regina Moreira
Favacho.

 
Art. 1º DESIGNAR a Juíza de Direito Heloísa Helena da Silva Gato, Auxiliar da Capital, para responder,
sem prejuízo de suas designações anteriores, pela 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci no período de 12
a 15 de julho do ano de 2019.

PRESIDÊNCIA
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Art. 2º DESIGNAR a Juíza de Direito Heloísa Helena da Silva Gato, Auxiliar da Capital, para responder,
sem prejuízo de suas designações anteriores, pela 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci no período de 22
a 26 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3349/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019. *Republicada por retificação

 
Considerando os termos da Portaria 3348/2019-GP.

 
DESIGNAR a Juíza de Direito Aline Cristina Breia Martins, titular da 2ª Vara de Tailândia, para responder,
sem prejuízo de sua jurisdição, pela Comarca de Mojú no período de 09 a 14 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3359/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o pedido de folga, por compensação de plantão, do Juiz de Direito Heyder Tavares da Silva
Ferreira.

 
Art. 1º DESIGNAR o Juiz de Direito Maurício Ponte Ferreira de Souza, titular da 2ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar Contra Mulher, para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 1ª Vara Penal
de Inquéritos Policiais e Auditoria Militar nos dias 12, 17 e 18 de julho do ano de 2019.

 
Art. 2º DESIGNAR o Juiz de Direito Maurício Ponte Ferreira de Souza, titular da 2ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar Contra Mulher, para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 1ª Vara Penal
de Inquéritos Policiais e Auditoria Militar no período de 22 a 26 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3360/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o pedido de folga, por compensação de plantão, da Juíza de Direito Iacy Salgado Vieira Dos
Santos.

 
DESIGNAR a Juíza de Direito Aldinéia Maria Martins Barros, titular da Comarca de São Caetano de
Odivelas, para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela Comarca de Santo Antônio do Tauá nos
dias 15 e 16 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3361/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o pedido de folga, por compensação de plantão, da Juíza de Direito Shérida Keila Pacheco
Teixeira Bauer.

 
DESIGNAR a Juíza de Direito Ana Lúcia Bentes Lynch, titular da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, para
responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível e 3º CEJUSC da Capital
no dia 16 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3362/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o pedido de folga, por compensação de plantão, da Juíza de Direito Shérida Keila Pacheco
Teixeira Bauer.

 
DESIGNAR a Juíza de Direito Tânia Batistello, titular da 5ª Vara do Juizado Especial Cível, para
responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 4ª Vara do Juizado Especial Cível e 3º CEJUSC da Capital
no dia 16 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3365/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.
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Considerando os termos da Portaria 3349/2019-GP.

 
DESIGNAR o Juiz de Direito Arielson Ribeiro Lima, titular da 1ª Vara de Tailândia, para responder, sem
prejuízo de sua jurisdição, pela Comarca de Mojú no período de 15 a 30 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3366/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando os termos da Portaria 3365/2019-GP.

 
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3172/2019-GP, quanto a designação do Juiz de Direito Charbel Abdon
Haber Jeha para responder pela Comarca de Mojú no período de 16 a 30 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3367/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando a designação do Magistrado José Antônio Ferreira Cavalcante para o exercício da função
de Juiz Auxiliar da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém deste Egrégio Tribunal de
Justiça.

 
Considerando, ainda, a imperiosa continuidade da prestação jurisdicional, atividade típica do Poder
Judiciário e fundamento de caráter constitucional (art. 93, inciso XII), que traduz a prevalência do interesse
público.

 
Considerando, ainda, o disposto no art. 6º, §5°, da Lei Ordinária Estadual n°. 7.588/11.

 
Considerando, ainda, os termos do expediente PA-MEM-2019/26541.

 
SUSPENDER, por necessidade de serviço, as férias do Juiz de Direito José Antônio Ferreira Cavalcante,
Juiz Auxiliar da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, programadas para o mês de
julho do ano de 2019, no período de 01 a 15 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3368/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando a designação da Magistrada Rubilene Silva Rosário para o exercício da função de Juíza
Auxiliar da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém deste Egrégio Tribunal de Justiça.

 
Considerando, ainda, a imperiosa continuidade da prestação jurisdicional, atividade típica do Poder
Judiciário e fundamento de caráter constitucional (art.93, inciso XII), que traduz a prevalência do interesse
público.

 
Considerando, ainda, o disposto no art. 6º, §5°, da Lei Ordinária Estadual n°. 7.588/11.

 
Considerando, ainda, os termos do expediente PA-REQ-2019/05371.

 
SUSPENDER, por necessidade de serviço, as férias da Juíza de Direito Rubilene Silva Rosário, Juíza
Auxiliar da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, programadas para o mês de julho
do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3369/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o gozo de férias do Juiz de Direito Edmar Silva Pereira.

 
DESIGNAR o Juiz de Direito Cláudio Henrique Lopes Rendeiro, titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, para
responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 1ª Vara do Tribunal do Júri no período de dia 16 a 30 de
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julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3370/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o gozo de férias da Juíza de Direito Renata Guerreiro Milhomem de Souza.

 
DESIGNAR o Juiz de Direito Marcelo Andrei Simão Santos, titular da 2ª Vara Criminal de Marabá, para
responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 1ª Vara Criminal de Marabá no período de 16 a 30 de julho
do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3371/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o gozo de férias do Juiz de Direito Cosme Ferreira Neto.

 
DESIGNAR a Juíza de Direito Substituta Juliana Fernandes Neves para responder, sem prejuízo de suas
designações anteriores, pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém no período de 15 a 31 de julho do
ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3372/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o gozo de férias do Juiz de Direito Cosme Ferreira Neto.

 
Art. 1º DESIGNAR o Juiz de Direito Gerson Marra Gomes, titular da Vara do Juizado Especial Cível de
Santarém, para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 3ª e 4ª Vara Cível e Empresarial de
Santarém nos dias 15 e 16 de julho do ano de 2019.

 
Art. 2º DESIGNAR o Juiz de Direito Gerson Marra Gomes, titular da Vara do Juizado Especial Cível de
Santarém, para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela Direção do Fórum da Comarca de
Santarém nos dias 15 e 16 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3373/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o pedido de folga, por compensação de plantão, do Juiz de Direito Gerson Marra Gomes.

 
DESIGNAR a Juíza de Direito Carolina Cerqueira de Miranda Maia, titular da Vara do Juizado Especial de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém, para responder, sem prejuízo de sua
jurisdição, pela Vara do Juizado Especial Cível de Santarém no dia 17 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3374/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o gozo de férias do Juiz de Direito Cosme Ferreira Neto.

 
DESIGNAR o Juiz de Direito Laércio de Oliveira Ramos, titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de
Santarém, para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
e Direção do Fórum da Comarca de Santarém no período de 17 a 31 de julho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3375/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o gozo de férias da Juíza de Direito Carmen Oliveira de Castro Carvalho.

 
DESIGNAR a Juíza de Direito Andréa Cristine Corrêa Ribeiro, titular da 3ª Vara do Juizado Especial Cível,
para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 10ª Vara do Juizado Especial Cível no período de 15
de julho a 13 de agosto do ano de 2019.
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PORTARIA N° 3376/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO a institucionalização do Projeto ¿Semana da Conciliação em Execução Fiscal¿, através
da Portaria nº 4306/2013-GP, apresentado pela Magistrada Kédima Pacífico Lyra, titular da 1ª Vara de
Execução Fiscal;

 
CONSIDERANDO, ainda, o expediente protocolizado sob nº PA-OFI-2019/05607, formalizado pela
magistrada Kédima Pacífico Lyra,

 
AUTORIZAR a realização da 9ª SEMANA DA CONCILIAÇÃO FISCAL na 1ª Vara de Execução Fiscal de
Belém, com a realização de audiências no período de 9 a 20 de setembro do ano de 2019, no horário de 8
às 14h, no Fórum Cível da Capital, visando oportunizar aos devedores de créditos tributários com ação de
execução fiscal ajuizada a possibilidade de acordo, através do parcelamento do débito tributário, com
redução sobre juros e multas, conforme previsão legal.

 
PORTARIA N° 3377/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente protocolizado PA-MEM-2019/28189, formalizado pela Secretaria de
Informática do TJPA, comunicando a indisponibilidade do Sistema de gestão de processo judicial - LIBRA,
no dia 11/7/2019,

 
SUSPENDER os prazos processuais no dia 11 de julho de 2019, somente para os processos físicos, nas
unidades judiciárias do Estado que dependem do sistema de gestão de processo judicial - LIBRA.

 
PORTARIA N° 3378/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o gozo de licença médica do Juiz de Direito Marco Antônio Lobo Castelo Branco,
protocolizado sob o Nº PA-REQ-2019/11247.

 
DESIGNAR o Juiz de Direito Célio Petrônio D¿ Anunciação, titular da 5ª Vara Cível e Empresarial, para
responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 8ª Vara Cível e Empresarial no período de 15 a 18 de julho
do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3379/2019-GP. Belém, 15 de julho de 2019.

 
Considerando o pedido de desistência do gozo de folga, por compensação de plantão, da Juíza de Direito
Aline Cristina Breia Martins.

 
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3037/2019-GP, que designou o Juiz de Direito Arielson Ribeiro Lima,
titular da 1ª Vara de Tailândia, para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 2ª Vara de Tailândia e
Direção do Fórum da Comarca de Tailândia no dia 28 de junho do ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3380/2019-GP. Belém, 16 de julho de 2019.

 
Dispõe sobre a criação da Grupo de Trabalho para a elaboração e implantação do Plano de Gestão de
Riscos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pará.

 
A Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do Tribunal do Justiça do Estado do Para¿,
em exercício, no uso de suas atribuições legais, e

 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 8º e 9º da Portaria nº 3016/2019-GP, de 08 de julho de 2019,

 
RESOLVE:
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Art.  1º Constituir Grupo de Trabalho para proceder à elaboração e implantação do Plano de Gestão de
Riscos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, que será composta pelos seguintes membros:

 
I ¿ Evandro Amorim Lélis, Coordenador;

 
II ¿ Patrícia do Socorro Campos Casseb, representante do Departamento de Planejamento, Gestão e
Estatística;

 
III ¿ Betânia Souza da Silva Pinheiro, representante do Departamento de Planejamento, Gestão e
Estatística;

 
IV ¿ Ivan Tavares Neiva, representante do Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística.

 
Art. 2º Caberá à Comissão de que trata o artigo 1º a elaboração do Plano de Gestão de Riscos e a sua
implantação de acordo com a Política de Gestão de Riscos definida na Portaria nº 3016/2019-GP de 2019.

 
Art. 3º O Grupo de Trabalho poderá solicitar informações de outros setores deste Tribunal, bem como
convidar representantes outros órgãos e entidades, públicas e privadas, além de pesquisadores e
especialistas, quando necessário, para o cumprimento das suas finalidades.

 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
PORTARIA N° 3381/2019-GP. Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO a instituição do Projeto Experimental de Teletrabalho, no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Pará, através da Portaria nº 2897-GP, de 17 de julho de 2019;

 
CONSIDERANDO a necessidade de realização de ajustes no projeto, em razão do caráter experimental
do mesmo,

 
Art. 1º  Alterar dispositivos na Portaria nº 2897-GP, de 17 de junho de 2019, que institui o Projeto
Experimental de Teletrabalho, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e dispõe sobre sua
regulamentação e funcionamento.

 
Art. 2º  Ficam alterados os dispositivos da Portaria nº 2897-GP, de 17 de junho de 2019, abaixo
relacionados, que passam a vigorar com a seguinte redação:

 
¿Art. 4º  ...................................................................................

 
Parágrafo único.  O projeto experimental do teletrabalho abrange exclusivamente os processos que
tramitam pelos sistemas judiciais eletrônicos.¿ (NR)

 
¿Art. 24  .................................................................................

 
I ¿ 1(um) Juiz indicado pela Presidência;

 
II ¿ Secretário de Gestão de Pessoas;

 
III¿ Secretário de Informática;

 
IV ¿ Secretário de Planejamento, Coordenação e Finanças;

 
V - 1 (um) representante do Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística ¿ DPGE.
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VI ¿ 1 (um) gestor de unidade participante do teletrabalho;

 
VII ¿ 1 (um) servidor da unidade de saúde;

 
VIII - 1 (um) representante do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará.¿ (NR)

 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
PORTARIA N° 3382/2019-GP. Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 2897/2019-GP, de 13 de junho de 2019, que institui o Projeto
Experimental de Teletrabalho, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Pará e dispõe sobre
sua regulamentação e funcionamento, com redação dada pela Portaria nº 3381/2019-GP;

 
CONSIDERANDO as disposições do art. 22 do referenciado normativo;

 
CONSIDERANDO indicação formalizada através do expediente PA-EXT-2019/04614,

 
RESOLVE:

 
Art. 1.º  Atualizar a Comissão de Gestão do Teletrabalho do Poder Judiciário do Estado do Pará, composta
pelos seguintes integrantes:

 
I ¿ Juiz de Direito Caio Marco Berardo, Titular da Vara de Execução Penal de Marabá;

 
II ¿ Maria de Lourdes Carneiro Lobato, Secretária de Gestão de Pessoas;

 
III ¿ Diego Baptista Leitão, Secretário de Informática;

 
IV ¿ Sueli Lima Ramos Azevedo, Secretária de Planejamento, Coordenação e Finanças;

 
V - Jonelson Magno Dias, Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística;

 
VI ¿ Juíza de Direito Márcia Cristina Leão Murrieta, Titular da 9ª Vara do Juizado Especial Cível;

 
VII ¿ Manoel de Christo Alves Neto, Coordenador da Coordenadoria de Saúde;

 
VIII ¿ Danyelle Rodrigues Martins, representante do Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do
Pará ¿ SINDJU-PA.

 
Parágrafo único. Quando o titular não puder justificadamente comparecer à reunião da Comissão, poderá
indicar eventualmente outro servidor para substituí-lo, nos termos do parágrafo único da Portaria nº
2897/2019-GP.

 
Art. 3º A Comissão será coordenada pelo Juiz de Direito Caio Marco Berardo, com o apoio da Secretaria
de Gestão de Pessoas.

 
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
PORTARIA N° 3384/2019-GP. Belém, 16 de julho de 2019.

 
Considerando a designação do Magistrado Geraldo Neves Leite para o exercício da função de Juiz Auxiliar
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da Presidência.

 
Considerando, ainda, a imperiosa continuidade da prestação jurisdicional, atividade típica do Poder
Judiciário e fundamento de caráter constitucional (art.93, inciso XII), que traduz a prevalência do interesse
público.

 
Considerando, ainda, o disposto no art. 6º, § 5º, da Lei Ordinária Estadual n°. 7.588/11.

 
SUSPENDER, no período de 16 a 30 de julho de 2019, por necessidade de serviço, as férias do Juiz de
Direito Geraldo Neves Leite, Auxiliar da Presidência, programadas para o mês de julho de 2019.

 
PORTARIA N° 3385/2019-GP. Belém, 16 de julho de 2019.

 
Considerando o gozo de férias do Juiz de Direito João Lourenço Maia da Silva.

 
DESIGNAR o Juiz de Direito Gabriel Costa Ribeiro, Auxiliar de 3ª entrância, para responder, sem prejuízo
de suas designações anteriores, pela 2ª Vara Cível e Empresarial no período de 15 a 29 de julho do ano
de 2019.

 
PORTARIA N° 3386/2019-GP. Belém, 16 de julho de 2019.

 
Considerando o gozo de licença médica do Juiz de Direito Sílvio César dos Santos Maria.

 
DESIGNAR o Juiz de Direito Gabriel Costa Ribeiro, Auxiliar de 3ª entrância, para responder, sem prejuízo
de suas designações anteriores, pela 3ª Vara Cível e Empresarial no período de 15 a 22 de julho do ano
de 2019.

 
PORTARIA N° 3387/2019-GP. Belém, 16 de julho de 2019.

 
Considerando o gozo de férias da Juíza de Direito Josineide Gadelha Pamplona Medeiros.

 
DESIGNAR a Juíza de Direito Rosana Lúcia de Canelas Bastos, titular da 1ª Vara Cível e Empresarial,
para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 5ª Vara de Família no período de 18 a 22 de julho do
ano de 2019.

 
PORTARIA N° 3388/2019-GP. Belém, 16 de julho de 2019.

 
Considerando o pedido de folga, por compensação de plantão, da Juíza de Direito Márcia Cristina Leão
Murrieta.

 
DESIGNAR a Juíza de Direito Andréa Cristine Corrêa Ribeiro, titular da 3ª Vara do Juizado Especial Cível,
para responder, sem prejuízo de sua jurisdição, pela 9ª Vara do Juizado Especial Cível no dia 18 de julho
do ano de 2019.

 
PORTARIA Nº 3442/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-MEM-2019/28459; CESSAR, a
contar de 08/07/2019, os efeitos da Portaria nº 2981/2019-GP, datada de 24/06/2019, publicada no DJe do
dia 26/06/2019, que DESIGNOU o servidor MARDEN AUGUSTO DE ARAUJO NOGUEIRA FILHO,
matrícula nº 109614, para responder pela Chefia do Serviço de Aposentados e Pensionistas deste Egrégio
Tribunal de Justiça.

 
PORTARIA Nº 3443/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.
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CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-EXT-2019/01279; CESSAR os
efeitos da Portaria nº 1252/2015-GP, de 18/03/2015, publicada no DJe nº 5701, de 19/03/2015, que
COLOCOU a servidora LORENA BENTES AMARO, Auxiliar Judiciário, matrícula nº 97667, À
DISPOSIÇÃO do Ministério Público do Estado do Pará.

 
PORTARIA Nº 3445/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-REQ-2019/07492; FAZER
RETORNAR às atividades no Fórum da Comarca de Marapanim, a servidora JULIANA CASTRO
OLIVEIRA, Analista Judiciário - Área Judiciária, matrícula nº 121240, a partir do término da licença
maternidade, 07/10/2019.

 
PORTARIA Nº 3446/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-REQ-2019/11409; DESIGNAR o
servidor DARLAN OLIVEIRA CAVALCANTE, matrícula nº 126632, para exercer a função de Auxiliar de
Secretaria, junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara do Pará, durante
as férias do servidor Antônio Jorge Alves Cohen, matrícula nº 26042, retroagindo seus efeitos ao período
de 03/05/2019 a 17/05/2019.

 
PORTARIA Nº 3447/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-REQ-2019/11410; DESIGNAR a
servidora LORENZA DE FÁTIMA PAMPOLHA LIMA, matrícula nº 156400, para exercer a função de
Auxiliar de Secretaria, junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara do
Pará, durante as férias do servidor Antônio Jorge Alves Cohen, matrícula nº 26042, retroagindo seus
efeitos ao período de 17/06/2019 a 01/07/2019.

 
PORTARIA Nº 3448/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-MEM-2019/26565; DESIGNAR a
servidora KEYLA SIMONE LOPES DE OLIVEIRA DA COSTA, matrícula nº 95966, para responder pela
chefia da Unidade de Arrecadação ¿ FRJ Belém, durante as férias do titular, Sr. Everton de Araújo Silva,
matrícula nº 69809, retroagindo seus efeitos ao período de 01/07/2019 a 15/07/2019.

 
PORTARIA Nº 3449/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-REQ-2019/11411; DESIGNAR a
servidora JAQUEANE GAMA TRINDADE, matrícula nº 121827, para exercer a função de Oficial de
Justiça, junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara do Pará, durante as
férias do servidor ELDER JOSÉ PINHEIRO CHAVES, matrícula 121452, retroagindo seus efeitos ao
período de 01/07/2019 a 15/07/2019.

 
PORTARIA Nº 3450/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-MEM-2019/28331; DESIGNAR a
servidora SIMONNE SOARES BATISTA, matrícula nº 117218, para responder pela chefia do Serviço de
Telecomunicações deste Egrégio Tribunal de Justiça, durante as férias da titular, Sra. Márcia Valéria
Amaral Lobato, matrícula nº 68470, no período de 16/07/2019 a 14/08/2019.

 
PORTARIA Nº 3451/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-MEM-2019/28264; DESIGNAR a
servidora KELLE KATIÚSCIA DA SILVA AUZIER MARQUES, matrícula nº 67300, para responder pela
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chefia da Divisão de Bens Patrimoniais deste Egrégio Tribunal de Justiça, durante as férias do titular, Sr.
José Nasareno de Macedo Silva, matrícula nº 62430, no período de 17/07/2019 a 31/07/2019.

 
PORTARIA Nº 3452/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº PA-REQ-2019/11432; DESIGNAR a
servidora MARIA ELVIRA COSTA DA SILVA, matrícula nº 24449, para responder pela Secretaria da 2ª
Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, durante as férias da titular, Sra. Tânia Maria da
Costa Martins, matrícula nº 24414, no período de 17/07/2019 a 31/07/2019.

 
PORTARIA Nº 3453/2019-GP.    Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 12 e 15 da Resolução n° 211/2015 do CNJ, que institui a
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD),
determinando que cada órgão do Poder Judiciário deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas na
área da Tecnologia da Informação e Comunicação;

 
CONSIDERANDO o ¿Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário¿
(iGovTIC-JUD) realizado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, que prevê a formalização da
política de gestão de pessoas na área da Tecnologia da Informação e Comunicação;

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes e princípios para fundamentar as práticas de
gestão de pessoas de TIC no âmbito do TJPA,

 
RESOLVE:

 
Art. 1º Instituir a Política de Gestão de Pessoas de TIC neste Tribunal, com as seguintes diretrizes:

 
I - contribuir para o alcance da missão institucional e dos objetivos estratégicos do Tribunal;

 
II - promover a fixação de servidores no quadro permanente de TIC;

 
III - propiciar o crescimento profissional dos servidores do quadro de TIC;

 
IV - valorizar o desempenho dos servidores do quadro de TIC, observados o grau de responsabilidade e
as atribuições técnicas específicas; 

 
V - instituir mecanismos de governança a fim de assegurar a aplicação e o acompanhamento dos
resultados desta política e do desempenho da gestão de pessoas voltado para a área de TIC.

 
Art. 2º São princípios da Política de Gestão de Pessoas de TIC:

 
I - valorização dos servidores do quadro de TIC, de seus conhecimentos, habilidades e atitudes;

 
II - promoção do bem-estar físico, psicológico, social e organizacional;

 
III - fomento à cultura orientada a resultados, com foco no aperfeiçoamento dos serviços prestados,
assegurando a efetividade da prestação jurisdicional;

 
IV - desenvolvimento profissional alinhado aos objetivos estratégicos;

 
V - identificação e promoção de ações de capacitação de pessoas;
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VI - estímulo à gestão de talentos, ao trabalho criativo e à inovação;

 
VII - práticas de gestão de pessoas pautadas na ética, eficiência, isonomia, impessoalidade, publicidade,
transparência e no respeito à diversidade;

 
VIII - fomento à gestão do conhecimento.

 
Art. 3º A área de Tecnologia da Informação contará com estrutura organizacional e quadro de pessoal
específico, composto por servidores, preferencialmente, do quadro permanente do órgão, que exercerão
atividades voltadas exclusivamente para a área.

 
Parágrafo único. O quadro permanente de servidores de que trata o caput deverá ser compatível com a
demanda, adotando-se como critérios para fixar o quantitativo necessário de servidores, o número de
usuários internos e externos de recursos de TIC, bem como o referencial mínimo estabelecido na
Resolução CNJ nº 211/2015 (ENTICJUD).

 
Art. 4º  O Comitê de Gestão de TIC, com o apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas, elaborará o Plano
Anual de Capacitação dos servidores do quadro de TIC, o qual deve ter sua execução monitorada e ser
revisado quando necessário.

 
§1º O Plano Anual de Capacitação tem objetivo de desenvolver as competências gerenciais e técnicas
necessárias à operacionalização da governança, da gestão e do uso da tecnologia da informação e
comunicação.

 
§2º O Plano Anual de Capacitação deverá promover e suportar, de forma contínua, o alinhamento das
competências gerenciais e técnicas dos servidores lotados na área de TIC às melhores práticas de
governança, de gestão e de atualização tecnológica.

 
Art. 5º  O Comitê de Gestão de TIC realizará, a cada 2 (dois) anos, com o apoio da Secretaria de Gestão
de Pessoas, a análise da rotatividade de pessoal na área de TIC, objetivando avaliar a efetividade das
medidas adotadas nesta política e minimizar a evasão de servidores do quadro permanente de TIC.

 
Art. 6º  A Presidência regulamentará as atividades extraordinárias, assim consideradas aquelas que
envolvam a manutenção de serviços que necessitem ser realizados em horários distintos da jornada de
trabalho normal do servidor, bem como o plantão na área de TIC, observando a necessidade de suporte
ao processo judicial eletrônico e demais serviços essenciais. 

 
Art. 7º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
Decisão

 
Referência: PA-EXT-2019/05020

 
Assunto: Comunicação de renúncia do Titular BONIFÁCIO HUGO RAUSCH do Cartório do 2º Ofício de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Marituba-PA.

 
Trata-se de pedido de renúncia pelo Titular BONIFÁCIO HUGO RAUSCH do Cartório do 2° Ofício de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Marituba-PA, em razão de
investidura no Serviço Notarial e de Registros de Alvorada, no Rio Grande do Sul, a contar de 12/07/2019.

 
A Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior encontra-se em diligência acerca da indicação da
substituta mais antiga, aguardando resposta à consulta feita junto ao Juiz Corregedor Permanente, tendo
em vista o Provimento n° 77, do CNJ.
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É o necessário relato. Decido.

 
Pelo exposto, nos termos do artigo 39, IV da Lei Federal n°. 8.935/94, acato o pedido de renúncia do
Titular BONIFÁCIO HUGO RAUSCH do Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Marituba-PA, declarando-o vago.

 
À Divisão de Apoio Técnico Jurídico da Presidência para cumprimento do decidido, devendo dar ciência
deste ato para Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior; Juiz de Direito da Comarca; Presidente
da Comissão de Concurso Público de Ingresso na Titularidade dos Serviços Notariais e de Registros do
Estado do Pará; Comissão Permanente para Elaboração da Lista de Delegações Vagas e a Divisão de
Controle e Fiscalização de Arrecadação Extrajudicial da SEPLAN.

 
Belém, 16 de julho de 2019.

 
Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

 
PORTARIA N° 3391/2019-GP. Belém, 16 de julho de 2019.

 
CONSIDERANDO o expediente n° PA-EXT-2019/05020 do Titular BONIFÁCIO HUGO RAUSCH do
Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de
Marituba-PA, comunicando sua renúncia, mediante ato formal;

 
CONSIDERANDO tratar-se a renúncia decisão unilateral adotada pelo titular e insuscetível de apreciação
pela Presidência deste Poder,

 
Resolve:

 
Acatar o pedido de renúncia do Titular BONIFÁCIO HUGO RAUSCH, a partir de 12 de julho de 2019, do
Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de
Marituba-PA.

 
Belém, 16 de julho de 2019.

 
Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

 
EDITAL Nº.01, DE 16 DE JULHO DE 2019.

 
Convoca os Candidatos aprovados para a audiência de reescolha e dispõe sobre o processo de
recebimento do Título de Outorga de Delegação e de investidura referente ao concurso público para
outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Estado do Pará, regido pelo
Edital nº 001/2015, obedecida rigorosamente a ordem de classificação.

 
A Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em exercício, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

 
CONSIDERANDO a classificação final dos candidatos contida no Edital n. 001/2015-TJPA, NOTÁRIOS E
OFICIAIS DE REGISTRO, PUBLICADO NO DJE Nº 6396, de 3/4/2018, além das eventuais e ulteriores
retificações, decorrentes de cumprimento de decisão judicial;
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CONSIDERANDO acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de
Providências nº 0000506-39.2016.2.00.0000,

 
FAZ SABER aos candidatos aptos pelo critério de remoção, relacionados no Anexo I, e àqueles
classificados pelo critério de provimento, elencados nos Anexos II e III, que será realizada a audiência de
reescolha das serventias concernentes ao concurso público deflagrado pelo Edital n. 001/2015, com suas
alterações, no dia 7 de agosto do corrente ano, às 9h, no Auditório Agnano Monteiro Lopes, localizado no
3º andar ¿ Fórum Cível da Comarca da Capital.

 
COMUNICA que a solenidade se destina à escolha das serventias especificadas nos Anexos IV, V e VI
deste edital, que foram disponibilizadas na audiência prevista no edital publicado na edição do DJ nº 6396,
publicado em 3/4/2018, realizada nos dias 12 e 13/4/2018; e que permaneceram vagas ou que vieram a
vagar, até a data da realização da audiência, inclusive, regida pelas seguintes regras:

 
Art. 1º  Poderão participar da Audiência Pública de Reescolha os candidatos que compareceram ou
enviaram mandatário, com poderes específicos, na audiência de escolha realizada, nos dias 12 e
13/4/2018, conforme previsto no item XVI e XVI do Edital publicado no DJ nº 6396, de 3/4/2018.

 
§ 1º O candidato deverá comparecer pessoalmente à audiência ou ser representado por mandatário
munido, obrigatoriamente, de procuração lavrada por instrumento público ou particular com firma
reconhecida, com poderes específicos para o exercício do direito de escolha e também para eventual
renúncia da serventia de que o representado detenha a delegação.

 
§ 2º  Somente o candidato ou seu procurador terá acesso ao recinto.

 
Art. 2º   O candidato, ou seu procurador, deverá se apresentar no local para identificação prévia no
período das 8h (oito horas) às 9h (nove horas), horário em que, impreterivelmente, o credenciamento e o
acesso ao recinto serão encerrados.

 
Art. 3º  A falta de comparecimento pessoal do certamista aprovado ou de seu procurador será considerada
como desistência, não se admitindo pedido que importe em adiamento da opção.

 
Art. 4º  A escolha da serventia manifestada na audiência terá caráter definitivo, vedada a possibilidade de
permuta ou de qualquer modificação.

 
Art. 5º  O candidato ou seu procurador terá o prazo improrrogável de 2 (dois) minutos, cronometrados pela
organização, para a escolha da serventia, contados a partir do momento em que lhe for concedida a
palavra.

 
§ 1º  É vedado ao candidato ou ao seu procurador formular questionamentos durante o tempo destinado
para proceder à escolha da serventia.

 
§ 2º  O encerramento do tempo sem a manifestação de escolha será considerado como renúncia.

 
Art. 6º  O candidato que esteja no exercício de delegação e pretenda exercer o direito de reescolha deverá
manifestar, de forma expressa, a sua renúncia à serventia que lhe fora outorgada fazendo-o por escrito ou
verbalmente no momento em que for chamado.

 
Parágrafo único. A renúncia e a nova escolha serão irretratáveis, e a serventia renunciada será
imediatamente ofertada aos candidatos de classificação subsequente que estiverem presentes.

 
Art. 7º  Os candidatos somente poderão optar por serventias que não lhes foram disponibilizadas em razão
de terem sido escolhidas por outros melhor classificados.
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Art. 8º  A escolha de serventia sub judice se fará por conta e risco do candidato, sem direito à reclamação
posterior, caso o resultado correspondente impeça a outorga ou prejudique o exercício da delegação.

 
Art. 9º  A escolha das vagas será feita de acordo com a classificação dos candidatos e seguirá a seguinte
ordem:

 
§ 1º Iniciar-se-á pelos candidatos portadores de necessidades especiais, aprovados pelo critério de
remoção, para as vagas reservadas a este fim. As vagas não escolhidas serão ofertadas a ampla
concorrência (listagem geral), desse mesmo critério.

 
§ 2º  Finda a etapa a que se refere o parágrafo anterior, haverá a escolha, pelos candidatos aprovados
para as vagas da ampla concorrência (listagem geral), no critério de remoção.

 
§ 3º  Encerrada a fase a que se refere o § 2º, as vagas não preenchidas passarão a figurar na listagem de
ampla concorrência (listagem geral), no critério de provimento.

 
§ 4º  A escolha no critério de provimento se iniciará pelos candidatos portadores de necessidades
especiais aprovados, para as vagas a eles reservadas nesse critério. As remanescentes passarão a figurar
na ampla concorrência (listagem geral), desse mesmo critério.

 
§ 5º  Ultrapassada a etapa prevista no parágrafo anterior, haverá a escolha, pelos aprovados para as
vagas da ampla concorrência (listagem geral), no critério de provimento, incluídas as remanescentes,
inclusive as mencionadas no parágrafo 3º.

 
Art.  10.  Uma vez concluída a reescolha, que terá caráter definitivo, serão realizados, na mesma sessão, o
ato de outorga, bem como, entregue ao delegatário o termo de compromisso e investidura na delegação.

 
§ 1º  Os títulos de outorga da delegação serão publicados no DJe.

 
§ 2º Para entrar em exercício o delegatário deverá apresentar-se munido do termo de compromisso e
investidura e da publicação de que trata o § 1º deste artigo.

 
§ 3º Caso o candidato pretenda utilizar-se do prazo previsto no artigo 14, caput, da Resolução n. 81/2009
do CNJ, deverá apresentar requerimento, por escrito, na sessão de que trata este Édito, hipótese em que,
a investidura na delegação ocorrerá, em data posterior, diretamente na respectiva Corregedoria.

 
Art. 11.  Aos candidatos que vierem a receber a primeira outorga, será exigida a apresentação de
declaração de compatibilidade que diz respeito ao não exercício das atividades de advocacia, de
intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em
comissão.

 
Parágrafo único.  A declaração de desincompatibilização, conforme anexo VII, deverá ser apresentada até
a data de entrada em exercício na serventia, devendo ser apresentada ao Juiz Diretor do Fórum da
Comarca e à Corregedoria respectiva.

 
Art.  12. Após a outorga e a investidura, o delegatário terá o prazo de 30 (trinta) dias para entrar em
exercício na atividade delegada, perante o Juiz de Registros Públicos da comarca, encaminhando cópia do
termo de assunção de exercício à Corregedoria respectiva.

 
Art.  13. Não entrando em exercício no prazo de 30 (trinta) dias da investidura, seja por desistência ou
qualquer outro motivo, tornar-se-á sem efeito a outorga da delegação.

 
Parágrafo único. A declaração da ineficácia do ato de outorga da delegação será efetuada com a
respectiva publicação do ato, no Diário de Justiça, em até 15 (quinze) dias, considerando-se vaga a
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referida serventia e ofertada em novo concurso.

 
Art.  14. Os candidatos aprovados ficam advertidos de que, no caso de prejuízos ao Poder Público e a
terceiros - associados à má-fé, deslealdade, prática de ilícito, desistência e renúncia imotivada e abusiva,
mercancia da escolha da serventia, acumulação indevida, ainda que velada, de serventias e proposital e
premeditada omissão quanto ao exercício da atividade notarial ou de registro dentro do prazo de 30 dias
da investidura, responderão (responsabilidade civil indenizatória) pelos seus atos, podendo a Presidência
ou a Corregedoria da Justiça expedir comunicação aos órgãos competentes para apurar e reprimir
eventuais desvios.

 
Belém, 16 de julho de 2019.

 
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

 
Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça, em exercício.

 
ANEXO I - RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS A PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE
REESCOLHA - MODALIDADE INGRESSO POR REMOÇÃO

 

ANEXO II - RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS A PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE
REESCOLHA - MODALIDADE INGRESSO POR PROVIMENTO - VAGAS RESERVADAS A PCD

 

Class. Nome do Candidato

001 FLAVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA

002 MARCOS ALBERTO PEREIRA SANTOS

003 ETELVANA ALVAREZ PAULINO JACOVACCI

004 KENIA MARTINS SANTOS

005 CLARINDO FERREIRA ARAÚJO FILHO

006 MARCUS VINÍCIUS PINTO SANTOS

007 JUACY RAIMUNDO DA SILVA FILHO

008 FABIOLA GABRIELA PINHEIRO DE QUEIROZ

009 LARISSA FERREIRA ROSSO NELSON

010 MARCUS VINICIUS SOUSA CORDEIRO

013 JULIANO SIMÕES CALDEIRA

Class. Nome do Candidato

1 LUCIANA DA SILVA ARAUJO

2 FABRICIO BRANDAO COELHO VIEIRA

3 FERNANDA GRANJA CAVALCANTE DA
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS A PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE
REESCOLHA - MODALIDADE INGRESSO POR PROVIMENTO (VAGAS REGULARES)

 

COSTA

4 MIRIAN DE QUEIROZ COSTA

5 MARCELO LESSA DA SILVA

6 FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA

7 RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA

8 IGOR MARCELLUS ARAUJO ROSA

O r d e m  d e
classificação.

Nome do Candidato

2 JANNICE AMÓRAS MONTEIRO

4
ELEANDRO GRANJA CAVALCANTE
DA COSTA

5
FLAVIO HELENO PEREIRA DE
SOUSA

6 HELEINE PEREIRA

7
BRUNO RIBEIRO GUEDES (SUB
JUDICE)

8
ANDRE WILLIAMS FORMIGA DA
SILVA

9
ROGÉRIO FERNANDO PIRES DA
SILVA FILHO

10 JORGE KAZICAWA JUNIOR

11 RODRIGO SILVA TRIGUEIRO

12 MARCELO ARTUR MIRANDA CHADA

13
EDUARDO LUIZ AYRES DUARTE DA
ROSA

14 BONIFÁCIO HUGO RAUSCH

15 KÉLCIO BANDEIRA BARRA

16
MARCOS ALBERTO PEREIRA
SANTOS
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17 TATIANA MIZRAHI SUSTER

18 SILVESTRE GOMES DOS ANJOS

19 IVY HELENE LIMA PAGLIUSI

20 LARISSA PRADO SANTANA

21
LUCIANA LOYOLA DE SOUZA
ZUMBA

22 KAREN DANIELLE SIEBEN

23 DIOGO OLIVEIRA CANUTO

24 SHELLY BORGES DE SOUZA

25
MAURO PEREIRA DA SILVA (Sub
Judice)

26 ANDERSSON ALAN DALLAGNOL

28 KENNEDY TEIXEIRA DE CARVALHO

29 CONRRADO REZENDE SOARES

30
VANESSA MENEZES DUARTE (Sub
Judice)

31 ENEIAS DOS SANTOS COELHO

33 NATÁLIA BENVEGNÚ

34 DANIEL BASTOS GASPAROTTO

35 LUCAS DOS SANTOS PAVIONE

38 NAJLA A. ASSAD DE MORAIS

39
MYRZA TANDAYA NYLANDER
PEGADO

40
RENATA RODRIGUES ALMEIDA
(Sub Judice)

41
RODRIGO RAFAEL DE SOUZA
PICARDI

42 JACIMON SANTOS DA SILVA

43 LUISA HELENA IUNG DE LIMA

44 RICARDO BRAVO
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46 WILSON QUEIROZ BRASIL FILHO

47 MARCO AMARAL MENDONÇA

48
ANTONIO MARCELO FRAGOSO
GAIA

49
PEDRO ADOLFO MORENO DA
COSTA MOREIRA (SUB JUDICE)

50
KILMA MAISA DE LIMA GONDIM (sub
judice)

52
ANTONIO CARLOS APOLINARIO DE
SOUZA CARDOSO

54 GUILHERME VIEIRA GOMES NETO

55
C A M I L A  C U N H A  M O U R A
VASCONCELOS

56 LOHANNA COSER BITTI

57 NARA MARINHO

58 YURI AMORIM DA CUNHA

60 RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL

61
LEONARDO AQUINO MOREIRA
GUIMARAES

62 CAROLINE ALVES BRANT

63 RODRIGO DUZSINSKI

64 RICARDO SANTIAGO TEIXEIRA

65 POLLYANA FONSECA VALÉRIO

67 ALEX DO CARMO SALES MARTHA

68 LUANA LIMA LUZ MAGALHAES

69 MAGDA LIMA MENDES

71 ADENILTON FEITOSA VALADARES

72
M A T H E U S  G U I L H E R M I N O
TAZINAZZIO

73
MARCELLO RENNÓ DE SIQUEIRA
ANTUNES

74 JULIA PARREIRAS MARTINS
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75 RENATA MARIA CAPELA LOPES

76 ÉLCIA RODRIGUES LIMA

77
ARISTOTELES ABREU DE CASTRO
NETO

78 MÁRIO AUGUSTO MOREIRA

79 MICHELLY MAIA ALVARENGA

80 ANDRÉIA SIMONE LEAL BRUN

81 LARA MARIANE SANTOS ARAÚJO

83
C A R L O S  M A G N O  A L H A K I M
FIGUEIREDO JUNIOR

84 EMILIO MOREIRA AQUINO

85 PEDRO ROCHA PASSOS FILHO

87 DANILO FERRO OLIVEIRA

89 ADRIANA MANOELINA EDUARDO

90 FRANK AUGUSTO OLIVEIRA

91
NATHÁLIA MARIA ARAÚJO DE
OLIVEIRA

93 RAFAEL SALES REBOUÇAS

94 MOEMA BELUSSO

95 LUIZ ANTONIO ALMEIDA LIBERATO

96 JORGE ROGER DOS SANTOS LIMA

97
DAVI EZON NUNES DOS SANTOS
FERRAZ

98 ANDRÉ LEONARDO DE ALMEIDA

100 DANIEL FERREIRA JORDÃO

102
L U I Z  A N T O N I O  F E R R E I R A
PACHECO DA COSTA

103
APARECIDA JOANA GODÓES DE
MORAES

104 ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS
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SANTOS

105 RENATO OLIVEIRA MARSOL

106
T E R E Z I N H A  L I M A  M E N E Z E S
MEDEIROS

107 EVANDRO SARLO ANTÔNIO

108 TIAGO DOMINGOS SOUSA BALDEZ

109 LUCIANO CROTTI PEIXOTO

111 FERNANDO DE SOUZA AMORIM

112 MÁRCIO LUIZ DO VALE JUNIOR

115 ROSILMAR TARGINO TREDE

116 MARIA DE FATIMA VIEIRA ROLIN

117 KARINA HOUAT HARB

119 ANDRÉ PRUDENTE EDDINE

120 KENNYSTON NEGRÃO DE MELO

122 HUGO OLIVEIRA VELOSO

123 EDSON VANDERLEI DE SOUZA

124
DANIELLE MONTEIRO FERNANDES
AUGUSTO

125
GABRIEL DE ANDRADE VERZOLA
LACERDA

126 KATIA BORGES DOS SANTOS

128
D A V I D  G U I L H E R M E  B R I T O
CORREIA

130
ROBERTA LEAL DA SILVA AYRES
(Sub Judice)

132 VICTOR HUGO BARBOZA CHALUB

135
RAFAEL CARVALHO OLDENBURG
DE ALMEIDA

136
ALEXANDRE HENRIQUE MARQUES
SOARES

137 ELIESIO JOSE DA ROCHA
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138
FERNANDO OGRADY CABRAL
JUNIOR

139 ADRIANE IZABEL GERHARDT

140
MARIA ERICA CEILANY LUSTOSA
VIEIRA

141
E L E N  L I M A  F O R T U N A T O  D E
AZEVEDO

142
ANA CRISTINA DUARTE PEREIRA
MURAI

143
NAYANA MARIA ALBUQUERQUE
MELO

145 BRUNO SANTOS MAGALHAES

146 CAMILA GOMES FONTOURA

147
F Á B I O  H E N R I Q U E  M E N D E S
MACHADO

148 KENIA MARTINS SANTOS

149
LORENA LUCENA VASCONCELOS
CAMPIONI

151 RENAN ZUCCHI

156
W A N D E R S O N  B E Z E R R A  D E
AZEVEDO

157
S U Z A N N E  T E I X E I R A  B R A G A
TOURINHO

158 MARCUS AURÉLIO VALE DA SILVA

160 BRUNO SILVA COSTA

162
GUSTAVO ALVES FERREIRA E
OLIVEIRA

163 RAQUEL FORMIGA DE MEDEIROS

164 EMERSON CAETANO DE MOURA

166
MANUELA SOBRAL MARTINS E
ROCHA

168 RAFAEL FIORETTI DE CAMARGO

169 FABIANA APARECIDA DA SILVA
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171
AILTON GUTEMBERG CARVALHO
LIMA

172 BERNARDO DE OLIVEIRA NETO

173 AYLLE DE ALMEIDA MENDES

174 SANDRO DE MORAIS VIEIRA

175 KLÉVIA NUNES LIMA

177 ALINNE CARDOSO DA SILVA

178
L U C I A N O  A N D R E  L U D O V I C O
LACERDA

179
ROSANGELICA PEREIRA CASTELO
BRANCO CAMPOS

180 FELIPPE DER GARABEDIAN

182
M A R I A  A N G E L A  S I M O E S
SEMEGHINI

183 ANAMARIA ADERALDO LOBO

184 LÍLIAN ARAÚJO CARVALHO BUCAR

185 EDUARDO MARTINS MATSUNAGA

188
PAULO HENRIQUE FELBERK DE
ALMEIDA

189
A N N Y  C A R O L I N E  M E N E Z E S
SLOBODA

190
L A R I S S A  F E R R O  G O M E S
EVANGELISTA

193 ALESSANDRO ANTONIO AMADIO

194
ARQUIMEDES BUCAR LAGES
CARVALHO

195 ANA GABRIELA GOMES PINTO

196 MARCIELLY ROSA NUNES

197 MARCUS VINÍCIUS PINTO SANTOS

199 SUMEY RIBEIRO GONÇALVES

201 AMON VILAR DE LIMA
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202 RODRIGO FREITAS ANDRADE

203 RAYSSA SOUSA KUHN

204
HUMBERTO CIUFFI RODRIGUES
FILHO

205
DOMINGOS GUSTAVO XAVIER DE
ALBUQUERQUE

206 JUACY RAIMUNDO DA SILVA FILHO

207 MARINA GONDIM DE ALMEIDA

208 MARLA DAYANE SILVA CAMILO

209 EDUARDO DE PÁDUA CRUZ SOUSA

210 DIEGO MASCARENHAS OLIVA

211 GABRIEL BRÜCKHEIMER

212 LIGIA OHASHI TORRES

214 IVAN MENDONÇA DUTRA

215 DIOGO OSELAME PEREIRA BOEIRA

217 PAULA FABÍOLA CIGANA

218 BUENÃ PORTO SALGADO

219
FABRICIO BRANDAO COELHO
VIEIRA

220 THIAGO CARDOSO COUTINHO

222 CLAUZIO BARBOSA CARVALHO

223
FABIOLA GABRIELA PINHEIRO DE
QUEIROZ

224 OSWALDO SHUSSAKU ISOBE

226 THAÍS BARROS DE MESQUITA

230
JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS
SANTOS

231 ISAQUE BATISTA LEITE

232 WENDELL DE ARAÚJO LIMA
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233 ALINE VASCONCELOS BARROS

234 MIRIAN DE QUEIROZ COSTA

238
GABRIELA DE CÁSSIA MOREIRA
ABREU FERREIRA

240
JUVENALDO GUIMARÃES DUARTE
PEREIRA DOS SANTOS

241 DEMÉTRIO LÚCIO MELO BRAZÃO

242 JOELSON MARTINELLI

244 HELMO LOIOLA BRITO

247
FRANCISCO DE ASSIS MARIANO
DOS SANTOS

248 DOMERITO APARECIDO DA SILVA

251 FABIANO SANTOS ROUSSENQ

252 MARCELO YAMAGATA

253 ANNA LUIZA DA COSTA TAVARES

254
N E L S O N  A U G U S T O  S O U S A
NASCIMENTO

255 BRUNO GLASENAPP

257 FERNANDO LOPES LACERDA

258 VITTORIO BERTOLIN DA SILVEIRA

259 BRUNO OLIVEIRA ORNELAS

260
M A R I A  D O L O R E S  O L I V A  D A
FONSÊCA NETA

263 LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA

265 PAULO CAMPOS CHAVES

266
M E L I N A  P I N T O  D E  S O U Z A
CALDEIRA

267
LUISA HELENA CARDOSO CHAVES
MORAES

270
U E N D E L  R O G E R  G A L V A O
MONTEIRO

271 TALITA DELFINO MANGUSSI SOUZA
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272 IVAIR BUENO LANZARIN

273
ANDRÉIA DANIELLE SOARES
MENDES

274 JULIETE LAURA ROCHA MAURÍCIO

275
ALINE GUIMARAES DO MONTE
MEDEIROS

276 MANUELLA CARDOSO BEZERRA

277
DIEGO BELCHIOR FERREIRA
SANTANA

281 LUCAS BOTOLI

284 LEANDRO MENDES DE SOUZA

285 DE LEÓN DE ARAÚJO RAMOS

287 MAURICIO VIEIRA GOIS JUNIOR

288
FRANCISCO JUNIO OLIVEIRA
ANTUNES

289 AMELIA BEMERGUY

290 KARINNY BORSOI BARROS SILVA

291 MATHEUS PACHECO DA SILVA

292
M A R C U S  V I N I C I U S  S O U S A
CORDEIRO

295 THIAGO ANSELMO GUIMARÃES

299 REGIANE RODRIGUES DE FREITAS

300 THEMIS SIMOES ROCHA MENEZES

301 MARCELO EUSTÁQUIO BRAGA

302 LUIS GUSTAVO BELMONTE

303
ETELVINO GUERRA DA SILVA
FILHO

304 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA

305 LÁZARO ANTONIO DA COSTA

306 MARCELO LESSA DA SILVA
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307 ANDERSON ANDRADE DE ARAÚJO

308 KATIA SUELLY DE ARAUJO ALVES

309 ANDRÉ LUÍS MARTINS TEIXEIRA

310 MASSASHI KOCHIMIZU

312 VIVIANE DA SILVA FELIX

313 OTELO CASTELLANI NETO

314 GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA

315 LEONARDO CAMPOS ALMADA

316 RAFAEL JOSE DE MORAES

317
G U I O M A R  R O C H A  P E R E I R A
MAGALHÃES BITTENCOURT

321
L U C I A N E  P I M E N T E L  N U N E S
GALVÃO

322
NATÁLIA BISSOLI DE ARAÚJO
MOREIRA

323 GILMAR DA SILVA FRANCELINO

324 ELISA BILAQUI

329
ANTONIO MARCOS PARNAÍBA
CRISPIM

330 SIMONE HEGELE BOLSON

331 SARA MORAIS DE OLIVEIRA

333
EDUARDO SOARES L INS DE
CARVALHO

335 VALÉRIA FERNANDA ZOLINGER

337
S É R G I O  V I C T O R  G A R C I A
RODRIGUES

338 FELLIPE VILAS BÔAS FRAGA

341 ALLAN TEODORO PATTO

342 THALES BEZERRA FERNANDES

345 MARIANA ALMEIDA DE LIMA
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347 NAFÉ DE JESUS DE OLIVEIRA

348 VANESSA ZIMPEL

349
SERGIO DE ARRUDA COSTA
MACEDO

350 THIAGO MENDONÇA ESTEVES

352 FABIANO ALVES MENDANHA

354 TAMIRES DE SOUZA PEREIRA

355 ALESSANDRA ARAÚJO DE SOUZA

357 PAULO MACHADO DOS SANTOS

358 YURI BARROSO CAIADO FRAGA

359 ALEXANDRE MARTINS KUNRATH

360 RANULPHO RÊGO MURARO

361 DIOGO EMANUEL DE SOUZA SALES

362 RUDINEI FORTES DRUMM

363 JOSILENE MORAES

366 RAQUEL RODRIGUES PARREIRA

367
LUIS RICARDO BYKOWSKI DOS
SANTOS

368 JOSE ANTÔNIO ALVES DONATO

369 FELIPE GOMES DE PAULA

370 LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA

372 EDELSON FERREIRA FILHO

373 NATHÁLIA LARISSA LEITE DE MELO

374
MARIA TEREZA KOS BURLAMAQUI
DE MIRANDA FURTA

375
SIMONE APARECIDA DE GÓSS
DOBRIKOPF

377 LUCELIA ALEIXO CAETANO

378 G U I L H E R M E  A N T U N E S
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FERNANDES

380 JOSE HELDER CHAGAS XIMENES

382
HALISSON DIEGO DE SOUSA
MEDEIROS

384
O T T O  G U I L H E R M E  M A T O S
ALMEIDA DO AMARAL

385 LEONARDO PORDEUS BARROSO

389 JOHANNES MIRANDA MEIRA

392 FREDIANO BENVINDO DE SOUSA

394 GUTEMBERG DE CASTRO SILVA

396 SANDRO LEITE DOS SANTOS

397 LOURENA SOUSA COSTA

400 ADEJAIME MARDEGAN

402 SAMUEL LUCAS FERREIRA NUNES

404
LUDMILLA EVELINE DE FREITAS
FERNANDES

405 JORGE LUIZ PRAZERES MUNIZ

408 FERNANDA GOMES BRAGANÇA

409
HELEN SUSANE MACHADO DE
MIRANDA

410
PAULO HENRIQUE MARINHO
BORGES

412 THAIS DOS SANTOS DUARTE

413 ROGÉRIO CANDEIA DA SILVA

414 EMANOEL BRUNO SOTOPIETRA

415
FERNANDO ROGERIO GONÇALVES
AMORIM

416 PATRÍCIA DA SILVA DIAS

418 RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA

419 ANDERSON FONTANELA
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421
R O G E R I O  D A  C O N S O L A Ç Ã O
DOMINGUES

423 DIOGO FLEIG

424 HELEN LUCIA DE BARROS SILVA

425 RAQUEL DE ANDRADE ESQUIVEL

426
R E N A T A  S A N T I A G O
STRASSBURGER

427 ADÃO RICARDO DE FREITAS

428
MARCOS ANTONIO CORREIA DA
SILVA

429
LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA
SILVA (SUB JUDICE)

431 BÁRBARA RIBEIRO GUIMARÃES

433 MICHELLE CONCEIÇÃO ALBERTO

434
CHRISTINE MONTEIRO AUGUSTO
SOUZA

435 MARINETE DRESCH DE MORAES

437 PEDRO HUGO PALHA DE SOUZA

438 ELEANDRO HUMBERTO BOLSON

439 EZEQUIAS OLIVEIRA DE SANTANA

440 FERNANDA SOLANO DO AMARAL

441 SIMONE CASTOLDI RAVAZIO

442 HAISLAN MÁRCIO SILVA LOPES

445 IGOR LEITE BRASILEIRO

446 DIANA FABRIS POSSAMAI

447
MARIA DE LOURDES SOBRINHO DE
SOUZA FILHA

448 GABRIELA PAGANO

449 ELOIZA BARBOSA BONIFACIO

450 ANDRE LEANDRO LIMA TELES
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453 TAYLA KARINE VEIGA GUILHON

455
LUCIENE FRANCISCA DE SOUZA
JESUS

456 JOANA LIMA CORREA

457 DEBORA MUHL

459 EDUARDO SANTANA XAVIER

462 LUCIANA MACHADO CORDEIRO

464
ANDRE CARDOSO BARRETO DE
MENEZES

465 THATIANE FERREIRA FEDATO

467
T E R E Z A  C R I S T I N A  A R A N H A
BATISTA

468 ANA PAULA MOREIRA RAYMUNDO

471
F E R N A N D O  R A F A E L  Z I L I O
RENOFIO

474
JOSÉ TARCISIO DE MELO (Sub
Judice)

475
CARMEN LORENA FERNANDES
MORALES

476 RODRIGO COSTA LOBATO

479 ALYSSON LOPES DA COSTA

480 ISABELLA FINIZIO

481
THYCIANA VALÉRIA LOPES DE
SOUSA

482
JOSÉ LEANDRO DA SILVA COSTA
PASSOS CALDAS

483 DAIANE FERNANDES DIAS VIÊRA

484 HERCULES FERREIRA SODRE

485
CRISTINA EMILIA BIASUTTI DE
OLIVEIRA

488
LARA FERNANDA CAVALCANTE
QUEIROZ

489 IGOR MARCELLUS ARAUJO ROSA
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491 THIAGO JENSEN DA SILVA

493 TAINARA MARIA VIEIRA FREIRE

494 PAULO HENRIQUE HANS

495
M U R Y E L  F E R N A N D A  S O U Z A
CURITY MORAES

497
ADLER V IE IRA MELONIO DO
NASCIMENTO

499
MARIA  DE NAZARE DE KOS
MIRANDA MARQUES

501 MARCOS MENDES

503 RICARDO NUNES DE ANDRADE

505 HUGO ALEXANDRE DANIELLI

507 WILLIAN CRISTI LEVATI DE AGUIAR

508 PRISCILA DOS PASSOS COSTEIRA

509 HELLEN UYEMURA IGAKI

510
ROSEANE VASCONCELOS DE
OLIVEIRA

511
A N D R E A  S A L E S  S A N T I A G O
SCHMIDT

513 MATEUS TAVARES DE QUEIROZ

516 LAISE HELENA SILVA MACEDO

518
L A N A  J U S S A R A  C O S T A
FIGUEIREDO

519
A N D R E  D E  J E S U S  C O E L H O
MACHADO

520 ALAN ALEX FARIAS TEIXEIRA

524 LIVIA CALZOLARI BORGES

525
NAILE CRISTINA PERDIGÃO E
VIEIRA

527 MARIA THERESA MUNIZ RIBEIRO

528 FRANCISCO DA MOTTA MACEDO
NETO
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ANEXO IV

 
SERVENTIAS VAGAS: ORDEM, COMARCA, SERVENTIA, SERVIÇOS, VACÂNCIA, MODALIDE DE
INGRESSO E VAGA RESERVADA A PCd

 

 
ANEXO V

 
SERVENTIAS VAGAS: ORDEM, COMARCA, SERVENTIA, SERVIÇOS, VACÂNCIA, MODALIDE DE
INGRESSO E VAGA RESERVADA A PCd

 

 
ANEXO VI

 
SERVENTIAS VAGAS: ORDEM, COMARCA, SERVENTIA, SERVIÇOS, VACÂNCIA, MODALIDE DE
INGRESSO E VAGA RESERVADA A PCd

 

529
THATIANE LUIZA DE CASTRO E
SILVA

530 DIGELDA COSTA SOUSA

531
ALCIDES VICENTE ALBERTONI
NETO

532
ANGELA MARIA GRANDINI DE
ARAUJO FERREIRA

Nº COMARCA SERVENTIA SERVIÇOS VACÂNCIA

01

Santarém
(*)

Sub Judice

Cartório do 1º Ofício Notas e Registro de
Imóveis (Sede)
CNS: 06.784-3
I n s t a l a ç ã o :
16/04/1833(CNJ)                       

RI/TN

(Desacumulado
o  se rv iço  de
n o t a s  -  L e i
E s t a d u a l  n º
8.472/2017).

10/11/2011

Nº COMARCA SERVENTIA SERVIÇOS VACÂNCIA

01

Nova Esperança do
Piría
(Comarca de Garrafão
do Norte)
(**)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS:
Não instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/TN 03/12/2018

Nº COMARCA SERVENTIA SERVIÇOS VACÂNCIA

01
Vigia de Nazaré
(*)

Cartório do Distrito de Porto Salvo
CNS: 06.732-2
Data de Instalação: 03.06.1897
Lei de Criação:

RCPN/IT 10/03/1978

02 Juruti
(*)

Cartório da Vila Tabatinga ¿ SALÉ
CNS: 06.623-3

RCPN/IT/TN 21/11/1979
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Data de instalação: 10.06.1914
Lei de Criação:

03
Oeiras do Pará
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.768-6
Data de Instalação: 09.06.1986
Lei de Criação:

RCPN/IT/RCPJ/R
I/RTD/TN

29/01/1981

04
Ourém

(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)

CNS: 06.728-0

Data de Instalação: 10.05.1833

Lei de Criação:

 RCPN/IT/RCPJ/
RI/RTD/TN/TPT

24/04/1981

05
Viseu
(*)

Cartório do Distrito de São José do Piriá
CNS: 06.739-7
Data de Instalação: 26.07.1924
Lei de Criação:

RCPN/IT 31/07/1981

06
São Sebastião da Boa
Vista
(*)

Cartório do Único (Sede)
CNS: 06.711-6
Data de Instalação: 27.02.1922
Lei de Criação:

 RCPN/IT/RCPJ/
RI/RTD/TN/TPT

10/03/1983

07
Irituia
(*)

Cartório da Vila de São Francisco
CNS: 06.583-9
Data de instalação: 04.08.1930
Lei de Criação:

RCPN/IT 07/03/1984

08
Cametá
(*)

Cartório da Vila do Carmo
CNS: 06.696-9
Data de instalação:01.11.1888
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 17/08/1984

09
Anajás
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.774-4
Data de instalação: 23.10.1923
Lei de Criação:

RCPN/IT/RCPJ/T
N/RTD/TPT

01/03/1988

10
Garrafão do Norte
(**)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.718-1
Data de instalação:
Lei de Criação:

RCPN/IT/RCPJ/R
I/RTD/TN

10/05/1988

11

Quatipuru
( C o m a r c a  d e
Primavera)
(*)

Cartório do Distrito de Jabaroca
CNS: 06.834-6
Data de Instalação: 11.02.1958
Lei de Criação:

RCPN/IT 26/07/1990

12 Curuá Cartório de Registro Civil Curuá (Sede) RCPN/IT/TN 10/08/1990
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(Comarca de Óbidos)
(*)

CNS: 06.620-9
Data de instalação: 04.05.1916
Lei de Criação:

13
Bujarú
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.604-3
Data de instalação: 01.06.1905
Lei de Criação:

 RCPN/IT/RCPJ/
RI/RTD/TN/TPT

18/08/1993

14
Mocajuba
(*)

Cartório da Vila de São Pedro de Viseu
¿Cartório Vila Vizânia¿
(Povoado de São Benedito de Viseu)
CNS: 06.741-3
Data de Instalação: 10.03.1826
Lei de Criação:

RCPN/IT 13/01/1994

15
S ã o  C a e t a n o  d e
Odivelas
(*)

Cartório do Único (Sede)
CNS: 06.791-8
Data de Instalação: 16.12.1875
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 09/03/1994

16
São João do Araguaia
(*)

Cartório do Único (Sede)
CNS: 06.770-2
Data de Instalação: 13.12.1909
Lei de Criação:

RCPJ/IT/RCPJ/RI
/RTD/
TN/TPT

08/08/1996

17
Aveiro
(Comarca de Itaituba)
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.830-4
Data de instalação: 04.03.1930

RCPN/IT/TN 18/06/1997

18
Igarapé-Miri
(*)

Cartório do 1º Ofício (sede)
CNS: 06.673-8
Data de instalação: 17.10.1871
Lei de Criação:

RI/TN 10/09/1998

19

Pau D´arco
( C o m a r c a  d e
Redenção)
(*)

Cartório do Ofício de Pau D¿Arco (Sede)
CNS: 06.731-4
Data de Instalação: 09.11.1993
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 16/03/1999

20
Itaituba
(*)

Cartório do 1º Ofício (Sede)
CNS: 06.666-2
Data de instalação: 09.04.1902
Lei de Criação:

RI/TN

(Desacumulado
o  se rv iço  de
notas ¿ Lei nº
8 . 4 7 2 / 2 0 1 7 .
Após vacância
d o  2 º  O f í c i o

10/05/1999
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(CNS 06.677-9),
esta serventia
d e i x a r á  d e
r e a l i z a r  o s
s e r v i ç o s  d e
registro civil de
p e s s o a s
n a t u r a i s  e
r e g i s t r o  d e
t í t u l o s  e
documentos e
civil de pessoas
j u r í d i c a s ,  o s
quais passarão
a ser realizados
pelo 1º Ofício
(CNS 06.666-2) -
Lei Estadual nº
8.472/2017).

21
Faro

(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)

CNS: 06.832-0

Data de instalação: 31.12.1875

Lei de Criação:

RCPN/IT/RCPJ/R
I/RTD/TN/TPT

25/08/1999

22
Santarém
(*)

Cartório do Distrito de Alter do Chão
CNS: 06.764-5
Data de Instalação: 05/10/1888
Lei de Criação:

RCPN/IT 16/10/2002

23

São João de Pirabas
(Comarca de Santarém
Novo)
(*)

Cartório da Vila de Japerica
¿Cartório N.Senhora do Livramento¿
CNS: 06.785-0
Data de Instalação: 21.11.1934
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 07/10/2003

24

Magalhães Barata

(Comarca de Igarapé-
Açu)
(*)

Cartório do Termo Jud. De Magalhães
Barata (Sede)
CNS: 06.591-2
Data de instalação:  09.07.1909
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 23/10/2003

25
Quatipuru (Comarca de
Primavera)
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.655-5
Data de Instalação: 21.02.1877
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 10/08/2005

26 Curionópolis Cartório do Único Ofício (Sede) RCPN/IT/RCPJ/R07/11/2005
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(*)
CNS: 06.708-2
Data de instalação:21.08.1990
Lei de Criação:

I/RTD/TN/TPT

(Desacumulados
os serviços de
registro civil de
p e s s o a s
n a t u r a i s ,
r e g i s t r o  d e
t í t u l o s  e
documentos e
civil de pessoas
j u r í d i c a s ,
tabelionato de
notas e protesto
de títulos - Lei
E s t a d u a l  n º
8.472/2017).

27
Portel
(*)

Cartór io da Vi la de São João de
Acangatá
CNS:
Instalação: 

RCPN/IT 27/12/2005

28
Acará
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.780-1
Data de instalação: 11.03.1872
Lei de Criação:

RCPN/IT/RCPJ/R
I/RTD/TN/TPT

13/06/2006

29
Belém
(**)

Cartório do Ofício Único de Vila de
Cotijuba
CNS: 13.953-5
Não instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/TN 29/06/2006

30
Garrafão do Norte
(**)

Cartório de Registro Civil e Tabelionato
de Notas (Sede)
CNS: 13.987-3
Não instalado.
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/IT/RTD/TN29/06/2006

31
Brasil Novo
(**)

Cartório de Protesto de Títulos e Títulos
e Documentos (Sede)
CNS: 13.965-9
Não instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RTD/TPT 29/06/2006

32

Mojuí dos Campos
  ( C o m a r c a  d e
Santarém)
(**)

Cartório do Distrito de Mojuí dos Campos
CNS:
Data de Instalação:
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

TN 29/06/2006

33
Concórdia do Pará
(**)

Cartório de Protestos de Título e Títulos
e Documentos (Sede)
CNS: 13.975-8
Não instalado.
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RTD/TPT 29/06/2006
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34

Quatipuru
( C o m a r c a  d e
Primavera)
(**)

Cartório de Registro Civil e Notas (Sede)
CNS:
Data de Instalação:
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/TN 29/06/2006

35
Santana do Araguaia
(**)

Cartório de Tabelionato de Protesto de
Títulos (Sede)
CNS:
Não instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

TPT 29/06/2006

36

Porto de Moz

(**)

Cartório do Único Ofício (Sede)

CNS:
Data de Instalação:

Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RI/RTD/TPT 29/06/2006

37
Água Azul do Norte 
(Comarca de Xinguara)
(**)

Cartório do Único Ofício de Água Azul do
Norte (Sede)
 CNS: 13.916-2
Não instalado.
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/TN 29/06/2006

38
São Miguel do Guamá
(**)

Cartório de Tabelionato de Protesto de
Títulos (Sede)
CNS:
Não Instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

TPT 29/06/2006

39
Santarém
(**)

Cartório da Vila de Arapixuna
CNS:
Não instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/TN 29/06/2006

40
Curuá
(Comarca de Óbidos)
(**)

Cartório de Tabelionato de Notas de
Curuá (Sede)
CNS: 13.979-0
Não instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/IT/TN 29/06/2006

41

Belterra
  ( C o m a r c a  d e
Santarém)
(**)

Cartório de Tabelionato de Notas (Sede)
CNS: 13.955-0
Não instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

TN 29/06/2006
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42
Altamira
(**)

Cartório do Bairro de Brasília
CNS: 14.437-8
Não instalado.
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/TN 29/06/2006

43

São João de Pirabas
  ( C o m a r c a  d e
Santarém Novo)
(**)

Cartório de Registro de Imóveis e
Protesto de Títulos e Registro de Títulos
e Documentos (Sede)
CNS:
Não Instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RI/RTD/RCPJ/TP
T

29/06/2006

44
Distrito de Miritiutba
M u n i c í p i o  d e
Itaituba            (**)

Cartório de Registro Civil de Pessoas
Naturais

Não Instalado

Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/IT 29/06/2006

45
Porto de Moz
(**)

Cartório da Vila de Tapará (Sede)
CNS: 
Data de Instalação:
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/TN 29/06/2006

46

Brasil Novo

(**)

Cartório do Distrito de Carlos Pena Filho

CNS: 13.966-7

Não instalado

Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/TN 29/06/2006

47
Dom Eliseu
(**)

Cartório de Registro Civil e Tabelionato
de Notas de Itinga do Pará
CNS: 13.982-4
Não instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/IT/TN 29/06/2006

48

São João da Ponta

( C o m a r c a  d e
Castanhal)
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.647-2
Data de Instalação: 03.02.1889
Lei de Criação:

RCPN/IT 26/01/2007

49

Santa  Cruz do Arari
( C o m a r c a  d e
Cachoeira do Arari)
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.736-3
Data de Instalação: 03/04/1962
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 19/03/2007

50
Belém
(*)

Cartório do 1º Ofício de Registro de
Títulos e Documentos
CNS: 06.656-3 
Data de Instalação: 07.11.1960(CNJ)

RCPJ/RTD 09/09/2008
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51
Peixe Boi
(*)

Cartório de Registro Civil do Único Ofício
de Peixe-Boi
CNS: 06.812-2
Data de Instalação: 26.01.1912
Lei de Criação:

RCPN/IT/RI/TN/T
PT

15/09/2008

52
Vigia de Nazaré
(*)

Cartório do 1º Ofício de Notas, Protesto
de Títulos e Registro Civil de Pessoas
Naturais (Sede)
CNS: 06.798-3
Data de Instalação: 24.09.1864
Lei de Criação:

RCPN/IT/TPT 11/11/2008

53
Oriximiná
(*)

Cartório de Porto Trombetas
CNS: 06.610-0
Data de Instalação: 22.09.2008
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 21/05/2009

54
Goianésia do Pará
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06719-9
Data de instalação: 16.03.1986
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN/RI/R
TD/TPT

26/05/2009

55
Terra Santa
(*)

Cartório do Único (Sede)
CNS: 06.743-9
Data de Instalação: 19.05.1896
Lei de Criação:

RCPN/IT/RI/TN/T
PT

02/06/2009

56
Capanema
(*)

Cartório da Vila de Tauari
CNS: 06.634-0
Data de instalação: 03.03.1950
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 08/01/2010

57
São Miguel do Guamá
(*)

Cartório do 1º Ofício (Sede)
CNS: 06.652-2
Data de Instalação: 20.01.1910
Lei de Criação:

RI/TN

(Desacumulado
o  se rv iço  de
n o t a s  -  L e i
E s t a d u a l  n º
8.472/2017).

19/02/2010

58
Belém
(*)

Cartório do 3º Ofício de Notas
CNS: 06.796-7
Data da Instalação:24.03.1866
Lei de Criação:

TN 22/03/2010

59 São  Domingos  doCartório do Único (Sede) RCPN/IT/RCPJ/R09/04/2010
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Capim
(*)

CNS: 06.706-6
Data de Instalação: 24.04.1885
Lei de Criação:

I/RTD/TN/TPT

60

Ipixuna do Pará

(Comarca de Aurora do
Pará)
(*)

Cartório de Vila Badajós
CNS: 06.600-1
Data de instalação: 27.05.1927
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 14/07/2010

61
Salvaterra
(*)

Cartório do 2º Ofício (Sede)
CNS: 06.580-5
Instalação: 17/10/1933(CNJ)

RCPN/IT 25/10/2012

62

Floresta do Araguaia
( C o m a r c a  d e
C o n c e i ç ã o  d o
Araguaia)
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.852-8
Data de instalação: 23.10.1996
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 17/12/2012

63

Baião

(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)

CNS: 06.758-7

Data de
Instalação: 28/11/1890

RCPN/IT/RCPJ/R
I/RTD/TN/TPT

02/06/2013

64
Aurora do Pará
(**)

Cartório Tabelionato Notas e Títulos e
Documentos (Sede)
CNS: 13.933-7
Não instalado.
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RTD/TN 01/08/2018

65
Muaná
(*)

Cartório do 2º Ofício (Sede)
CNS: 06.680-3
Data de Instalação: 04.02.1876
Lei de Criação:

RCPN/IT/RCPJ/R
TD/TN/TPT

28/01/2019

66
Abaetetuba
(*)

Cartório do 1º Ofício ¿ Sede
CNS: 06.572-2
Data da instalação: 06.08.1954
Lei de Criação:

RI/TN 22/02/2019

67

S a n t a  M a r i a  d a s
Barreiras (Comarca de
C o n c e i ç ã o  d o
Araguaia)
(*)

Cartório do Único (Sede)
CNS: 13.003-9
Data de Instalação: 13.11.2008
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 11/03/2019

68
Piçarra
(Comarca São Geraldo
do Araguaia)
(**)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS:
Não instalado
Lei de Criação: n° 6.881 de 29.06.2006

RCPN/TN 01/04/2019

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
47



NOTA:  
(*) Legal - Art. 39 da Lei nº 8935/94 - Morte, Aposentadoria, Invalidez, Renúncia, perda nos termos do
art.35 da referida Lei. 
(**) Lei de Criação.     
RCPN - Registro Civil de Pessoas Naturais 
IT - Interdições e Tutelas 
RCPJ - Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
RI - Registro de Imóveis 
RTD - Registro de Títulos e Documentos  
TN - Tabelionato de Notas 
TPT - Tabelionato de Protesto de Títulos  
RCM - Registro de Contratos Marítimos

 
ANEXO VII

 
DECLARAÇÃO

 
Eu,  _______________________________________________,  por tador (a)  de RG nº
___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº _____________________________, DECLARO, sob
responsabilidade civil, criminal e disciplinar, para fins de investidura na delegação do serviço do
____________________________________________________, da Comarca de ____________, que não
ocupo qualquer cargo, emprego ou função pública, bem como que não mantenho qualquer vínculo com
outro serviço notarial ou de registro, além de não ter sido demitido, exonerado ou dispensado do cargo,
emprego ou função pública em órgãos da Administração Direta ou Indireta federal, estadual ou municipal,
tampouco de serviço notarial ou de registro, em virtude de condenação civil, criminal ou de penalidade
disciplinar.

69
Barcarena
(*)

Cartório da Vila do Conde (Distrito de
Murucupi).
CNS: 06.795-9
Data de instalação: 30.11.1970
Lei de Criação:

RCPN/IT/TN 08/05/2019

70
Soure
(*)

Cartório do 1º Ofício (Sede)
CNS: 06.598-7
Data de Instalação: 05.01.1891
Lei de Criação:

RI 08/05/2019

71
Bagre
(Comarca de Breves)
(*)

Cartório do Único Ofício (Sede)
CNS: 06.788-4
Data de instalação: 27.04.1984
Lei de Criação:

RCPN/IT/RCPJ/T
N/RTD/TPT

09/05/2019

72
Marituba
(*)

2º Ofício de Registro de Imóveis e
Registro de Títulos e Documentos Civis
das Pessoas Jurídicas do Município de
Marituba
CNS: 06.561-5
Data da Instalação: 06/10/2008(CNJ)

RCPN/
RI/RTD/RCPJ

12/07/2019
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Local e Data: _______________________________________________________________

 
_____________________________________________________________________________

 
Assinatura do Declarante
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RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO - 16/07/2019 A 16/07/2019 - 

 
Magistrado: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

 
Secretaria: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0002824-04.2019.8.14.0000  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Revisão Criminal

 
Vara: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

 
Valor:1.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: REVISÃO CRIMINAL. CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 214 C/C ART. 224. 'A' DO CPB.
ACOMPANHA CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO DE ORIGEM E CÓPIAS DE PEÇAS DO PROC.
00037052220198140051.

 
Partes: AUTOR: R. F. R.

 
REU: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

 
Secretaria: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0001951-26.2019.8.14.0025  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Conflito de Competência

 
Vara: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAP. LEGAL: ART. 121, §2º, INCISOS IV E V, DO CPB. DESMEMBRADO DOS AUTOS Nº
0006159-24.2017.8.14.0025 - CONFORME DECISÃO. EM 08 VOLUMES E 06 VOLUMES DE APENSOS.

 
Partes: SUSCITANTE: JUIZO DA VARA COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

 
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

 
Magistrado: RICARDO FERREIRA NUNES

 
Secretaria: TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PRIVADO

 
Processo: 0002724-49.2019.8.14.0000  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra

VICE-PRESIDÊNCIA
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Vara: TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PRIVADO

 
Situação: REDISTRIBUIDO

 
Fundamento: Referente à Sindicância SAPCOR nº 2017.7.003362-2.

 
Partes: REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

 
REQUERIDO: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI

 
Magistrado: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA

 
Secretaria: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0020174-23.2016.8.14.0028  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 171, CAPUT DO CPB. ACOMPANHA 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: GEOVANI ALVES DOS REIS

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

 
Secretaria: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0009452-04.2018.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 147 C/C ART. 61, II, 'F' DO CPB. ACOMPANHA 01 ANEXO.

 
Partes: APELANTE: ALAX JHOSEFER GOMES BARBOSA

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

 
Secretaria: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0029680-68.2016.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019
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Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 157, CAPUT DO CPB. ACOMPANHA 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: EDMILSON MAIA FIGUEIREDO

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA

 
Secretaria: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0024960-29.2014.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 180, CAPUT C/C ART. 311, AMBOS DO CPB. Acompanha 01
apenso.

 
Partes: APELANTE: PATRICK ROMULO DA SILVA ROMANO

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA

 
Secretaria: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0020002-47.2017.8.14.0028  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71, TODOS DO CPB E ART. 14 DA
LEI 10..826/03. ACOMPANHA 03 APENSOS.

 
Partes: APELANTE: S. R. A.

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
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Secretaria: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0015142-53.2014.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 168, §1º, III C/C ART. 299, AMBOS DO CPB. ACOMPANHA AUTOS
DE IPL EM 01 VOL.

 
Partes: APELANTE: FABIO ALEX SILVA CONDURU

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA

 
Secretaria: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0013325-80.2016.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAP. LEGAL: ART. 157, CAPUT, DO CPB. COM 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: BENEDITO OLEASTRO DE CASTRO

 
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

 
Magistrado: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

 
Secretaria: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0000801-38.2018.8.14.0124  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAP. LEGAL: ARTIGO 306 DO CTB. COM 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: LOUSIMAR FERREIRA LIMA

 
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
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Magistrado: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

 
Secretaria: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0009852-75.2017.8.14.0070  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 33 E ART. 35 C/C ART. 40, V, TODOS DA LEI 11.343/06.
ACOMPANHA 03 APENSOS. Prevenção ao HC 0010917-24.2017.8.14.0000, nos termos do art.116 do
RITJE/PA. Deixo de aplicar a prevenção em razão da impossibilidade do sistema Libra, por se
encontrarem em órgãos distintos.

 
Partes: APELANTE: MANOEL GONCALVES DA SILVA

 
APELANTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

 
APELANTE: TOEDIR ALVES DOS SANTOS

 
 e outros...

 
Magistrado: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

 
Secretaria: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0027591-72.2016.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 339, CAPUT DO CPB. ACOMPANHA 01 APENSO.Prevenção ao HC
0010281-58.2017.8.14.0000, nos termos do art.116 do RITJE/PA. Deixo de aplicar a prevenção em razão
da impossibilidade do sistema Libra, por se encontrarem em órgãos distintos.

 
Partes: APELADO: RAQUEL BARROS LOPES

 
APELANTE: RAIMUNDO BARROS DE LUCENA

 
Magistrado: RONALDO MARQUES VALLE

 
Secretaria: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0003048-05.2016.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal
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Vara: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 157, §2º, I E II DO CPB. ACOMPANHA 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: PAULO WALLAN MIRANDA DA CRUZ

 
APELANTE: RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

 
Secretaria: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0002804-13.2019.8.14.0000  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Agravo de Execução Penal

 
Vara: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAP. LEGAL: ART. 217-A, C/C ART. 61, II, "E" E "F", DO CPB. AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL DOS AUTOS DO PROCESSO 0017320-16.2018.814.0051. OBJ.: PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUTOS EM TRASLADO.

 
Partes: AGRAVANTE: EDMUNDO CERDEIRA VIEIRA

 
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

 
Magistrado: RONALDO MARQUES VALLE

 
Secretaria: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0000063-22.2015.8.14.0038  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAP. LEGAL: ART. 171 C/C ART. 71 DO CPB. COM 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

 
APELADO: ANTONIO FERNANDES FARIAS

 
Magistrado: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
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Secretaria: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0016274-77.2016.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 157, §2º, I E II DO CPB. ACOMPANHA 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: CARLOS VICTOR FLEXA RIBEIRO

 
APELANTE: RENATO BARATA QUARESMA

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

 
Secretaria: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0002577-04.2016.8.14.0008  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAP. LEGAL: ARTIGO 157, § 2º, I DO CPB. PREVENÇÃO AO HC COM DOCUMENTO Nº
20160357285398, NOS TERMOS DO ART. 116 DO RITJ/PA. DEIXO DE PROCEDER A PREVENÇÃO
POR DIVERGÊNCIA DE TURMA/SEÇÃO.

 
Partes: APELANTE: AGUINALDO ARAUJO VILHENA JUNIOR

 
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

 
Magistrado: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO

 
Secretaria: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

 
Processo: 0012082-47.2015.8.14.0301  Apensado ao:   20150179222935Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Cível

 
Vara: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

 
Valor:211106.0  Situação: REDISTRIBUIDO

 
Fundamento: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICADA PREVENÇÃO AO AGRAVO DE
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INSTRUMENTO N.º: 0009692-37.2015.8.14.0000 / DOC. N.º: 2015.01792229-35, NOS TERMOS DO
ART. 116, DO RITJE/PA E DO TEOR DO V. ACÓRDÃO N.º 163.661/2016, PROFERIDO PELO
TRIBUNAL PLENO DO TJE/PA, EM 24/08/2016.

 
Partes: APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

 
APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

 
AGRAVANTE: LILIANE RUFFEIL TABOSA

 
Magistrado: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

 
Secretaria: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0024383-46.2017.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 121, CAPUT C/C ART. 29, §1º, AMBOS DO CPB.

 
Partes: APELANTE: INGLESOM GOES SILVA

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

 
Secretaria: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0024090-42.2018.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAP. LEGAL:  ART. 157, §2º, II DO CPB. COM 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: THIAGO FERREIRA ARAGAO

 
APELANTE: WESLEY SILVA DE OLIVEIRA

 
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

 
Magistrado: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

 
Secretaria: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
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Processo: 0023025-85.2013.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART.  129, §9º DO CPB. ACOMPANHA 01 ANEXO.

 
Partes: APELANTE: WAGNER MACHADO DOS SANTOS

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

 
Secretaria: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0008342-38.2016.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 33 DA LEI 11.343/06. ACOMPANHA 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: REGINA NAZARE DOS SANTOS DE MEDEIROS

 
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

 
Magistrado: RAIMUNDO HOLANDA REIS

 
Secretaria: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0004038-51.2016.8.14.0124  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAP. LEGAL: ART. 14 DA LEI N° 10.826/03. COM 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: EDMUNDO GOMES

 
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

 
Magistrado: RAIMUNDO HOLANDA REIS
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Secretaria: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0000951-61.2018.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO: ART. 121, §2º, I DO CPB.

 
Partes: APELADO: MACIO COSTA SANTOS

 
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

 
Magistrado: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

 
Secretaria: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0000249-93.2005.8.14.0200  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: DISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAP. LEGAL: ARTIGO 303 DO CPM. COM 01 APENSO.

 
Partes: APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

 
APELADO: SANDRO SILVIO DOS SANTOS BAHIA

 
APELADO: HABIO CICERO CALDAS BARBOSA

 
 e outros...

 
Magistrado: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

 
Secretaria: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Processo: 0009769-16.2011.8.14.0401  Distribuicao: 16/07/2019

 
Ação: Apelação Criminal

 
Vara: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

 
Valor:0.0  Situação: REDISTRIBUIDO

 
Fundamento: CAPITULAÇÃO:ARTS. 312 C/C 288 DO CPB E ART. 90 DA LEI 8.666/93. - 16 APENSOS -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
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Partes: APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

 
APELADO: ROSANA CRISTINA BARLETA DE CASTRO

 
APELADO: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA

 
 e outros...
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PORTARIA Nº 068/2019-CJRMB

 
 A Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Corregedora de Justiça da Região
Metropolitana de Belém, usando de suas atribuições legais e;

 
 CONSIDERANDO os fatos constantes no expediente nº 2019.6.001864-2 e decisão subsequente exarada
por esta Corregedoria;

 
 RESOLVE:

 
 I - INSTAURAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA em face dos  Magistrados Raimundo Moisés Alves
Flexa e Marco Antônio Lobo Castelo Branco, com fulcro no art. 8º, parágrafo único da Resolução n.
135/2011 do CNJ, visando a apuração de suposta transgressão aos deveres funcionais descritos no art.
35 da LOMAN, delegando poderes à Juíza Auxiliar da CJRMB, Dra. Rubilene Silva Rosário,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão.

 
  

 
Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência e Cumpra-se.

 
Belém, 16 de julho de 2019.

 
Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

 
Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
 

 
 
 
 
RESENHA Nº 034/2019

 
DESPACHO Nº PA-EXT-2019/01056

 
REQUERENTE: CRISTINO PAES DE CASTRO- OAB/PA 8561

 
DECISÃO (...) Tendo em vista a Informação de fl. 07, noticiando que decorreu o prazo de 10 (dez) dias
sem que a parte requerente emendasse a inicial, DETERMINO o arquivamento dos presentes autos,
nos termos do art. 2º, § 4º, IV, do Provimento 002/2019-CJRMB. Dê-se ciência ao requerente. À Secretaria
para os devidos fins. Utilize-se cópia do presente como ofício. Belém, 02 de julho de 2019. 
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região
Metropolitana de Belém

 
PROCESSO Nº PA-MEM-2018/25908

 
RECLAMANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL ¿ SUBSEÇÃO SANTA IZABEL DO PARÁ

 
RECLAMANTE: ELANO DEMÉTRIO XIMENES, JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DE SANTA IZABEL

CORREGEDORIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
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RECLAMADA: DORIS MARLY BRAGA DO CARMO TEIXEIRA, AUXILIAR JUDICIÁRIO

 
DECISÃO (...) Diante das informações colhidas por esta Corregedoria, tem-se por concreto que a
servidora reclamada encontra-se aposentada, ficando esta fora do âmbito do Poder Disciplinar da
Administração, pois lhe falta condição primária para figurar no pólo passivo do Processo Disciplinar.  Como
se sabe é regra fundamental em direito que para estar em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
Na seara disciplinar não é diferente, logo, se aquele que cometera a infração não se encontra investido no
cargo, porque fora demitido, exonerado ou aposentado, a pedido ou de ofício, contra ele não se poderá
instaurar Processo Disciplinar, a não ser que a conduta imputada seja tão grave a ponto de ser punível
com a pena de cassação de aposentadoria. Neste mesmo sentido a dicção do art. 204, da Lei 5.810/94 ¿
RJU dos Servidores do Estado do Pará, (...) Logo, se aquele que cometera a infração não se encontra
investido no cargo, como no caso em discussão, contra ele não se poderá instaurar Processo Disciplinar,
porquanto prejudicada a sua finalidade e o interesse de agir da Administração nesse plano ¿ o Disciplinar.
Dentro deste contexto é salutar abrir um parêntese a fim de esclarecer, que Processo Administrativo
Disciplinar e Sindicância são espécies do gênero Processo Administrativo, e possuem definições e
destinações preconizadas em lei. Ademais, é ele o instrumento utilizado pela Administração no exercício, e
para a concretização, do Poder Disciplinar. (...) O direito disciplinar é do âmbito interno da Administração e
pressupõe o liame estatutário como suporte lógico de sua aplicação. No caso em debate, o referido liame
foi rompido a partir da concretização da aposentadoria da reclamada, no entanto, se ela ainda estivesse
na ativa seria submetida ao crivo do Processo Administrativo, na espécie Sindicância, pois a infração que
lhe é imputada, a meu ver, é de natureza leve, punível com advertência ou suspensão de até 30 (trinta)
dias. É deste modo, porque o cerne da reclamação consiste na alegação de que a reclamada não agiu
com urbanidade no trato com o advogado Tarcísio de Sousa Brito, além do que deixou de obedecer à
ordem da direção do Fórum, consistente na expedição da certidão solicitada pelo causídico, contrariando o
disposto nos incisos II e IV do art. 177, da Lei 5.810/94 ¿ RJU. Diante do exposto, considerando não haver
a princípio qualquer outra medida a ser tomada por este Órgão Correcional, face a aposentadoria da
reclamada, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente reclamatória, com fulcro no Parágrafo único do
art. 200, da Lei 5.810/94. Dê-se ciência ao requerente. Utilize-se cópia do presente como ofício. À
Secretaria para os devidos fins. Belém, 11 de julho de 2019.  Desembargadora MARIA DE NAZARÉ
SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
PROCESSO Nº 2018.6.000287-8

 
REQUERENTE: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA ¿ PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA,
EM EXERCÍCIO.

 
DECISÃO (...) Cuida-se de ofício oriundo do Ministério Público do Estado. do Pará, subscrito pela Exma.
Procuradora Geral de Justiça, em exercício, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, dando ciência de expediente
protocolizado naquele órgão Ministerial, tombado sob o nº 79/2018, sobre provável irregularidade na
atuação da Magistrada Tarcila Maria de Souza Campos na condução do processo de Francisco Teixeira
de Farias (Processo nº 0000771-10.2008.0035). Em diligências complementares, foi identificado que o
expediente em debate passou a ser tramitado através do sistema eletrônico SIGA-DOC (PA-EXT-
2018/08673), sendo posteriormente remetido à Distribuição do 2º Grau a fim de ser dado andamento e
regular processamento do feito, quando então foi distribuído sob a classe de petição, perante o Tribunal
Pleno de Direito Penal, passando a tramitar no sistema LIBRA (Processo nº 0005104-79.2018.814.0000) e
sob a relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, com status de sigiloso. Após novas
diligências, verificou-se que em 06/12/2018, foi proferida decisão monocrática pelo Desembargador relator
(fl. 34), determinando o arquivamento do feito, de acordo com a certidão de fl. 35, da Secretária Judiciária,
em exercício, tendo inclusive, o Parquet já tomado ciência do referido decisum, em 04/02/2019. Deste
modo, considerando a decisão alhures citada, ordenando o arquivamento do processo em questão, no
âmbito do Tribunal Pleno deste TJ/PA, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos neste
Órgão Censor. Dê-se ciência ao requerente. À Secretaria para os devidos fins. Utilize-se cópia do presente
como ofício. Belém, 04 de junho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.000497-2
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RECLAMANTES: CECÍLIA OLIVEIRA DE ARAÚJO E RUBENS PINTO DE ARAÚJO

 
ADVOGADO: AUGUSTO D. DAS NEVES - OAB/PA 5.124

 
RECLAMADOS: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos trazidos ao conhecimento desta Corregedoria, vê-se não assistir razão
os argumentos exibidos pelos reclamantes, tendo em vista que os atos questionados possuem cunho
eminentemente processual e, como tal, devem ser atacados pelas vias recursais disponíveis em nosso
ordenamento pátrio, como ocorreu no caso em questão, visto que os reclamantes apresentaram Recurso
de Apelação à decisão que julgou o pleito, sendo os autos remetidos ao TJ/PA em 14/03/2019. Ademais,
analisando Processo em comento não se evidencia qualquer ilegalidade, pois obtive um trâmite processual
dentro da normalidade, qual seja:  Os autores, ora reclamantes, ingressaram inicialmente com Ação
Reivindicatória de Propriedade c/c Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e
Acessões alegando serem legítimos proprietários de imóvel situado na estrada do Aurá; no entanto,
posteriormente emendaram a inicial a fim de que a AÇÃO REINVIDICATÓRIA PASSASSE A CONSTAR
COMO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização
por Benfeitorias e Acessões;  Num primeiro momento foi deferida pelo Juízo a liminar de reintegração de
posse e posteriormente revogada, sob o argumento de que na Ação de Reintegração se discute a posse
do bem (aparência de propriedade) e não a propriedade, que deve ser discutida em sede de Ação
Reivindicatória de Propriedade;  Foi realização de audiência;  Foi apresentada Contestação e réplica;  Foi
exarada decisão, que extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, tendo em vista ser os autores
carecedores de ação possessória.  Os autores apelaram da decisão, sendo os autos remetidos à Instância
Superior em 14/03/2019. Como se pode perceber, não há que se falar em aplicação de sanção disciplinar,
tendo em vista que todos os atos praticados pelos magistrados que atuaram na condução do processo nº
0001659-74-2014.8.14.0006 foram revestidos de legalidade, sendo certo que agiram de acordo com os
seus deveres funcionais. Como é cediço, esta Corregedoria de Justiça detém competência de ordem
administrativa, fiscalizatória, de orientação e disciplinar, carecendo, pois, de competência de ordem
processual, nos termos do Regimento Interno do T.J.E./PA. Sendo assim, sempre que os atos
questionados forem passíveis de ser atacados pela via recursal, não há que se falar de intervenção deste
Órgão Correcional. O Douto Conselho Nacional de Justiça já firmou, inclusive, entendimento de que a
Reclamação Disciplinar não é meio hábil para discussões de cunho processual, senão vejamos (...)
Quanto à alegação de que alguns documentos foram retirados e substituídos no processo, observo que o
reclamante se limita a imputar falta disciplinar, sem, contudo, colacionar no presente expediente provas
que demonstrem robustez em suas alegações. Ademais, os Tribunais têm decidido no sentido de que, não
havendo nos autos provas que identifiquem as infrações imputadas ao Magistrado, impõe-se o
arquivamento da Representação (...) Diante do exposto, considerando ter se vislumbrado tratar-se de
matéria de cunho eminentemente processual, passível de impugnação pelas vias recursais cabíveis, além
da ausência de provas quanto à alegação de alteração dos documentos constantes dos autos, 
DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente expediente, com fulcro no art. 91, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará e artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135/2011 do CNJ. Dê-se
ciência às partes e ao CNJ. Utilize-se cópia do presente como ofício. À Secretaria para os devidos fins.
Belém, 03 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES 
Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.000497-2

 
RECLAMANTE: CECÍLIA OLIVEIRA DE ARAÚJO E RUBENS PINTO DE ARAÚJO

 
ADVOGADO: AUGUSTO D. DAS NEVES - OAB/PA 5.124

 
RECLAMADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

 
DECISÃO (...)Tendo em vista a certidão de fl. 63-v, subscrita pela chefia da Seção de Protocolo desta
Corregedoria de Justiça, observo que a documentação juntada através de petição da requerente datada
de 08/07/2019 (Protocolo nº 2019.6.005595-9), de fls. 64/65, já consta dos autos, ou seja, trata-se de
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cópia da petição inicial (fls. 02/03), razão pela qual mantenho a decisão exarada às fls. 59/61 por suas
próprias razões e DETERMINO o prosseguimento do feito. Dê-se ciência aos requerentes. À Secretaria
para os devidos fins. Utilize-se cópia do presente como ofício. Belém, 10 de julho de 2019. 
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região
Metropolitana de Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.000571-4

 
RECLAMANTE: JORGE LUIZ ANTONIO OLIVEIRA - ADVOGADO - OAB/PA 17.483

 
RECLAMADA: EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO EDNA MARIA DE MOURA PALHA, TITULAR DA 2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA, À ÉPOCA.

 
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

 
REF. FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO N.º 13 ¿ INSPEÇÃO DO CNJ NO TJ/PA

 
DECISÃO (...) Inicialmente, observa-se que o objeto da presente Reclamação é uma decisão proferida
pela Dra. Edna Maria de Moura Palha, então Juíza Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Ananindeua, nos autos do processo de falência n.º 0007869-15.2012.8.14.0006. A decisão questionada
versou sobre a substituição do administrador da massa falida nomeado nos autos do processo
supramencionado. É, assim, indubitável que a questão apontada é de cunho eminentemente jurisdicional,
portanto, a matéria objeto da reclamação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria. Cumpre
destacar que a Lei Complementar nº 35, de 14/03/1979 ¿ Lei Orgânica da Magistratura Nacional
(LOMAN), a fim de impedir que a atuação dos órgãos censores interfira na independência do magistrado,
assim dispõe: (...) Nesse sentido, torna-se oportuno observarmos o disciplinado no art. 38 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte de Justiça, que normatiza, in verbis: (...) Assim, convém informar ao
reclamante que a competência desta Corregedoria de Justiça se restringe, por força de norma regimental,
a situações de ordem administrativa, sem nenhuma função judicante.  Desse modo, não cabe à CJRMB
analisar mérito de decisão judicial, tampouco avaliar os fundamentos da mesma, sob pena de extrapolar
os lindes de sua competência regimental e, mais grave ainda, ferir a independência do juiz. Ademais, a
Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, estabelece que ¿quando o fato narrado não configurar
infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de
magistrados de primeiro grau¿. A par de tais considerações, levando-se em conta o caráter jurisdicional da
questão, e não restando configurada a ocorrência de qualquer das hipóteses que possibilitem a
intervenção desta Corregedoria de Justiça, em conformidade com os dispositivos acima transcritos, sugiro
 o ARQUIVAMENTO da presente reclamatória, com fundamento no art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do
CNJ. Dê-se ciência ao Conselho Nacional de Justiça. Dê-se ciência às partes. À Secretária para os
devidos fins. Belém(PA), 08 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.000604-3

 
RECLAMANTE: CARLYLE DE BARROS PEIXOTO, LANA SANTANA PEIXOTO E CAIO LUCAS
SANTANA PEIXOTO.

 
ADVOGADA: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB/PA 18.949

 
RECLAMADO: JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA.

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pelo reclamante, percebe-se que a sua real intenção era
o prosseguimento do feito nº 0060032-52.2015.8.14.0301. Ocorre que, consoante às informações
prestadas pelo Magistrado, aliada às colhidas por meio do sistema LIBRA, observo que a morosidade
reclamada não mais subsiste, uma vez que os autos, objeto da presente reclamação, obtiveram impulso
em 02/07/2019 com a prolação de sentença, satisfazendo, pois, a pretensão dos reclamantes. Diante do
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exposto, considerando não haver a princípio qualquer outra medida a ser tomada por este Órgão
Correcional, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente reclamatória, com fulcro no art. 9º, § 2º da
Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. Dê-se ciência ao requerente. Utilize-se cópia do
presente como ofício. À Secretaria para os devidos fins. Belém, 09 de julho de 2019.  Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de
Belém

 
REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO Nº 2019.6.000712-4

 
REQUERENTE: FARADAY FABRÍCIO SILVA COSTA

 
ADVOGADA: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB/PA 18.949

 
REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pelo reclamante, percebe-se que a sua real intenção é o
prosseguimento do feito nº 0812479-17.2017.8.14.0006. Ocorre que, consoante às informações prestadas
pelo Magistrado, aliadas às colhidas por meio do sistema PJE, observo que a morosidade reclamada não
mais subsiste, uma vez que os autos, objeto da presente reclamação, obtiveram impulso em 20/04/2019,
com a prolação do despacho saneador, como pretendia o requerente. Diante do exposto, considerando
não haver a princípio qualquer outra medida a ser tomada por este Órgão Correcional, DETERMINO o 
ARQUIVAMENTO da presente reclamatória, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho
Nacional de Justiça, no entanto, RECOMENDO ao Juízo reclamado, que empreenda todos os esforços
necessários, a fim de garantir a célere tramitação e a efetiva prestação jurisdicional no processo objeto da
presente reclamação, em observância às determinações do CNJ e ao Princípio da Celeridade Processual,
bem como a razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII de nossa Constituição
Federal. Dê-se ciência às partes. Utilize-se cópia do presente como ofício. À Secretaria para os devidos
fins. Belém, 10 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES 
Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
PROCESSO Nº 2019.6.000853-6

 
REQUERENTE: ANDRÉ BUCHALLE SILVA

 
REQUERIDO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

 
INTERESSADO: OUVIDORIA JUDICIÁRIA TJ/PA

 
DECISÃO (...) Trata-se de expediente, cujo cerne da questão diz respeito ao não fornecimento de
informações processuais, via contato telefônico, pela secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de
Ananindeua ao advogado André Buchalle Silva, ora requerente. Neste sentido cumpre elucidar que a
Corregedoria/TJ/PA já se pronunciou, conforme se observa da decisão (...) Deste modo, é medida que se
impõe não prestar informações processuais por contato telefônico. Ademais, no caso em questão, o
advogado requerente deixou de informar os dados do processo que pretendia obter informações, não
sendo localizada qualquer demanda em nome do mesmo, o que inviabilizaria por completo, ainda que
fosse permitida, qualquer consulta processual como pretendia. Diante do exposto, considerando não haver
a princípio qualquer outra medida a ser tomada por este Órgão Correcional, DETERMINO o 
ARQUIVAMENTO da presente representação, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do
Conselho Nacional de Justiça Dê-se ciência ao requerente e à Ouvidoria TJ/PA. À Secretaria para os
devidos fins. Utilize-se cópia do presente como ofício. Belém, 15 de julho de 2019. Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES  Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de
Belém

 
REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO Nº 2019.6.000954-2
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REQUERENTE: ALFREDO BRITO GONÇALVES

 
ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO ¿ OAB/PA 7.617

 
REQUERIDO:  JUÍZO DE DIREITO DA  1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pelo requerente percebe-se que a sua real intenção era
que o processo nº 0016356-56.2006.8.14.0301       recebesse impulso oficial. Consoante às informações
prestadas pela Magistrada Titular da Unidade Judiciária, aliada às colhidas por meio do sistema LIBRA,
observou-se a prolação de decisão em 06.06.2019, satisfazendo, pois, a pretensão do requerente. Diante
do exposto, considerando não haver, a princípio, qualquer medida a ser adotada por este Órgão
Correcional, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente representação por excesso de prazo, com
fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. Dê-se ciência às partes.
Utilize-se cópia do presente como ofício. Após, arquive-se. À Secretária para os devidos fins. Belém (PA),
08 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de
Justiça da Região Metropolitana de Belém       

 
RECLAMAÇÃO 2019.6.000952-6

 
RECLAMANTE: JOSÉ BRANDÃO DOS REIS E TERRABRAN TERRAPLANAGEM BRANDÃO LTDA.

 
ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO, OAB-PA Nº 7.617

 
RECLAMADO: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pelo reclamante, percebe-se que a sua real intenção era
o prosseguimento do feito nº 0012045-54.2014.814.0301. Ocorre que, consoante às informações
prestadas pelo Magistrado, aliada às colhidas por meio do sistema PJE, observo que a morosidade
reclamada não mais subsiste, uma vez que os autos, objeto da presente reclamação, obtiveram impulso
em 13/06/2019, com a prolação de sentença (doc: Nº 20190240846354), satisfazendo, pois, a pretensão
do reclamante. Ademais, conforme relatado pelo Magistrado, o processo em comento encontrava-se na
ordem cronológica, conforme preceitua o art. 12 do CPC. Nada obstante, RECOMENDO ao Juízo
reclamado que continue envidando os esforços necessários, a fim de garantir a efetiva prestação
jurisdicional, em observância às Metas e Recomendações efetuadas pelo Conselho Nacional de Justiça e
ao Princípio da Celeridade Processual, bem como a razoável duração do processo, consagrados no art.
5º, inciso LXVIII de nossa Constituição Federal. Diante do exposto, considerando não haver a princípio
qualquer outra medida a ser tomada por este Órgão Correcional, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da
presente reclamatória, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.
Dê-se ciência às partes. Utilize-se cópia do presente como ofício. À Secretaria para os devidos fins.
Belém, 01 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES 
Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.001062-2

 
REQUERENTE: EUSTORGIO LUIZ ALVES GUIMARÃES

 
ADVOGADO: SEVERINO ALVES, OAB/PA Nº 11.857

 
DECISÃO(...) Tendo em vista a Informação de fl. 07, noticiando que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias
sem que a parte requerente juntasse os documentos solicitados, DETERMINO o arquivamento dos
presentes autos, nos termos do art. 2º, § 4º, IV, do Provimento 002/2019-CJRMB. À Secretaria para os
devidos fins. Utilize-se cópia do presente como ofício. Belém, 01 de julho de 2019. Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de
Belém
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REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO Nº 2019.6.001068-0

 
REQUERENTE: FABRÍCIO BACELAR MARINHO- ADVOGADO - OAB/PA Nº 7.617

 
REQUERIDO: JUÍZO DA 12ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

 
DECISÃO (...) Das informações trazidas aos autos, bem como as obtidas mediante consulta realizada no
sistema PJe, apura-se a evidente perda de objeto do presente expediente, uma vez que a providência que
o requerente pretendia ver atendida já foi alcançada, tendo em vista que a Magistrada Ana Selma da Silva
Timóteo, titular da 12ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém, proferiu despacho nos autos
em 18/06/2016 e após a intimação do advogado, considerando que o mesmo solicitou desistência da
ação, prolatou sentença homologatória da desistência em 02/07/2019. O § 2º, do Art. 9º, da Resolução nº
135 do Conselho Nacional de Justiça assim dispõe: (...) Logo, considerando não ter restado comprovado
nos autos qualquer irregularidade praticada pela Magistrada requerida, e tendo em vista a retomada da
regular tramitação do feito, determino o ARQUIVAMENTO desta representação por excesso de prazo,
com fulcro no dispositivo acima transcrito. Dê-se ciência às partes. Sirva a presente decisão como ofício. À
Secretaria, para os devidos fins. Belém (PA), 08 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ
SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.001103-4

 
REQUERENTE: ALTAMIR SILVA

 
DECISÃO(...) Tendo em vista a Informação de fl. 07, noticiando que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias
sem que a parte requerente juntasse os documentos solicitados, DETERMINO o arquivamento dos
presentes autos, nos termos do art. 2º, § 4º, IV, do Provimento 002/2019-CJRMB. À Secretaria para os
devidos fins. Utilize-se cópia do presente como ofício. 0Belém, 01 de julho de 2019. Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de
Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.001120-8

 
REQUERENTE: ALLAN MICHEL ALVARENGA ORDONEZ, OAB/PA Nº 11.372

 
DECISÃO (...) Tendo em vista a Informação de fl. 08, noticiando que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias
sem que a parte requerente juntasse os documentos solicitados, DETERMINO o arquivamento dos
presentes autos, nos termos do art. 2º, § 4º, IV, do Provimento 002/2019-CJRMB. À Secretaria para os
devidos fins. Utilize-se cópia do presente como ofício. Belém, 01 de julho de 2019.  Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de
Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.001124-0

 
RECLAMANTE: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA OAB/PA 11.586

 
RECLAMADO: JUIZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA CPAITAL

 
DECISÃO(...) Analisando os fatos apresentados pelo reclamante, percebe-se que a sua real intenção era
o prosseguimento do feito nº 0815155-23.2017.814.0301. Em relação ao processo reclamado, segundo
informações prestadas pelo Magistrado, observo que não há prioridade legal, bem como encontra-se em
67º na fila para expedição de RPV, ressaltando que existem feitos mais antigos que o mesmo. Dessa
forma, uma vez que não se observa prioridade legal nos autos do processo nº 0815155-
23.2017.814.0301., a Unidade reclamada em obediência ao dispositivo constante no ordenamento jurídico,
deverá obedecer a ordem cronológica. Cumpre registrar que o CPC em seu artigo 12 preceitua que as
Unidades Judiciárias atenderão a ordem cronológica. (...) Nada obstante, RECOMENDO ao juízo
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reclamado, que continue empreendendo todos os esforços necessários, a fim de garantir a efetiva
prestação jurisdicional. Diante do exposto, considerando não haver outra medida a ser adotada por este
Órgão Correcional, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente reclamatória. Dê-se ciência as partes.
Utilize-se cópia do presente como ofício. À Secretaria para os devidos fins. Belém, 03 de julho de 2019. 
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região
Metropolitana de Belém

 
PROCESSO Nº 2019.6.001263-6

 
RECLAMANTE: F.E DE OLIVEIRA ALVES E & CIA LTDA EPP

 
ADVOGADA: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB, OAB/PA 18.949

 
RECLAMADO: JUIZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.

 
DECISÃO (...) Inicialmente ressalto que já tramitou neste Órgão Correcional procedimento com pedido e
causa de pedir idênticos aos deste sob o nº 2019.6.001151-3. Sendo assim, observando que a referida
reclamação já fora analisada perante esta Corregedoria de Justiça, DETERMINO o arquivamento dos
presentes autos. Dê-se ciência às partes. Utilize-se cópia do presente como ofício. À Secretaria para os
devidos fins. Belém, 01 de julho de 2019.  Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.001301-4

 
RECLAMANTE: RAIMUNDO PEDRO SILVA DE ALVIZ

 
RECLAMADO: DR. HOMERO LAMARÃO NETO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DE MARITUBA ¿ PA.

 
DECISÃO (...) Diante das alegações apresentadas, observo que a intenção do reclamante era imputar
infração administrativa ao Magistrado Homero Lamarão Neto, pelos fatos narrados alhures, referentes ao
processo nº 0802277-85.2017.814.0133, no que diz respeito ao suposto destrato e parcialidade do
Magistrado. Ocorre que o reclamante se limita a imputar falta disciplinar ao reclamado, sem, contudo,
colacionar no presente expediente provas que demonstrem robustez em suas alegações. Ademais, os
Tribunais têm decidido no sentido de que, não havendo nos autos provas que identifiquem as infrações
imputadas ao Magistrado, impõe-se o arquivamento da Representação (...) Diante do exposto,
considerando a ausência de provas que comprovem as alegações apresentadas pela representante, 
DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente expediente, com fulcro no art. 91, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará e artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135/2011 do CNJ. Dê-se
ciência às partes e ao Conselho Nacional de Justiça. À Secretaria para os devidos fins. Belém, 01 de
julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça
da Região Metropolitana de Belém

 
REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO Nº 2019.6.001307-2

 
REQUERENTE: ROSINEIDE MIRANDA MACHADO ¿ DEFENSORA PÚBLICA

 
INTERESSADO: LUIZ ROBSON DUARTE PEREIRA

 
REQUERIDO:  JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pela reclamante, percebe-se que a sua real intenção era
a formação dos autos da execução penal do Processo nº 0001946-16.2010.8.14.0501 e que o Magistrado
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avaliasse a possibilidade de concessão de progressão e livramento condicional ao apenado LUIZ
ROBSON DUARTE PEREIRA. Ocorre que, consoante às informações prestadas pelo Diretor de
Secretaria, de ordem do Juiz responsável pela Unidade Judiciaria, aliada à consulta realizada no sistema
LIBRA, observa-se que a morosidade reclamada não mais subsiste, uma vez que em 27/05/2019 foi
instaurado procedimento de Livramento Condicional ao apenado/interessado e em 26/06/2019 foi
concedida a progressão de regime, satisfazendo, assim, a pretensão da requerente. Diante do exposto,
considerando não haver qualquer outra medida a ser adotada por esta Corregedoria de Justiça, 
DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente representação por excesso de prazo, com fulcro no art. 9º,
§ 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. Dê-se ciência às partes. Utilize-se cópia do
presente como ofício. À Secretaria para os devidos fins. Belém (PA), 08 de julho de 2019. 
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região
Metropolitana de Belém

 
PROCESSO Nº 2019.6.001378-3

 
REQUERENTE: ANTONO DA SILVA MIRANDA- OAB/PA Nº 6765

 
DECISÃO (...) Tendo em vista a Informação de fl. 08, noticiando que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias
sem que a parte requerente juntasse os documentos solicitados, DETERMINO o arquivamento dos
presentes autos, nos termos do art. 2º, § 4º, IV, do Provimento 002/2019-CJRMB. À Secretaria para os
devidos fins. Utilize-se cópia do presente como ofício. Belém, 01 de julho de 2019. Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de
Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.001436-9

 
RECLAMANTE: SYDNEY MENDONCA BALCAZAR

 
RECLAMADO: SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pelo reclamante, percebe-se que a sua real intenção era
o prosseguimento do feito nº 0020681-07.2008.814.0301. Ocorre que, consoante às informações
prestadas pela Magistrada, aliada às colhidas por meio do sistema LIBRA, observo que a morosidade
reclamada não mais subsiste, uma vez que os autos, objeto da presente reclamação, obtiveram impulso
em 05/06/2019. Nada obstante, RECOMENDO ao Juízo reclamado que empreenda todos os esforços
necessários, a fim de garantir a efetiva prestação jurisdicional, em observância às Metas e
Recomendações efetuadas pelo Conselho Nacional de Justiça e ao Princípio da Celeridade Processual,
bem como a razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, inciso LXVIII de nossa Constituição
Federal. Diante do exposto, considerando não haver a princípio qualquer outra medida a ser tomada por
este Órgão Correcional, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente reclamatória, com fulcro no art. 9º,
§ 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. Dê-se ciência às partes. Utilize-se cópia do
presente como ofício. À Secretaria para os devidos fins. Belém, 01 de julho de 2019. Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de
Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.001440-0

 
RECLAMANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ¿ ECAD.

 
ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB ¿ OAB/PA Nº 18.949 E OUTROS.

 
RECLAMADO: JUIZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pelo reclamante, percebe-se que a sua real intenção era
o prosseguimento do feito nº 0233242-13.2016.8114.0301. Ocorre que, consoante às informações
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prestadas pela Magistrada, aliada às colhidas por meio do sistema LIBRA, observo que a morosidade
reclamada não mais subsiste, uma vez que os autos, objeto da presente reclamação, obtiveram impulso
em 25/06/2019, com a prolação de sentença (doc: Nº 20190256917605), satisfazendo, pois, a pretensão
do reclamante. Diante do exposto, considerando não haver a princípio qualquer outra medida a ser tomada
por este Órgão Correcional, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente reclamatória, com fulcro no
art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. Dê-se ciência às partes. Utilize-se
cópia do presente como ofício. À Secretaria para os devidos fins. Belém, 02 de julho de 2019. 
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região
Metropolitana de Belém

 
PROCESSO Nº 2019.6.001065-6

 
REQUERENTE: RICARDO AMAURY AUZIER JUNIOR

 
ADVOGADO: SEVERINO ALVES- OAB/PA Nº 11.857

 
DECISÃO (...) Tendo em vista a informação de fl. 07, noticiando que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias
sem que a parte requerente juntasse os documentos solicitados, DETERMINO o arquivamento dos
presentes autos, nos termos do art. 2º, § 4º, IV, do Provimento 002/2019-CJRMB. À Secretaria para os
devidos fins. Utilize-se cópia do presente como ofício. Belém, 01 de julho de 2019. Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de
Belém

 
RECLAMAÇÃO Nº 2019.6.001465-8

 
RECLAMANTE: CARLOS ALBERTO GOMES

 
RECLAMADO: JUIZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pelo reclamante, percebe-se que a sua real intenção era
o prosseguimento do feito nº 0088830-91.2013.814.0301. Ocorre que, consoante às informações
prestadas pela Magistrada, aliada às colhidas por meio do sistema LIBRA, observo que a morosidade
reclamada não mais subsiste, uma vez que os autos, objeto da presente reclamação, obtiveram impulso
em 19/06/2019, com a prolação de sentença (doc: Nº 20190249472273), satisfazendo, pois, a pretensão
do reclamante. Diante do exposto, considerando não haver a princípio qualquer outra medida a ser tomada
por este Órgão Correcional, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente reclamatória, com fulcro no
art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. Dê-se ciência às partes. Utilize-se
cópia do presente como ofício. À Secretaria para os devidos fins. Belém, 02 de julho de 2019. 
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região
Metropolitana de Belém

 
PROCESSO Nº 2019.6.001514-3

 
REQUERENTE: ROSANA GARCIA

 
DECISÃO (...) Tendo em vista a Informação de fl. 08, noticiando que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias
sem que a parte requerente juntasse os documentos solicitados, DETERMINO o arquivamento dos
presentes autos, nos termos do art. 2º, § 4º, IV, do Provimento 002/2019-CJRMB. À Secretaria para os
devidos fins. Utilize-se cópia do presente como ofício. Belém, 01 de julho de 2019. Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de
Belém

 
REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO Nº 2019.6.001525-0

 
RECLAMANTE: JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
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RECLAMADO: JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA.

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pelo reclamante, percebe-se que a sua real intenção é o
prosseguimento do feito nº 0004321-95.2006.814.0006. Ocorre que, consoante às informações prestadas
pelo Magistrado, aliadas às colhidas por meio do sistema LIBRA, observo que a morosidade reclamada
não mais subsiste, uma vez que os autos, objeto da presente reclamação, obtiveram impulso em
18/06/2019, com a expedição do Mandado de Intimação da requerida LUCIA MONTEIRO DA SILVA, para
que desocupe, voluntariamente, no prazo de 15 dias, o imóvel descrito na inicial, sob pena de despejo
compulsório.  Diante do exposto, considerando não haver a princípio qualquer outra medida a ser tomada
por este Órgão Correcional, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente reclamatória, com fulcro no
art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, no entanto, RECOMENDO ao Juízo
reclamado, que empreenda todos os esforços necessários, a fim de garantir a célere tramitação e a efetiva
prestação jurisdicional no processo objeto da presente reclamação, em observância às determinações do
CNJ e ao Princípio da Celeridade Processual, bem como a razoável duração do processo, consagrados no
art. 5º, inciso LXXVIII de nossa Constituição Federal. Dê-se ciência às partes. Utilize-se cópia do presente
como ofício. À Secretaria para os devidos fins. Belém, 02 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

 
REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO Nº 2019.6.001587-0

 
REQUERENTE: IRACI OLIVEIRA DOS SANTOS

 
REQUERIDO:  JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM

 
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

 
REF. FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO N.º 12 ¿ INSPEÇÃO DO CNJ NO TJ/PA

 
DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pela requerente, percebe-se que a sua real intenção era
que o processo nº 0043772-08.2000.8.14.0301 recebesse impulso oficial. Consoante às informações
prestadas pela Magistrada Titular da Unidade Judiciária requerida, aliada às colhidas por meio do sistema
LIBRA, observou-se que foi proferido despacho em 03/07/2019, satisfazendo, pois, a pretensão da
requerente. Diante do exposto, considerando não haver a princípio qualquer outra medida a ser adotada
por esta Corregedoria de Justiça, RECOMENDO ao Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém,
que empreenda todos os esforços necessários, a fim de garantir a célere tramitação e a efetiva prestação
jurisdicional no processo objeto da presente representação por excesso de prazo, em observância às
determinações do CNJ e ao Princípio da Celeridade Processual, bem como à razoável duração do
processo, consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII de nossa Constituição Federal. Ressalta-se que esta
Corregedoria de Justiça permanecerá monitorando o processo nº 0043772-08.2000.8.14.0301, tendo em
vista a sua distribuição datar do ano de 2000, portanto, encontrando-se inserido na Meta 2 do CNJ, razão
pela qual, DETERMINO o acautelamento dos autos em Secretaria pelo prazo de 90 (noventa) dias. Findo
o prazo acima apontado, volvam-me conclusos. Dê-se ciência ao Conselho Nacional de Justiça. Dê-se
ciência às partes. Utilize-se cópia do presente como ofício. À Secretária para os devidos fins. Belém (PA),
09 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de
Justiça da Região Metropolitana de Belém       

 
REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO Nº 2019.6.001674-5

 
REQUERENTE: ANTÔNIA CARLEANA SOARES MOURA

 
RECLAMADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

 
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

 
REP: 0003863-27.2019.2.00.0000
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DECISÃO (...) Analisando os fatos apresentados pela reclamante percebe-se que a sua real intenção era
que o processo nº 0028702-42.2012.8.14.0301 recebesse impulso oficial. Consoante às informações
prestadas pelo Magistrado Titular da Unidade Judiciária, aliada às colhidas por meio do sistema LIBRA,
observou-se que em 26/06/2019 foram julgados os Embargos Declaratórios, satisfazendo, pois, a
pretensão da reclamante. Diante do exposto, considerando não haver a princípio qualquer outra medida a
ser tomada por este Órgão Correcional RECOMENDO ao Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Belém, que empreenda todos os esforços necessários, a fim de garantir a célere tramitação e
a efetiva prestação jurisdicional no processo objeto da presente reclamação, em observância às
determinações do CNJ e ao Princípio da Celeridade Processual, bem como a razoável duração do
processo, consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII de nossa Constituição Federal. Ressalta-se que esta
Corregedoria de Justiça permanecerá monitorando o referido processo, tendo em vista a sua distribuição
datar do ano de 2012, portanto, inserido na Meta 2 do CNJ, razão pela qual, DETERMINO o
acautelamento dos autos em secretaria pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Findo o prazo acima apontado,
devolvam-me os autos conclusos. Dê-se ciência às partes e ao CNJ. Utilize-se cópia do presente como
ofício. À Secretária para os devidos fins. Belém, 11 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém         

 
 

 
 
 
 
Sindicância: PA-OFI-2019/06328  - PROCESSO N. 2019.6.001864-2

 
Sindicados:  Dr. Raimundo Moisés Alves Flexa e Dr. Marco Antônio Lobo Castelo Branco, Magistrados do
TJ/PA.

 
Decisão: (...)            Noticia-se, ainda, nos referidos sites, a existência de inciativa de investigação no
Ministério Público Federal, a respeito do conteúdo dos aludidos áudios.

 
Desse modo, tratando-se de notícia em que se veicula irregularidade, cujo deslinde demanda instrução
concernente à autenticidade de mídia e oitivas que vão além dos próprios magistrados mencionados,
apenas a apuração detalhada poderá subsidiar conclusão sobre os indícios ou não de falta funcional,
razão porque DETERMINO, com fulcro no art. 8º, parágrafo único da Resolução n. 135/2011 do CNJ, a
INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA em face dos magistrados Raimundo Moisés Alves Flexa e Marco
Antônio Lobo Castelo Branco, visando a apuração de suposta transgressão aos deveres funcionais
descritos no art. 35 da LOMAN, delegando poderes à Juíza Auxiliar RUBILENE SILVA ROSARIO. Expeça-
se a competente portaria. Informe-se ao Conselho Nacional de Justiça. Informe-se à Presidência. Oficie-
se.À Secretaria para os devidos fins.

 
Belém, 16 de julho de 2019.

 
 Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

 
Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém
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Resenha n.º 072/2019-CJCI

 
16 de julho de 2019

 
01 ¿  Processo n° 2019.7.000703-1

 
Requerente: José Admilson Gomes Pereira, OAB/PA 28204-A e Lindalva M. da Cruz Ferreira, OAB/PA
26301

 
Envolvido: Juízo de Direito da Comarca de Capanema/PA

 
Decisão: Desta forma, não havendo indícios de transgressão funcional a ser apurada por esta
Corregedoria, e a ocorrência da perda superveniente de objeto da causa, determino o ARQUIVAMENTO
destes autos. No mais, recomendo ao Juízo que observe aos princípios da celeridade e da duração
razoável do processo, evitando alongamento desnecessário nos feitos e adotando impulsionamento
regular nos feitos sob sua reponsabilidade. Oficie-se o Juízo reclamado para que tome ciência desta
decisão. Após resposta do Juízo, retornem os autos conclusos. Dê-se ciência às partes, servindo a
presente decisão como ofício. Belém/Pa, 16 de julho de 2019. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES -
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior.

 
02 ¿ Pedido de Providências, Processo n° 2018.7.002107-4

 
Requerente: Otávio Augusto Teixeira Santos, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de São
Vicente/SP

 
Requerido: Juízo da Comarca de Vigia de Nazaré/PA

 
Decisão: Considerando as informações prestadas pela magistrada que se encontra respondendo pela
comarca de Vigia de Nazaré, bem como o tempo decorrido sem outras informações, posto que os
processos referidos, datam do ano de 2004, e portanto, há 15 anos, determino que seja oficiado ao
magistrado ora requerente encaminhando-lhe cópia das informações constantes às fls. 38 e da certidão de
fls. 41, para conhecimento. Após, determino com fulcro no art. 91, § 3º, do Regimento Interno deste
Tribunal de justiça, o arquivamento dos presentes autos. À Secretaria para as devidas providências. Sirva
a presente decisão como ofício. Belém, 15  de julho de 2019.. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES -
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior.

 
03 ¿ Processo n° 2018.7.006653-3

 
Requerente: Dr. João Ronaldo Correa Mártires, Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de
Abaetetuba/PA

 
Requerido: Waldo Pinto Pinheiro, Oficial de Justiça

 
Decisão: Desta feita, assim, este Órgão Correcional, acolhendo as justificativas do Oficial de Justiça, e
recomendando-lhe que seja mais atencioso na execução de suas tarefas, evitando que situações como a
presente ocorra, sob pena de apuração de sua responsabilidade, determina com fulcro no art. 91, § 3º, do
Regimento Interno deste Tribunal de justiça, o arquivamento dos presentes autos. Dê-se ciência ao
requerente e ao requerido. À Secretaria para as devidas providências. Após, arquive-se. Sirva a presente
decisão como ofício. Belém, 15 de julho de 2019. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES -

CORREGEDORIA DO INTERIOR
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Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior.

 
04¿ Pedido de Providências, Processo n° 2018.7.006993-3

 
Requerente: Dr. José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior, Juiz de Direito Substituto respondendo pela 1ª
Vara da Comarca de Rondon do Pará

 
Decisão: Considerando as informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondon do Pará,
relatando que os processos acima elencados se encontram com suas tramitações regulares, este Órgão
Correcional recomenda ao magistrado que sempre priorize os processos de réus presos, em conformidade
com à determinação constante do Provimento nº 004/2007-CJCI, que estabelece prioridade na apreciação
e julgamento dos processos relativos a réus presos provisórios, respeitadas as prioridades legais, impondo
atendimento rápido e eficiente. Após, arquive-se. Sirva a presente decisão como ofício. Belém, 15 de julho
de 2019. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES - Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior.

 
.

 
05 ¿ Pedido de Providências, Processo n° 2019.7.003512-3

 
Requerente: Augusto Alves Jardim

 
Advogada: Lucenilda de Abreu Almeida (OAB/PA 18.8581)

 
Requerido: Juízo de Direito da 2º Vara da Comarca de Xinguara/PA

 
Decisão: Assim, este Órgão Correcional, determina que o Diretor de Secretaria dê cumprimento à
determinação do magistrado no processo acima referido. Dê ciência ao Magistrado e ao requerente. Após,
arquive-se. Sirva a presente decisão como ofício. À Secretaria para as devidas providências. Belém, 15 de
julho de 2019. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES - Corregedora de Justiça das Comarcas do
Interior.

 
06 ¿ Processo n° 2019.7.003536-3

 
Requerente: Rodrigo de Figueiredo Brandão, OAB/PA n° 18275

 
Requerido: Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA

 
Decisão: Diante do exposto, considerando que foi satisfeita a pretensão do representante, bem como de
não haver a princípio qualquer outra medida a ser tomada por este Órgão Correcional, DETERMINO o
ARQUIVAMENTO do presente pedido de providências. Por julgar oportuno, ORIENTO o Magistrado Titular
da unidade judicial, bem como os servidores da mesma, quanto à utilização de ¿Despacho-Ofício¿,
¿Despacho-Mandado¿, ¿Decisão-Ofício¿ e ¿Sentença-Ofício¿ por analogia aos termos do Provimento nº
011/2009-CJRMB, tudo com a finalidade de economizar tempo na confecção de um novo documento para
fins de cumprimento das determinações judiciais, de modo que, uma vez alinhados os trabalhos entre
secretaria judicial e gabinete da vara, promovam celeridade e consequente melhoria na prestação
jurisdicional. Proceda-se alteração na classificação do presente feito para que passe de ¿Pedido de
Providências-PP¿ para ¿Representação por Excesso de Prazo-REP¿. Dê-se ciência às partes requerente
e requerido. Utilize-se cópia do presente como ofício. À Divisão Administrativa para os devidos fins. 
Belém, 15 de julho de 2019. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES - Corregedora de Justiça das
Comarcas do Interior.
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PRECATÓRIO: 001/2013

 
PROCESSO DE ORIGEM: nº. 0016997-31.2005.814.0301

 
CREDOR(A): IMPODAL ¿ Comercial e Engenharia Ltda

 
ADVOGADO(A): DR. ANDRÉ LUIZ SERRÃO PINHEIRO ¿ OAB/PA Nº 11960

 

DESPACHO:

 
Em atenção ao requerimento ¿ fls. 90/91 (Protocolo nº. 2019.02650511-52), fica o patrono da credora
intimado a apresentar a comprovação da constituição da pessoa jurídica declinada no pedido (André
Serrão Advogados Associados), bem como cumprir os requisitos do Art. 100, §14º da Constituição Federal
(§14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora).

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de Julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 

 
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO: nº 123/2019 (Ref. Proc. 0008816-90.2009.814.0006)  

 
CREDOR(A): NEUZA MARIA ROCHA COSTA

 
ADVOGADO(A): ESCRITÓRIO COELHO DE SOUZA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 
                       DR. REYNALDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR ¿ OAB/PA 1810

 

COORDENADORIA DOS PRECATÓRIOS

ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORIA: DR. DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA ¿ OAB/PA nº. 11595
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ENTE DEVEDOR: ESTADO DO PARÁ

 
PROCURADOR: RICARDO NASSER SEFER ¿ OAB/PA nº.14800 (PGE-PA)

 
ATO DECISÓRIO

 
O Precatório apresenta-se regularmente constituído, em conformidade com o que dispõe o art.5º -
Resolução nº.115/2010-CNJ c/c art.329 ¿ Regimento Interno TJPA (checklist de conformidade
documental/informativa).

 
O Ente devedor segue regime especial de pagamento de precatórios, no que consta previsto no art.101-
ADCT, consubstanciado pela Emenda Constitucional nº 94/2016.

 
Nesse sentido, diante da regularidade formal do Precatório e em atenção ao que dispõe o art.333 do
Regimento Interno ¿ TJPA c/c §3º do art.2º da Portaria nº. 2239/2011-GP, nos estritos moldes que
constam no Protocolo n° 2019.02660158-17, firmado pelo Juízo de Execução, oficie-se o Ente Devedor
para que providencie a composição do débito informado neste Precatório no acervo da dívida inscrita, a
fim de incluir no orçamento do Ente Federado.

 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno do TJPA, oficie-se ao Juízo Requisitante a propósito de dar
conhecimento sobre a expedição de ofício requisitório ao Ente Federado, para constar dos autos de onde
se originou o precatório.

 
Providencie-se o registro e inclusão em Lista de ordem cronológica de apresentação.

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de Julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 
 
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO: nº 124/2019 (Ref. Proc. 0000583-68.2011.814.0301)  

 
CREDOR(A): ANTONIO CARMO PEREIRA DA COSTA

 
ADVOGADO(A): DR(A) TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA ¿ OAB/PA Nº 7895

 
ENTE DEVEDOR: ESTADO DO PARÁ

 
PROCURADOR: RICARDO NASSER SEFER ¿ OAB/PA nº.14800 (PGE-PA)

 
ATO DECISÓRIO

 
O Precatório apresenta-se regularmente constituído, em conformidade com o que dispõe o art.5º -
Resolução nº.115/2010-CNJ c/c art.329 ¿ Regimento Interno TJPA (checklist de conformidade
documental/informativa).
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O Ente devedor segue regime especial de pagamento de precatórios, no que consta previsto no art.101-
ADCT, consubstanciado pela Emenda Constitucional nº 94/2016.

 
Nesse sentido, diante da regularidade formal do Precatório e em atenção ao que dispõe o art.333 do
Regimento Interno ¿ TJPA c/c §3º do art.2º da Portaria nº. 2239/2011-GP, nos estritos moldes que
constam no Protocolo n° 2019.02663842-23, firmado pelo Juízo de Execução, oficie-se o Ente Devedor
para que providencie a composição do débito informado neste Precatório no acervo da dívida inscrita, a
fim de incluir no orçamento do Ente Federado.

 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno do TJPA, oficie-se ao Juízo Requisitante a propósito de dar
conhecimento sobre a expedição de ofício requisitório ao Ente Federado, para constar dos autos de onde
se originou o precatório.

 
Providencie-se o registro e inclusão em Lista de ordem cronológica de apresentação.

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de Julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 
 
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO: nº 125/2019 (Ref. Proc. 0004244-46.2004.814.0301)  

 
CREDOR(A): JOÃO BATISTA BENTES DA ROCHA

 
ADVOGADO(A): DR(A) EGIDIO MACHADO SALES FILHO ¿ OAB/PA Nº  1416

 
ENTE DEVEDOR: ESTADO DO PARÁ

 
PROCURADOR: RICARDO NASSER SEFER ¿ OAB/PA nº.14800 (PGE-PA)

 
ATO DECISÓRIO

 
O Precatório apresenta-se regularmente constituído, em conformidade com o que dispõe o art.5º -
Resolução nº.115/2010-CNJ c/c art.329 ¿ Regimento Interno TJPA (checklist de conformidade
documental/informativa).

 
O Ente devedor segue regime especial de pagamento de precatórios, no que consta previsto no art.101-
ADCT, consubstanciado pela Emenda Constitucional nº 94/2016.

 
Nesse sentido, diante da regularidade formal do Precatório e em atenção ao que dispõe o art.333 do
Regimento Interno ¿ TJPA c/c §3º do art.2º da Portaria nº. 2239/2011-GP, nos estritos moldes que
constam no Protocolo n° 2019.02663899-46, firmado pelo Juízo de Execução, oficie-se o Ente Devedor
para que providencie a composição do débito informado neste Precatório no acervo da dívida inscrita, a
fim de incluir no orçamento do Ente Federado.

 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
77



Nos termos do art. 335 do Regimento Interno do TJPA, oficie-se ao Juízo Requisitante a propósito de dar
conhecimento sobre a expedição de ofício requisitório ao Ente Federado, para constar dos autos de onde
se originou o precatório.

 
Providencie-se o registro e inclusão em Lista de ordem cronológica de apresentação.

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de Julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 
 
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO: nº 126/2019 (Ref. Proc. 0022240-61.2003.814.0301)  

 
CREDOR(A): MARIA DA PAZ FARIAS GOMES

 
ADVOGADO(A): DR(A) MARIA DA PAZ FARIAS GOMES ¿ OAB/PA Nº 2474

 
ENTE DEVEDOR: ESTADO DO PARÁ

 
PROCURADOR: RICARDO NASSER SEFER ¿ OAB/PA nº.14800 (PGE-PA)

 
ATO DECISÓRIO

 
O Precatório apresenta-se regularmente constituído, em conformidade com o que dispõe o art.5º -
Resolução nº.115/2010-CNJ c/c art.329 ¿ Regimento Interno TJPA (checklist de conformidade
documental/informativa).

 
O Ente devedor segue regime especial de pagamento de precatórios, no que consta previsto no art.101-
ADCT, consubstanciado pela Emenda Constitucional nº 94/2016.

 
Nesse sentido, diante da regularidade formal do Precatório e em atenção ao que dispõe o art.333 do
Regimento Interno ¿ TJPA c/c §3º do art.2º da Portaria nº. 2239/2011-GP, nos estritos moldes que
constam no Protocolo n° 2019.02663904-31, firmado pelo Juízo de Execução, oficie-se o Ente Devedor
para que providencie a composição do débito informado neste Precatório no acervo da dívida inscrita, a
fim de incluir no orçamento do Ente Federado.

 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno do TJPA, oficie-se ao Juízo Requisitante a propósito de dar
conhecimento sobre a expedição de ofício requisitório ao Ente Federado, para constar dos autos de onde
se originou o precatório.

 
Providencie-se o registro e inclusão em Lista de ordem cronológica de apresentação.

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de Julho de 2019.
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LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 
 
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO: nº 127/2019 (Ref. Proc. 0000583-68.2011.814.0301)  

 
CREDOR(A): TELCILENE GUIMARAES CORREA DE MELO

 
ADVOGADO(A): DR(A) TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA ¿ OAB/PA Nº 7895

 
ENTE DEVEDOR: ESTADO DO PARÁ

 
PROCURADOR: RICARDO NASSER SEFER ¿ OAB/PA nº.14800 (PGE-PA)

 
ATO DECISÓRIO

 
O Precatório apresenta-se regularmente constituído, em conformidade com o que dispõe o art.5º -
Resolução nº.115/2010-CNJ c/c art.329 ¿ Regimento Interno TJPA (checklist de conformidade
documental/informativa).

 
O Ente devedor segue regime especial de pagamento de precatórios, no que consta previsto no art.101-
ADCT, consubstanciado pela Emenda Constitucional nº 94/2016.

 
Nesse sentido, diante da regularidade formal do Precatório e em atenção ao que dispõe o art.333 do
Regimento Interno ¿ TJPA c/c §3º do art.2º da Portaria nº. 2239/2011-GP, nos estritos moldes que
constam no Protocolo n° 2019.02663944-08, firmado pelo Juízo de Execução, oficie-se o Ente Devedor
para que providencie a composição do débito informado neste Precatório no acervo da dívida inscrita, a
fim de incluir no orçamento do Ente Federado.

 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno do TJPA, oficie-se ao Juízo Requisitante a propósito de dar
conhecimento sobre a expedição de ofício requisitório ao Ente Federado, para constar dos autos de onde
se originou o precatório.

 
Providencie-se o registro e inclusão em Lista de ordem cronológica de apresentação.

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de Julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº. 583/2019-GP
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PRECATÓRIO REQUISITÓRIO: nº 128/2019 (Ref. Proc. 0004244-46.2004.814.0301)  

 
CREDOR(A): JOSÉ OTAVIO BANDEIRA DA COSTA

 
ADVOGADO(A): DR(A) EGIDIO MACHADO SALES FILHO ¿ OAB/PA Nº  1416  

 
ENTE DEVEDOR: ESTADO DO PARÁ

 
PROCURADOR: RICARDO NASSER SEFER ¿ OAB/PA nº.14800 (PGE-PA)

 
ATO DECISÓRIO

 
O Precatório apresenta-se regularmente constituído, em conformidade com o que dispõe o art.5º -
Resolução nº.115/2010-CNJ c/c art.329 ¿ Regimento Interno TJPA (checklist de conformidade
documental/informativa).

 
O Ente devedor segue regime especial de pagamento de precatórios, no que consta previsto no art.101-
ADCT, consubstanciado pela Emenda Constitucional nº 94/2016.

 
Nesse sentido, diante da regularidade formal do Precatório e em atenção ao que dispõe o art.333 do
Regimento Interno ¿ TJPA c/c §3º do art.2º da Portaria nº. 2239/2011-GP, nos estritos moldes que
constam no Protocolo n° 2019.02664002-28, firmado pelo Juízo de Execução, oficie-se o Ente Devedor
para que providencie a composição do débito informado neste Precatório no acervo da dívida inscrita, a
fim de incluir no orçamento do Ente Federado.

 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno do TJPA, oficie-se ao Juízo Requisitante a propósito de dar
conhecimento sobre a expedição de ofício requisitório ao Ente Federado, para constar dos autos de onde
se originou o precatório.

 
Providencie-se o registro e inclusão em Lista de ordem cronológica de apresentação.

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de Julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 
 
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO: nº 129/2019 (Ref. Proc. 0004244-46.2004.814.0301)  

 
CREDOR(A): EGIDIO MACHADO SALES FILHO

 
ADVOGADO(A): DR(A) EGIDIO MACHADO SALES FILHO ¿ OAB/PA Nº  1416 

 
ENTE DEVEDOR: ESTADO DO PARÁ

 
PROCURADOR: RICARDO NASSER SEFER ¿ OAB/PA nº.14800 (PGE-PA)
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ATO DECISÓRIO

 
O Precatório apresenta-se regularmente constituído, em conformidade com o que dispõe o art.5º -
Resolução nº.115/2010-CNJ c/c art.329 ¿ Regimento Interno TJPA (checklist de conformidade
documental/informativa).

 
O Ente devedor segue regime especial de pagamento de precatórios, no que consta previsto no art.101-
ADCT, consubstanciado pela Emenda Constitucional nº 94/2016.

 
Nesse sentido, diante da regularidade formal do Precatório e em atenção ao que dispõe o art.333 do
Regimento Interno ¿ TJPA c/c §3º do art.2º da Portaria nº. 2239/2011-GP, nos estritos moldes que
constam no Protocolo n° 2019.02664034-29, firmado pelo Juízo de Execução, oficie-se o Ente Devedor
para que providencie a composição do débito informado neste Precatório no acervo da dívida inscrita, a
fim de incluir no orçamento do Ente Federado.

 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno do TJPA, oficie-se ao Juízo Requisitante a propósito de dar
conhecimento sobre a expedição de ofício requisitório ao Ente Federado, para constar dos autos de onde
se originou o precatório.

 
Providencie-se o registro e inclusão em Lista de ordem cronológica de apresentação.

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de Julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 
 
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO: nº 130/2019 (Ref. Proc. 0008913-70.1999.814.0301)  

 
CREDOR(A): MARIA AMELIA DOS SANTOS FERREIRA TORRES

 
ADVOGADO(A): OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR ¿ OAB/PA Nº 1392

 
ENTE DEVEDOR: ESTADO DO PARÁ

 
PROCURADOR: RICARDO NASSER SEFER ¿ OAB/PA nº.14800 (PGE-PA)

 
ATO DECISÓRIO

 
O Precatório apresenta-se regularmente constituído, em conformidade com o que dispõe o art.5º -
Resolução nº.115/2010-CNJ c/c art.329 ¿ Regimento Interno TJPA (checklist de conformidade
documental/informativa).

 
O Ente devedor segue regime especial de pagamento de precatórios, no que consta previsto no art.101-
ADCT, consubstanciado pela Emenda Constitucional nº 94/2016.
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Nesse sentido, diante da regularidade formal do Precatório e em atenção ao que dispõe o art.333 do
Regimento Interno ¿ TJPA c/c §3º do art.2º da Portaria nº. 2239/2011-GP, nos estritos moldes que
constam no Protocolo n° 2019.02664013-92, firmado pelo Juízo de Execução, oficie-se o Ente Devedor
para que providencie a composição do débito informado neste Precatório no acervo da dívida inscrita, a
fim de incluir no orçamento do Ente Federado.

 
Nos termos do art. 335 do Regimento Interno do TJPA, oficie-se ao Juízo Requisitante a propósito de dar
conhecimento sobre a expedição de ofício requisitório ao Ente Federado, para constar dos autos de onde
se originou o precatório.

 
Providencie-se o registro e inclusão em Lista de ordem cronológica de apresentação.

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de Julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 
 
PRECATÓRIO: 017/2011

 
PROCESSO DE ORIGEM: nº. 2001.1.031187-4

 
CREDOR(A): HILDA DE MORAES BITTENCOURT ALMEIDA

 
ADVOGADO(A): DR. WILOANA DE NAZARÉ CHAVES WARRIS ¿ OAB/PA Nº 2673

 

DESPACHO:

 
Em atenção ao requerimento ¿ fls. 117/127 (Protocolo nº. 2019.02771887-62), firmados no interesse dos
herdeiros, providencie a advogada a apresentada das procurações dos demais herdeiros com poderes
específicos para levantamento dos valores no precatório 017/2011.

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de Julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

ENTE DEVEDOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA: RICARDO NASSER SEFER ¿ OAB/PA nº.14800 (PGE-PA)
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Portaria nº. 583/2019-GP

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PRECATÓRIO Nº. 027/2017 (2013.5.450234-2)      

 
PROCESSO DE ORIGEM: nº. 0000113-95.2000.814.0065

 
CREDOR: Cassu José Farias

 
ADVOGADO: Ricardo Augusto da Silva e Souza ¿ OAB/PA nº. 29347

 
ENTE DEVEDOR: Município de Xinguara ¿PA

 
PROCURADOR MUNICIPAL: Cristiano Procópio de Oliveira ¿ OAB/PA nº. 15594-B

 
                                          André Luiz Barra Valente ¿ OAB/PA nº. 26571

 
TERMO DE AUDIÊNCIA

 
¿Em seguida, o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão: Defiro a dedução do valor das custas para
expedição do Álvara, conforme Portaria nº. 5539/2018-GP. Com fundamento no art. 31 da Resolução
nº 115/2010-CNJ, havendo as partes manifestado legítimo interesse em firmar acordo, tratando-se
de hipótese para pagamento de precatórios, conforme parágrafo único, art. 102 da EC 94/2016;
HOMOLOGO o acordo, determino à Coordenadoria de Precatórios dar cumprimento às obrigações
acessórias previstas no art. 32 da Resolução nº 115 do CNJ. Apresentadas as informações
bancárias da parte credora, em sendo o caso, comprovado o recolhimento de custas, providencie-
se a transferência da quantia correspondente, em estrita conformidade com o informativo do
serviço de cálculo. Nos termos do Ato de Cooperação n° 001/2017, comunique-se à Receita Federal.
Cumprida a integralidade do acordo, oficie-se ao juízo de origem sobre o pagamento feito e sobre a
extinção do Precatório. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, arquive-se.¿

 
PRECATÓRIO nº.: 035/2016

 
PROCESSO DE ORIGEM: nº.0002842-03.2014.814.0064

 
CREDOR(A): Amorim & Figueiredo Ltda. ¿ Posto Trevo

 
ADVOGADO(A): Paula Juliana da Silva Santana - OAB/PA nº.21778
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                          Carlos José Amorim da Silva ¿ OAB/PA nº.14498 

 
ENTE DEVEDOR: Município de Viseu-PA

 
PROCURADORIA GERAL: Josias Ferreira Botelho ¿ OAB/PA nº.10333

 
ATO DECISÓRIO:

 
Em cumprimento ao que dispõe o art.100 da Constituição da República ¿ 1988 quanto ao regime de
pagamento de precatórios sob estrita ordem cronológica de apresentação, na forma das Emendas
Constitucionais ¿ EC nº.94/2016 e nº.99/2017, faculto manifestação ao Ente Federado e à(s) parte(s)
credora(s) e/ou beneficiária(s) e ao Ente Federado/Devedor, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias
úteis, sobre a instrução técnica firmada pelo Serviço de Cálculos ¿ fls.131.

 
Transcorrido o prazo, não havendo impugnação formulada, junte-se e/ou certifique-se e, na sequência, 
ao Serviço de Análise de Processos/Gestão Contábil para operacionalizar pagamento e
recolhimento/devolução de retenções legais, em estrita conformidade com a instrução técnica formalizada
(cá lcu los) ,  mediante  comprovação do recolhimento de custas pela(s)  par te(s)
credora(s)/interessada(s) - ou expressa anuência para dedução do crédito liquido - para expedição de
Alvará Eletrônico (Sistema SDJ), assim como informação de dados documentais (RG/CPF ou CNPJ) e
bancários (Banco/Agência/Conta Bancária e Dígito Verificador) da(s) parte(s) credora(s)/interessada(s)
e/ou beneficiária(s).

 
Transcorridos 30 (trinta) dias e não obtidos os dados documentais/informativos, ou na hipótese de
necessária regularização sucessória (sendo o caso), bem como qualquer outra providência pendente sob
encargo da(s) parte(s), determino o sobrestamento da quantia em subconta específica, para levantamento
oportuno.

 
Efetuadas as correspondentes operações financeiras, e não sendo o caso de liquidação do crédito inscrito,
a espécie requisitória seguirá em regular tramitação, para pagamento conforme regime Constitucional
aplicável.

 
 Comunique-se à Receita Federal, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica nº.01/2017.

 
Na hipótese de impugnação aos cálculos, conclusos os autos.

 
Publique-se.

 
Belém-PA, 16 de julho de 2019.

 
LUCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios CPREC

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 
PRECATÓRIO nº.: 053/2010

 
PROCESSO DE ORIGEM: nº.006218-20.1997.814.0301

 
CREDOR(A): Heloisa de Macêdo Lins (e outros)

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
84



REQUERENTE/INTERESSADO: Maria Augusta de Carvalho Vieira

 
                                               Maria Antonieta Leão Buarque de Lima

 
ADVOGADO(A): Pojucan Tavares Advocacia S/S 

 
                         Mariana Marques de Azevedo ¿ OAB/PA nº.22301

 
                         Fábio Tavares de Jesus ¿ OAB/PA nº.9777

 
ENTE DEVEDOR: Estado do Pará

 
PROCURADORIA GERAL: Ricardo Nasser Sefer ¿ OAB/PA nº.14800

 
ATO DECISÓRIO:

 
Em alinhamento com as Decisões ¿ fls.763 e fls.914 (DJ 30/01/2019 e 06/06/2019), faculto manifestação
ao Ente Federado/devedor e à(s) parte(s) credora(s) e/ou beneficiária(s), no prazo sucessivo de 05
(cinco) dias úteis, sobre a instrução técnica firmada pelo Serviço de Cálculos ¿ fls.922 (Vol.II) a
propósito do valor cabível aos herdeiros da parte credora/falecida ¿ Maria Antonieta Leão Buarque de
Lima, retenções legais incidentes (conforme o caso), assim como sobre a documentação alusiva à
regularização sucessória correspondente. 

 
Transcorrido o prazo, não havendo impugnação formulada, junte-se e/ou certifique-se e, na sequência, 
ao Serviço de Análise de Processos/Gestão Contábil para operacionalizar pagamento e
recolhimento/devolução de retenções legais, em estrita conformidade com a instrução técnica formalizada
(cá lcu los) ,  mediante  comprovação do recolhimento de custas pela(s)  par te(s)
credora(s)/interessada(s) ¿ ou expressa anuência para dedução do valor sobre o crédito liquido - para
expedição de Alvará Eletrônico (Sistema SDJ), assim como informação de dados documentais 
(RG/CPF ou CNPJ) e bancários (Banco/Agência/Conta bancária e Dígito Verificador) da(s) parte(s)
credora(s)/interessada(s) e/ou beneficiária(s).

 
Transcorridos 30 (trinta) dias e não obtidos os dados documentais/informativos, na hipótese de
qualquer outra condicionante sob providência sob encargo da parte interessada, determino o 
sobrestamento da quantia em subconta específica, para levantamento oportuno.

 
Efetuada a correspondente operação financeira de pagamento, informe-se a Receita Federal, conforme
Termo de Cooperação Técnica nº.01/2017.

 
No mesmo sentido, e tal como consignado na Decisão ¿ fls.877 (DJ 21/05/2019), ao Serviço de Análise
de Processos/Gestão Contábil, para formalizar instrução ao requerimento ¿ fls 875 (Protocolo
nº.2019.01893761-17) quanto a ato certificatório no interesse de Maria Augusta de Carvalho Vieira.

 
Publique-se.

 
Belém-PA, 16 de julho de 2019.

 
LUCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios CPREC
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Portaria nº. 583/2019-GP

 
PRECATÓRIO nº.: 078/2019

 
PROCESSO DE ORIGEM nº.: 0002863-70.1997.814.0000

 
CREDOR(A): Cláudio José Campos Machado

 
ADVOGADO(S): Jader Nilson da Luz Dias ¿ OAB-PA nº 5273               

 
 ENTE DEVEDOR: Estado do Pará

 
PROCURADOR(A): Ricardo Nasser Sefer ¿ OAB/PA 14800

 
ATO DECISÓRIO:

 
Trata-se de requerimento para pagamento preferencial por implemento de idade igual/superior a 60
(sessenta) anos ¿ fls. 145/153 (Protocolo nº. 2019.02726826-27), nos termos do art.100, §2º, da
Constituição da República/1988 (redação - EC nº.94/2016 e EC nº.99/2017).

 
Em sede de instrução ¿ conformidade documental - verificou-se a natureza alimentar da espécie
requisitória, bem como que o credor preenche o requisito etário para pagamento na modalidade
preferencial (documento fl. 151), tudo em cumprimento ao previsto no art.100, §2º, da Constituição
República/1988 (redação ¿ EC nº.94/2016 e EC nº.99/2017), assim como com o que dispõe o art.12 da
Resolução nº.115/2010-CNJ e art.5º, §1º, inciso II, da Portaria nº.2239/2011-GP.

 
Consta, igualmente, parecer técnico firmado pelo Serviço de Cálculos ¿ fls. 154/157 - assentando a
inexistência de pagamento anterior sob a mesma espécie, a disponibilidade de recursos pelo Ente
devedor, valor líquido devido e retenções/recolhimentos legais incidentes, não havendo liquidação do
precatório em referência.

 
Nesse sentido, e na forma da instrução formalizada, faculto manifestação ao Ente Federado/devedor, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, sobre a pretensão formulada, assim como sobre o parecer técnico do
Serviço de Cálculos ¿ fls.154/157, outrossim, por igual prazo e de forma sucessiva, à parte credora, a
propósito dos cálculos elaborados.

 
Transcorrido o prazo, não havendo impugnação formulada, condicionante ou qualquer ocorrência
superveniente que repercuta no pleito formulado, junte-se e/ou certifique-se, e diante da conformidade
com o que dispõe art. art.100, §2º, da Constituição da República/1988 (redação - EC nº.94/2016 e
nº.99/2017), art.12 da Resolução nº.115/2010-CNJ e art.5º, §1º, inciso II, da Portaria nº.2239/2011-
GP/TJPA, defiro o pedido de pagamento preferencial por implemento de idade (igual/superior a 60 anos)
à parte credora/requerente CLÁUDIO JOSÉ CAMPOS MACHADO, na forma prevista no art.102-
ADCT/CF-1988 e estritamente como consta no parecer técnico do Serviço de Cálculos.

 
Comprovado o recolhimento de custas (para emissão de Alvará) ou anuência expressa de dedução
automática na ocasião do pagamento, apresentados os dados informativos da parte credora, referentes a
documentação pessoal (CPF) e bancária (banco, conta corrente/poupança e dígito verificador), ao Serviço
de Análise de Processos para que providencie a transferência eletrônica (Alvará/Sistema SDJ) da quantia
correspondente.

 
Não havendo liquidação do crédito inscrito neste Precatório, o valor remanescente prosseguirá para
pagamento em estrita conformidade com a lista cronológica de apresentação.

 
Comunique-se à Receita Federal, nos Termos de Cooperação Técnica nº.01/2017.
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Na hipótese de impugnação aos cálculos, conclusos os autos.

 
Publique-se.

 
Belém, 16 de julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios ¿ CPREC

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 
PRECATÓRIO nº.: 010/2017

 
PROCESSO DE ORIGEM nº.: 0002530-60.2013.814.0032

 
CREDOR(A): Danielle Baptista Lins Canto

 
ADVOGADO(A): Amélia da Glória Vasconcelos Lins ¿ OAB/PA nº.6697

 
ENTE DEVEDOR: Município de Monte Alegre-PA

 
PROCURADORIA: Afonso Otávio Lins Brasil ¿ OAB/PA nº.10628

 
ATO DECISÓRIO:

 
Em atenção aos termos da decisão firmada pela Presidência TJPA em Procedimento Geral de Gestão -
PGG nº.:077/2019 (fls.96/97) ¿ DJ 26/06/2019, a propósito de sequestro de valores do Ente Federado
(Sistema BACENJUD), para quitação do crédito inscrito, bem como diante do Informativo ¿ fls.102 que
assenta a disponibilidade financeira, faculto manifestação ao Ente Federado e à parte credora, no
prazo sucessivo de 05 (cinco) dias úteis, sobre o parecer técnico do Serviço de Cálculos ¿ fls.104,
quanto a valor liquido e incidências legais aplicáveis (conforme o caso).

 
Transcorrido o prazo e não havendo impugnação formulada, junte-se e/ou certifique-se, na sequência, 
ao Serviço de Análise de Processos/Gestão Contábil, para operacionalizar pagamento e retenções
legais (sendo o caso) em estrita conformidade com a instrução de cálculos formalizada, mediante
comprovação do recolhimento de custas (ou expressa anuência para dedução do crédito líquido) para
expedição de Alvará Eletrônico ¿ Sistema SDJ, na forma dos dados bancários já informados ¿ fls.105
(Protocolo nº.201902797240-51) 

 
Após 30 (trinta) dias e pendente alguma providência sob encargo da parte credora/interessada, determino
o sobrestamento da quantia em subconta específica e pagamento oportuno.

 
Efetuadas as correspondentes operações financeiras e ante a liquidação do crédito vinculado ao
precatório, providencie-se o arquivamento dos autos, com formal ciência ao Juízo de Execução e demais
registros/baixas no Sistema.

 
Publique-se. 

 
                                              Belém-PA, 16 de julho de 2019.
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LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência - TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº.583/2019-GP

 
Protocolo nº.: 2019.02591703-33

 
PROCESSO DE ORIGEM: nº.0000516-26.2004.814.0046

 
REQUERENTE(S)/INTERESSADO(S): Raimundo Conceição da Costa

 
                                                       Haroldo Junior Cunha e Silva

 
ADVOGADO: Haroldo Júnior Cunha e Silva ¿ OAB/PA nº.8298

 
DESPACHO:

 
Em atenção ao requerimento - Protocolo nº. 2019.02591703-33, faculto providência quanto à comprovação
do recolhimento de custas, para a certificação pretendida.

 
Atendida a providência documental/informativa, certifique-se em estrita conformidade com Informativo
firmado pelo Serviço de Análise de Processos/Conformidade Documental, disponibilizando-se a via original
do Ato Certificatório, com protocolo de entrega/recebimento em cópia reprográfica e sequencial
arquivamento em pasta própria.

 
Publique-se.

 
Belém-PA, 16 de julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº. 583/2019-GP

 
RPV   nº.: 004/2011

 
PROCESSO DE ORIGEM: nº: 2005.1.000420-3

 
CREDOR(A):  Helem Samanda Gomes Pinto

 
ADVOGADO(A):  João Dudimar de Azevedo Paxiúba ¿ OAB/Pa nº 10783

 
ENTE DEVEDOR: Município de Itaituba

 
PROCURADOR(A): Mailton Marcelo Silva Ferreira ¿ OAB/PA  Nº 9206

 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
88



ATO DECISÓRIO / OFICIO:

 
Em atenção ao Ato Decisório de fls. 78 (DJ 28.05.2019) ¿ que consignou a necessidade dos dados que
compuseram a conta do credor, devidamente homologada pelo Juízo, tais como período da conta e
parcelas mensais, para processamento dos cálculos com as devidas retenções legais - reitere-se o
referido expediente ao juízo da execução, para providências de resposta, no prazo de 10 (dez) dias.

 
Providencie-se postagem de cópia deste ato e demais documentos pertinentes (fls. 43, 44 e 45) ¿ via
correios para 1ª Vara Cível da Co, Fórum Des. Walter Bezerra Falcão, localizado na Travessa Paes de
Carvalho, S/N, Comércio, ITAITUBA/PA ¿ CEP 66.180-060, com juntada do comprovante de expedição
(AR).

 
Atendida a providência informativa/documental, ao Serviço de Cálculos para formalizar instrução
complementar ¿ em retorno.

 
Utilize-se cópia do presente como ofício.

 
Após, conclusos.

 
Publique-se.

 
Belém-PA, 16 de julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº.583/2019

 
RPV   nº.: 071/2011

 
PROCESSO DE ORIGEM: nº: 2009.1.000145-9

 
CREDOR(A):  Gracielle Vieira Pimentel

 
ADVOGADO: Esmeralda Pedrosa Gomes ¿ OAB/PA nº 8980

 
ENTE DEVEDOR: Município de Peixe-Boi

 

ATO DECISÓRIO / OFICIO:

 
Em atenção ao Ato Decisório de fls. 56 (DJ 28.05.2019) ¿ que consignou a necessidade dos dados que
compuseram a conta do credor, devidamente homologada pelo Juízo, tais como período da conta e
parcelas mensais, para processamento dos cálculos com as devidas retenções legais - reitere-se o
referido expediente ao juízo da execução, para providências de resposta, no prazo de 10 (dez) dias.

 
Providencie-se postagem de cópia deste ato e demais documentos pertinentes (fls. 38, 40 e 54) ¿ via
correios para Comarca de Peixe-Boi, Fórum Des. Silvio Pelico de Araújo Rego, localizado na Avenida João
Gomes Pedrosa, 775, Centro, Peixe-Boi/PA ¿ CEP 68.734-000, com juntada do comprovante de

PROCURADOR: José Gomes Vidal Júnior ¿ OAB-PA nº.14091
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expedição (AR).

 
Atendida a providência informativa/documental, ao Serviço de Cálculos para formalizar instrução
complementar ¿ em retorno.

 
Utilize-se cópia do presente como ofício.

 
Após, conclusos.

 
Publique-se.

 
Belém-PA, 16 de julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº.583/2019

 
RPV   nº.: 072/2011

 
PROCESSO DE ORIGEM: nº: 2009.1.000147-5

 
CREDOR(A):  Antônia Maria da Silva Nascimento

 
ADVOGADO: Esmeralda Pedrosa Gomes ¿ OAB/PA nº 8980

 
ENTE DEVEDOR: Município de Peixe-Boi

 

ATO DECISÓRIO / OFICIO:

 
Em atenção ao Ato Decisório de fls. 57 (DJ 28.05.2019) ¿ que consignou a necessidade dos dados que
compuserem a conta do credor, devidamente homologada pelo Juízo, tais como período da conta e
parcelas mensais, para processamento dos cálculos com as devidas retenções legais - reitere-se o
referido expediente ao juízo da execução, para providências de resposta, no prazo de 10 (dez) dias.

 
Providencie-se postagem de cópia deste ato e demais documentos pertinentes (fls. 38, 40 e 54) ¿ via
correios para Comarca de Peixe-Boi, Fórum Des. Silvio Pelico de Araújo Rego, localizado na Avenida João
Gomes Pedrosa, 775, Centro, Peixe-Boi/PA ¿ CEP 68.734-000, com juntada do comprovante de
expedição (AR).

 
Atendida a providência informativa/documental, ao Serviço de Cálculos para formalizar instrução
complementar ¿ em retorno.

 
Utilize-se cópia do presente como ofício.

 
Após, conclusos.

 

PROCURADOR: José Gomes Vidal Júnior ¿ OAB-PA nº.14091
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Publique-se.

 
Belém-PA, 16 de julho de 2019.

 
LÚCIO BARRETO GUERREIRO

 
Juiz Auxiliar da Presidência TJPA

 
Coordenadoria de Precatórios

 
Portaria nº.583/2019
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RESENHA: 17/07/2019 A 17/07/2019 - SECRETARIA JUDICIÁRIA - VARA: TRIBUNAL PLENO DE
DIREITO PÚBLICO 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 1 2 3 2 1 9 9 8 8 1 4 0 0 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  1 9 9 8 3 0 0 4 0 5 9 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Ação:
Mandado de Segurança Cível em: 17/07/2019---IMPETRADO:GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSARIO:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 7585 - LEA
RAMOS BENCHIMOL (PROCURADOR(A))   IMPETRADO:SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO
ESTADO DO PARA IMPETRANTE:SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA POLICIA CIVIL DO
ESTADO DO PARA -SINDPOL-PA Representante(s):  OAB 8376 - RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA
FROES (ADVOGADO)  . PROCESSO N° 0003012-32.1998.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL
PLENO CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA DESPACHO       Intimem-se as partes para se
manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo às fls. 1.580-1.604.       Após,
retornem-me os autos conclusos.       À Secretaria Judiciária para providências.       Belém, 12 de julho de
2019. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Relatora 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 5 2 2 5 4 0 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Ação:
Mandado de Segurança Cível em: 17/07/2019---IMPETRANTE:SILVANA MARIA MOTA BENTES
Representante(s) :    OAB 9059 -  MIRIAM DOLORES OLIVEIRA BRITO (ADVOGADO)  
IMPETRADO:GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ   L IT ISCONSORTE PASSIVO
NECESSARIO:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 12440 - MARCELENE DIAS DA PAZ
VELOSO (PROCURADOR(A))  . SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO N° 0015225-40.2016.8.14.0000 IMPETRANTE: SILVANA
MARIA MOTA BENTES ADVOGADO(A): MIRIAN DOLORES OLIVEIRA BRITO (OAB/PA Nº 9059)
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA
COSTA CUNHA DECISÃO MONOCRÁTICA          Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por A
SILVANA MARIA MOTA BENTES contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ,
requerendo, em síntese, nomeação e posse em razão de aprovação no concurso público C-167.          O
processo foi distribuído, sem haver sequer ter havido a análise do pedido de liminar, pelo que se
determinou a intimação pessoal da impetrante para que manifestasse quanto ao interesse no
prosseguimento do feito, diante do lapso temporal existente desde a impetração e momento em que se
analisa a ação mandamental, intimação essa que efetivada, conforme fls. 226, porém, sem manifestação
do impetrante (certidão de fls. 227).          É o sucinto relatório.          DECIDO.          Compulsando os
autos, constatei que o presente writ foi impetrado em 07/12/2016. Em razão do lapso temporal existente,
mais de 02 (dois) anos, determinei a intimação pessoal do impetrante para se manifestar acerca do
interesse no feito (fls. 220).          Embora a intimação tenha sido efetivada (fls. 226), a impetrante não
peticionou nos autos, pelo que se conclui pelo não interesse no prosseguimento do feito.          Não
obstante se tratar de Ação de Mandado de Segurança, a qual não demanda diligências outras que não
apenas a impetração da ação em si, com a juntada de documentos necessários ao deslinde do feito, em
razão do lapso temporal existente, foi feita intimação para fins de se verificar se havia o interesse na
continuidade da ação, tendo a parte impetrante se mantido inerte, muito embora tenha sido regularmente
intimada.          A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é dever da parte e de seu
advogado, quando intimados para fins de manifestação, proceder ao impulso requerido, sob pena de
inviabilização da prestação jurisdicional. Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes arestos:
¿Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO NA
HIPÓTESE. PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. INTIMAÇÃO
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PESSOAL. EXTINÇÃO DECRETADA, NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 267 DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061425757, Décima Terceira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 25/09/2014) EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO
FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA. ART.
267, III. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE REALIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE/APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo, por abandono, nos moldes do art.
267, II e III, CPC, reclama prévia intimação pessoal da parte, a teor do art. 267, § 1º, CPC, a qual, no caso,
foi devidamente realizada, deixando o Exequente, ora Apelante, transcorrer in albis o prazo para
manifestação. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.  (2017.00755076-24, 170.937, Rel.
EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02-
21, Publicado em 2017-02-24)¿          Acrescento, ainda, que é necessário aplicar, em casos como dos
autos, o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal, que deve ser observado pelas partes e advogados, e não somente pelo Poder
Judiciário, que já se encontra sobrecarregado face ao grande número de demandas judiciais.          Em
face do exposto, não tendo o impetrante dado impulso oficial como lhe competia, constato a ausência de
interesse processual do impetrante no julgamento do feito, motivo pelo qual, com base no art. 485, inciso
VI, do NCPC, julgo extinto o presente processo, sem julgamento do mérito.          Condeno o impetrante ao
pagamento das custas processuais finais, entretanto, suspendo a cobrança posto que defiro o pleito de
justiça gratuita nesta ocasião, consoante disposição dos §§ 2º e 3°, do artigo 99, do CPC/2015.          À
Secretaria da Seção de Direito Público e Privado, para as providências cabíveis.          Belém, 15 de julho
de 2019.          Publique-se e intime-se. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora
Relatora

 
 

 
 
 
 
ATA DE SESSÃO

 
12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do TRIBUNAL PLENO, do ano de 2019, realizada de forma
virtual através da ferramenta Plenário Virtual, com os trabalhos iniciados às 14h do dia 26 de junho de
2019 e encerrados às 14h do dia 3 de julho de 2019, em razão das Portarias nº 127/2019-GP e nº
2650/2019-GP, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONARDO DE NORONHA
TAVARES. Nos termos do artigo 5º da Resolução nº 21/2018, participaram da sessão os(as) Exmos.(as)
Srs.(as) Desembargadores(as): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, RÔMULO JOSÉ FERREIRA
NUNES, LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
CUNHA, RAIMUNDO HOLANDA REIS, VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, CONSTANTINO
AUGUSTO GUERREIRO, MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, RICARDO FERREIRA
NUNES, CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, DIRACY NUNES
ALVES, RONALDO MARQUES VALLE, JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, MARIA DO CÉO
MACIEL COUTINHO, MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA, MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, LUIZ GONZAGA
DA COSTA NETO, MAIRTON MARQUES CARNEIRO, EZILDA PASTANA MUTRAN, MARIA ELVINA
GEMAQUE TAVEIRA, ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, NADJA NARA COBRA MEDA, JOSÉ
ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR e ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. 
Desembargadoras justificadamente ausentes MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES e GLEIDE
PEREIRA DE MOURA.

 
PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS PAUTADOS (PJe) 

 
1 - Agravo Interno em Suspensão de Tutela de Urgência ¿ Comarca de BELÉM (0800795-
79.2018.814.0000)

 
Agravante: Município de Belém (Procuradores Municipais Daniel Coutinho da Silveira ¿ OAB/PA 11595,
Bruno Cezar Nazaré de Freitas ¿ OAB/PA 11290, Miguel Gustavo Carvalho Brasil Cunha ¿ OAB/PA 8676)
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Agravado: Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública

 
Interessados: Marinor Jorge Brito, Francisco Antônio Guimarães de Almeida, Fernando Antônio Martins
Carneiro

 
RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL

 
- Presidência: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

 
- Suspeição/Impedimento: Des. Rômulo José Ferreira Nunes

 
Decisão: à unanimidade, recurso conhecido e desprovido.

 
2 - Agravo Interno em Suspensão de Tutela de Urgência ¿ Comarca de NOVA TIMBOTEUA
(0809197-52.2018.8.14.0000)

 
Agravante: Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Procurador Autárquico e Fundacional Márcio
André Monteiro Gaia ¿ OAB/PA 11228)

 
Agravado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua

 
Interessado: Ministério Público do Estado do Pará

 
Procurador-Geral de Justiça: Gilberto Valente Martins

 
RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL

 
- Presidência: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

 
- Suspeição/Impedimento: Des. Rômulo José Ferreira Nunes

 
Decisão: à unanimidade, recurso conhecido e desprovido.

 
PROCESSOS FÍSICOS PAUTADOS (LIBRA)

 
1 - Agravo Interno no Recurso Especial em Apelação Cível - Comarca de GOIANÉSIA DO PARÁ
(0000464-38.2011.8.14.0110)

 
Agravante: Município de Goianésia do Pará - Prefeitura Municipal (Adv. João Luis Brasil Batista Rolim de
Castro ¿ OAB/PA 14045)

 
Agravado: Maria Eulene Lima Ferreira (Adv. Márcio de Souza Braga ¿ OAB/PA 13980)

 
Procuradora de Justiça Cível: Leila Maria Marques de Moraes 
RELATORA: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL

 
- Suspeições/Impedimentos: Des. Rômulo José Ferreira Nunes e Des. Ricardo Ferreira Nunes

 
- Na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, iniciada às 14 h do dia 19/6/2019,
julgamento adiado a pedido do Presidente do órgão julgador.

 
Decisão: à unanimidade, recurso conhecido e desprovido.
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2 ¿ Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Apelação - Comarca
de BELÉM (0000776-19.2012.814.0000)

 
Embargante: Estado do Pará (Procuradores do Estado Simone Santana Fernandez de Bastos ¿ OAB/PA
11590, Diogo de Azevedo Trindade ¿ OAB/PA 11270, Francisco Edson Lopes da Rocha Junior ¿ OAB/PA
6861)

 
Embargados: Wyllians Francisco Ribeiro Assunção, Jerônimo Carvalho Martins (Adv. Siglia Betania de
Oliveira Azevedo ¿ OAB/PA 17470)

 
Embargado: Acórdão nº 199.761

 
Procurador-Geral de Justiça: Marcos Antônio Ferreira das Neves

 
RELATORA: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL

 
- Suspeições/Impedimentos: Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Desa. Vânia Lúcia Carvalho da
Silveira e Des. Ricardo Ferreira Nunes

 
Decisão: à unanimidade, embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para mudar a
fundamentação do acórdão de fls. 320-327, nos termos  expostos, mantendo, no mais, a parte dispositiva
que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário.

 
3 - Agravo Interno em Recurso Especial em Apelação - Comarca de BELÉM (0010287-
27.2010.814.0301)

 
Agravante: Município de Belém (Procuradores Municipais Luciano Santos de Oliveira Góes ¿ OAB/PA
11902, Mônica Maria Lauzid de Moraes ¿ OAB/PA 8836)

 
Agravado: Edvaldo Nascimento da Silva (Advs. José Acreano Brasil ¿ OAB/PA 1717, Luana Caldas Brasil
¿ OAB/PA 19601)

 
RELATORA: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL

 
- Suspeições/Impedimentos: Des. Rômulo José Ferreira Nunes e Des. Ricardo Ferreira Nunes

 
Decisão: à unanimidade, recurso conhecido e desprovido.

 
4 - Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação - Comarca de CURUÇÁ (0000133-
67.2013.814.0019)

 
Agravante: Município de Curuçá (Procuradores Municipais Mailton Marcelo Silva Ferreira ¿ OAB/PA 9206,
Regiane de Nazaré Guimarães Trindade ¿ OAB/PA 22295)

 
Agravado: Marcela do Socorro Santos Oliveira (Adv. Carlos Natanael Paixão ¿ OAB/PA 13131)

 
Procuradora de Justiça Cível: Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos

 
RELATORA: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL

 
- Suspeições/Impedimentos: Des. Rômulo José Ferreira Nunes e Des. Ricardo Ferreira Nunes

 
Decisão: à unanimidade, recurso conhecido e desprovido.
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5 - Embargos de Declaração em Agravo Interno em Mandado de Segurança - Comarca de BELÉM
(0000084-51.2011.814.0000)

 
Embargante/Impetrado: Estado do Pará (Procuradores do Estado Antônio Carlos Bernardes Filho ¿
OAB/PA 5717, José Augusto Freire Figueiredo ¿ OAB/PA 6557, Francisco Edson Lopes da Rocha Júnior
¿ OAB/PA 6861)

 
Embargados/Impetrantes: Ana Maria Cabral, Maria José Robledo Sá, Maria Assunção Ribeiro Pinheiro,
Nilda Moraes Araújo, Joana Maria Quaresma Pires, Maria Auxiliadora de Nazaré dos Santos Cardoso,
Maria do Socorro Menezes Correa, Maria Gilzete Rodrigues de Sousa e outros (Adv. Mário David Prado
Sá- OAB/PA 6286)

 
Embargado: Acórdão nº 202.352

 
Impetrado: Governador do Estado do Pará

 
Procurador-Geral de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida

 
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

 
- Suspeições/Impedimentos: Des. Rômulo José Ferreira Nunes e Desa. Vânia Lúcia Carvalho da
Silveira

 
Decisão: à unanimidade, embargos conhecidos e desprovidos.

 
E como, nada mais houvesse, foi encerrada a Sessão às 14h, lavrando eu, David Jacob Bastos, Secretário
Judiciário, a presente Ata, que subscrevi.

 
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

 
 
 
ATA DE SESSÃO

 
 
13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do TRIBUNAL PLENO, do ano de 2019, realizada de forma
virtual através da ferramenta Plenário Virtual, com os trabalhos iniciados às 14h do dia 3 de julho de 2019
e encerrados às 14h do dia 10 de julho de 2019, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Nos termos do artigo 5º da Resolução nº
21/2018, participaram da sessão os(as) Exmos.(as) Srs.(as) Desembargadores(as): LUZIA NADJA
GUIMARÃES NASCIMENTO, RAIMUNDO HOLANDA REIS, VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA,
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, DIRACY NUNES ALVES,
RONALDO MARQUES VALLE, JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO, ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUE, EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, MAIRTON MARQUES
CARNEIRO, MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, NADJA
NARA COBRA MEDA e ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Desembargadores justificadamente ausentes
 MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, VANIA VALENTE DO
COUTO FORTES BITAR CUNHA, CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, MARIA DE NAZARÉ
SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, RICARDO FERREIRA NUNES, MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES, GLEIDE PEREIRA DE MOURA, MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, EZILDA
PASTANA MUTRAN e JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.
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PROCESSO FÍSICO PAUTADO (LIBRA)

 
 

 
1 ¿ Conflito de Competência ¿ Comarca de MARABÁ (0002816-11.2005.814.0028)

 
Suscitante: Juízo de Direito da Vara  Agrária Cível de Marabá  
Suscitado: Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Marabá

 
Procuradora de Justiça Cível: Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos 
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

 
Decisão: à unanimidade, conflito conhecido e dirimido em favor do Juízo da Terceira Vara Cível e
Empresarial de Marabá.

 
E como, nada mais houvesse, foi encerrada a Sessão às 14h, lavrando eu, Nathyane Vilarindo de Loiola,
Secretária Judiciária, em exercício, a presente Ata, que subscrevi.

 
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

 
 
 

 
 
 
 
ERRATA

 
Por deliberação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a Secretaria Judiciária
comunica que, em razão da implantação e da obrigatoriedade de utilização do Sistema Integrado de
Movimentação da Carreira da Magistratura (PROMAG) ¿ ressalvadas as exceções previstas no art. 9º,
¿caput¿, da Resolução TJPA nº 9/2018 ¿, deve ser desconsiderado o item 3 dos Editais nº 16/2019-SJ, nº
17/2019-SJ, nº 18/2019-SJ, nº 19/2019-SJ, nº 20/2019-SJ, nº 21/2019-SJ, nº 22/2019-SJ, nº 23/2019-SJ,
nº 24/2019-SJ, nº 25/2019-SJ, nº 26/2019-SJ, nº 27/2019-SJ, nº 28/2019-SJ, nº 29/2019-SJ, nº 30/2019-SJ
e nº 31/2019-SJ, os quais foram publicados na Edição nº 6700/2019 do Diário da Justiça Eletrônico, em
16/7/2019, mantendo-se a previsão veiculada no item 4 dos aludidos instrumentos editalícios.
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Número do processo: 0800099-09.2019.8.14.0000 Participação: IMPETRANTE Nome: JOSINA
CONCEICAO SILVA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: MARINALVA GUEDIS DOS
SANTOSOAB: 26440/PA Participação: IMPETRADO Nome: ESTADO DO PARA Participação:
IMPETRADO Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOProcesso n° 0800099-
09.2019.8.14.0000 -23 Órgão julgador: Tribunal PlenoRecurso: Mandado de SegurançaImpetrante:Josina
Conceição Silva Costa Impetrados:Estado do Pará Secretária de Estado de Educação do ParáProcuradora
de Justiça: Cândida de Jesus Ribeiro do NascimentoRelator: Des. Roberto Gonçalves de Moura EMENTA:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRADO CONTRA
ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CUJO OBJETO
É A IMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA
PARA PROCESSAMENTO E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE É DA ESFERA DO IGEPREV. ART.
60-A DA LCE Nº 039/2002. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO MONOCRÁTICAA parte impetrante no
Id. 1381696 requer a alteração do objeto da ação, esclarecendo que, na verdade, almeja aposentadoria
por tempo de contribuição e não a acumulação de cargos.Em razão das autoridades coatoras e o
Ministério Público do 2º Grau terem suscitado teses de ilegitimidade passiva, provoquei a manifestação da
parte impetrante, nos seguintes termos (Id. 1792739):?Manifeste-se a parte impetrante no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de preclusão, acerca das teses de ilegitimidade suscitada pelas autoridades
coatoras (Ids. 1724830 e 1724831) e reiteradas pela Representante Ministerial do 2º grau (Id.
1787227).?Segundo a certidão constante no Id. 1868166, não houve manifestação.Motivado por esse
cenário, revolvi as razões fáticas e os documentos colacionados na petição inicial e identifiquei que o
objetivo da impetrante é a implementação da sua aposentadoria, tanto é que expressamente consta como
um dos seus pedidos o seguinte: ?...ao final julgar PROCEDENTE a ordem mandamental, em caráter
definitivo no sentido de implantar e homologar a sua aposentadoria...? Nesse diapasão, o órgão
competente para processar a concessão e o pagamento de benefícios previdenciários é o Instituto de
Gestão Previdenciária do Estado do Pará ?Igeprev, de acordo com o art. 60-A da Lei Complementar
Estadual n.º 039/2002.Desse modo, é clarividente que o Governador do Estado e o Secretário de
Educação são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, na qualidade de autoridades
coatoras, vez que quem deveria integrar a demanda era o IGEPREV.Ademais, dispõe expressamente o
art. 485, VI, do CPC, que se extingue o processo sem resolução do mérito quando se verificar a ausência
de legitimidade ou de interesse processual. Igualmente, a legislação específica (Lei n.º 12.016/2009), art.
6º, § 5º, reza que a ordem deve ser denegada nos casos previstos no art. 267 do CPC/73, cujo
correspondente no atual Diploma processual é o artigo supra.Sobre o assunto, segue jurisprudência
análoga do STJ, ?verbis?:?PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. REQUERIMENTO. OMISSÃO NA
APRECIAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA O MINISTRO DE ESTADO DA
JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. APLICÁVEL. PRECEDENTES.1.
Cuida-se de writ impetrado cujo ato coator é a alegada omissão do Ministro de Estado da Justiça em
apreciar o pedido administrativo de anistia política. A petição inicial foi indeferida, com denegação da
ordem, já que as informações dos autos dão conta de que o processo ainda está em tramitação na
Comissão de Anistia, sob o número 2008.01.60842.2. O Ministro de Estado da Justiça não tem
legitimidade para figurar no pólo passivo do mandamus, pois a decisão administrativa de revisão de
valores de anistiado político será proferida pela Comissão de Anistia, e não por ato privativo de Ministro de
Estado.Precedentes: MS 16.073/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 7.6.2011; AgRg
no MS 16.015/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17.5.2011; MS 15.289/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 16.9.2010; e MS 15.276/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira
Seção, DJe 21.9.2010. Agravo regimental improvido.?(AgRg no MS 17.096/DF, Rel.Ministro HUMBERTO
MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 15/02/2012)Nesse sentido, havendo ausência
de requisito intrínseco, legitimidade passiva, não há como dar continuidade à presente demanda.Ante o
exposto,DENEGO A SEGURANÇA, nos moldes do art. 485, VI, do CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei n.º
12.016/2009.Custas ?ex lege?.Sem honorários advocatícios.Intimem-se as partes.Servirá o presente como
mandado.À Secretária para providências.Belém, 12/07/2019.Desembargador ROBERTO GONÇALVES
DE MOURARelator  

 
 
 

TRIBUNAL PLENO
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Número do processo: 0805526-84.2019.8.14.0000 Participação: AUTOR Nome: DENIZE DE JESUS
PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: ROCHAEL ONOFRE MEIRAOAB: 18808/PA Participação:
RÉU Nome: MUNICIPIO DE BREU BRANCOProcesso nº 0805526-84.2019.8.14.0000 (29)Comarca de
Origem: BelémÓrgão Julgador: Secretaria JudiciáriaClasse: Ação RescisóriaAutora: Denize de Jesus
PereiraAdvogado: Rochael Onofre Meira OAB/PA 18.808Réu: Município de Breu BrancoRelator (a): Des.
Roberto Gonçalves de MouraEMENDA: AÇÃO RESCISÓRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA
GRATUITA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A ANÁLISE DA BENESSE REQUERIDA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DA MISERABILIDADE JURÍDICA.DESPACHO
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por DENIZE DE JESUS PEREIRA visando à desconstituição da
decisão monocrática da Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE exarada nos autos da
Apelação Cível nº 0035451-79.2051.8.14.0104, que negou provimento ao recurso intentado nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra o Prefeito de Breu Branco.A autora requer os benefícios
da assistência judiciária gratuita por não possuir condições de arcar com as despesas processais sem
prejuízo de seu sustento.Passo a decidir sobre o pedido.Cumpre ressaltar que o CPC/15, revogando as
disposições da lei nº 1.060/50, previu em seu artigo 98, a possibilidade de concessão da justiça gratuita à
pessoa física ou jurídica que demonstrar a ausência de recursos financeiros em arcar com as custas
processuais, ?verbis?:Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.Todavia, no caso em questão, em que pese as razões suscitadas no
presente recurso,não vislumbro até o presente momento, a situação de miserabilidade jurídica do
agravante a lhe ensejar a concessão da gratuidade judicial requerida. Isso porque o simples pedido
desacompanhado de elementos de que demonstrem o alegado mostram-se insuficientes para a
concessão da benesse.Nesse diapasão, conforme preconiza a legislação processual, compete ao julgador
determinar que a parte postulante da gratuidade de justiça comprove a alegação de hipossuficiência, para,
assim, deliberar sobre a concessão ou não do benefício quando não vislumbrar de plano os requisitos para
a sua concessão, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC/15, ?verbis?:Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode se formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.(...)§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.No
caso, não vislumbrando, até o presente momento, elementos que evidenciem a hipossuficiência
econômica, determino que autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial com a sua última
Declaração de Imposto de Renda, contracheque, demonstrativo e comprovantes de despesas ordinárias
suas e da família por entender serem referidos documentos indispensáveis para deliberação acerca da
gratuidade de justiça requerida.À Secretaria para as devidas providências.Estando nos autos a resposta
ou superado o prazo para tal, volte conclusos.Publique-se. Intime-se.Belém, 12 de julho de 2019.
DesembargadorROBERTO GONÇALVES DE MOURARelator  

 
 
 
Número do processo: 0805047-91.2019.8.14.0000 Participação: EXEQUENTE Nome: JAMIL FARIAS
CASSEB Participação: ADVOGADO Nome: SAVIO BARRETO LACERDA LIMAOAB: 11003/PA
Participação: ADVOGADO Nome: RONALDO SERGIO ABREU DA COSTAOAB: 95000A Participação:
EXECUTADO Nome: ESTADO DO PARATRIBUNAL PLENO ? PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Nº 0805047-91.2019.8.14.0000RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA
GUIMARÃES NASCIMENTOEXEQUENTE: JAMIL FARIAS CASSEBADVOGADO: SAVIO BARRETO
LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS.EXECUTADO: ESTADO DO PARÁPROCESSO
REFERÊNCIA:0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA) DESPACHO 1. Acolho a
prevenção suscitada pelo que determino à Secretaria adoção das providências necessárias para correção
da relatoria. 2. Considerando o pedido de cumprimento (obrigação de pagar) em razão de acordo judicial,
cuja decisão homologatória transitou livremente em julgado, determino a intimação do representante
judicial da Fazenda Pública Estadual para, querendo,no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução consoante art.535 do CPC. Publique-se e intime-se as partes. Belém/PA,09 de julho
de 2019. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0800661-18.2019.8.14.0000 Participação: PARTE AUTORA Nome: RAIKA MOIRA
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DE OLIVEIRA SARUBBI Participação: ADVOGADO Nome: MILENA DE SOUZA SARUBBIOAB: 12848/PA
Participação: IMPETRADO Nome: ESTADO DO PARATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
MANDADO DE SEGURANÇA - CÍVEL (120) - 0800661-18.2019.8.14.0000PARTE AUTORA: RAIKA
MOIRA DE OLIVEIRA SARUBBIIMPETRADO: ESTADO DO PARAPROCURADOR: RAFAEL
FELGUEIRAS ROLORELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA DIREITO
CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. RECONVOCAÇÃO E VALIDAÇÃO DO TERMO DE POSSE. DECADÊNCIA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.1 - O ato que se reputa violador de direito líquido e certo da impetrante é
a revogação da sua investidura ao cargo de Professora AD-4, Disciplina Língua Portuguesa, na E.E.E.M.
Dr. Almir Gabriel, no Município de Oriximiná. Portanto, é a partir da materialização do ato omissivo do
poder público - setembro de 2008 - que se conta o prazo decadencial de 120 dias para a impetração
domandamus.2 -In casu, a impetração do Mandado de Segurança ocorreu em 09 de agosto de 2011,
quando já esgotado o período de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 - cuja contagem se
iniciou a partir da ciência do ato omissivo que se diz violador de direito líquido e certo (18/09/2008 -
conforme termo de posse ID 1346405) -, operando-se a decadência do direito perseguido.4- Segurança
Denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de
Segurança.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integramo Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,denegar a ordem mandamental, ante ao
reconhecimento da decadência, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos dez dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr.
Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. RELATÓRIO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por RAIKA MOIRA DE OLIVEIRA SARUBBI, contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DO
PARÁ e do SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.Narra a Impetrante que prestou concurso público
C-125, promovido pela SEDUC, para o provimento de 27 (vinte e sete) vagas ao cargo de Professor AD-4
? Disciplina Português, conforme previsto no Edital n.º 01/2007 ? SEAD/SEDUC. Alega que o resultado
final do certame foi publicado no dia 09/07/2008, por meio do Diário Oficial, sendo aprovada e classificada
em 16º lugar. Acrescenta não ter recebido em sua residência o comunicado de orientação para tomada de
posse, tendo conhecimento por outros concursados que o documento de orientação estava sendo
entregue pelos Correios, sendo que o prazo para comparecimento expirava no dia 06/08/2008. Informa
que se dirigiu aos Correios, recebeu a carta e viajou à Santarém, realizando os exames
necessários.Argumenta que, ao comparecer à sede da 7ª URE (Unidade Regional de Educação) na
cidade de Óbidos, foi informada que naquele momento não havia oferta de vagas para o polo Oriximiná,
mas que poderia proceder como os demais candidatos e assinar umTermo de Adiamento da Posse,
conhecido também comoRequerimento de Transferência ao final da fila,subscrito no dia 17/08/2008.
Afirma que, após a assinatura do referido termo, tomou ciência por outros candidatos foram nomeados
para preenchimento de vagas disponibilizadas nas bibliotecas das 2 (duas) únicas Escolas Estaduais no
Município de Oriximiná. Aduz que outros 4 (quatro) concursados e classificados no cargo de professor D-4
foram orientados pelo Diretor da 7ª URE a não assinarem qualquer documento até a abertura de vaga
para o polo Oriximiná. Frisa que no dia 18/08/2008 (sic) tomou posse, sendo encaminhado o Memorando
de Lotação à biblioteca da Escola Estadual Dr. Almir Gabriel, em Oriximiná. Ato contínuo, asseverou ter
comparecido novamente à 7ª URE e o Diretor requereu os documentos de posse e o memorando de
lotação, informado que a documentação não tinha validade, tendo a Impetrante extraído cópias.Sustentou
que, em janeiro de 2011, tomou conhecimento de que o certame foi prorrogado até 01/08/2012, consoante
publicação no Diário Oficial, e que foi informada pela 7ª URE que os concursados que assinaram o termo
de adiamento de posse seriam os próximos convocados. No entanto, afirma que as convocações
seguintes contemplaram os concursados da 33ª, 34ª e 35ª colocação. Acrescenta que, em razão disso,
foram disponibilizadas 8 (oito) vagas além dos candidatos classificados. Ao final, aduz ter direito líquido e
certo à nomeação e posse a ser amparado pelo remédio constitucional, considerando como termo inicial
do prazo decadencial para impetração a data da última convocação ao certame, ocorrida no dia
11/04/2011. Pugnou pela concessão da segurança, com a consequente revalidação do termo de posse e
memorando de lotação.Juntou documentos de págs. 17/63 (id. 1346405).Em decisão interlocutória datada
de 18/08/2011, o Juízoa quoindeferiu o pedido liminar, para reconvocação e validação dos termos de
posse e memorando de lotação, ante a ausência dopericulum in mora,vez que o controle judicial do ato
administrativo remonta à data de 18/09/2008.Nas págs. 68/83 (Id. n° 1346407), o Estado do Pará prestou
as informações requisitadas pelo Juízo de Oriximiná, alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo,
vez que as autoridades apontadas como coatoras são o Governador do Estado e o Secretário de
Educação, cujo processo e julgamento devem ocorrer no E. TJPA, por se tratar de competência originária
do Tribunal, nos termos do art. 161, inciso I, alínea ?c?, da Constituição Estadual de 1989. Arguiu a
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ausência de prova documental quanto à preterição arbitrária, bem como suscitou a ocorrência da
decadência do prazo de 120 dias para impetração do MS em relação ao ato impugnado, praticado em
2008, razão pela qual pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito (sic). No mérito,
sustentou a legalidade da atuação da administração pública, no tocante ao pedido de adiamento da posse
formulado pela Impetrante, motivo pelo qual a investidura da candidata foi revogada em observância ao
princípio da autotutela. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e denegação da
segurança.Juntou documentos de págs. 85/99 (id. n.º 1346408).O Secretário de Estado de Educação
reiterou as informações prestadas pelo Estado do Pará (págs. 101/114; id. n.º 1346410).Instado a se
manifestar, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Oriximiná, requereu a remessa dos
autos ao TJPA ante a incompetência do juízo de 1º grau (págs. 134/135; id. n.º 1346616).Conclusos os
autos ao Juízoa quoem 10/02/2012, a preliminar de incompetência suscitada pela autoridade coatora e
pelo Ministério Público foi analisada apenas em 26/07/2018, quando da remessa dos autos ao
E.TJPA.Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito.O Ministério Público de Segundo Grau
ofertou parecer de id nº 1598026, onde manifestou-se pela denegação da segurança.É o relatório. VOTO
O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra
ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do
inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988, que assim dispõe:LXIX - conceder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou
'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Como cediço, é requisito de
admissibilidade do mandado de segurança a prova pré-constituída do direito líquido e certo do qual o
impetrante alega ser detentor, não tendo amparo a mera expectativa de direito, porque o instrumento não
comporta dilação probatória. Segundo Hely Lopes Meireles: "Direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de
vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais". (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública,
Mandado de Injunção e Habeas-Data, Ed. RT, 12ª ed., p.12/13). Assim, direito líquido e certo é o que
resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar produção
de provas ou interpretação de leis, uma vez que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova
indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo
presunções ou sustentação em interpretação de lei da forma que mais lhe interessa.Pois bem, a
impetrante se limita tão somente a impugnar o ato que revogou a investidura da candidata RAIKA MOIRA
DE OLIVEIRA SARUBBI ao cargo de Professor AD-4, Disciplina Língua Portuguesa, na E.E.E.M. Dr. Almir
Gabriel, no Município de Oriximiná. Ademais, requereu a sua reconvocação e a consequente validação do
Termo de Posse n.º 074/2008.Considerando que as preliminares e prejudicial de mérito alegadas,
confundem-se com o próprio mérito domandamus, passo a analisá-los conjuntamente. O ato atribuído às
autoridades coatoras, diz respeito à revogação da investidura da candidata RAIKA MOIRA DE OLIVEIRA
SARUBBI ao cargo de Professor AD-4, Disciplina Língua Portuguesa, na E.E.E.M. Dr. Almir Gabriel, no
Município de Oriximiná, atribuindo-se assim, como ato ilegal de efeitos concretos que ensejou prejuízo à
impetrante ante a suposta violação do seu direito subjetivo.O ato que se reputa violador de direito líquido e
certo da impetrante é a revogação da sua investidura ao cargo de Professora AD-4, Disciplina Língua
Portuguesa, na E.E.E.M. Dr. Almir Gabriel, no Município de Oriximiná. Portanto, é a partir da
materialização do ato omissivo do poder público - setembro de 2008 - que se conta o prazo decadencial de
120 dias para a impetração domandamus.In casu, a impetração do Mandado de Segurança ocorreu em 09
de agosto de 2011, quando já esgotado o período de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 -
cuja contagem se iniciou a partir da ciência do ato omissivo que se diz violador de direito líquido e certo
(18/09/2008 - conforme termo de posse ID 1346405) -, operando-se a decadência do direito
perseguido.Ressalto que a parte impetrante, ainda pode vir a discutir essa questão, pelas vias ordinárias,
através de ação ordinária própria, onde poderá pleitear o que entender devido.Assim, não resta dúvida que
o direito de requerer o mandado de segurança foi fulminado pela decadência, motivo suficiente para
denegação da ordem.Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, DENEGO A
SEGURANÇA.Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança).É como
voto.Belém (PA), 10 de julho de 2019. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda Relatora Belém,
15/07/2019 
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Número do processo: 0805230-62.2019.8.14.0000 Participação: EXEQUENTE Nome: ANTONIO
EUSTAQUIO DO NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: SAVIO BARRETO LACERDA
LIMAOAB: 11003/PA Participação: ADVOGADO Nome: RONALDO SERGIO ABREU DA COSTAOAB:
95000A Participação: EXECUTADO Nome: IGEPREVTRIBUNAL PLENO ? PEDIDO DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Nº 0805230-62.2019.8.14.0000RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA
GUIMARÃES NASCIMENTOEXEQUENTE: ANTÔNIO EUSTAQUIO DO NASCIMENTOADVOGADO:
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS.EXECUTADO: INSTITUTO DE
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁPROCESSO REFERÊNCIA:0004396-
97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA) DESPACHO 1. Acolho a prevenção suscitada pelo que
determino à Secretaria adoção das providências necessárias para correção da relatoria. 2. Considerando o
pedido de cumprimento (obrigação de pagar) em razão de acordo judicial, cuja decisão homologatória
transitou livremente em julgado, determino a intimação do representante judicial da Fazenda Pública
Estadual para, querendo,no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução consoante
art.535 do CPC. Publique-se e intime-se as partes. Belém/PA, 09 de julho de 2019. Desa. LUZIA NADJA
GUIMARÃES NASCIMENTORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0805252-23.2019.8.14.0000 Participação: EXEQUENTE Nome: MARILENA
DINELLY RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: SAVIO BARRETO LACERDA LIMAOAB: 11003/PA
Participação: ADVOGADO Nome: RONALDO SERGIO ABREU DA COSTAOAB: 95000A Participação:
EXECUTADO Nome: ESTADO DO PARATRIBUNAL PLENO ? PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Nº 0805252-23.2019.8.14.0000RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA
GUIMARÃES NASCIMENTOEXEQUENTE: MARILENA DINELLY RIBEIROADVOGADO: SAVIO
BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS.EXECUTADO: ESTADO DO PARÁPROCESSO
REFERÊNCIA:0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA) DESPACHO 1. Acolho a
prevenção suscitada pelo que determino à Secretaria adoção das providências necessárias para correção
da relatoria. 2. Considerando o pedido de cumprimento (obrigação de pagar) em razão de acordo judicial,
cuja decisão homologatória transitou livremente em julgado, determino a intimação do representante
judicial da Fazenda Pública Estadual para, querendo,no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução consoante art.535 do CPC. Publique-se e intime-se as partes. Belém/PA,09 de julho
de 2019. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0808178-11.2018.8.14.0000 Participação: RECORRENTE Nome: MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA Participação: RECORRIDO Nome: MUNICIPIO DE OBIDOS
Participação: RECORRIDO Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS Participação: ADVOGADO Nome:
ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOROAB: 7679/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
E S T A D O  D O  P A R Á  D I R E T A  D E  I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D E  ( 9 5 )  -  0 8 0 8 1 7 8 -
11.2018.8.14.0000RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPARECORRIDO:
MUNICIPIO DE OBIDOS, CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOSRELATOR(A):Desembargadora MARIA
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.RESOLUÇÃO 369/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA, QUE
CRIA E EXTINGUE CARGOS PÚBLICOS REFERENTES A SEUS SERVIÇOS AUXILIARES E FIXA SUA
REMUNERAÇÃO.ADMITIDA A CRIAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E EXTINÇÃO DOS CARGOS MEDIANTE
RESOLUÇÃO PELAS CASAS LEGISLATIVAS (ARTIGOS 48, X, 51, IV E 52 XIII, DA CF/88, ARTIGOS92,
II, 105, II,AE 106, II DACONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ).COERÊNCIA
SISTEMÁTICA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR
RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA COM RESERVA DE LEI.VIOLAÇÃO DOSART. 37, X DA
CF E DO ART. 39, § 1º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ.NÃO CABIMENTO DE
ADI PARA INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. ENTENDIMENTO DO STF.AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE.UNANIMIDADE. 1- A pretensão da presente ação é a obtenção dadeclaração de
inconstitucionalidadeda Resolução 369/2018, que fora editada pela Câmara Municipal de Óbidos-PA e tem
como conteúdo a criação de cargos e remuneração no âmbito do Poder Legislativo Municipal, que teria
dado ensejo aos procedimentos para a realização de concurso público para provimento de referidos

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
102



cargos e funções públicas da Câmara Municipal de Óbidos/PA. 2-A criação, transformação e extinção de
cargos públicos deve ser feita mediante lei de iniciativa do Poder em que será criado, transformado ou
extinto o cargo. Contudo, em que pese a regra de exigência de lei, a Constituição Federal traz exceção
quando se trata do Poder Legislativo da União, admitindo a criação e extinção dos cargos mediante
resolução de cada uma das casas do Congresso Nacional, a teor dos artigos 48, X, 51, IV e 52 XIII, da
CF/88. 3-A seu turno, a Constituição doEstado do Pará, em obediência ao Princípio da Simetria, adota o
mesmo tratamento em seus artigos 92, II, 105, II,ae 106, II. 4-É certo que referida exceção não se estende
à fixação da remuneração correspondente ao cargo, ainda que nos casos de serviços auxiliares do Poder
Legislativo, que, em qualquer caso, depende de lei, consoante determina o art. 37, X da Constituição
Federal e o art. 39, § 1º da Constituição Estadual. 5-No âmbito do Município de Óbidos, o art. 28 da Lei
Orgânica, apesar de, expressamente, não trazer a expressãoiniciativa de leipara a fixação da
remuneração, pode-se dizer que, em obediência ao Princípio da Simetria e, em uma interpretação
conforme a Constituição, garantindo a compatibilidade da norma ao ordenamento constitucional, tratou a
questão da mesma forma. 6-O princípio da Simetria traz à tona o dever de respeito aos princípios magnos,
dentre os quais destaca-se os princípios constitucionais sensíveis e os estabelecidos, além dos padrões
estruturais do Estado, os quais deverão tanto quanto possível, ser reproduzidos pelas constituições
estaduais e respeitados pela legislação em geral. Precedentes. 7-Não resta dúvida de que a Resolução
369/2018, ao fixar a remuneração para os cargos criados incidiu em inconstitucionalidade, decorrente do
descumprimento da reserva legal, exigência de lei em sentido estrito, imposta tanto pela Constituição
Federal (art. 37, X, da CF) como pela Constituição Estadual (art. 39, §2º). 8-Em relação à suposta
inconstitucionalidade decorrente da tramitação do processo legislativo da resolução questionada, sob o
argumento de os artigos 92 e 117 do Regimento Interno da Câmara Municipal ao dispor sobre o processo
legislativo das resoluções, estabelece que estas, assim como os projetos de lei, quando tratarem da
criação, extinção de cargos públicos, serão submetidas a duas discussões, com intervalo mínimo de 48
horas entre elas, deve-se atentar, que aludido vício, para sua apuração, mereceria análise do Regimento
Interno daquela casa legislativa, não decorrendo diretamente de análise constitucional, de forma que no
máximo, poder-se-ia falar em inconstitucionalidade reflexa. 9-Sobre inconstitucionalidade reflexa, o STF
tem entendimento pacificado de que para o cabimento de Ação Direta de Inconstitucionalidade é
necessário que haja confronto direto à Constituição, não se conhecendo da ADI quando o confronto se
entre a norma impugnada e outras normas jurídicas. 10-Ação parcialmente procedente com efeitos ex
tunc,para declararinconstitucional o Anexo I da Resolução nº 369/2018, editada pela Câmara Municipal de
Óbidos, que fixa a remuneração dos cargos criados pela resolução. 11. À unanimidade.ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE À AÇÃO, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora. 24ª
Sessão Ordinária ? Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 de julho de 2019. Julgamento
presidido pelaExma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. ELVINA GEMAQUE TAVEIRADesembargadora
Relatora RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
LIMINAR (processo nº0808178-11.2018.8.14.0000-PJE) proposta peloPROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA contraCÂMARA MUNICIPALDE ÓBIDOS-PA e o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, tendo por objeto a
Resolução nº 369/2018. A Resolução questionada fora editada pelaCâmara Municipalde Óbidos-PA e tem
como conteúdo a criação e extinção de cargos e a fixação de remuneração dos serviços auxiliares no
âmbito do Poder Legislativo Municipal,que teria dado ensejo aos procedimentos para a realização de
concurso público para provimento de referidos cargos e funções públicas da Câmara Municipal de
Óbidos/PA. O autor requer a declaração de inconstitucionalidade da Resolução em questão,sob o
argumento de que seu conteúdo violaria o art. 37, X da Constituição Federal c/c o art. 39, § 1º da
Constituição Estadual do Estado do Pará, notadamente por tratar da realização de concurso público para o
provimento de cargos não previstos em lei específica, tais como auxiliar de serviços gerais, vigia,
motorista, técnico em informática, auxiliar e agente legislativos, assistente social, almoxarife, digitalizador,
bibliotecário, controlador interno e advogado de controle interno, consoante previsto no art. 14 da
resolução. Argui que houve a contratação de empresa para a realização de concurso público, o qual já em
andamento à luz do Edital nº 001/2018, 001/2018, cujas datas para realização dos exames e homologação
do certame seriam, respectivamente, 18.11.2018 e 28.12.2018. Alega a inconstitucionalidade formal da
Resolução nº 369/2019, uma vez que, em regra, leis e resoluções e outros instrumentos normativos
necessitam de discussão e votação, salvo medidas provisórias e leis delegadas, são de iniciativa do Poder
Legislativo, ressalvada a iniciativa privativa do Poder Executivo para legislar sobre direitos e remuneração
dos servidores públicos em razão do impacto orçamentário-financeiro, consoante disposição dos art. 61 da
Constituição Federal, art. 105 da Constituição do Estado do Pará e artigos. 60 e 91 da Lei Orgânica do
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Município ode Óbidos-PA. Aduz que o Poder Legislativo está autorizado a dispor internamente sobre atos,
contudo, a Câmara de Vereadores não possui competência para fixar remuneração decorrente de cargos
originados, o que somente seria possível mediante lei além de que referida lei dependeria de iniciativa
privativa do prefeito municipal, exigência esta que não fora respeitada, visto que a resolução questionada
cria cargos incorporados ao quadro de pessoal da Câmara municipal, além de instituir a remuneração
devida aos cargos criados, o que ensejaria a inconstitucionalidade formal do ato normativo. Pugna pela
concessão de medida liminar para suspensão da eficácia da citada resolução, bem como, do certame
(cujo pleito de tutela de urgência restou deferido anteriormente em sede de Ação Civil Pública ? Processo
nº 0800373-96.2018.8.14.0035) e, ao final, a procedência do pedido de mérito para que seja declarada a
inconstitucionalidade da Resolução nº 369/2018. Coube-me a relatoria do feito por distribuição.
Determinada a notificação da Câmara Municipal e do Prefeito de Óbidos para manifestarem-se sobre o
pedido de medida cautelar pleiteada (Id 1346641). Em manifestação (Id. 1470971) o Município de Óbidos
aduz que, em relação ao Poder Legislativo, é mantida a competência exclusiva para criação,
transformação e extinção de cargos e funções públicas internas, sendo necessária lei formal,com sanção
do Executivo,paraadefinição da remuneração e de seu reajuste, o que não ocorreu no presente caso.
Asseveraque a Resolução nº 369/2018 que criou os cargos objetos do concurso público deveria ater-se
apenas no sentido de criar os cargos no âmbito do Poder Legislativo Municipal, aduzindo, contudo, que a
fixação da remuneração,como foi apresentada, constitui vício formal, induzindo a inconstitucionalidade
formal da referida resolução, pelo que conclui que a Resolução afronta diretamente aos artigos 37, inciso
X da CF e 39§ 1º da Constituição do Estado do Pará, devendo, portanto, a presente ação direta de
inconstitucionalidade serjulgada procedente, nos termos dos pedidos constantes da inicial. ACâmara
Municipal de Óbidos (Id 1475937) informou que,por equívoco, restou editada a sobredita Resolução em
que se suprimiu, de fato e a rigor, procedimento fundamental para a sua construção e vigência no mundo
jurídico, vez que o seu objetivo era regulamentar o processamento de certame para preenchimento de
cargos e funções na Câmara Municipal de Óbidos, e isto resta claro em seu nascedouro, ao não ser
observado o disposto no art. 37, X da Constituição Federal c/c o 61 § 2º e art. 51, § 1º da Constituição
Estadual do Estado do Pará, normativos esses que delimitam a questão em aspecto realmente sensível à
administração pública, vale dizer, em possibilidade de dispêndio ao ente público com eventual prejuízo à
própria administração pública e terceiros. Sustenta, ainda, que não bastasse a questão acima, o próprio
Regimento Interno da Câmara Municipal estabelece em seus arts. 92 e 117 as nuanças alusivas ao
processo legislativo para edição das resoluções quando se tratar da criação ou extinção de cargos
públicos, normativos esses que dispõe a necessidade de discussões em intervalos de até 48 horas, e as
informações dão conta que efetivamente não se deu esse processamento de forma regular, o que, em
tese, macularia ainda mais o processo em comento. Ao final requereu seja julgada procedente a presente
ação com a declaração de inconstitucionalidade da Resolução em questão. Intimado, o Estado do
Paráinforma sua ausência de interesse processual, considerando que a norma impugnada envolve
interesse exclusivamente municipal (Id 1669885). É o relato do essencial. VOTO De início,ressalta-se que
houve apresentação de manifestação por parte daCâmara Municipalde Óbidose doMunicípio deÓbidos,a
teor do art. 162, §4º, da Constituição do Estado do Pará e considerando a disposição do art. 12 da Lei
9.868/1999, já tendo havido manifestação quanto à todos os pontos abordados na presente ação direta de
inconstitucionalidade, passa-se ao julgamento da presente demanda. Lei 9.868/1999Art. 12. Havendo
pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a
ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a
manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no
prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar
definit ivamente a ação. A pretensão da presente ação é a obtenção dadeclaração de
inconstitucionalidadeda Resolução 369/2018,quefora editada pelaCâmara Municipalde Óbidos-PA e tem
como conteúdo a criação de cargos e remuneração no âmbito do Poder Legislativo Municipal, que teria
dado ensejo aos procedimentos para a realização de concurso público para provimento de referidos
cargos e funções públicas da Câmara Municipal de Óbidos/PA. Cumpre destacar que a criação,
transformação e extinção de cargos públicos deve ser feita mediante lei de iniciativa do Poder
correspondente. Em que pese a regra de exigência de lei, a Constituição Federal traz exceção quando se
trata do Poder Legislativo da União, admitindo a criação e extinção dos cargos mediante resolução de
cada uma das casas do Congresso Nacional, a teor dos artigos 48, X, 51, IV e 52 XIII, da CF/88, senão
vejamos: Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União,
especialmente sobre:(...)X -criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas,
observado o que estabelece o art. 84, VI,b; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) ?
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Grifos nossos Art. 51. Competeprivativamente à Câmara dos Deputados:(...)IV -dispor sobresua
organização, funcionamento, polícia,criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções
de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998) ? Grifos nossos Art. 52. Competeprivativamente ao Senado Federal:(...)XIII -dispor sobresua
organização, funcionamento, polícia,criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções
de seus serviços, ea iniciativa de leipara fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998) ? Grifos nossos É certo, entretanto, que referida exceção não se estende à fixação da remuneração
correspondente ao cargo, ainda que nos casos de serviço auxiliares do Poder Legislativo, à qual, em
qualquer caso, depende de lei, consoante determina oart. 37, X da Constituição Federal e o art. 39, § 1º da
Constituição Estadual do Estado do Pará. CF 88Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)X -a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) ? Grifo nosso
CONSTITUIÇÃO DO ESTADOArt. 39. Os cargos, empregos e funções públicas serão condignamente
remunerados, vedado o exercício gratuito dos mesmos.(...)§ 1º - a remuneração dos servidores públicos e
o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 da Constituição Federal somente poderão ser fixados ou
alteradospor lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual,
sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Grifo nosso) A seu turno, a Constituição doEstado do
Pará, em obediência ao Princípio da Simetria, adota o mesmo tratamento em seus artigos 92, II, 105, II,ae
106, II, senão vejamos os dispositivos abaixo: Art. 92.É da competência exclusiva da Assembléia
Legislativa:II -dispor sobresua organização, funcionamento, polícia,criação, transformação ou extinção de
cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; Art. 105. São de iniciativa privativa do
Governador as leis que:II - disponham sobre:a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração,ressalvada a competência dos demais
Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;Art. 106.Não será admitido aumento da
despesa prevista:(...)II -nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia
Legislativa, Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos
Municípios, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado e Defensoria Pública; (Grifos nossos) No
âmbito do Município de Óbidos, o art. 28 da Lei Orgânica, apesar de, expressamente, não trazer a
expressãoiniciativa de leipara a fixação da remuneração, pode-se dizer que, em obediência ao Princípio da
Simetria e, em uma interpretação conforme a Constituição, garantindo a compatibilidade da norma ao
ordenamento constitucional, tratou a questão da mesma forma, senão vejamos: Art. 28. Compete
privativamente à Câmara:(...)II ?dispor sobresua organização, funcionamento, polícia,criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixando a respectiva
remuneração; (ELO n° 4/ 2015)(...)Parágrafo único. A Câmara Municipal, mediante resolução, delibera
sobre sua organização administrativa e financeira que produzam efeitos internamente, nos casos em que
sua competência privativa, produzam efeitos externos será feito por meio de decreto legislativo. O princípio
da Simetria traz à tona o dever de respeito aos princípios magnos, dentre os quais destaca-se os
princípios constitucionais sensíveis e os estabelecidos, além dos padrões estruturais do Estado, os quais
deverão tanto quanto possível, ser reproduzidos pelas constituições estaduais e respeitados pela
legislação em geral. Quanto ao tema, ainda na lição de José Afonso da Silva: Dissemos, antes, que é a
Constituição Federal que fixa a zona de determinações e o conjunto de limitações à capacidade
organizatória dos Estados, quando manda que suas Constituições e leis observem os seus princípios.
(inCurso de Direito Constitucional Positivo, 31ª edição, ed. Malheiros, 2008, p. 611) Ainda sobre o princípio
da simetria, colaciona-se o excerto de julgado do STF, abaixo transcrito: No desate de causas afins,
recorre a corte, com frequência, ao chamado princípio ou regra da simetria, que é construção pretoriana
tendente a garantir, quanto aos aspectos reputados substanciais, homogeneidade na disciplina normativa
da separação, independência e harmonia dos poderes, nos três planos federativos. seu fundamento mais
direto está no art. 25 da cf e no art. 11 de seu adct, que determinam aos estados-membros a observância
dos princípios da constituição da república. se a garantia de simetria no traçado normativo das linhas
essenciais dos entes da federação, mediante revelação dos princípios sensíveis que moldam a tripartição
de poderes e o pacto federativo, deveras protege o esquema jurídico-constitucional concebido pelo poder
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constituinte, é preciso guardar, em sua formulação conceitual e aplicação prática, particular cuidado com
os riscos de descaracterização da própria estrutura federativa que lhe é inerente. (...) noutras palavras,
não é lícito, senão contrário à concepção federativa, jungir os estados-membros, sob o título vinculante da
regra da simetria, a normas ou princípios da constituição da república cuja inaplicabilidade ou
inobservância local não implique contradições teóricas incompatíveis com a coerência sistemática do
ordenamento jurídico, com severos inconvenientes políticos ou graves dificuldades práticas de qualquer
ordem, nem com outra causa capaz de perturbar o equilíbrio dos poderes ou a unidade nacional. a
invocação da regra da simetria não pode, em síntese, ser produto de uma decisão arbitrária ou imotivada
do intérprete.[adi 4.298 mc, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 7-10-2009, p,djede 27-11-2009.](adi 1.521,
rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 19-6-2013, p,djede 13-8-2013) ? Grifo nosso Assim, não resta dúvida
que de que a Resolução 369/2018, ao fixar a remuneração para os cargos criados incidiu em
inconstitucionalidade, decorrente do descumprimento da reserva legal, exigência de lei em sentido estrito,
imposta tanto pela Constituição Federal (art. 37, X, da CF) como pela Constituição Estadual (art. 39, §2º).
Outrossim, em relação à suposta inconstitucionalidade decorrente na tramitação do processo legislativo da
resolução questionada, sob o argumento de os artigos 92 e 117 do Regimento Interno da Câmara
Municipal ao disporem sobre o processo legislativo das resoluções, estabelecem que estas, assim como
os projetos de lei, quando tratarem da criação, extinção de cargos públicos, serão submetidas a duas
discussões, com intervalo mínimo de 48 horas entre elas, deve-se atentar, que aludido vício, para sua
apuração, mereceria análise do Regimento Interno daquela casa legislativa, não decorrendo diretamente
de análise constitucional, de forma que no máximo, poder-se-ia falar em inconstitucionalidade reflexa.
Sobre inconstitucionalidade reflexa, o STF tem entendimento pacificado de que par o cabimento de Ação
Direta de Inconstitucionalidade é necessário que haja confronto direto à Constituição, não se conhecendo
da ADI quando o confronto se entre a norma impugnada e outras normas jurídicas. Para corroborar esse
entendimento, colaciona-se o recente precedente abaixo: DECISÃO: Trata-se de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, promovida pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação, CNTE, tendo por objeto o item 3.1. do Edital72/2017-GS/SEED, editado pela
Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, que regulamenta o Processo Seletivo
Simplificado para seleção de professores temporários em instituições da rede pública estadual de ensino e
rede conveniada (Professores, Professores Pedagogos e Professores Guia e Intérprete de Língua
Brasileira de Sinais? TILS).(...)Dessa feita, o caso envolveria, quando muito, inconstitucionalidade indireta
oureflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível deferir parâmetro de controle situado no
texto da Constituição Federal. Nesse sentido: ADI 2862, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe
de 8/5/2008; ADI 3132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 9/6/2006; ADI 1585-
MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 3/ 4/1998; ADI 996-MC, Rel. Min. CELSO
DEMELLO, Tribunal Pleno, DJ de 6/5/1994. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente ação direta
de inconstitucionalidade, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no
art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. (STF, ADI 5.917-PR, Relator Ministro Alexandre de
Moraes, julgado em 22.03.2018) ? Grifo nosso Este entendimento já fora objeto do Informativo nº 148 do
STF, senão vejamos:Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade quando é necessário o
prévio confronto entre o ato normativo impugnado e outras normas jurídicas infraconstitucionais de modo a
evidenciar-se sua inconstitucionalidade, verificando-se, portanto, o caráter reflexo da pretendida violação à
CF. Com esse entendimento, o Tribunal não conheceu de ação direta ajuizada pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB, contra o art. 201 e inciso II da LC 75/93 - Lei Orgânica do Ministério
Público da União - ("Art. 201 - Não poderá concorrer à promoção por merecimento, até um dia após o
regresso, o membro do Ministério Público afastado da carreira para: II- exercer outro cargo público
permitido por lei."), por ausência de ofensa direta à CF, já que a alegada inconstitucionalidade depende da
prévia análise do inciso II, do art. 7º da Lei 1.341/51 ("Art. 7º- Entende-se por antigüidade de classe o
tempo de efetivo exercício em cargo da mesma categoria na carreira, deduzidas quaisquer interrupções,
salvo as motivadas por licença e disponibilidade remuneradas, comissão, exercício de mandato legislativo,
férias ou suspensão em virtude de processo criminal, quando não ocorrer condenação. Em relação ao
merecimento, serão levados em consideração, entre outros, principalmente, os seguintes atributos: ...II -
exercício interino, ou em comissão, de cargo de categoria superior, ou em outras funções ou atividades
relevantes de natureza jurídica."). Precedentes citados: ADIn 252-PR (julgada em 20.11.97, acórdão
pendente de publicação); ADInMC 842-DF (DJU de 14.5.93); ADIn 1.540-MS (julgada em 25.6.97, acórdão
pendente de publicação); ADInMC 1.692-SP (DJU de 28.11.97).ADInMC 1.900-DF, rel. Min. Moreira Alves,
5.5.99. Ante o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEa presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade, para declararinconstitucional o Anexo I da Resolução nº 369/2018, editada pela
Câmara Municipal de Óbidos, que fixa a remuneração dos cargos criados por referida resolução,com

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
106



efe i tos ex tunc.  É o voto.  P.R. I .  Belém, 03 de ju lho de 2019.  ELVINA GEMAQUE
TAVEIRADesembargadora Relatora Belém, 05/07/2019 
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DE SEGURANÇA - CÍVEL (120) - 0809454-77.2018.8.14.0000IMPETRANTE: RAIMUNDO SAVIO
BARROS BATISTAIMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADOR-GERAL DA
PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREVRELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA
COBRA MEDA EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PUBLICO APOSENTADO NÃO CONTEMPLADO COM
PROMOÇÃO DE FORMA HORIZONTAL. DECADÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.1 ? Houve
decadência do direito de impetrar mandado de segurança. Ora, nos termos do artigo 23 da Lei n.º
12.016/2009, o direito de impetrar a medida em epígrafe extingue-se em 120 dias, contados a partir da
ciência, pelo prejudicado, do ato supostamente coator eivado de ilegalidade2 - Nesse diapasão, tem-se
que o decreto impugnado, que concedeu aos servidores a progressão funcional, foi publicado no diário
oficial em 25/05/2017. Contudo, o mandamus foi aforado tão somente em 09/04/2018, posteriormente aos
120 dias fixados em lei.3 ? Assim, a impetração do mandado de segurança, após o prazo de 120 (cento e
vinte) dias previsto no art. 23 da Lei do Mandado de Segurança, enseja o reconhecimento da decadência
e, consequentemente, a denegação da segurança.4- Segurança Denegada. ACÓRDÃOVistos, relatados e
discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que
integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de
votos,denegar a ordem mandamental, ante ao reconhecimento da decadência, nos termos do voto da
relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de julho de
2019.Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.
RELATÓRIO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por RAIMUNDO SAVIO BARROS
BATISTA, contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e do PRESIDENTE DO IGEPREV ?
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, de publicação da Progressão
Funcional que foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 33381 do dia 25/05/2017, levando para
conhecimento geral da Policia Civil os nomes dos delegados progrediram de forma horizontal, sendo que
não consta o nome do impetrante na referida listagem.Aduz o impetrante que possui todos os quesitos
para ter sido contemplado para classe ?D?, quais sejam, o Curso Superior de Polícia e está muito mais de
2 anos como delegado na classe ?C?, inclusive, quando se aposentou, no dia 01/10/2013, o mesmo já
havia cumprido o interstício temporal para a progressão.Informa que foi promovido à CLASSE C e
aposentado em 01/10/2017, com 22 anos de efetivo exercício no cargo e atualmente se encontra
trabalhando na Secretaria de Segurança Pública onde exerce cargo de confiança devido aos seus
esforços e merecimento demonstrados ao longo dos anos como delegado efetivo.Alega que desde sua
última progressão, já houveram vários processos de progressão funcional, no entanto, o mesmo ficou anos
sem sair da classe ?C?, sendo que em recente processo de promoção (2016/2017), mais uma vez este foi
habilitado pela comissão permanente de progressão, mas não foi contemplado mais uma vez.Ao final
sustenta que faz jus a promoção funcional de que trata os artigos 53 e 54, da Lei Complementar nº
22/1994 pois, atende aos requisitos do §2º, do artigo 54, do Estatuto Legal para fazer jus à inserção de
seu nome na lista de promoção e seus consectários de direito.Assim, em sede de provimento liminar,
requereu fosse implementada a inclusão do Impetrante na lista de promoção, enquanto que no mérito
pugna pela concessão da ordem, para ratificar a inclusão de seu nome na lista de promoção.Os autos
foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que através da decisão de ID nº
1216069, se declarou incompetente para processar e julgar o feito.Após regular redistribuição, coube-me a
relatoria do feito.Em despacho de ID nº 1244371, reservei-me para decidir acerca do pedido liminar, após
as informações da autoridade coatora.As autoridades ditas coatoras, apresentaram as informações de Ids
nº 1328949 e 1685120, onde em resumo, defendem a impossibilidade de promoção ao servidor inativo;
ausência de prova pré-constituída, ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará; decadência da
ação e; não preenchimento dos requisitos para a progressão funcional. O Ministério Público de Segundo
Grau ofertou parecer de id nº 1760386, onde manifestou-se pela denegação da segurança.É o relatório.
VOTO O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo
contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos
termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988, que assim dispõe:LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-
corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Como cediço, é requisito de
admissibilidade do mandado de segurança a prova pré-constituída do direito líquido e certo do qual o
impetrante alega ser detentor, não tendo amparo a mera expectativa de direito, porque o instrumento não
comporta dilação probatória. Segundo Hely Lopes Meireles:"Direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de
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vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais". (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública,
Mandado de Injunção e Habeas-Data, Ed. RT, 12ª ed., p.12/13). Assim, direito líquido e certo é o que
resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar produção
de provas ou interpretação de leis, uma vez que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova
indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo
presunções ou sustentação em interpretação de lei da forma que mais lhe interessa.Pois bem, o
impetrante busca a promoção funcional horizontal, na carreira de Delegado de Policia Civil, para a classe
?D?, relativa ao ano de 2016, com fulcro no art. 54 §2º da Lei Complementar nº 22/94.Considerando que
as preliminares e prejudicial de mérito alegadas, confundem-se com o próprio mérito do mandamus, passo
a analisá-los conjuntamente. O ato atribuído às autoridades coatoras, dizem respeito a não promoção
funcional do impetrante, relativa aos anos 2016/2017, onde participou do processo administrativo da
promoção, mas ao final não foi contemplado, atribuindo-se assim, o decreto de 25/05/2017, como ato
ilegal de efeitos concretos que ensejou prejuízo ao impetrante ante a suposta violação do seu direito
subjetivo.O ato que se reputa violador de direito líquido e certo do impetrante é a omissão da
Administração Pública em promovê-lo no prazo legal, qual seja, maio de 2017, momento em que foi
publicado o Decreto apontado como coator. Portanto, é a partir da materialização do ato omissivo do poder
público - maio de 2017 - que se conta o prazo decadencial de 120 dias para a impetração domandamus.In
casu, a impetração do Mandado de Segurança ocorreu em 09 de abril de 2018, quando já esgotado o
período de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 - cuja contagem se iniciou a partir da ciência
do ato omissivo que se diz violador de direito líquido e certo (maio de 2017) -, operando-se a decadência
do direito perseguido.Ressalto que a parte impetrante, ainda pode vir a discutir essa questão, pelas vias
ordinárias, através de ação ordinária própria, onde poderá pleitear o que entender devido.Assim, não resta
dúvida que o direito de requerer o mandado de segurança foi fulminado pela decadência, motivo suficiente
para denegação da ordem.Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, DENEGO A
SEGURANÇA.Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança).É como
voto.Belém (PA), 10 de julho de 2019. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda Relatora Belém,
10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0800934-94.2019.8.14.0000 Participação: RECORRENTE Nome: ASSOCIACAO
DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAELLA
CRISTINE MOURA DA SILVAOAB: 22063/PA Participação: ADVOGADO Nome: ICARO ANDRADE
SILVA TEIXEIRAOAB: 23464/PA Participação: RECORRIDO Nome: Assembleia Legislativa do Estado do
Pará - ALEPA Participação: ADVOGADO Nome: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTROOAB:
017067/PA Participação: RECORRIDO Nome: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁTRIBUNAL
PLENO ? MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0800934-
9 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 0 0 R E L A T O R A :  D E S E M B A R G A D O R A  L U Z I A  N A D J A  G U I M A R Ã E S
NASCIMENTOAUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ -
ANOREGADVOGADOS: ICARO ANDRADE SILVA TEIXEIRA (OAB/PA 23.464) e OUTROSREQUERIDA:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁPROCURADORA-GERAL LEGISLATIVA: MELINA
BRASILAMICUS CURIAE: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ ?
ADPEPADVOGADO: MARIO PAIVA (OAB/PA 8.775)AMICUS CURIAE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS ? ANADEPADVOGADO: MARIO PAIVA (OAB/PA
8.775) DECISÃO 1. Considerando as petições (ID 1552758) e (ID 1771722), bem assim o permissivo
contido noart. 138, § 2º do CPC, defiro o ingresso da Associação dos Defensores Públicos do Estado do
Pará ? ADPEP e da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos ? ANADEP
comoamici curiae,as quais deverão observar: a)facultar-se-á a realização de sustentação oral nos moldes
definidos pelo art. 174, § 2º do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça; b)poderão oferecer
manifestação escrita, desde que a juntada ocorra antes da inclusão em pauta de julgamentos, conforme
art. 173, § 2º do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça; c)Não poderão interpor recursos, com
exceção dos Embargos de Declaração como previsto no § 1º do art. 138 do CPC. 2. Em atenção à petição
(ID 1666494) defiro a habilitação da advogada, Dra. Rafaella Cristine Moura da Silva ? OAB/PA nº 22.063.
3. A Secretaria Judiciária para providências. Belém/PA, 09 de julho de 2019. Desa. LUZIA NADJA
GUIMARÃES NASCIMENTORelatora  
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Número do processo: 0800701-34.2018.8.14.0000 Participação: RECORRENTE Nome: JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL Participação: RECORRIDO Nome: TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0800701-34.2018.8.14.0000RECORRENTE: JUIZ
DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITALRECORRIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ? MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ RECHAÇADOS DE
FORMA FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. INSURGÊNCIA QUE BUSCA APENAS REDISCUTIR A
MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DE OUTRO VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS
REJEITADOS.1 - O acórdão embargado, manifestou-se expressamente acerca da constitucionalidade do
art. 12 §2º da Lei Estadual nº 8.328/2015; inexistência do recebimento em duplicidade de verba
indenizatória, com previsões normativas diversas e; indeferiu o pedido alternativo de adiamento do
recolhimento do pagamento das diligências nos processos de execução fiscal, tendo entretanto,
possibilitado que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos. Isto, longe
de ser contradição, é liberdade e autonomia de negociação entre as partes interessadas.2 ? Assim, tendo
a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art.
1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração. Verifica-se o mero inconformismo do
embargante com julgamento proferido.3 ? De igual modo, os Embargos de Declaração não se prestam
para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que, por força de lei, restringem-se
ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, ser opostos visando única e
exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que o efeito modificativo é
impingido apenas em caráter excepcional, que não é o caso dos autos.4 - Ausente qualquer defeito,
impõe-se a rejeição dos declaratórios. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Ação Rescisória da Comarca de Belém, ACORDAMos Exmos.
Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de
votos,conhecer e rejeitaros embargos de declaração interpostos, nos termos do voto da relatora.Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de julho de 2019.Este julgamento
foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. RELATÓRIO Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Município de Belém, em face do acórdão nº 950065, que
acolhendo o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ? IRDR, fixou a seguinte tese jurídica: ?A
Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a
necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal,
nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente
as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de
que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos?, assim
ementado:?EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N°
8.328/2015. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA ? GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO
ESPECIFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM
SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. TESE JURIDICA FIXADA. 1. Trata-se de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS instaurado por requerimento do Magistrado titular da 2ª Vara de Execução
Fiscal da Capital, tendo como causa originária o entendimento divergente adotado pelas Turmas
Julgadoras, em relação ao pagamento antecipado nas execuções fiscais movidas pela fazenda pública,
para pagamento de despesas com a diligência de oficial de justiça. 2. A questão de direito versada na
causa que deu origem ao presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diz respeito, se a
vantagem que o Tribunal de Justiça paga aos oficiais de justiça, denominada de Gratificação de Atividade
Externa-GAE, englobaria ou não o pagamento das diligências em Execuções Fiscais.3. Segundo os
Termos da Resolução nº 153 do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais devem estabelecer
procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário ao custeio de diligências em
processo em que o pedido seja apresentado pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, pelo
Ministério Público e pela Fazenda Pública, incluindo em suas propostas orçamentárias, verba especifica
nesse sentido e, a GAE percebida pelos oficiais em contracheque, de natureza indenizatória, cumpre
referida determinação do Conselho. Assim, as diligências requeridas pela Fazenda Pública em ações em
que seja parte, estão cobertas pelo valor recebido pelos oficiais de justiça a título de GAE.4. Entretanto,
especificamente nas ações de Execução Fiscal, o que rege a responsabilidade pelo recolhimento da
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despesa com o cumprimento de diligências dos oficiais de justiça, é o enunciado da Súmula nº 190 do
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que à Fazenda Pública, em suas ações dessa natureza de
execução fiscal, cumpre ?antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos
oficiais de justiça?. Referido preceito foi inserido no texto da Lei Estadual nº 8.238/2015, que dispõe sobre
o Regimento de Custas no âmbito do Poder Judiciário deste Estado (§2º, do art. 12).5. Note-se, ainda, que
a regra insculpida no enunciado da Súmula 190 do STJ, utiliza o vocábulo ?antecipar? em razão de que a
despesa custeada será objeto de ressarcimento à Fazenda por ocasião do recebimento de seu crédito,
que deve passar a inserir a despesa nas atualizações de débito para efeito de recebimento do objeto da
execução.6. Assim, é possível aferir distinções relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de
Atividade Externa ? GAE, que é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça de forma
generalizada e o recolhimento especifico de numerário para custear despesas na execução de mandados
em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art. 4º, VI da Lei Estadual.7. Sendo assim, verifica-
se a coexistência de dois regramentos a reger a antecipação da despesa com diligência em relação à
Fazenda Pública, sendo um relativo as diligências requeridas em ações diversas de Execução Fiscal, que
são custeadas pela GAE paga aos oficiais de justiça em contracheque, de natureza indenizatória (Lei
Estadual nº 6.969/2007); e o outro referente à antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais
(Súmula 190 do STJ), que será custeada com recursos da Fazenda Pública. Não há, portanto, o
recebimento em duplicidade e a verba indenizatória, com previsões normativas diversas, inclusive.8. Por
fim, também não se sustenta o argumento de que os valores são despendidos pelo mesmo Tesouro
Estadual, ocasionando pagamento em duplicidade da GAE e da despesa processual de diligências, uma
vez que a GAE é paga pelo orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos seus servidores
oficiais de justiça, onde, lhe é assegurada autonomia administrativa e financeira nos termos do art. 99 da
Constituição Federal, e nesse sentido, a definição de seus gastos ? incluindo o de pessoal ? determina
sua responsabilidade pelo pagamento da folha, não podendo o Executivo se eximir da responsabilidade de
suportar as diligências requeridas pela Fazenda em Execuções Fiscais. Assim, não há identidade de
recursos do Tesouro Estadual custeando, simultaneamente, gastos do Judiciário e do Executivo, não
havendo desta feita, duplicidade de recebimento de verba indenizatória nesse sentido.9. De igual modo,
também não caberia a Fazenda Estadual arcar sozinha com as diligências requeridas pelas Fazendas
Municipais e Federais, caso a Gratificação de Atividade Externa abarcasse as diligências em sede de
execução fiscal, o que também inviabiliza a tese de que a GAE seria suficiente para suprir a antecipação
de despesas de diligência em executivos fiscais.10. Mercê da uniformização jurisprudencial, em
atendimento aos princípios da nova processualística civil, inaugurada pelo CPC/2015, aplicável o
entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, para, acolhendo este
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmar a seguinte tese jurídica: ?A Gratificação de
Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de
pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da
Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de
deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes
interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos?. Conforme acima transcrito, o
Acórdão de ID nº 950065, sob o fundamento de que a Gratificação de Atividade Externa (GAE),
regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das
diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015,
determinou-se que as Fazendas Públicas recolham antecipadamente as despesas de deslocamento dos
Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal.Em síntese, o embargante sustenta em suas razões
recursais de ID nº 1039971, que o acórdão embargado foi omisso quanto: a) à inconstitucionalidade do
artigo 12, §2º da Lei 8328/2015; b) às teses relacionadas com a violação ao princípio da moralidade
administrativa por ter previsto a lei estadual o pagamento de nova vantagem para indenizar os Oficiais de
Justiça pelos custos das diligências externas, o que a Municipalidade afirmou trata-se de bis in idem, tendo
em vista que os referidos servidores já percebem a Gratificação de Atividade Externa e; c) o pedido
subsidiário formulado pelo embargante de adiamento do pagamento ao exercício financeiro subsequente e
que o pagamento ocorresse apenas naqueles feitos em que existam custos de deslocamento
extraordinários.Deste modo, requer seja dado provimento ao presente recurso de embargos de
declaração, para que seja apreciada as omissões alegadas.O Sindicato dos Oficiais de Justiça do Pará
(Sindojus/PA), apresentou as contrarrazões recursais, no ID nº 1397263, onde sustenta a inexistência de
omissão e que o embargante possui a única intenção de rediscutir matéria já decidida, motivo pelo qual
pugna pelo desprovimento do recurso.A Procuradora Geral de Justiça, em exercício, manifestou-se no ID
nº 1411126, onde pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanada as omissões apontadas pelo
embargante.É o relatório. VOTO Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes
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embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos doart. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes
fundamentos.Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos doart. 1022, do Código de Processo Civil, os
embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a
requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação
das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos
vícios acima mencionados.Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o
fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no ?decisum?, e nunca para
reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e
função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar
as questões já fundamentadamente decididas.Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO
GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão
embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a
demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do
decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento
obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda,
de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). No caso em tela, o Município de Belémrecorre sem apontar
sequer, uma contradição ou omissão, limitando-se a discorrer sobre os mesmos argumentos já
apresentados em sua petição de ID nº 470770.Sem maiores delongas, o Município apelante, ora
embargante, tenta rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração, o que é inviável nesta
espécie, senão vejamos:No que tange a alegada inconstitucionalidade, verifico que o acórdão embargado,
se manifestou expressamente sobre esta matéria, nos seguintes termos:?(...)A primeira discussão que se
apresenta é acerca da inconstitucionalidade do §2º do art.12 da Lei Estadual nº. 8.328/2015, uma vez que,
ao estipular a obrigatoriedade de pagamento antecipado, nas execuções fiscais, das despesas com
diligências dos Oficiais de Justiça, a mesma estaria usurpando a competência privativa da União para
legislar sobre matéria processual, prevista no inciso I do art. 22 da Constituição Federal, bem como
ofendendo os princípios da Administração Pública entabulados na Carta Magna.De pronto, apesar de
reconhecer a possibilidade deste Tribunal, a partir do controle difuso de constitucionalidade, se posicionar
sobre a constitucionalidade ou não do referido dispositivo, insurge a mim atentar que a matéria atualmente
encontra-se em análise no Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 5969, de
relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, requerido pelo Governo do Estado do Pará, com base em
duas premissas: I ? Inconstitucionalidade do dispositivo legal inserido em Lei estadual por usurpar
competência privativa da União, e II ? Violação aos princípios da Legalidade e Moralidade
administrativas.Mister ressaltar que o Exmo. Ministro Luiz Fux, relator do feito, já determinou a adoção do
rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei Federal nº 9.868/1999.Dessa feita, verificando que o Estado do
Pará, após a admissão do presente incidente de resolução de resolução de demandas repetitivas por este
Tribunal Pleno, interpôs perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade,
do mesmo preceito legal que aqui se busca afastar, entendo restar prejudicada a análise desta matéria em
razão do posicionamento posterior que será adotado pela Suprema Corte, acerca do dispositivo do §2º do
art. 12 da Lei Estadual nº. 8.328/15.Outrossim, caso se decida que não resta prejudicada a análise da
constitucionalidade do referido dispositivo legal, entendo que a norma é perfeitamente aplicável e
constitucional, senão vejamos:A competência privativa da União para legislar sobre matéria processual,
estabelecida no art. 22, inciso I, da CF, juntamente com a competência suplementar dos Estados e do
Distrito Federal para regulamentar custas dos serviços forenses e procedimentos em matéria processual,
conforme art. 24, inciso IV e XI, e §2º, da CF, não é violada pela previsão em lei estadual quanto ao
adiantamento de despesas de locomoção dos oficiais de justiça.No caso, a competência da União foi
plenamente exercida ao estipular, no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a dispensa da Fazenda Pública
recolher custas e emolumentos:Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio
depósito.Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela
parte contrária.Note-se que tal previsão aplicada aos processos de execução fiscal, não fez qualquer
menção às despesas processuais, que não se confundem com as custas e emolumentos.As custas e
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emolumentos, conforme entendimento fixado na ADI 3694, de Relatoria do Min. Sepúlveda Pertence,
julgada em 20/09/2006, possuem caráter tributário de taxa, logo, de competência única da União para
legislar sobre o tema.Ocorre que, é pacífico o entendimento que os valores das diligências dos Oficiais de
Justiça não se encontram na categoria custas e emolumentos, mas sim de despesas processuais,
conforme fixado na decisão proferida no REsp 1.144.687/RS, de Relatoria do Ministro Luiz
Fux.PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE
BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA
FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO. (...) Entrementes, a isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos
39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda
que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal. 8. É que
conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial
arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.(...) (STJ
- REsp: 1144687 RS 2009/0113625-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2010)Igualmente, a jurisprudência nacional
acompanha o entendimento do STJ, diferenciado as custas e emolumentos da despesa processual,
conforme julgado abaixo:ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. CUSTAS E EMOLUMENTOS. ISENÇÃO. 1. A isenção da
Fazenda Pública alcança somente as custas e os emolumentos, que, consoante entendimento do STF,
ostentam natureza tributária (taxa), não se estendendo para as chamadas "despesas em sentido estrito",
as quais devem ser ressarcidas pelo ente público à parte contrária, vencido que seja na execução do seu
crédito. 2. Recurso provido para reconhecer a isenção da Fazenda Nacional quanto pagamento de custas
e emolumentos. (TRF-4 - AC: 109792320154049999 PR 0010979-23.2015.404.9999, Relator: LORACI
FLORES DE LIMA, Data de Julgamento: 25/08/2015, QUARTA TURMA)Assim, a lei estadual que estipula
procedimento para o pagamento dos valores das diligências dos Oficiais de Justiça não invade a
competência privativa da União, prevista no art. 22, inciso I, CF, ora que tais valores possuem caráter de
despesa processual e assim, não se submetem a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.De
outra banda, a lei federal que estaria sendo contrariada, com suposto posicionamento destoante ao
legislado pela União (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais) dispõe que a fazenda é eximida das custas e
emolumentos, porém, ressarcirá a parte contrária das despesas, caso vencida.Ocorre que, o STJ,
conferindo interpretação ao referido dispositivo, já assentou seu posicionamento pela impossibilidade de
diferimento no pagamento das despesas de locomoção dos Oficiais de Justiça, sendo obrigatória a
antecipação destas, conforme Incidente de Uniformização de Jurisprudência ? IUJ, com a edição da
Sumula 190 do STJ:"Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça, necessárias para a prática de atos
fora do cartório, não se qualificam como custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a
antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas. Uniformização de jurisprudência acolhida no
sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o valor destinado ao
custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS 1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira
Seção, julgado em 26.02.1997)Súmula 190 do STJ: Na execução fiscal, processada perante a justiça
estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o
transporte dos oficiais de justiça.Deste modo, a Corte maior na apreciação das normas infraconstitucionais
firmou seu entendimento que, a melhor interpretação ao art. 39 e p. único da Lei de Execuções Fiscais é
pela obrigatoriedade de antecipação das despesas de locomoção dos Oficiais de Justiça.Assim, não seria
razoável impor ao serventuário judicial, o Oficial de Justiça, terceiro completamente alheio a relação
processual, ter que dispender dos seus vencimentos para custear a locomoção necessária para
cumprimento das diligências de interesse da Fazenda Pública, sendo, portanto, obrigação das fazendas
anteciparem referidas custas, conforme entendimento já firmado na jurisprudência.Perceba-se, ainda, que
a determinação legal é de antecipação do numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte
dos oficiais de justiça, de modo que a Fazenda Pública será devidamente ressarcida desses valores ao
final da demanda.Assim, entendo que o §2º do art. 12 Lei Estadual nº. 8.328/15 não está legislando sobre
matéria privativa da União, criando uma nova custa, mas ao contrário, somente regulamentou o
entendimento jurisprudencial pacífico conferido ao art. 39 e p. único da Lei de Execuções Fiscais.
Portanto, não se fala em inconstitucionalidade da lei estadual que regulamenta o entendimento
jurisprudencial atual de lei federal.Com estas considerações, rejeito os argumentos de
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inconstitucionalidade do §2º do art. 12 Lei Estadual nº. 8.328/15, por entender que tal constitucionalidade
não afeta diretamente o julgamento do mérito propriamente dito do cerne principal deste incidente, mas
também, por não vislumbrar usurpação de competência privativa da União para legislar sobre matéria
constitucional, mas apenas a regulamentação por lei estadual do entendimento jurisprudencial de lei
federal(...)?. Deste modo, sob o ângulo constitucional, não se verifica na norma estadual indevida forma de
usurpação de competência legislativa da União, consoante prescreve o art. 22, I, e art. 24 §2º, da Carta
Magna. Isso porque, para além do postulado da presunção de constitucionalidade de leis, verifico que o
dispositivo questionado encerra regra de caráter nitidamente procedimental, porquanto impõe à Fazenda
Pública o dever de antecipação do pagamento de despesa específica relacionada à diligência realizada
pelo Oficial de Justiça em sede de ação de execução fiscal.Verdadeiramente, a capacidade polissêmica do
termo ?despesas?, empregado no dispositivo da lei estadual, poderia até levar à confusão de que haja
nesse dispositivo norma de natureza processual, o que seria vedado pela Constituição Federal. Todavia, a
norma mais consentânea do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, consiste na interpretação do
termo como despesa em sentido estrito, relacionada diretamente ao cumprimento de um ato do Oficial de
Justiça e fora do cartório.É, portanto, diferente do que ocorre com o conceito do mesmo termo empregado
no art. 91, do Código de Processo Civil, que remete à noção de despesas processuais. Outrossim, a regra
de recolhimento prévio de despesas do Oficial de Justiça difere do conceito de custas e emolumentos,
preconizados no art. 39, da Lei de Execuções Fiscais.Compreendo que sendo matéria procedimental
surge legitimidade do Estado para legislar sobre o tema de forma concorrente, ou seja, de forma
suplementar à legislação geral eventualmente existente no âmbito Federal. E é exatamente o que ocorre
no caso dos autos, já que uma despesa específica está sendo objeto de regra procedimental instituída
pela legislação estadual. De igual modo, não merece prosperar a tese de omissão acerca da alegada
violação ao princípio da moralidade administrativa, por ter previsto a lei estadual, o pagamento de nova
vantagem para indenizar os Oficiais de Justiça pelos custos das diligências externas, uma vez que o
acórdão embargado também se manifestou expressamente sobre esta matéria, nos seguintes
termos:?(...)Desse modo, verifica-se a coexistência de dois regramentos distintos a reger a antecipação da
despesa com diligência em relação à Fazenda Pública, sendo um relativo às diligências requeridas em
ações diversas de execução fiscal, que são custeadas pela GAE paga aos oficiais de justiça em
contracheque, de natureza indenizatória (Lei Estadual nº 6.969/2007); e outro referente à antecipação da
despesa com diligência em executivos fiscais (Súmula 190 STJ), que será custeada com recursos da
Fazenda Pública.Logo, inexiste, portanto, o recebimento em duplicidade de verba indenizatória, com
previsões normativas diversas, inclusive.(...)?. Assim, restou consignado no acórdão embargado que
existem distinções relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa ? GAE, que é
percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça de forma generalizada e o recolhimento específico de
numerário para custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme
estabelecido no art. 4º, Vi, da Lei Estadual.Por fim, no que tange a alegada omissão acerca do pedido
subsidiário de adiamento do recolhimento do pagamento das diligências nos processos de execução fiscal,
de igual forma, foi devidamente analisado e indeferido, conforme a seguinte fundamentação constante do
acórdão embargado:?(..)Por fim, em análise à tese subsidiária sugerida pela Fazenda Municipal, para que
se estabeleça o pagamento apenas das diligências extraordinárias e excepcionais, inclusive com o
pagamento no exercício financeiro subsequente ao desembolso pelo Meirinho, a mesma não merece
prosperar, em razão da fundamentação já disposta ao norte, estando consignado não apenas na
legislação estadual, mas na jurisprudência nacional e reconhecida pelo CNJ, a obrigação de adiantamento
de todas as despesas de locomoção dos oficiais de justiça em execuções fiscais, sem restrições a
quantidade ou a qualidade dos atos praticados.Ademais, essa tese subsidiária esbarra no campo prático,
na medida em que não será possível estabelecer o conceito de ?despesas extraordinárias e circunstancias
excepcionais?, criando termos extremamente genéricos, que podem ser altamente restritivos, e de outro
lado, sem definição fixa, causando insegurança jurídica, inclusive ao próprio Estado.(...)?. Deste modo, o
acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da alegada tese de impossibilidade de
antecipação do pagamento das despesas de oficial de justiça, constatando inclusive, existir jurisprudência
uníssona no sentido diametralmente oposto.A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: ?a
isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais
(artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda
que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.? (REsp
1144687/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) Não se
pode olvidar ainda, o entendimento da súmula 190 do STJ: ?Na execução fiscal, processada perante a
Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas
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com o transporte dos oficiais de justiça?. Não se perca de vista, que o acórdão embargado embora tenha
indeferido o pedido subsidiário, de adiamento do recolhimento do pagamento das diligências nos
processos de execução fiscal, ainda assim possibilitou que as partes interessadas possam buscar solução
negociada a tais pagamentos. Isto, longe de ser contradição, é liberdade e autonomia de negociação entre
as partes interessadas.Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp
927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC,
Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.Outrossim, os Embargos de
Declaração não se prestam para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que,
por força de lei, restringem-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, ser
opostos visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que o
efeito modificativo é impingido apenas em caráter excepcional.Ante o exposto,conheço e rejeito os
Embargos de Declaração opostos.É como VOTO.Belém, 10 de julho de 2019. Desa. NADJA NARA
COBRA MEDA. Relatora Belém, 10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0801030-80.2017.8.14.0000 Participação: RECORRENTE Nome: MARCOS
MACHADO EISMANN Participação: ADVOGADO Nome: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTAOAB:
13372/PA Participação: ADVOGADO Nome: ROSANE BAGLIOLI DAMMSKIOAB: 7985/PA Participação:
ADVOGADO Nome: LEANDRO ACATAUASSU DE ARAUJOOAB: 8811 Participação: RECORRIDO
Nome: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
MANDADO DE SEGURANÇA - INFÂNCIA (1691) - 0801030-80.2017.8.14.0000RECORRENTE: MARCOS
M A C H A D O  E I S M A N N R E C O R R I D O :  G O V E R N A D O R  D O  E S T A D O  D O
PARÁRELATOR(A):Desembargadora DIRACY NUNES ALVES EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. PRESCRIÇAÕ DE CONDUTA TIPIFICADA
COMO CRIME MILITAR. PRESCRIÇÃO DEFINIDA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO ART.
125 DO CPM. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 2.397 DE 18/03/1994 E DO ART. 198, III, §2º, DA LEI
5810/94. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS QUE NÃO FOI ATINGIDO NA DATA DA
INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO EM ANDAMENTO. 1. Apesar do prazo prescricional
quinquenal ser aplicável no âmbito do processo administrativo militar, o Decreto nº 2.397 de 18/03/1994,
estendeu aos servidores públicos militares as pertinências da Lei 5.810/94. Aplica-se aos militares
estaduais o previsto no art. 198, III, §2º, da Lei 5810/94, segundo o qual ?os prazos de prescrição
previstos na lei penal se aplicam às infrações disciplinares capitulados também como crime?.2. O prazo
prescricional a ser aplicado deve coincidir com o previsto no Código Penal Militar, que por força do seu art.
125 é o da pena máxima privativa de liberdade cominada ao crime. Nos termos do art. 125, IV ela é de
doze anos se o máximo a pena for superior a quatro e não exceder a oito.3. A pena máxima para o crime
tipificado no caput do art. 251 é de sete anos, portanto, aplicando-se a metodologia do já citado art. 125, IV
do CPM, o prazo prescricional é de 12 anos.4. Tendo o ato ilegal supostamente praticado pelo impetrante
ocorrido em 26/01/2010 e o último Conselho de Justificação Instaurado em 11/09/2017, claramente não
superou o prazo de 12 anos e não há como reconhecer qualquer prescrição ao caso. RELATÓRIO
S E C R E T A R I A  J U D I C I Á R I A . M A N D A D O  D E  S E G U R A N Ç A  N º 0 8 0 1 0 3 0 -
80.2017.8.14.0000.IMPETRANTE:MARCOS MACHADO EISMANN.ADVOGADOS:ROSANE BAGLIOLI
DAMMSKI -OAB/PA Nº 7.985 LEANDRO ACATAUASSÚ DE ARAÚJO - OAB/PA18.811 E
OUTROSIMPETRADO: EXMO. SR.GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.LITISCONSORTE: ESTADO
DO PARÁ.PROCURADOR DO ESTADO:SÉRGIO OLIVA REIS.PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS.RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO Cuidam os autos deMANDADO DE SEGURANÇAimpetrado peloCORONEL QOPM REF
RG12669 MARCOS MACHADO EISMANNem face doEXMO. SR.GOVERNADOR DO ESTADO DO
PARÁ,através do qual alega ter direito líquido e certo porque há nulidade absoluta da Portaria instauradora
do conselho de justificação publicada em D.O.E 33455 DE 11/09/2017.Alega que é Coronel reformado e é
alvo de Portaria que instaurou Conselho de Justificação expedida pelo Exmo. Sr. Governador do Estado
do Pará. Entretanto, entende que a ?sindicância é procedimento e não Processo Administrativo Disciplinar,
de acordo com expressa previsão contida na lei nº6833/06 (Código de ética e Disciplina da PMPA)?, de
modo que ?Sindicância, por ser procedimento apuratório não prevê claramente a possibilidade de
contraditório e ampla defesa, sendo, portanto mais um motivo para comprovar que a instauração de
sindicância e/ou inquérito policial militar não são marcos interruptivos da prescrição prevista no

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
115



CEDPMPA?. Salienta que o ato a ser apurado ocorreu em 26/01/2010 e a portaria questionada está
claramente nula porque quer apurar ato prescrito.Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender
a tramitação de imediato do processo administrativo - Conselho de Justificação - publicado em D.O.E
33455 de 11/09/2017, posto que sua continuidade tem gerado inúmeros transtornos ao impetrante, que é
militar reformado por cardiopatia grave, o que tem agravado sua situação.O pleito liminar foi indeferido em
decisão de ID n. 251109.Irresignado, o impetrante apresentou Embargos de Declaração de ID. 265557,
renovando todas as teses das razões da impetraçãoO ESTADO DO PARÁ manifestou-se no ID n. 294758,
pugnando pela denegação da ordem.A autoridade tida por coatora apresentou informações ID n. 299368.A
douta Procuradoria de Justiça opinou em ID n. 360747 pela denegação. VOTO VOTOAntes de mais nada,
considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e, ainda, em homenagem à celeridade
e razoável duração do processo, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos, na medida em
que passo a analisar o mérito da demanda.Direito líquido e certo, nas palavras de Leonardo Carneiro da
Cunha[1], ?é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado?. E complementa o
doutrinador:?Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito
líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados,
devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a
exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.À evidência, o que se exige, no
mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de
maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de molde a não remanescer qualquer dúvida a seu
respeito.[...]Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a
produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que quede demonstrada a
afirmação da existência do direito.?[2]Dito isto, passo a analisar as alegações veiculadas no mandamus.O
impetrante reporta que é Oficial da PMPA Reformado, e que responde ao Processo Administrativo
Disciplinar na Espécie Conselho de Justificação-CJ, instaurado através do Decreto publicado no DOE nº
33455 de 11/09/2017, sob a acusação de violação dos incisos III, IV, VII, IX, XI, XIII, XXVI, XXXIII, XXXVI
e XXXVII do art. 18, c/c os incisos XCVII, CI, CIII, CIV, do art. 37 e seu § 1º, todos da Lei Estadual nº.
6.833, de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), bem como ao que estabelece o
§ 2º do art. 37 do mesmo diploma legal.Sua principal linha de raciocínio se direciona à tese de que o
Conselho de Justificação nasceu nulo de pleno direito, pois já teria ocorrido invencível prescrição do direito
de punir da administração, decorrente do reconhecimento que a suposta conduta irregular foi praticada
pelo impetrante em 26/01/2010, ou seja, 7 anos, 7 meses e 16 dias antes da abertura do processo
disciplinar, já que o art. 174 Lei 6.833/2006, que rege a ética e a disciplina dos militares estaduais, dispõe
que a prescrição do direito de punir, se dá em cinco anos contados da ocorrência do fato.Narra que por
três vezes foram instaurados Conselhos de Justificação para apurar o mesmo fato que lhe foi imputado. O
primeiro foi instaurado em 18/10/2016, mas a administração o extinguiu, instaurando outro em 25/04/2017,
o qual também foi extinto, sendo o último instaurado em 11/09/2017. Alega que na fluência do prazo legal
não adveio nenhuma das causas interruptivas da prescrição, de modo que o processamento do Conselho
de Justificação não deve prosseguir, em observância as normas vigentes no âmbito da Polícia Militar
Estadual.Aduz que embora a lei militar preveja a possibilidade de instauração de sindicância sumária para
apuração de fatos que em tese configurem transgressão da disciplina policial-militar, não há como a
considerar-se capaz de interromper a prescrição, pois a Sindicância não é considerada processo
administrativo disciplinar, pela ausência do contraditório e a ampla defesa, inerente aos PAD´s.Em suma,
são os termos do mandamus.Por seu turno, o Estado do Pará apresenta tese de que a formação de cada
Conselho de Justificação traria a interrupção do prazo prescricional e, portanto, não há que se falar na
citada prejudicial de mérito.Entretanto,apresentou o Ministério Público a alegação de que resta superada a
celeuma, na medida em que o prazo prescricional no caso em tela seria de 12 anos, análogo ao crime de
estelionato.A razão pertence ao parquet. Explico-me.Apesar do prazo prescricional quinquenal ser
aplicável no âmbito do processo administrativo militar, o Decreto nº 2.397 de 18/03/1994, estendeu aos
servidores públicos militares as pertinências da Lei 5.810/94. Vejamos:DECRETO N° 2.397 DE 18 DE
MARÇO DE 1994Publicado no DOE (Pa) de 21.03.94. Estende aos Servidores Públicos Militares Estadual,
as pertinências da Lei Estadual n° 5.810, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.O
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135,
inciso V, da Constituição do Estado do Pará e,CONSIDERANDO que os integrantes da POLÍCIA MILITAR
DO PARÁ, são servidores militares estaduais conforme preceitua o art. 42 da Constituição Federal, de 05
OUT 88.DECRETA:Art. 1°Fica concedido aos Servidores Públicos Militares do Estado do Pará, o previsto
nos dispositivos dos arts. n° 67, 68, 70, 71, 72, exceto incisos IX, X no que se refere a participação em
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eventos sindicais e XVIII, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, inciso I, letras c, d, e, g, inciso II, letras a e b, 162, 170, 171, 172, 173 e 174 da Lei Estadual n°
5.810, de 24 de janeiro de 1994, observando-se as similitudes das situações pertinentes.Art. 2°Este
Decreto entrará em vigor a contar de 24 de janeiro de 1994, revogadas as disposições em
contrário.PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, em 18 de março de 1994.JADER
FONTENELLE BARBALHOGovernador do EstadoGILENO MULLER CHAVESSecretário de Estado de
AdministraçãoPortanto, aplica-se aos militares estaduais o previsto no art. 198, III, §2º, da Lei 5810/94,
segundo o qual ?os prazos de prescrição previstos na lei penal se aplicam às infrações disciplinares
capitulados também como crime?. Vejamos a letra da lei:Art. 198 - A ação disciplinar prescreverá:I - em 5
(cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassaçãode aposentadoria ou disponibilidade e
destituição;II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à
repreensão.§ 1°. - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.§ 2°.
- Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também
como crime.Deste modo, o prazo prescricional a ser aplicado deve coincidir com o previsto no Código
Penal Militar, que por força do seu art. 125 é o da pena máxima privativa de liberdade cominada ao crime.
Nos termos do art. 125, IV ela é de doze anos se o máximo a pena for superior a quatro e não exceder a
oito.No caso em tela, além do processo administrativo em análise, há ação penal proposta pelo Ministério
Público em face do impetrante, o processo n. 0005839-65.2016.8.14.0200, cuja denúncia foi recebida pelo
Juízo de Piso, vejamos:Vistos, etc.Trata-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público contra
MARCOS MACHADO EISMANN, qualificado à fls. 02, infringiu o disposto no artigo 251 do Código Penal
Militar.Consta da denúncia que no dia 26/01/2010, o acusado assinou um documento no Cartório Antônio
Santis, onde neste papel houve uma Declaração de Reconhecimento de Limite envolvendo a nacional
KONG UEN LAAN. Ocorre que com a celebração do documento entre acusado e a nacional, ocorreu a
expansão da propriedade da referida nacional de forma irregular. Ao ser questionado, em primeiro
momento, o acusado afirma que nunca esteve no referido cartório e não assinou nenhum documento, pois
estava no gozo de férias com sua família, porém, em um momento posterior, afirma que assinou o referido
documento.Sendo assim, preenchidos os requisitos legais (art.77 do CPPM), RECEBO a denúncia contra
MARCOS MACHADO EISMANN.Cite-se o réu, na forma legal para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário.Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se o
acusado, citado, não constituir defensor, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública deste Foro Castrense,
para oferecê-la, concedendo-lhe o mesmo prazo.Apresentada a resposta, retornem os autos conclusos
para análise dos argumentos da defesa, bem como, se for o caso, designação de audiência para oitiva do
ofendido, se houver, e testemunhas da acusação e defesa, segundo ficou determinado em decisão do
plenário do STF, no HC 127900/AM, que entendeu, por maioria, ser aplicável o art. 400 do CPP no âmbito
da Justiça Castrense.Oficie-se, cite-se e notifique-se.Belém, 31 de agosto de 2017.LUCAS DO CARMO
DE JESUSJuiz de Direito Auxiliar da Comarca da Capital(Em exercício na Auditoria Militar)O crime
tipificado na denúncia é o previsto no art. 251 do Código Penal Militar, que assim dispõe: EstelionatoArt.
251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de dois a sete anos.§
1º Nas mesmas penas incorre quem:A pena máxima para o crime tipificado no caput do art. 251 é de sete
anos, portanto, aplicando-se a metodologia do já citado art. 125, IV do CPM, o prazo prescricional é de 12
anos.Tendo o ato ilegal supostamente praticado pelo impetrante ocorrido em 26/01/2010 e o último
Conselho de Justificação ter sido instaurado em 11/09/2017, claramente não superou o prazo de 12 anos
e não há como reconhecer qualquer prescrição.Neste sentido, há jurisprudência, mutatis mutandis, no
sentido de que quando o ato investigado em sede administrativa também se trata de ilícito penal, aplica-se
o prazo prescricional penal. Vejamos:ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.MAGISTRADO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO
DA PENALIDADE DE CENSURA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT.
REJEIÇÃO. ILÍCITO FUNCIONAL TAMBÉM TIPIFICADO NA LEI PENAL.ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. NÃO OCORRÊNCIA.1. Tendo o termo final para a impetração
(120.º dia) recaído em 05 de abril de 2008, sábado, dia em que não houve expediente forense, não há
negar que o ajuizamento da segurança, já no primeiro dia útil seguinte (07 de abril de 2008, segunda-
feira), teve o condão, na espécie, de afastar o óbice da decadência, a que aludia o então vigente art. 18 da
Lei n. 1.533/51. Precedentes do STJ.2. Nas hipóteses em que o ilícito funcional seja também tipificado
como crime (caso dos autos), a prescrição da pretensão punitiva administrativa deve observar o prazo
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prescricional ditado pela legislação penal, por aplicação analógica do art. 142, § 2.º, da Lei n. 8.112/1990.
Precedentes.3. No caso, o ilícito penal, à época em que cometido pelo juiz implicado, foi enquadrado pela
autoridade policial como sendo o do art. 16 da então vigente Lei n. 6.368, de 21 de outubro de 1976.Logo,
a prescrição da pretensão sancionadora, na seara administrativa, passou a ser aquela disciplinada pelo
art. 109, inciso V, do Código Penal, qual seja, de quatro anos. Assim, ainda que a Corte Estadual tivesse
ciência da conduta ilícita atribuída ao magistrado impetrante no dia mesmo em que ocorrida, a posterior
aplicação da censura se deu antes de transcorrido o quadriênio previsto na lei penal, não havendo, por
isso, falar em prescrição da penalidade administrativa.4. Recurso ordinário não provido.(RMS 32.343/ES,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 07/12/2017).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. INTIMAÇÃO PESSOAL.
ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRESCRIÇÃO.LEI PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado
por Sergio Vieira Campos, ora recorrente, contra ato do Sr. Governador do Distrito Federal, ora recorrido,
que, em processo administrativo disciplinar, anulou a pena de demissão para cassar a Aposentadoria do
impetrante.2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou: "A Administração teve
conhecimento do fato em maio de 2010, e, em 2.3.2011, foi instaurado o procedimento administrativo
disciplinar. Após 140 (cento e quarenta) dias da data de instauração do PAD, ou seja, em 20.7.2011, o
prazo qüinqüenal voltou a correr por inteiro, terminando apenas em 20.7.2016. A penalidade foi aplicada
em 19.4.16, e revista em 11.5.2016, dentro, portanto, do prazo prescricional (fls. 83 e 84). Além do mais,
quando se trata de infração disciplinar capitulada também como crime, o prazo prescricional será o da lei
penal (§ 2o, do art. 142, da L. 8.112/90). Como, na hipótese, a infração disciplinar caracterizava também o
crime de corrupção passiva - e pelo o qual o impetrante foi condenado a mais de 7 anos de reclusão o
prazo prescricional é de 12 anos (CP, art. 109, II, c/c o art. 110, e §1°). Não está, pois, prescrita a
pretensão punitiva. (...) É dispensada a intimação pessoal do servidor da decisão proferida em
procedimento administrativo disciplinar, sendo suficiente a publicação no Diário Oficial, sobretudo se o
servidor, durante o procedimento disciplinar, foi representado por advogado. Esse o entendimento do c.
STJ: (...) O autor teve ciência dos fatos que lhe foram imputados, foi acompanhado por advogado em
todas as fases do procedimento disciplinar, teve direito a ampla produção de provas e apresentou defesa
escrita. Não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Rejeito a preliminar. (...)
Dispõe o art. 134 da L. 8.112/90 que será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que
houver praticado, na atividade, falta punível com demissão. (...) Registre-se, de início, que a cassação da
aposentadoria é prevista no art. 127, IV, da L. 8.112/90 e no art. 44, VII, da L. 4.878/65, que dispõe sobre
o regime jurídico dos civis do Distrito Federal. E, se considerar a gradação que referido art. 44 faz das
penas disciplinares (de I a VII), colocando a cassação de aposentadoria por último, no inciso VII, depois da
demissão, que está no inciso VI, há que se compreender que a cassação da aposentadoria está reservada
para as hipóteses em que, se não é possível punir com demissão, porque - a exemplo do que aconteceu
na espécie - o servidor já se encontra aposentado, aplica-se essa pena, ou seja, cassa-se a
aposentadoria, que corresponde à demissão, pois, numa e na outra, rompe-se o vínculo do servidor com a
Administração. Expresso, aliás, o artigo 134 da L. 8.112/90 que a cassação da aposentadoria será
aplicada ao inativo que, em atividade, praticou falta punível com demissão. Segue que, ainda que se
considere que o impetrante - porque integrava a carreira da polícia civil do DF - submete-se ao regime da
L.4.878/65, possível que a ele seja aplicada a penalidade que lhe foi aplicada - cassação de
aposentadoria, seja com base na L. 8.112/90, seja com base na L. 4.878/65. O ato impugnado teve por
fundamento legal justamente essas duas leis.(...) O art. 134 da L. 8.112/90 não é inconstitucional. Salienta-
se que o Plenário do c. STF, após a EC 20/98, decidiu pela "constitucionalidade da cassação da
aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário." (STF 729
AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 28.5.15, DJe 22.6.15). Denego a ordem (fls. 1061-
1067, grifo acrescentado).3. O parecer do Ministério Público Federal, bem analisou a questão: "Outrossim,
conforme asseverado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e reconhecido no
acórdão recorrido, "não há que se falar em prescrição quinquenal quando o impetrante responde a ação
penal pelos mesmo fatos (...) - nesse caso, aplicam-se os prazos previstos na lei penal"; 'o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já repeliram expressamente a tese do direito adquirido à
aposentadoria'; não há incompatibilidade entre a pena de cassação da aposentadoria e a Constituição
Federal"; "estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato
de demissão ou de cassação de aposentadoria, sendo bastante a intimação pelo Diário Oficial"; e "a pena
de cassação de aposentadoria está expressamente prevista na Lei 4.878/65. Como essa lei não
estabelece a hipótese em que deve ser aplicada a referida penalidade, utiliza-se, nesse caso, o Regime
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Jurídico dos Servidores Públicos , subsidiariamente" (fl.1.032 - g.n.). (fl. 1133, grifo acrescentado).4.
Quanto à necessidade da intimação pessoal do ora recorrente, esclareço que a "jurisprudência desta Corte
é a de que, estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato
de demissão, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial." (AgRg no REsp 1.223.297/DF, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/10/2015) (grifo acrescentado).5. No mais, a
Corte Regional bem demonstrou que não ocorreu a prescrição. Ressalta-se que a jurisprudência do STJ,
em consonância com o art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990, fixou compreensão de que é o prazo da lei penal
que rege a prescrição administrativa sancionatória quando os fatos constituem crime. Nesse sentido: RMS
52.646/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2017.6. Por fim, a pena de
cassação de aposentadoria é reconhecida e aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo
Tribunal Federal. Precedentes: MS 23.299/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno do STF, DJ
12/4/2002; AgR no MS 23.219/RS, Rel. Min.Eros Grau, Tribunal Pleno do STF, DJ 19/8/2005; AgR na STA
729/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno do STF, DJe 22/06/2015; AgR no
ARE 866.877/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma do STF, DJe 9/9/2015; MS 20.470/DF, Relator(a)
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 3/3/2016; MS 20.936/DF, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção do STJ, DJe 14/9/2015; MS 17.537/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção do STJ, DJe 9/6/2015; MS
13.074/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção do STJ, DJe 2/6/2015, e MS 20.647/DF,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2016.7. Portanto, não há motivo para alterar o
entendimento do acórdão recorrido, razão pela qual é mantido por seus próprios fundamentos.8. Assim,
não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.9. Recurso Ordinário não
provido.(RMS 54.297/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017,
DJe 11/10/2017)Por todo o exposto, denego a segurança.Belém, 3 de julho de 2019.
DesembargadoraDIRACY NUNES ALVESRelatora [1]CUNHA, Leonardo Carneiro da.A Fazenda Pública
em juízo.9. ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 475.[2]Op. cit. p. 475 e 478. Belém, 10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0809176-76.2018.8.14.0000 Participação: IMPETRANTE Nome: HELEN MARCELE
CARVALHO DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: SCHEILLA DA SILVA GONCALVESOAB:
27692/PA Participação: ADVOGADO Nome: VANILDO SILVA MACIELOAB: 90000A Participação:
ADVOGADO Nome: AILA CAROLINA DA SILVA PINTOOAB: 26703/PA Participação: IMPETRADO Nome:
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
E S T A D O  D O  P A R Á  M A N D A D O  D E  S E G U R A N Ç A  -  C Í V E L  ( 1 2 0 )  -  0 8 0 9 1 7 6 -
76.2018.8.14.0000IMPETRANTE: HELEN MARCELE CARVALHO DOS SANTOSIMPETRADO:
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARARELATOR(A):Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES EMENTA EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SEGUNDO PRECEDENTE
DO STF O APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA NÃO POSSUI DIREITO OBJETIVO DE
NOMEAÇÃO, SALVO OCORRENDO PRETERIÇÃO, QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE FEITO.
SEGURANÇA DENEGADA.I- Não há perda de objeto do mandamus quando durante sua tramitação o
certame sai do seu prazo de validade, principalmente é porque justamente neste período que surgem os
casos de obrigatoriedade de convocação.II- Afastada a tese de decadência porque, em concurso público,
o prazo decadencial para impetrações que discutem nomeação e posse, deve ser contada a partir fim do
prazo de vigência. No caso a impetração ocorreu antes do fim da validade do concurso.III- Atual
posicionamento do STF estabelece que ?O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez
publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas? (RE 598.099 - RG, Relator Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011). Ou seja, a rigor o simples fato de ter surgido as vagas
não gera o direito líquido e certo à nomeação, mas sim se trata de mera expectativa de direito.
RELATÓRIO PROCESSO N.0809176-76.2018.8.14.0000.SECRETARIA JUDICIÁRIA.MANDADO DE
SEGURANÇA.IMPETRANTE: HELEN MARCELE CARVALHO DOS SANTOS.ADVOGADA: SCHEILLA
DA SILVA GONÇALVES ? OAB/PA 27.962.APELADO: EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.APELADO: ESTADO DO PARÁ.PROCURADOR DO ESTADO:
FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR.PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS
RIBEIRO DO NASCIMENTO.RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES. RELATORIO
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, perante este Egrégio Tribunal de Justiça,
impetrado porHELEN MARCELE CARVALHO DOS SANTOS, contra suposto ato ilegal praticado
peloEXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, praticado por deixar
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de convoca-la para ocupar cargo de Analista Judiciário ? Área Serviço Social, pólo Ananindeua, apesar de
haver vacância em razão de aposentadoria de servidor.Aduz o impetrante que prestou Concurso Público
destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos de provimento efetivo, de
nível médio e superior do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Pará, o qual fora regido
pelas instruções contidas conforme o Edital nº 002/2014. Que este concurso objetivava o provimento
decargos efetivos vagos, que vierem a vagare que forem criados no Tribunal de Justiça do Estado do
Pará. A impetrante se inscreveu para concorrerao cargo de Analista Judiciário ? Área/Especialidade:
Serviço Social ? Pólo Ananindeua. O resultado de classificados e aprovados no Certame fora publicado no
DJEPA nº 5647/2014, em 15 de dezembro de 2014 (doc. 4), devidamente homologado,aprovando e
classificando em definitivo a candidata em 2º lugar à ocupar a vaga pretendida.Assevera que durante a
validade do concurso ocorreu a aposentadoria das servidoras Alcileia do Socorro Pamplona Barroso e
Rosiane Cunha de Oliveira, ambas analistas judiciárias na área de Serviço Social, sendo a primeira lotada
em Ananindeua e a segunda em Benevides, cidades que estão imersas no pólo para o qual a impetrante
se inscreveu. Compreende que a dupla vacância a beneficia, porque ficou demonstrado que surgiram
novas vagas durante a vigência do concurso.Recebido os autos, foi indeferida a liminar requerida (ID.
1209074)Informações apresentadas pela autoridade inquinada coatora (ID. 1344649). Preliminarmente
alega a perda de objeto em razão do vencimento do prazo de vigência do concurso. Em sede de
prejudicial de mérito alega a ocorrência de decadência, pois o prazo para a impetração começou a contar
da publicação do ato de aposentadoria da servidora, o que ocorreu em 05/07/2018, sendo que o prazo de
120 dias expirou em 05/11/2018 e a impetração do mandamus ocorreu em 01/12/2018. No mérito, alega
que a aprovação da impetrante foi em sede cadastro de reserva, razão em que não direito subjetivo, mas
mera expectativa.O Estado do Pará ratificou as informações (ID. 1352791).A impetrante apresentou
Agravo de Instrumento (ID. 1354525).O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID. 14005357).A douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ocorrência de decadência e opinou pela denegação da ordem
(ID. 1404539). É O RELATORIO. VOTO VOTO.1. PRELIMINAR. DA ALEGADA PERDA DE
OBJETO.Aduz a autoridade inquinada que houve perecimento do objeto do mandamus na medida em que
se encerrou a vigência do concurso.Que a homologação do concurso n. 002/2014-TJPA para os cargos de
Analista Judiciário e Oficial de Justiça ocorreu em sessão administrativa do Tribunal Pleno desta Corte,
realizada em 17/12/2014, com publicação em 08/01/2015. Na 33ª sessão ordinária de 2016 do Tribunal
Pleno desta Corte, realizada em 14/06/2016, foi homologada a prorrogação do concurso, postergando sua
validade para08/01/2019, publicada no DJE de 22/09/2016.É evidente que o simples fato de ter ocorrido a
expiração do concurso não é capaz de gerar perda de objeto. É justamente a partir do fim da vigência que
pode se questionar em Juízo o fato da Administração não realizar convocações de candidatos, na medida
que durante a vigência é dado à administração a discricionariedade de convocar candidatos no momento
que considerar oportuno. Encerrado, a administração tem o dever de convocar os aprovados dentro do
número de vagas e outros em casos específicos.Neste sentido, já julgou o TJRS:Ementa:APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. POSTO DE CAPITÃO. EDITAL
DA/DRESA Nº CSPM 01-2011/2012. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 26. ATRIBUIÇÃO
DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO AO CANDIDATO. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. COISA JULGADA AFASTADA. PRETENSÃO DE
APROVEITAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO A TÍTULO PRECÁRIO EM DEMANDA
DIVERSA E IMEDIATA NOMEAÇÃO AO POSTO. IMPOSSIBILIDADE.1. Rejeitadas as preliminares
suscitadas pelo ente público, deperdadeobjetoe de falta de interesse processual - sob o fundamento do
término da vigência do certame na medida em que, sabidamente, o prazo para o exercício de ação em
face deconcursopúblico somente inicia após o término do seu prazo de validade.2. Não há se falar em
afronta à coisa julgada, em razão do ajuizamento de ação anterior em que discutidas outras questões da
prova objetiva do mesmo certame (nulidade das questões 31, 47 e 77), hipótese em que não há
subsunção fática à norma inserta no artigo 966, IV do CPC, na medida em que não configurada a tríplice
identidade, conforme o art. 337, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, de forma que a causa de pedir
e pedido são diversos da presente demanda (nulidade da questão 26).3. Em regra, a intervenção do Poder
Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do
procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões.4.
Excepcionariam a regra aquelas hipóteses em que o candidato demonstrasse a nulidade da decisão da
Banca Examinadora, seja por ter se desgarrado do programa do certame, seja por ter-se equivocado,
indiscutível e manifestamente, na elaboração do apontado questionamento.5. Hipótese dos autos em que
restou demonstrado que a questão nº 26 da prova objetiva desbordou da matéria prevista no edital para a
disciplina de Direito Constitucional, acerca da classificação das Constituições, na sobretudo porque havia
previsão apenas sobre origem e processo de reforma, ao passo que nos enunciados expressos nos itens I,
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II e V da questão restou exigido o conhecimento acerca da classificação das Constituições quanto à:
forma, conteúdo e finalidade.6. Certamista que apenas participou do Curso Superior de Polícia Militar por
força de decisão judicial de caráter provisório e precário nos autos do feito precedente (nº
027/3120004281-0), oportunidade em que não detinha o reconhecimento judicial do direito ora vindicado
(nulidade da questão 26 e consequente atribuição da respectiva pontuação), mormente em razão daquela
ação ter sido julgada improcedente.7. Impossibilidade de acolhimento do pedido de nomeação imediata no
posto de Capitão, mediante a aplicação da Teoria do Fato Consumado, por afronta aos princípios da
isonomia e da acessibilidade aos cargos públicos. 8. Sentença de parcial procedência na origem.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70074849001, Quarta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em
19/09/2018)Deste modo, rejeito a prefacial.2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA.A
decadência, segundo lição de Maria Helena Diniz[1], é ?a extinção do direito potestativo pela falta de
exercício dentro do prazo prefixado, atingindo indiretamente a ação?. Em sede de Mandado de Segurança
opera-se nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, in verbis:Art. 23. O direito de requerer mandado de
segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato
impugnado.A lei é clara. O prazo tem seu termo inicial da ciência, pelo interessado, do ato que entende
como ilegal, que lhe causa violação do suposto direito líquido e certo.Aduz a autoridade inquinada coatora
que o prazo para impetração do mandamus surgiu a partir da publicação da Portaria n. 2986/2018-GP, que
aposentou a servidora ROSIANE CUNHA DE OLIVEIRA, ocorrida em 04/06/2018.Entretanto, creio que
não ocorreu a decadência no caso. É que o simples fato da aposentadoria de servidor não é capaz de
gerar o pretenso direito à nomeação, porque durante todo o prazo de vigência do concurso poderia a
Administração fazê-lo. É a junção do surgimento da vaga com o fim da vigência do concurso e que
possibilitar a busca pelo direito através do mandamus.Deste modo, encerrada a vigência do concurso em
08/01/2019 e tendo esta ação sido impetrada em 01/12/2018, é evidente que não ocorreu a
decadência.Deste modo, rejeito a prejudicial de mérito.3. DO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELA
IMPETRANTE.Consta nos autos a irresignação da impetrante com o indeferimento de seu pleito liminar,
motivando-a aprestar Agravo de Instrumento em ID. 1354525.Incabível o manejo de Agravo de
Instrumento em face de decisão do relator em segundo grau, de modo que a recebo como Agravo Interno,
face o princípio da fungibilidade.Entretanto, com o julgamento do mandamus nesta oportunidade ocorreu a
perda de objeto do Agravo Interno.4. DO MÉRITO.O mandado de segurança, atualmente regido pelas
disposições da Lei nº 12.016/2009, necessita preencher diversos requisitos legais, entre os quais a
comprovação de existência de violação por ilegalidade ou abuso de poder de direito líquido e certo do
impetrante.O direito líquido e certo é uma premissa legal devidamente estabelecida pelo inciso LXIX do
art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, vejamos:Art. 5º da Constituição Federal.
(...)LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;Lei
12.016/2009.Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.Por outro lado, não apenas deve ser
comprovado o direito líquido e certo, mas também que este esteja sendo ou ainda que se ameaçado de
violação por ato ilegal ou eivado de abuso de poder.No caso dos autos temos a hipótese em que a
impetranteaprovadaeclassificadaem concurso que não possui vagas previstas no Edital, mas apenas
cadastro de reserva.O atual posicionamento do STF estabelece que ?O edital do concurso com número
específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração
e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas? (RE
598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011). Ou seja, a rigor o simples
fato de ter surgido as vagas não gera o direito líquido e certo à nomeação, mas sim se trata de mera
expectativa de direito.Sobre a questão, o STJ assim se manifestou:ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.I - A aludida convocação de
candidato em posição superior na lista de classificação não pode configurar preterição do impetrante,
como anotado no acórdão recorrido, quando decorreu do cumprimento de ordem judicial em processo
diverso. Nesse sentido: RMS 44.672/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
17/3/2014; STJ, AgRg no REsp 1.456.915/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
2/9/2015).II - Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte têm manifestado o entendimento de que "o
candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital tem mera expectativa
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de direito à nomeação [...] compete à Administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos
seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se,
contudo, a ordem de classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições".(RMS 33.875/MT, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012). No mesmo sentido, ainda: STJ, AgRg no RMS
45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014; AgRg no RMS
49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/2/2016).III -Eventuais vagas
criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, "geram apenas mera expectativa
de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está
submetido à discricionariedade da Administração Pública". (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012).IV -O candidato incluído em
cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, "tem mera expectativa de direito, salvo
comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação
temporária ilícita". (RMS 33.875/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de
22/6/2012;REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2012; AgRg
no RMS 29.283/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 21/11/2011; AgRg no REsp
1.233.644/RS, Rel.Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 13/4/2011; AgRg no RMS
32.094/TO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/2/2011).V - Na hipótese dos
autos, o TJRJ não identificou violação de direito líquido e certo do impetrante, asseverando, ainda, que
não foram comprovados os mencionados desvios de função por funcionários já integrantes do quadro,
como se dessume do voto condutor (fl. 74).VI - Agravo interno improvido.(AgInt no RMS 50.392/RJ, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)Portanto,
segundo o atual posicionamento das cortes superiores, o simples fato da existência de vagas com a
aposentadoria de seus antigos titulares, não gera o direito subjetivo à nomeação, por se tratar de matéria
afeta ao poder discricionário da Administração. Uma vez não demonstrada qualquer preterição a
denegação da ordem é medida que se impõe.3. DO DISPOSITIVO.Ante o exposto, denego a segurança,
nos termos da fundamentação.Sem honorários e custas processuais, na forma da Lei.É como voto.Belém,
22 de maio de 2019. DesembargadoraDIRACY NUNES ALVESRelatora [1]DINIZ, Maria Helena.Código
Civil Anotado. Contém notas à LICC.14ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 230. Belém, 23/05/2019 
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CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES
ALVES. RELATÓRIO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, perante este Egrégio
Tribunal de Justiça, impetrado porDONIZETH DE JESUS SANTIS, contra suposto ato ilegal praticado pelo
Sr.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ,Aduz o impetrante que tomou
posse no dia 04 de abril de 1977 no cargo de Escrevente Juramentado do Cartório do 2º Ofício da
Comarca de Marabá. Em 1989 respondeu ao Processo Administrativo ? Portaria nº 009, de 1º de
dezembro de 1989, concluindo que o mesmo praticou ilícitos penais previstos nos arts. 312 e 319 do
Código Penal, aplicando-lhe a pena administrativa de demissão. A demissão foi instrumentalizada pela
Portaria nº 0451, de 28 de maio de 1990 com fundamento legal no art. 464, Inc. V, alínea ?a?, da Lei nº
5.008, de 10/12/1981 (Código Judiciário do Estado). Que foi processado penalmente por meio do
Processo nº 1031/91 para apuração das práticas dos crimes supramencionados. Ocorre que a sentença
prolatada no citado processo penalabsolveu-opor não conter provas suficientes para a sua
condenação.Alega que em recurso de apelação esta sentença foi alterada em parte, com a absolvição
quanto ao crime de peculato e a condenação quanta a prática do crime de prevaricação com pena
privativa de 07 meses e meio de detenção e ao pagamento de 187 dias-multa no valor de R$ 435,71
(quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), houve, assim, a suspensão condicional da
pena. Que interpôsRevisão Criminalpelo qual ficou comprovada a prescrição retroativa rescindindo todos
os efeitos da sentença. A decisão judicial condena o Estado ao pagamento de danos materiais e morais
referente ao erro judiciário cometido contra o impetrante.Nesse sentido, o impetrante requereu arevisão
administrativado Processo Administrativo Disciplinar perante o TJPA, porém em 07/12/2017 o senhor
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, Presidente do Tribunal, concluiu que: ?o pedido revisional
formulado por Donizeth de Jesus Santis não atende aos requisitos legais de admissibilidade, previstos no
art. 229 da Lei nº 5.810/94?, sendo negado o seu pedido.Aduz que ocorreu ilegalidade do ato
administrativo que denegou a revisão administrativa requerida, que durante o PAD foi cerceado o seu
direito de defesa e outras ilegalidades que maculam a decisão final e que urge ser revisada para que a
justiça prevaleça.Inicialmente, o feito foi distribuído para a relatoria Ezilda Pastana Mutran, porém esta se
julgou impedida e após nova distribuição, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que indeferi a
liminar pleiteada no sentido de assegurar ao impetrante a instauração do procedimento administrativo de
Revisão Administrativa do Inquérito Administrativo (ID. 567747).O Estado do Pará apresentou sua
manifestação em ID. 624491, alegando preliminarmente a falta de pedido para o julgamento do mérito, o
que deveria culminar no indeferimento da inicial e, no mérito, pela legalidade do ato administrativo
impugnado.Por seu turno, a autoridade inquinada coatora manifestou-se em ID. 628896, aduzindo os
mesmos argumentos do Estado do Pará.Encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça, esta
opinou pela denegação da ordem.É O RELATÓRIO. VOTO VOTO.O mandado de segurança, atualmente
regido pelas disposições da Lei nº 12.016/2009, necessita preencher diversos requisitos legais, entre os
quais a comprovação de existência de violação por ilegalidade ou abuso de poder de direito líquido e certo
do impetrante.O direito líquido e certo é uma premissa legal devidamente estabelecida pelo inciso LXIX do
art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, vejamos:Art. 5º da Constituição Federal.
(...)LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;Lei
12.016/2009.Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.Por outro lado, não apenas deve ser
comprovado o direito líquido e certo, mas também que este esteja sendo ou ainda que se ameaçado de
violação por ato ilegal ou eivado de abuso de poder. É evidente que o presente mandamus tem como
escopo a intenção da parte autora em rediscutir a matéria já apreciada pelo Processo Administrativo que
culminou com a sua demissão, finalidade vedada pela Revisão Administrativa que só será devida quando
aduzir fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da
penalidade aplicada (art. 229 da Lei Estadual nº. 5.810/94). De fato, a Revisão não tem natureza de
recurso, sendo um meio extraordinário, com pressupostos específicos para o seu processamento. Do
mesmo modo, não caberá o instituto para a simples revisão em caso de alegada injustiça do julgado
disciplinar, sobre o assunto o STJ, no MS nº. 8485/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti ,assim julgou:?Não há
ilegalidade no despacho que nega a ex-servidor público pedido de revisão do processo administrativo
disciplinar, quando não se está diante de fato novo ou circunstância comprobatória de sua inocência, e
nem se evidencia a inadequação da sanção imposta, não bastando, para tanto, a mera alegação de
injustiça e a reiteração dos fundamentos deduzidos por ocasião da defesa no processo administrativo?. É
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que, diferentemente ao alegado nowritpelo impetrante, não há impedimento em se processar a falta
disciplinar antes da culminância do processo criminal, uma vez que o administrador público estará
exercendo o seu dever de ofício de fazer valer o poder disciplinar administrativo, não usurpando a
competência privativa do Poder Judiciário. Além do que, a comunicabilidade entre as esferas criminal e
administrativa só ocorreria no caso de absolvição por negação da autoria ou a inexistência dos fatos, que
no caso não ocorreu, já que o autor foi condenado por Prevaricação, um tipo de crime contra a
Administração Pública (id. 496974 - Pág. 6 497030 - Pág. 4).Na mesma toada o STF: Ementa: MANDADO
DE SEGURANÇA. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO QUE NÃO RECONHECE A
INEXISTÊNCIA DE FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA.AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PENAL.INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO ÀS
CONDUTAS PRATICADAS. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE
SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.1. A Constituição da República atribui,
expressamente, ao Conselho Nacional de Justiça a competência para instauração de processo
administrativo disciplinar contra magistrado que praticar ato definido em lei como infração administrativa
(CRFB/88, art. 103-B, § 4º, I e III).2. A comunicabilidade entre a esfera cível ou administrativa e a decisão
do Juízo criminal somente tem lugar nas hipóteses de (i) inexistência do fato ou (ii) negativa de autoria.
Precedentes: RE 430.386 AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02/02/2015; AI 856.126
AgR, Min. Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 07/12/2012.3. In casu, ao acolher o pedido de
arquivamento do Inquérito, o Superior Tribunal de Justiça não se baseou na negativa de autoria ou na
inexistência de fato, mas pela ausência de elementos probatórios mínimos e suficientes para o
oferecimento da denúncia ? ressalvada expressamente a hipótese de reabertura das investigações (CPP,
art. 18 e Súmula STF 524) ? de sorte que a decisão prolatada na esfera criminal não vincula a esfera
administrativa. Precedentes: MS 26.988 AgR-terceiro, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe
24.02.2014; RE 99.958, Relator Min. Rafael Mayer, Primeira Turma, DJ 01.07.1983.4. A proporcionalidade
da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de
fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza
com a via do mandado de segurança.5. No caso sub examine, verifica-se que: (i) o ato impugnado está
fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos
pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de
Justiça, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada
convicção, a partir do conjunto probatório examinado, a maioria dos membros do CNJ considerou
adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em aposentadoria compulsória, considerando que
o magistrado perdeu sua condição para manter a função judicante, ante a particular gravidade da falta
funcional apurada. 6. Mandado de Segurança INDEFERIDO.Prejudicado o recurso de embargos de
declaração interposto pela União, ante a inexistência de qualquer prejuízo.(MS 32806, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-
2017 PUBLI C 07-08-2017) Como muito bem asseverou o douto parquet: ?extinção da punibilidade em
face do reconhecimento daprescrição punitivado Estado,não equivale a absolvição do acusado, mas
apenas retira do Estado o seu poder de punir o réu pelo crime praticado, sendo que aplicação da Revisão
do PAD conforme previsto no art. 229 da Lei 5.810/94, se destina aos casos deinocênciaou deinexistência
de infraçãopela qual o acusado foi punido indevidamente, ou ainda, pelainadequação da penalidade,
critérios que não se subsumem ao caso dos autos, ante a extintiva da punibilidade pela prescrição?.Ante o
exposto, acompanhando o douto parecer ministerial, denego a segurança.Sem honorários e custas
processuais, na forma da Lei.É como voto.Belém, 22 de maio de 2019.DesembargadoraDIRACY NUNES
ALVESRelatora Belém, 27/05/2019 
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DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0803759-45.2018.8.14.0000RECORRENTE: SINDICATO
D O S  D E L E G A D O S  D E  P O L I C I A  D O  P A R A R E C O R R I D O :  E S T A D O  D O
PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA CONSTITUCIONAL. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL Nº 1.935/2017. VIOLAÇÃO AO ART.
249, INCISO VI, ALÍNEA ?C? DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO GOVERNADOR ACERCA DO PROCEDER DO
AGENTE PÚBLICO, PARA AUFERIR O DIREITO À ISENÇÃO TARIFÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA POR
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.1. Versa a declaratória
de inconstitucionalidade sobre o Decreto Estadual nº 1.935, de 6 de dezembro de 2017, por supostamente
violar os termos do art. 249, inciso VI, alínea ?c? da Constituição do Estado do Pará.2. No presente caso é
evidente que o normativo, somente faz regulamentar a forma pela qual a própria administração, assegura,
ao concessionário do serviço público de transporte, que possui o seu direito de propriedade,
constitucionalmente assegurado, que o seu servidor, está em efetivo serviço pois regulamenta que os
?policiais civis e militares, quando em serviço apresentará, autorização escrita para realizar a viagem, em
papel timbrado, subscrita pela autoridade policial competente, logo, é um ato infraconstitucional
regulamentar, não da norma em si, mas sim do proceder do agente público, para auferir o direito?.3.
Portanto, ainda que se reconheça que o disposto no art. 249, VI C da Constituição Estadual é uma norma
autoaplicável, a regulamentação é necessária para que o servidor, demonstre, que está em efetivo serviço.
Sob esse prisma nada há de inconstitucional, pois ainda que a norma constitucional isente os Policiais em
serviço do pagamento das taxas de transportes, quem comprova que este está em serviço é a
administração, ação administrativa necessária para sua aplicação, o que deve ser previsto em norma
regulamentadora.4. LIMINAR INDEFERIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, INDEFERIR A LIMINAR PLEITEADA, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis
dias do mês de junho de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia
Regina de Lima Pinheiro. RELATÓRIO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de
medida cautelar, ajuizada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Pará ? SINDELP/PA, em face do
Decreto Estadual nº 1.935, de 6 de dezembro de 2017, por supostamente violar os termos do art. 249,
inciso VI, alínea ?c? da Constituição do Estado do Pará. Defende ainda que no art. 70, inciso X da Lei
Complementar nº 22 de 15/03/1994 também previu esta vantagem aos policiais (isenção tarifária nos
transportes municipais e intermunicipais, dentre os transportes incluídos no rol estão os hidroviários, meio
de acesso essencial a população paraense).Pleiteia a concessão da medida cautelar a fim de que sejam
suspensos os efeitos do Decreto nº 1.935/17 que regulamenta as isenções tarifárias do serviço de
transporte hidroviário intermunicipal, e, por consequência a isenção tarifária nos transportes hidroviários
especiais para os delegados de polícia em serviço, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).É o relatório do essencial. VOTO Versa a declaratória de inconstitucionalidade
sobre o Decreto Estadual nº 1.935, de 6 de dezembro de 2017, por supostamente violar os termos do art.
249, inciso VI, alínea ?c? da Constituição do Estado do Pará.Verifica-se que não estão presentes os
pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar requerida, sendo certo que a concessão de
tutela urgente, ainda em sede de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante
dofumus boni iurise dopericulum in morae, no caso concreto, estes não se evidenciam. Vejamos: Entendo
que no presente casonão há a urgência do provimentojurisdicional em caráter excepcional, na medida em
que é evidente que o normativo, somente faz regulamentar, a forma pela qual a própria administração,
assegura, ao concessionário do serviço público de transporte, que possui o seu direito de propriedade,
constitucionalmente assegurado, que o seu servidor, está em efetivo serviço pois regulamenta que os
?policiais civis e militares, quando em serviço apresentará, autorização escrita para realizar a viagem, em
papel timbrado, subscrita pela autoridade policial competente, logo, é um ato infraconstitucional
regulamentar, não da norma em si, mas sim do proceder do agente público, para auferir o direito?.Não se
trata como pretende o autor discutir eficácia da norma constitucional, mas tão somente de comprovação
do servidor público da segurança, para o acesso ao direito, que obviamente, compete ao administrador,
regulamentar como se realiza, pois, ele é o gestor da atividade do policial em serviço.Portanto, ainda que
se reconheça que o disposto no art. 249, VI C da Constituição Estadual é uma norma autoaplicável, a
regulamentação é necessária para que o servidor, demonstre, que está em efetivo serviço. Sob esse
prisma nada há de inconstitucional, pois ainda que a norma constitucional isente os Policiais em serviço do
pagamento das taxas de transportes, quem comprova que este está em serviço é a administração, ação
admin is t ra t iva  necessár ia  para sua ap l icação,  o  que deve ser  prev is to  em norma
regulamentadora.Ademais, com relação àsustentação do Autor de que no Decreto questionado, houve o
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estabelecimento de uma diferenciação entre serviço regular e serviço especial de transporte intermunicipal
de passageiros, e que com isso referido ato seria ilegal já que há o claro impedimento de isenção tarifária,
não merece prosperar. Vejamos o que diz o art. 1º, §1º, do ato questionado (Decreto nº 1.935/2017): Art.
1° As isenções de tarifano serviço regular de transporte intermunicipal de passageiros, concedidos,
permitidos e autorizados, previstas nos dispositivos legais em vigor no âmbito estadual, observarão os
dispostos neste Decreto.§ 1° Para fins do disposto no ?caput?, fica assegurada aisenção tarifária dos
serviços regularesde transporte intermunicipal de passageiros,exceto nos serviços seletivos e especiais,
quando prestados paralelamente aos serviços regulares.§ 3° Para fins do disposto no ?caput? incluem-se
na condição de serviço regular:I - os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros,
prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares;II - os
serviços de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros, prestados com embarcações de
características básicas, que operam linhas regulares, inclusive travessias.§ 4° Caberá ao Poder
Concedente e à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON-PA),
no momento da delegação do serviço ao operador, definir a característica como sendo regular ou
seletivo.§ 5° O impacto das isenções será considerado para efeito da identificação do índice de ocupação
dos veículos, sendo computado nas planilhas de custo objeto de análise por ocasião dos processos de
revisão ou reajuste de tarifa.Em que pese toda argumentação desenvolvida pelo Autor não consigo
vislumbrar qualquer espécie de impedimento ou negativa de concessão da isenção tarifária. No caso em
questão a isenção continua vigorando, todavia restrita aos serviços regulares, excetuados os serviços
seletivos e especiais, quando oferecidos de forma paralela e/ou simultânea aos serviços regulares. A
intervenção do Estado no domínio econômico é excepcional, especialmente no sistema de livre iniciativa.
Neste entendimento, a política de isenção tarifária há de se pautar pela razoabilidade, que na espécie,
recomenda sua aplicação apenas aos serviços regulares de transporte intermunicipal de passageiros, pois
sendo disponibilizado o serviço regular de transporte para todos os usuários pagantes considero, ao
menos neste juízo prévio, irrazoável reconhecer aos policiais civis processualmente substituídos pelo
sindicato Autor isenção tarifária em serviço de transporte intermunicipal seletivo e especial, neles incluídos
o diferenciado, o executivo e o de afretamento. Neste estágio processual penso que quando a Constituição
Estadual concedeu a isenção tarifária aos policiais civis o fez com a finalidade de atender as necessidades
de deslocamento desta categoria funcional que atua no sistema de segurança pública, ou seja, em
benefício da própria coletividade. Isto não significa que este deslocamento deva ser no meio de transporte
mais oneroso para sociedade e empresas prestadoras. Assim, o uso de transporte hidroviário especial não
é uma necessidade da categoria, logo, não chega a ferir o direito dos mesmos como alegam.Diante do
exposto, indefiro o pedido de liminar pleiteado.Intimem-se. Belém, 26 de junho de 2019. DESA. NADJA
NARA COBRA MEDARELATORA Belém, 05/07/2019 
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P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 1 8 8 9 2 0 0 9 8 1 4 0 0 1 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Ação:
Conflito de competência em: 16/07/2019---SUSCITANTE:JUIZO DE DIREITO DA VARA AGRARIA CIVEL
DA COMARCA DE REDENCAO SUSCITADO:JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA
DE CONCEICAO DO ARAGUAIA. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Conflito Negativo de
Competência (processo n.º 0002218-89.2009.8.14.0017) suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Agrária
Cível de Redenção contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, nos autos do pedido
de Alvará de Autorização de Pesquisa de Minério de Níquel nos Municípios de Floresta do Araguaia e
Conceição do Araguaia, de titularidade da empresa Xstrata Brasil Exploração Mineral LTDA e
Falconbridge Brasil LTDA, encaminhado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) ao
Poder Judiciário, para cumprimento do disposto no art. 27, VI e XIII, do Código de Mineração.  O pedido foi
originariamente distribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, que declinou da
competência para a Vara Agrária de Redenção (fl. 96), afirmando que a demanda versa sobre Direito
Minerário, logo, seria da Vara Agrária a competência para processar e julgar o feito, nos termos do art. 3º
da LC 14/93. O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça Agrária de Redenção, manifestou-se
pela competência da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, bem como, requereu a provocação de conflito
negativo de competência com a remessa dos autos à este Egrégio Tribunal de Justiça (fls.105/108). Ato
contínuo, o Juízo de Direito da Vara Agrária Cível de Redenção suscitou o Conflito Negativo de
Competência com o Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, sob o fundamento de que foi
retirada das Varas Agrárias a competência para processar e julgar as causas relativas ao Código de
Mineração, uma vez que a Emenda Constitucional nº 30/05 alterou o art. 167 da Constituição Estadual,
derrogando as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 14/93 (fls. 110/111). O Órgão
Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela competência do Juízo suscitado
(fls. 116/117). Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fls. 119/120), em razão da Emenda
Regimental nº.05, publicada no Diário de Justiça de 15.12.2016. É o relato do essencial. Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência e, passo a
apreciá-lo monocraticamente com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art.
133, XXXIV, c, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Art. 133. Compete ao
relator: (...) XXXIV - julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: (...) c)
jurisprudência dominante desta e. Corte. (grifos nossos). A questão em análise reside na verificação do
juízo competente para processar e julgar o pedido de Alvará de Autorização de Pesquisa de Minério de
Níquel nos Municípios de Floresta do Araguaia e Conceição do Araguaia, cuja titularidade pertence a
empresa Xstrata Brasil Exploração Mineral LTDA e Falconbridge Brasil LTDA. A Carta Magna, em seu
artigo 176, §1º, declara a pesquisa e a lavra de recursos minerais como atividades de interesse nacional,
atribuindo à União o dever de avaliar se há real interesse na exploração do bem mineral, buscando a
conversão em benefícios econômicos e sociais para a coletividade, expedindo, para tanto, autorização por
meio do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. Após a expedição de alvará de autorização
para pesquisa, e na hipótese de seu titular não juntar informações acerca do consentimento da ocupação
do terreno pelo terceiro detentor da propriedade da área, o DNPM deverá enviar ao juízo da Comarca
cópia do documento, em atendimento ao disposto no art. 27, VI e VII, do Código de Mineração e, se o
prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-Geral do DNPM o comunicará ao Juiz, no prazo e condições
indicados no inciso VI, em observância ao inciso XIII deste artigo (Decreto Lei n.º 227, de 28 de fevereiro
de 1967):    Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e
também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular,
abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma
renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados
pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras: (...) VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa,
até a data da transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com
os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-
Geral do D. N. P. M., dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde
estiver situada a jazida, cópia do referido título; VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do
recebimento dessa comunicação, o Juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a
que se refere este artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil; (...) XIII - Se o prazo da pesquisa
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for prorrogado, o Diretor-Geral do D. N. P. M. o comunicará ao Juiz, no prazo e condições indicadas no
inciso VI deste artigo; Neste viés, a Constituição Federal, em seu art. 126, determinou que, para dirimir
conflitos fundiários, cabe aos Tribunais de Justiça à criação de varas especializadas, com competência
exclusiva para questões agrárias. Em atendimento à determinação constitucional, o art. 167 da
Constituição do Estado do Pará de 1989, em sua redação original, previa o seguinte: ¿O Tribunal de
Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e
minerárias.¿. Em cumprimento ao disposto no art. 167, foi editada, em 1993, a Lei Complementar Estadual
nº 14, que criou as Varas Agrárias, atribuindo aos Magistrados de tais Varas competência para o
julgamento e processamento de causas relativas à questão minerária, ambiental e agrária (art. 3º). Art. 3º-
Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito,
ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas: a) O Estatuto da
Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares; b) ao meio
ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental; c) aos registros públicos, no que
se referirem às áreas rurais; d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e, e) aos delitos cuja
motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental. (grifo nosso). No entanto, a
Emenda Constitucional Estadual nº 30, de 20/04/2005 (DOE de 28/04/2005), conferiu nova redação ao
artigo 167 da Constituição Estadual, retirando das Varas Agrárias a competência para processar e julgar
as causas relativas à mineração, senão vejamos:  Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de
Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.
§1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada
a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos: a) ao Estatuto da
Terra, Código Florestal e legislações complementares; b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos
termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual; c) aos registros públicos no que se referirem às
áreas rurais;   d) revogado. e) ao crédito, à tributação e à previdência rurais. (grifo nosso). Considerando a
necessidade de explicitar a atual competência das Varas Agrárias do Estado do Pará, no mesmo ano da
Emenda Constitucional, este Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005- GP, a qual
estabelece que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são: ações que envolvam
litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural (art. 1º); outras ações em área rural, nas
quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (parágrafo único do
art. 1º); o registro público de terras rurais, consoante a Lei 6.015/73 (art. 2º), bem como, as ações de
desapropriação e de constituição de servidões administrativas em área rurais (art. 3º). Deste modo,
considerando a derrogação da Lei Complementar nº 14/93 pela Emenda Constitucional nº 30, bem como,
as disposições contidas na Resolução nº 18/2005-GP, constata-se que a matéria tratada nos autos (Alvará
de autorização de pesquisa de minério de Níquel) não justifica a tramitação do feito no Juízo Suscitante
(Vara Agrária Cível de Redenção). Este é o entendimento firmado na Seção de Direito Público deste
Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO MINERÁRIO. ALVARÁ
DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. CONFLITO ESTABELECIDO ENTRE O JUIZO DA 1ª VARA DE
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E O DA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO, AMBOS DA COMARCA DE
REDENÇÃO/PARÁ. OBSERVÂNCIA DE RESOLUÇÃO 018/2005-GP. COMPETÊNCIA DO JUIZO CÍVEL.
MATÉRIA PACIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Por força do art. 167 da Constituição Estadual e
Resolução nº 018/2005-TJPA, falece competência à Vara Agrária para processar e julgar matérias
relativas ao direito minerário. Referidas varas especializadas detêm competência exclusiva para dirimir
questões agrárias. 2. Conflito conhecido e provido, declarando-se a competência do juízo da 1ª Vara de
Conceição do Araguaia para processar e julgar o feito.  (TJPA, 2018.05127409-92, 199.557, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
2018-12-11, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso). EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO
DE PESQUISA. DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005. EXCLUSÃO DAS
CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS.
DERROGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS
ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS
PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS
FOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL
COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME. I - A Emenda Constitucional nº 30/2005 deu
nova redação ao art. 167 da Constituição Estadual, retirando das Varas Agrárias a competência para
processar e julgar as causas relativas ao Código de Mineração, anteriormente previstas nas alíneas b e e
da Lei Complementar nº 14/1993; II - Visando dirimir qualquer dúvida acerca do conceito de conflito
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agrário, o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005, que estabelece em seu artigo 1º,
caput, que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam
litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural; III - Considerando a derrogação da Lei
Complementar nº 14/93 pela Emenda Constitucional nº 30, bem como o preconizado pela Resolução nº
18/2005-GP, a matéria tratada nos autos foge à competência de Vara Agrária, remanescendo a
competência para processar e julgar o feito à Vara Cível Comum da Comarca onde se encontra a área que
se pretende explorar; IV - Conflito julgado procedente. Decisão unânime. (TJPA, 2017.03416742-66,
179.229, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
2017-08-08, Publicado em 2017-08-11). (grifos nossos). ALVARÁ PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
MINERÁRIA. ART. 27, VI E VII DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP.
DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ. 1.
Alvará de autorização de pesquisa de minério de cobre. Necessidade de submissão ao Poder Judiciário na
hipótese do titular não juntar informações acerca do consentimento da ocupação do local objeto da
pesquisa. 2. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Agrária de Marabá em face da 3ª Vara
Cível da Comarca. 3. Inteligência do art. 167 da Constituição Estadual, com redação da Emenda
Constitucional nº 30/2005, a qual retira das Varas Agrárias a competência para julgamento das causas
relativas à mineração. Disposição confirmada pela Resolução nº 018/2005-GP, que explicitou a
competência das Vagas Agrárias do Estado. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar
competente o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá.  (TJPA, 2017.01521898-10, 173.565, Rel.
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
2017-04-18, Publicado em 2017-04-19). (grifos nossos). Por se tratar de matéria pacificada e, em
observância a previsão contida no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, os Desembargadores desta
Egrégia Corte vêm decidindo monocraticamente à respeito, senão vejamos:  DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA no qual figura como suscitante o JUÍZO DE
DIREITO DA VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA e como suscitado o JUÍZO DE
DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, nos autos de PEDIDO DE
ALVARÁ DE PESQUISA de titularidade de XTRATA BRASIL EXPLORAÇÃO MINERAL e
FALCONBRIDGE BRASIL LTDA. (...) Considerando tratar-se de matéria já sedimentada no âmbito da
jurisprudência deste E. Tribunal procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII,
do CPC/2015 c/c art. 133, XXXIV, do Regimento Interno deste E. TJPA (...) Por conseguinte,
posteriormente a essas alterações constitucionais, este TJ editou a Resolução nº 018/2005-GP, cujo art. 1º
definiu que a competência da Vara Agrária se restringiria ao processamento e julgamento de ações
envolvendo litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural (...) Portanto, no caso em
apreço, em se tratando de Pedido de Alvará de Autorização de Pesquisa de minério de cobre é certo que a
presente demanda intentada pela XSTRATA BRASIL EXPLORAÇÃO MINERAL não trata de nenhuma das
hipóteses de conflito coletivo fundiário ou de ação agrária na qual haja interesse público, bem como não se
trata de ação envolvendo registro público, desapropriação e servidões administrativas, versando, tão
somente, sobre autorização para pesquisa de minério, resultando daí que a Vara Agrária não é
competente, em razão da matéria, para processar e julgar o presente feito. Assim, não merece prosperar o
argumento do Juízo suscitado de aplicação, na hipótese, do disposto na Lei Complementar Estadual nº
14/93 (...) Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO do CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em razão da matéria, para DECLARAR monocraticamente, com base no
art. 932, inciso VIII do NCPC c/c art. 133, inciso XXXIV, alínea C do Regimento Interno do Estado do Pará,
a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA
para o processamento e julgamento do feito, para onde os autos deverão ser remetidos, de acordo com a
fundamentação lançada ao norte. (TJPA, 2017.05175494-28, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA
MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-05, Publicado em 2017-
12-05). (grifo nosso). EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO MINERÁRIO.
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. CONFLITO ESTABELECIDO ENTRE O JUIZO DA 3ª VARA
CÍVEL E O DA VARA AGRÁRIA, AMBOS DA COMARCA DE MARABÁ. OBSERVÂNCIA DE
RESOLUÇÃO 018/2005-GP. COMPETÊNCIA DO JUIZO CÍVEL. MATERIA PACIFICADA NO ÂMBITO
DAS CÂMARAS CÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Por força do art. 167 da Constituição Estadual e
Resolução nº 018/2005-TJPA, falece competência à Vara Agrária para processar e julgar matérias
relativas ao direito minerário. Referidas varas especializadas detém competência exclusiva para dirimir
questões agrárias. 2. Conflito conhecido e provido, declarando-se a competência do juízo da 3ª Vara Cível
de Marabá para processar e julgar o feito.  (TJPA, 2016.04207112-73, Não Informado, Rel. ROBERTO
GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-10-18,
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Publicado em 2016-10-18). (grifos nossos). CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0007185-54.2008.14.0028.
SUCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO
DA 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ. EXPEDIENTE: SECRETARIA DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA MACHADO DA SILVA LIMA. RELATORA: DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. DECISÃO MONOCR´TICA. Tratam os presentes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como suscitante o MM. JUÍZO DE DIREITO
DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ e suscitado o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE
MARABÁ. O presente conflito originou-se do Pedido de Autorização de Alvará Judicial para autorização de
pesquisa, de titularidade da empresa José Candido de Araújo í Cia, que tem por objeto a autorização para
pesquisa de Minério de Columbita no Município de Marabá, com escopo de atender o que dispõe o inciso
VI, do art. 27 do Código da Mineração. (...) Prima face, vejamos o que dispõe o artigo 167 da Constituição
do Estado do Estado do Pará à cerca de Varas especializada em conflitos fundiários: (...) No caso, verifico,
em que pese o entendimento firmado pelo MM. Juízo Suscitado (3ª Vara Cível de Marabá), importante
consignar que o presente conflito se deu na esteira da Lei Complementar Estadual n.º 14/1993, que em
seu art. 3° determinava a criação de 10 (dez) Varas Privativas na área do Direito Agrário, Minerário e
Ambiental, senão vejamos: (...) Ocorre que, a Emenda Constitucional Estadual n.º 30/2005, que deu nova
redação ao art. 167 da Constituição Estadual derrogou a Lei Complementar Estadual n.º 14/1993, dando,
outrossim ensejo à edição da Resolução n.º 18/2005 deste Tribunal, que assim dispõe em seu art. 1°:
Art.1°. As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios
coletivos pela posse e propriedade da terra rural. Parágrafo único. Em outras ações em área rural,
inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde de que haja
interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do
Presidente do Tribunal de Justiça, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por
requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou do órgão fundiário da União ou do Estado
dirigido diretamente à Presidência, processado sem efeito suspensivo. (Grifo nosso) (...) Destarte, não
evidenciada a hipótese do parágrafo único do art. 1° da Resolução n.º 18/2005-GP, deve prevalecer a
competência por Distribuição ao Juízo Suscitado, porquanto competente para processar e julgar o feito.
(...) Assim, considerando-se que a matéria objeto dos autos se trata de pesquisa minerária, não elencada
na competência das Varas Agrária; e que a legislação não comporta interpretação extensiva, não há razão
para que o processo permaneça na Vara Especializada. (...) Ante o exposto, compartilho do parecer
Ministerial, e monocraticamente, com fulcro no art. 133, XXXIV, c, da Resolução nº 13-2016 (Regimento
Interno Tribunal de Justiça do Pará), julgo procedente o presente Conflito de Competência e declaro a
TERCEIRA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ como competente para processar e julgar o
feito. À Secretaria para as devidas providências, observando-se, nesse sentido, o disposto no parágrafo
único do art. 957, do CPC/2015.  (TJPA, 2016.04226597-12, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA
COSTA CUNHA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-10-19, Publicado em
2016-10-19). (grifos nossos). NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA AGRÁRIA CÍVEL DE MARABÁ SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 3º VARA CÍVEL DE
MARABÁ. INTERESSADOS: RIO DOCE GEOLOGIA E MINERAÇÃO S/A; DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PRODUÇÃO MINERAL. PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS
NEVES. RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara
Agrária de Marabá, em face do Juízo de Direito da 3º Vara Cível de Marabá nos autos do Pedido de Alvará
de Autorização de Pesquisa (processo nº 0002923-50.2000.814.0028, referente a permissão para
realização da exploração de minério de ouro, encaminhado pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM) ao Poder Judiciário para cumprimento do disposto no art. 27, VI do Código de Mineração
(Decreto-Lei 227/67). (...) Analisando os documentos colacionados aos autos e as decisões de declínio de
competência firmadas pelos magistrados das Varas em conflito, tenho que procede o entendimento
firmado pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá sobre o declínio de competência a 3.ª Vara de Marabá. Isso
porque o processo pelo qual se almeja alvará de autorização de pesquisa decorre de discussão que não
constitui finalidade administrativa ou servidão minerária administrativa, não se firmando a competência da
Vara Agrária. É curial assinalar que o art. 176, §1.º, da Constituição Federal declara a pesquisa e a lavra
de recursos minerais como atividade de interesse nacional, atribuindo a União, na qualidade de
proprietária e a quem compete legislar privativamente sobre o tema, o dever de avaliar se há real interesse
na exploração do bem mineral, buscando assim a conversão em benefícios econômicos e sociais para a
coletividade, expedindo, para tanto, autorização por meio do DNPM. Em atendimento ao Código de
Mineração, após a expedição de alvará de autorização para pesquisa, e na hipótese de seu titular não
juntar informações acerca do consentimento da ocupação do terreno pelo terceiro detentor da propriedade
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da área, o DNPM deverá enviar ao juízo da Comarca cópia do documento (...) A esse respeito, a
Constituição Federal, no art. 126, determinou aos Tribunais de Justiça a criação de varas especializadas,
com competência exclusiva para questões agrárias. Em atendimento, o art. 167 da Constituição do Estado
do Pará de 1989, em sua redação original, previa o seguinte: O Tribunal de Justiça designará juízes de
entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias. Releva pontuar que
com a edição da Lei Complementar Estadual nº 14/93 houve a atribuição da competência das Varas
Agrárias para processar e julgar as causas relativas a mineração e, no entanto, com a Emenda
Constitucional Estadual n.º 30/2005 houve a alteração da redação do art. 167 da Constituição Estadual,
suprimindo das Varas agrárias a competência para processar e julgar questões alusivas a mineração, (...)
Nesse viés, havendo a necessidade pormenorizar a competência das Varas Agrárias este Tribunal editou
a Resolução n.º 18/2005-GP, na qual confirmou a exclusão das questões atinentes à mineração e
estabeleceu a efetiva atribuição (...) No caso em exame, trata-se de pedido de alvará de autorização de
pesquisa, no qual não se observa a finalidade de servidão mineral capaz de se vincular às competências
atribuídas à Vara Agrária, o que condiciona a competência para o processamento do feito na 3.ª Vara de
Marabá (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 133, XI, alínea 'd' do Regimento Interno deste Tribunal e art.
955, p. único, I, art. 957 do CPC, art. 167 da Constituição Estadual e Resolução nº 018/2005-GP, conheço
do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o Juízo 3ª Vara Cível da
Comarca de Marabá, nos termos da fundamentação. Considerando que o ato praticado pelo juízo da Vara
Agrária de Marabá foi apenas a decisão suscitando o presente conflito (fls. 32/33), sem a efetiva produção
de provas ou decisões de mérito, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.  (TJPA,
2016.04285707-95, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CÂMARAS
CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-10-27). Ante o exposto, na esteira do
parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o
processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia,
nos termos da fundamentação. À Secretaria para as devidas providências, devendo ser observado o
disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015. P.R.I.C. Belém, 15 de julho de 2019. ELVINA
GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

 
 

 
 
 
Número do processo: 0805398-98.2018.8.14.0000 Participação: IMPETRANTE Nome: ANTONIO SENA
GOMES Participação: ADVOGADO Nome: CAMILA RIBEIRO PEIXOTOOAB: 47000A Participação:
IMPETRADO Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM Participação:
IMPETRADO Nome: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE Participação: IMPETRADO Nome:
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM Participação: IMPETRADO Nome: MUNICÍPIO
DE BELÉMMANDADO DE SEGURANÇA Nº. 0805398-98.2018.814.0000IMPETRANTE: ANTONIO SENA
GOMESIMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIO ESTADUAL DE
SAÚDERELATORA: DESª. NADJA NARA COBRA MEDA DESPACHO Vistos, etc.Em análise aos autos,
nota-se que a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha é preventa no presente feito, uma vez
que, conforme informações na própria inicial de Mandado de Segurança e em consulta ao sistema LIBRA,
constatou-se que a mesma foi Relatora do Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança de
nº0802359-30.2017.814.0000, e, que possuem as mesmas partes, diz respeito aos mesmos
pedidos.Assim, nos termos do que dispõe os artigos 930, parágrafo único do CPC/15 e 116 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, torna-se necessária a redistribuição do recurso à relatora preventa.Portanto, com
fundamento nos mencionados dispositivos, determino o encaminhamento dos autos à Vice-presidência
para fins de redistribuição do presente recurso à relatora preventa.À secretaria para os devidos fins.
Belém-PA, 16 de julho de 2019. DESA. NADJA NARA COBRA MEDA.RELATORA  
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RESENHA: 17/07/2019 A 17/07/2019 - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO -
VARA: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO PROCESSO: 00000567420058140072 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:ESTADO DO PARA Representante(s): OAB 14990 - RAFAEL
FELGUEIRAS ROLO (PROCURADOR(A)) APELADO:JOAO GONCALVES DE MELO. PROCESSO Nº º
0000056-74.2005.814.0072 1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO APELAÇÃO CÍVEL COMARCA DE
BELÉM APELANTE: ESTADO DO PARÁ Procurador (a): Dr. Rafael Rolo APELADO: JOÃO GONÇALVES
DE MELO RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se
de apelação cível (fls. 48/57), interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão do juízo da Vara Única
da Comarca de Medicilândia (fl. 41), que, nos autos de execução fiscal ajuizado em face de JOÃO
GONÇALVES DE MELO, extinguiu o feito, por satisfação da obrigação que ensejou a propositura da ação,
na forma do art. 794, I e 795 do CPC/7, sem custas e honorários sucumbenciais. Em suas razões, o
apelante defende que a sentença incorreu em error in judicando, ao deixar de condenar o executado ao
pagamento de custas e honorários advocatícios. Discorre sobre o princípio da causalidade e cita
precedentes. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que o executado seja condenado ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do
crédito fiscal. Recurso recebido no efeito suspensivo e devolutivo, fl. 60. Certidão do oficial de justiça,
informando que deixou de intimar o executado, em razão deste ter falecido (fl. 64). Despacho
determinando a intimação do apelante para, nos termos do art. 313, §2º, inciso I do CPC, promover a
intimação do espólio, dos sucessores ou dos herdeiros, no prazo de 03 meses, fl. 69. Certidão sobre a
ausência de manifestação do apelante, fl. 70. DECIDO. Com o falecimento do executado após a
propositura da ação e antes de efetivada a citação, compete ao exequente promover o chamamento do
espólio dos herdeiros ou dos sucessores para compor a lide como réus, conforme segue: Art. 313.
Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes,
de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar
conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o
réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o
sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6
(seis) meses; A inércia do exequente em trazer aos autos, meios que possibilitem a formação da relação
processual, concretiza a ausência pressupostos processuais e impõe a extinção do feito sem resolução do
mérito, fundada na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (art. 485, inciso VI, do
CPC). Em sede de recurso é o não conhecimento da apelação ante sua inadmissibilidade (art. 932, III do
CPC). Na espécie, o executado, após a prolação da sentença, veio a óbito, conforme certidão de fl. 64. O
exequente, ora apelante, mesmo após ter sido regularmente intimado, conforme fl. 69, para promover as
diligências necessárias para intimação do espólio, manteve-se inerte, tornando imperiosa a medida de não
conhecimento, nos termos do art. 932, III do CPC. Em igual sentido: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA - ART. 313, § 2º, II, DO CPC -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Conforme regra insculpida no inciso II, do
§ 2º, do art. 313 do CPC, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, não tendo o espólio
manifestado interesse na sucessão processual, tampouco promovido à respectiva habilitação no prazo
designado, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. V .V. - Verificado após a prolação da
sentença informação sobre o falecimento da parte autora de forma pretérita ao ato decisório, é de se
considerar a nulidade do ato com a necessidade de retorno a origem para regularizar a questão, sob pena
de que se mantiver inerte quem deveria se manifestar, ser considerada a extinção, sem resolução do
mérito. (Des. Alexandre Santiago)(TJ-MG - AC: 10000181029752001 MG, Relator: Alexandre Santiago,
Data de Julgamento: 03/12/0018, Data de Publicação: 29/01/2019) APELAÇÃO - Execução fiscal -
Devedor falecido - Processo suspenso nos termos do art. 313, § 2º, I, do CPC - Inércia da exequente -
Extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC - RECURSO
DESPROVIDO.(TJ-SP - APL: 00276760920118260269 SP 0027676-09.2011.8.26.0269, Relator: Henrique
Harris Júnior, Data de Julgamento: 30/01/2019, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
30/01/2019) PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO DEMANDADO. TRANSCURSO DO PRAZO ASSINADO
AO AUTOR PARA PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO DO RÉU PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES (CPC,
ART. 313, § 2º, INC. I). EXTINÇÃO DO PROCESSO. Comprovado o falecimento do réu, e não tendo o
autor promovido a "citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros"
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(CPC, art. 313, § 2º, inc. I), impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois ausente
pressuposto para o seu "desenvolvimento válido e regular" (CPC, art. 485, inc. IV).(TJ-SC - AC:
01086672720078240023 Capital 0108667-27.2007.8.24.0023, Relator: Newton Trisotto, Data de
Julgamento: 06/09/2018, Segunda Câmara de Direito Civil) Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso
voluntário, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme fundamentação. Publique-se. Intimem-se. Belém-
PA, 09 de julho de 2019. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora II PROCESSO:
0 0 0 1 1 3 2 8 8 2 0 1 0 8 1 4 0 0 3 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 3 3 0 2 8 7 4 8 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELADO:MUNICIPIO DE ORIXIMINA Representante(s): FILOMENA
MARIA MILEO GUERREIRO - PROC. MUNICIPAL (ADVOGADO) APELANTE:RONILDO DE SOUZA
COSTA Representante(s): OAB 13824 - RONALDO VINENTE SERRAO (ADVOGADO) OAB 13824 -
RONALDO VINENTE SERRAO (ADVOGADO) PROCURADOR(A) DE JUSTICA:NELSON PEREIRA
MEDRADO. PROCESSO Nº 0001132.88.2010.8.14.0037 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO COMARCA DE BELÉM EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
Procurador (a) Municipal: Dra. Elisângela Fernandes Batista EMBARGADOS: RONILDO DE SOUZA
COSTA E ACÓRDÃO Nº.179.116(DJE de 10/08/2017) RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA
PINHEIRO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO INTEMPESTIVIDADE.
CONFIGURADA. 1-O prazo para interposição dos embargos declaratórios é de 05 dias, conforme prevê o
art. 1.023 do CPC/15, contado em dobro em prol da Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do mesmo
diploma legal. 2-No caso dos autos, os Embargos Declaratórios foram opostos fora do prazo previsto em
Lei, configurando sua intempestividade; 3-Embargos não conhecidos. DECISÃO MONOCRÁTICA A
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
Trata-se de Embargos de Declaração com propósito de prequestionamento (fls. 178-186), opostos pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, contra acórdão de nº.179.116 (fls.158-162 V.), que conheceu e deu
provimento ao recurso de apelação. Em suas razões, a embargante narra que foi contra si ajuizada ação
de cobrança proposta por Ronildo de Souza Costa, objetivando o pagamento de adicional noturno e horas
extras pelo exercício do cargo de vigia na escala 12 por 36. No mérito aduz que, em caso análogo, este
Tribunal já decidiu de forma contrária ao acórdão embargado. Requer que sejam conhecidos os embargos
de declaração para efeito de prequestionamento. Ausência de contrarrazões (fl.189). RELATADO.
DECIDO. Os presentes embargos de declaração não merecem ser conhecidos, uma vez que interpostos
após o prazo legal. Acerca do prazo em enfoque, transcrevo as respectivas normas: Art. 183. A União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a
partir da intimação pessoal. § 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (...).
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os
dias úteis. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Das normas
acima, depreende-se que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais e que a contagem dos prazos terá início a partir da intimação pessoal de seus representantes
legais, sendo possível que esta intimação ocorra por remessa dos autos, carga destes ou através de
intimação por meio eletrônico (art. 183, § 1º). Depreende-se dos autos, que o acórdão nº.179.116 (fls.164-
167 v., isto é, que conheceu do recurso de apelação e deu provimento é datado de 31.07.2017, sendo
publicado no Diário de Justiça em 10.08.2017 conforme certidão (fl.167 v.). No dia 02.04.18, a
Coordenadora do Núcleo de Cumprimento (unidade de processamento judicial civil de 2º grau), através do
Ofício nº.869/2018, encaminha à Representante Legal do Município de Oriximiná, cópia integral dos autos
em mídia digital, anexa, para efeitos de intimação do andamento do processo com fulcro no art.183 do
CPC (fl.168). Em 16.10.2018, foi certificado que o AR (aviso de recebimento) referente a carta de
intimação de fls.168, não foi devolvido pelos Correios, impossibilitando certificar acerca da intimação do
Município de Oriximiná, razão pela qual, o Analista Judiciário aventou a necessidade de expedição de
carta de ordem (fl.169). Despacho de 24.10.2018, determinando a expedição de carta de ordem para
intimação do Ente Municipal, por meio de Oficial de Justiça (fl.170). Juntada da carta de ordem cumprida
em 25.03.2019 (segunda-feira) (fl.172 v.). Assim, considerando o prazo de 10 dias úteis (art. 1.023 e do
art. 183 do ambos do CPC/15), contados da data da juntada dos autos da carta de ordem, verifico que
intempestivo os embargos de declaração, eis que somente interposto em 24.04.19 (quarta-feira), conforme
protocolo 2019.01574940-60 (fl.178). Logo, evidente a intempestividade do presente recurso, visto que,
como referido acima, interposto fora do prazo legal. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO. PISO SALARIAL
PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO
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BÁSICA. LEI N. 11.738/08.NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O prazo para oposição de
embargos de declaração é de 5 dias, nos termos do art. 1.023 do CPC/2015. 2. Mesmo computado o
prazo em dobro à Fazenda Pública estabelecido no art. 183 CPC/2015, evidencia-se intempestivo o
protocolo dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de
Declaração Nº 70081041360, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius
Amaro da Silveira, Julgado em 24/04/2019) A propósito, registro que a intempestividade acima constatada
é corroborada na certidão acostada À fl.191. Em sendo assim, prejudicado a análise do mérito dos
embargos de declaração já que configurado a sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço dos
embargos de declaração por ser intempestivo. Publique-se. Intime-se. Belém, 17 de junho de 2019. Desa.
Célia Regina de Lima Pinheiro Relatora IV PROCESSO: 00011778920158140007 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:RUBEM DINO DE FARIAS DOS SANTOS Representante(s):
OAB 17258 - CARLA DANIELEN PRESTES GOMES (ADVOGADO) OAB 18863 - ALINE MOURA
FERREIRA VEIGA (ADVOGADO) APELADO:PREFEITO MUNICIPAL DE BAIAO NILTON LOPES DE
FARIAS Representante(s): OAB 11846 - CLEIDENILSON LEMOS PANTOJA (ADVOGADO)
PROCURADOR(A) DE JUSTICA:TEREZA CRISTINA DE LIMA. Vistos. Deixo de apreciar o pedido de fls.
166/181, tendo em vista que se baseia em legislação revogada que não encontra reflexo na legislação
vigente. Na oportunidade, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado do acórdão de fls. 162/165,
determino seja dado baixa do presente feito no acervo deste Gabinete, com remessa do mesmo ao Juízo
de 1º Grau. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ROSILEIDE MARIA DA COSTA
CUNHA Desembargadora Relatora PROCESSO: 00014900320178140000 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Ação:
Agravo de Instrumento em: 17/07/2019 AGRAVANTE:M DE F L RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS
FOTOG Representante(s) :  OAB 12915 -  DANIEL RODRIGUES CRUZ (ADVOGADO)
AGRAVADO:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL Representante(s): OAB 10372 -
KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS (PROCURADOR(A)) . Vistos. Nos moldes do art. 1.019
do Novo Código de Processo Civil, determino a expedição de ofício ao Juízo singular para que preste
informações nos autos. Determino, ainda, a intimação do agravado, na forma prescrita no inciso II do art.
1.019 do Novo Código de Processo Civil para que, querendo, responda no prazo de 30 (trinta) dias, sendo-
lhe facultado juntar cópias das peças que entender conveniente. Cumprido os itens anteriores,
encaminhem-se os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento, na forma legal.
Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora PROCESSO: 00022939120098140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Representante(s): OAB 111111111111 - PROCURADORIA FEDERAL (PROCURADOR(A))
APELADO:IZABEL DA SILVA BARROS Representante(s): OAB 20355 - CRISTIANE SITA DOS SANTOS
(ADVOGADO) OAB 28119-A - LUCILA TAÍS SOUTO DE CASTRO RIBEIRO (ADVOGADO)
PROCURADOR(A) DE JUSTICA:NELSON PEREIRA MEDRADO. PROCESSO Nº 0002293-
91.2009.814.0028 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBRGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
COMARCA DE MARABÁ EMBARGANTE: IZABEL DA SILVA BARROS Procurador Federal: Dr. João
Ricardo Gonçalves Martins EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogados: Dr. Josemi Nogueira Araújo RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de embargos de declaração (fls. 170/177), opostos por IZABEL DA
SILVA BARROS contra decisão monocrática de fls. 168/169, que, nos autos da ação ordinária de
restabelecimento de pensão por morte, declinou da competência para julgamento do recurso de apelação
(fls. 114/118), determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Em suas razões, o embargante
aponta omissão no julgado, aduzindo que deixou de se manifestar acerca das seguintes questões: a)
incidência do art. 109 da CF/88, que prevê a competência da Justiça Federal para julgamento do feito; b)
repercussão geral do RExt. 638.483/PB; c) Súmula 501 do STF e Súmula 15 do STJ; d) conflito de
competência alusivo ao presente feito já julgado pelo TRF da 1ª Região (processo nº 2009.01.00.067552-
1/PA. Requer o provimento do recurso, para que seja sanado o erro material em relevo, com supedâneo
nos arts. 944, IV c/c art. 1022, ambos do CPC, com o inerente efeito modificativo que o contexto reclama.
Contrarrazões ausentes na forma do certificado à fl. 187. DECIDO. Conheço do recurso, eis que
preenchidos os requisitos de sua admissibilidade. Os termos dos presentes embargos reportam-se a
saneamento de omissão no julgado, o que guarda certa pertinência, nos termos a seguir explanados:
Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento
de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a
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correção de erro material do julgado. Não obstante a ordem dos pedidos, por economia processual,
examino a matéria relacionada ao julgamento do conflito de competência, com as anotações que seguem.
Sem adentrar o conteúdo da decisão embargada, observo que a competência material, em concreto, já foi
objeto de incidente de conflito negativo de competência, dirimido pela Subseção de Marabá da Seção
Judiciária do Pará da Justiça Federal da 1ª Região (fls. 29/30), que declarou competente a Justiça Comum
para o julgamento da demanda. Em razão disto, os autos foram remetidos ao primeiro grau de jurisdição
deste Tribunal, tendo a sentença sido proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá (fls. 109/111), que julgou procedente o pedido formulado na exordial. Diante da execução da
decisão relativa ao conflito de competência, ressoa que não houve interposição de recurso que a
desafiasse, o que importa na estabilização da competência material nestes autos. No contexto, impõe-se a
aplicação extensiva do inciso XXXVI do art. 5º da CF/88, que impõe, a título de garantia constitucional, o
respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Dito isto, mostra-se de império que,
à margem do entendimento encartado na decisão embargada acerca da competência material na espécie,
o atual momento processual não comporta a rediscussão da matéria, porquanto já consolidada, pelo que
deve prevalecer a decisão proferida pelo órgão competente, que, nesta qualidade, dirimiu o conflito. Nesta
senda, em que pese o fato apontado não consistir em vício formal, naturalmente sanável por esta via
processual, consiste em causa de nulidade absoluta, apreciável em qualquer momento processual e grau
de jurisdição, o que justifica o exame recursal e o resultado do julgamento. Assim, diante do vício material
identificado; e, considerando que o recurso de apelação pende de decisão, é mister que seja
desconstituída a decisão embargada e que seja o recurso incluído em pauta para julgamento. Por
corolário, resta prejudicado o exame das demais matérias veiculadas nos aclaratórios. Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração, para desconstituir a decisão embargada e, em atenção ao
julgamento do conflito de competência incidente, reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar
o apelo, que deve ser pautado com prioridade de julgamento. Belém, 9 de julho de 2019. Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora V PROCESSO: 00040120720138140044 PROCESSO
ANTIGO: 201430174867 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA
COSTA CUNHA Ação: Apelação Cível em: 17/07/2019 APELADO:LUCIVAL CARLOS DE SOUSA
Representante(s): OAB 12489 - CEZAR AUGUSTO REIS TRINDADE (ADVOGADO) CEZAR AUGUSTO
REIS TRINDADE (ADVOGADO) OAB 12489 - CEZAR AUGUSTO REIS TRINDADE (ADVOGADO)
CEZAR AUGUSTO REIS TRINDADE (ADVOGADO) APELANTE:MUNICIPIO DE QUATIPURU -
PREFEITURA MUNICIPAL Representante(s): ELDER REGGIANI ALMEIDA E OUTROS (ADVOGADO) .
Vistos. Diante da certidão retro, pela qual a Secretaria Única de Direito Público e Privado comunica a não
devolução do Aviso de Recebimento referente à comunicação dos atos praticados nestes autos e
considerando o apontamento feito pela antedita Secretaria, determino a expedição de carta de ordem para
ciência das partes acerca dos atos praticados nos autos, estabelecendo o prazo de 20 (vinte) dias, nos
termos do artigo 261 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ROSILEIDE MARIA
DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora PROCESSO: 00045187420168140012 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA
CUNHA Ação: Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:FRANCIELMA DE JESUS PINTO DA SILVA
Representante(s): OAB 19618 - PRISCILLA KARLA AFONSO CARVALHO (ADVOGADO)
APELADO:MUNICIPIO DE CAMETA Representante(s): OAB 18456 - GISELLE MEDEIROS DE PARIJOS
(PROCURADOR(A)) PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO
DOS SANTOS. Vistos. Diante da certidão retro, pela qual a Secretaria Única de Direito Público e Privado
comunica a não devolução do Aviso de Recebimento referente à comunicação dos atos praticados nestes
autos e considerando o apontamento feito pela antedita Secretaria, determino a expedição de carta de
ordem para ciência das partes acerca dos atos praticados nos autos, estabelecendo o prazo de 20 (vinte)
dias, nos termos do artigo 261 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019.
R O S I L E I D E  M A R I A  D A  C O S T A  C U N H A  D e s e m b a r g a d o r a  R e l a t o r a  P R O C E S S O :
00046503420168140012 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Ação: Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:PAULO
ANTONIO DAMASCENO PINHEIRO Representante(s): OAB 19618 - PRISCILLA KARLA AFONSO
CARVALHO (ADVOGADO) APELADO:MUNICIPIO DE CAMETA Representante(s): OAB 13995 - PAULO
CESAR CAMPOS DAS NEVES (PROCURADOR(A)) PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA DO
PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS. Vistos. Diante da certidão retro, pela qual a Secretaria
Única de Direito Público e Privado comunica a não devolução do Aviso de Recebimento referente à
comunicação dos atos praticados nestes autos e considerando o apontamento feito pela antedita
Secretaria, determino a expedição de carta de ordem para ciência das partes acerca dos atos praticados
nos autos, estabelecendo o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 261 do CPC. Intime-se. Cumpra-
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se. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora
P R O C E S S O :  0 0 2 2 4 8 3 0 8 2 0 1 5 8 1 4 1 4 6 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO PARA
SENPA Representante(s): OAB 8963 - CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES (ADVOGADO)
APELADO:MUNICIPIO DE ITAITUBA Representante(s): OAB 9964 - ATEMISTOKHLES AGUIAR DE
SOUSA (ADVOGADO) PROCURADOR(A) DE JUSTICA:ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.
PROCESSO Nº 0022483-08.2015.8.14.1465 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMARCA DE ITAITUBA APELANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO
ESTADO DO PARÁ - SENPA Advogado: Dra. Cynthia Fernanda Oliveira Soares - OAB/PA 8.963 e outros
APELADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA e CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA - CMSI
Advogados: Dr. Diego Cajado Neves (Procurador); Dr. Mailton Marcelo Silva Ferreira - OAB/PA nº 9.206
Procuradora de Justiça: Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE
LIMA PINHEIRO Considerando a certidão de fl.294, determino a expedição de carta de ordem no prazo de
60 (sessenta) dias, para intimação do MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ora sentenciado, acerca do acórdão (fls.
288-290), por meio de oficial de justiça. Concluída a diligência, retornem-me conclusos. Certifique-se.
Belém/PA, 15 de julho de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora VIII
P R O C E S S O :  0 0 5 9 0 7 5 1 7 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:ANTONIO PORTAL LOPES JUNIOR Representante(s): OAB
20053 - DELCINEY D OLIVEIRA CAPUCHO JUNIOR (ADVOGADO) APELADO:ESTADO DO PARA
Representante(s): OAB 3574 - THALES EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (PROCURADOR(A))
PROCURADOR(A) DE JUSTICA:NELSON PEREIRA MEDRADO. Vistos. Em razão da petição de fls. 56,
determino a intimação do Estado do Pará para que manifeste sobre a possibilidade de composição nos
autos. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora PROCESSO: 00867675520158140000 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Ação:
Agravo de Instrumento em: 17/07/2019 AGRAVADO:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
PROMOTOR:JOAO GUALBERTO DOS SANTOS AGRAVANTE:HAMILTON FRANCISCO DE ASSIS
GUEDES Representante(s): OAB 14425 - MARCELO LIMA GUEDES (ADVOGADO) . Vistos.
Considerando que atuei no processo na fase de conhecimento, em juízo de primeiro grau, afirmo meu
impedimento para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, II do Novo Código do Processo Civil. Art.
144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: II - de que conheceu
em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; Redistribua-se, com as cautelas legais. Publique-se e
intime-se. Belém/PA, 15 de julho de 2019. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora 

 
 
 
RESENHA: 17/07/2019 A 17/07/2019 - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO -
VARA: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO PROCESSO: 00010139820108140040 PROCESSO ANTIGO:
201330017927 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE VITÓRIA AMADOR
QUARESMA Ação: Procedimento Comum em: 17/07/2019 APELANTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA (PROMOTOR(A)) OAB 14686 - HUGO MOREIRA
MOUTINHO (PROCURADOR(A)) APELADO:CELIO ALVES DA SILVA Representante(s): OAB 5458-B -
ISAIAS ALVES SILVA (ADVOGADO) PROCURADOR(A) DE JUSTICA:TEREZA CRISTINA BARATA
BATISTA DE LIMA. Conforme dispõe o Provimento nº0006/2006 - CJRMB, fica por este ato intimado, por
meio de seu patrono, para apresentar manifestação ao Recurso Especial interposto nestes autos, no prazo
legal. Belém, 16 de julho de 2019 PROCESSO: 00087823920178140000 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NADJA NARA COBRA MEDA Ação: Agravo de
Instrumento em: 17/07/2019 AGRAVADO:MINISTERIO PUBLICO DE ESTADO DO PARA
Represen tan te ( s ) :  OAB 12224  -  MAYANNA S ILVA  DE  SOUZA (PROMOTOR(A) )
AGRAVANTE:MUNICIPIO DE MARABA Representante(s): OAB 8298 - HAROLDO JUNIOR CUNHA E
SILVA (PROCURADOR(A)) PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA DA CONCEICAO GOMES DE
SOUZA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª Turma de Direito
Público Gabinete da Desª. Nadja Nara Cobra Meda PROCESSO: 0008782-39.2017.8.14.0000
RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA DESPACHO: 1 - Determino que a Secretaria certifique
se já houve o trânsito em julgado do acórdão, às fls. 175/177, que conheceu o recurso e no mérito julgou
parcialmente provido. À Secretaria para as providências cabíveis. P.R.I.C Belém, 15 de julho de 2019.
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Desa. NADJA NARA COBRA MEDA Relatora PROCESSO: 00096306920128140301 PROCESSO
ANTIGO: 201430159679 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICE-PRESIDENTE DO
TRIBUNAL Ação: Procedimento Comum em: 17/07/2019 SENTENCIANTE:JUIZO DE DIREITO DA VARA
CIVEL DA COMARCA DE BELEM SENTENCIADO:INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Representante(s): OAB 21463 - LUIS EDUARDO ALVES LIMA FILHO (PROCURADOR(A))
SENTENCIADO:ISABEL CRISTINA REBELO BRASIL Representante(s): OAB 5555 - FERNANDO
AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA (ADVOGADO) PROCURADOR(A) DE JUSTICA:ESTEVAM ALVES
SAMPAIO FILHO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-
PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º: 0009630-69.2012.814.0301 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE:
ISABEL CRISTINA REBELO BRASIL RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS DECISÃO ISABEL CRISTINA REBELO BRASIL, com fulcro na alínea "a" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 111/117), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: Acórdão n.º 200.400: EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE
TRANSFORMAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REVISÃO DE RMI - RENDA MENSAL
INICIAL COM BASE NO ARTIGO 29, II, §5º DA LEI Nº 8213/91. INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO
ARTIGO 36, §7º DO DECRETO Nº 3048/99. SENTENÇA CONTRÁRIA À SÚMULA Nº 557/STJ E
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO RESP REPETITIVO (RESP Nº 1410.433/MG) E
REPERCUSSÃO GERAL (RE 583834). AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 - A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é no sentido de inaplicabilidade do disposto no
artigo 29, II, §5º da Lei nº 8.213/91 para os casos de benefício de aposentadoria por invalidez decorrente
de conversão de auxílio-doença, sem retorno da segurada ao trabalho, devendo a RMI ser apurada na
forma estabelecida pelo artigo 36, §7º do Decreto nº 3.048/99 segundo o qual a renda mensal inicial - RMI
da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de 100% do salário-de-
benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos
mesmos índices de correção dos benefícios em geral; 2 - O art. 29, II, §5º, da Lei 8.213/91, dispõe que o
cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição somente será admissível se, no período
básico de cálculo - PBC, houver afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento
da contribuição previdenciária, o que não ocorreu no caso; 3 - Decisão contrária ao entendimento da
Súmula nº 557/ STJ e julgamento do Resp Repetitivo nº 1410.433/MG e RE 583834 pela sistemática da
repercussão geral, integralmente reformada em remessa necessária. 4 - Agravo conhecido e não provido.
(2019.00451785-36, 200.400, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-07, Publicado em Não Informado(a)). Sustentou a recorrente,
em síntese, que o acórdão impugnado violou o disposto no artigo 29, II, da Lei n.º 8.213/1991, pelo fato de
fazer jus ao cálculo pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição dentro de 80% do
período contributivo. Sem contrarrazões (fl. 123). É o relatório. Decido. Os requisitos de admissibilidade do
recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao exaurimento da instância, à
legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao interesse recursal e ao preparo, assim como foi
atendido o disposto nos artigos 1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil. Além disso, a tese alegada
pela recorrente é razoável, amoldando-se a impugnação ao disposto no artigo 105, III, da Constituição
Federal. Também foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, salvo melhor
juízo do tribunal competente para julgar o recurso (artigo 255, § 4º, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça). Sendo assim, admito o recurso especial (artigo 1.030, V, do CPC). Remeta-se o feito
ao Superior Tribunal de Justiça Belém, de de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
V i c e - P r e s i d e n t e  d o  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d o  P a r á  P á g i n a  d e  2
____________________________________________________________________________________A
v. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PÚB. 2019. 42 4 

 
 
 
RESENHA: 17/07/2019 A 17/07/2019 - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO -
VARA: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO PROCESSO: 00021151420148140074 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE VITÓRIA AMADOR QUARESMA Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:JOSE SANTOS PESSOA Representante(s): OAB 14558-A -
CARLOS ALBERTO CAETANO (ADVOGADO) APELADO:BRADESCO SEGUROS S/A
APELADO:SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT Representante(s): OAB 14351 - MARILIA
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DIAS ANDRADE (ADVOGADO) OAB 16292 - LUANA SILVA SANTOS (ADVOGADO) . Conforme dispõe o
Provimento nº 0006/2006 - CJRMB, fica por este ato intimado o embargado, por meio de seu patrono, para
apresentar manifestação aos Embargos de Declaração opostos nestes autos, no prazo legal. 16/07/2019
P R O C E S S O :  0 0 0 2 6 9 5 7 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE VITÓRIA AMADOR QUARESMA Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:ORGANIZAÇOES BRISTOL LTDA- ORGBRISTOL
Representante(s): OAB 11499 - CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA (ADVOGADO) OAB 138697 -
EDGAR PRADO DA SILVA LOPES (ADVOGADO) OAB 56345 - FRANCISCO AUGUSTO DE CARVALHO
(ADVOGADO) APELADO:JUNIOR MAGALHAES DE SOUSA APELADO:MARIVALDA DA SILVA
MAGALHAES Representante(s): OAB 10801 - ROMULO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
INTERESSADO:ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA SPE. Conforme dispõe o Provimento nº 0006/2006 -
CJRMB, fica por este ato intimado o embargado, por meio de seu patrono, para apresentar manifestação
aos Embargos de Declaração opostos nestes autos, no prazo legal. 16/07/2019 PROCESSO:
00088847020138140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ELIANE VITÓRIA AMADOR QUARESMA Ação: Procedimento Comum em: 17/07/2019
APELANTE:GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Representante(s): OAB 19809
- FABRICIO GOMES CRISTINO (ADVOGADO) OAB 107477 - RODRIGO MOURA FARIA VERDINI
(ADVOGADO) APELADO:MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ Representante(s): OAB 14220 - FABIO
ROGERIO MOURA MONTALVAO DAS NEVES (ADVOGADO) OAB 26942 - NELSON PEDRO BATISTA
DAS NEVES (ADVOGADO) LITISCONSORTE:LUCIANO PORFÍRIO DE OLIVEIRA SEGURA
Representante(s): OAB 14220 - FABIO ROGERIO MOURA MONTALVAO DAS NEVES (ADVOGADO)
OAB 26942 - NELSON PEDRO BATISTA DAS NEVES (ADVOGADO) . Conforme dispõe o Provimento nº
0006/2006 - CJRMB, fica por este ato intimado o embargado, por meio de seu patrono, para apresentar
manifestação aos Embargos de Declaração opostos nestes autos, no prazo legal. 16/07/2019
P R O C E S S O :  0 0 0 9 3 1 7 6 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Ação:
Agravo de Instrumento em: 17/07/2019 AGRAVANTE:RIVANY RAMOS IWAMOTO Representante(s):
OAB 23552 - ROMULO AUGUSTO DE SALES AMORAS (ADVOGADO) AGRAVADO:RICARDO DA
SILVA SANTA BRIGIDA AGRAVADO:MARIA DE NAZARE BRITO E SILVA Representante(s): OAB 15628
- FELIPE DE SOUSA FERREIRA (ADVOGADO) . Vistos etc. Intimem-se a parte Agravada, no prazo de 05
(cinco) dias, para se manifestarem acerca da petição de fl. 208. À Secretaria para as devidas providências.
Belém, 08 de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora
P R O C E S S O :  0 0 1 1 7 7 1 5 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO Ação:
Agravo de Instrumento em: 17/07/2019 AGRAVANTE:PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
Representante(s): OAB 14935 - ERIKA MONIQUE PARAENSE DE OLIVEIRA SERRA (ADVOGADO) OAB
14049 - ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU (ADVOGADO) OAB 11542 - DANIELLE VALLE
COUTO (ADVOGADO) AGRAVADO:BACIA AMAZÔNICA PRATICOS S/S LTDA Representante(s): OAB
11203 - SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL
COUTINHO SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE
DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0011771-
52.2016.8.14.0000 AGRAVANTE: BACIA AMAZÔNICA PRÁTICOS S/S LTDA. ADVOGADO: SÉRGIO
AUGUSTO AZAVEDO ROSA - OAB/PA 11.203 AGRAVADO(A): PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRAS ADVOGADO: ERIKA MONIQUE PARAENSE SERRA - OAB/PA 14.935 RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de
recurso de Agravo Interno interposto por BACIA AMAZÔNICA PRÁTICOS S/S LTDA., em face de decisão
monocrática de lavra da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (fls. 1.082/1.083), que
atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO
S/A - PETROBRAS, suspendendo qualquer ato executório nos autos da Ação n.º 0087649-
84.2015.8.14.0301 (Execução Provisória da Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n.º 0053551-
10.2014.8.14.0301), até o julgamento final do recurso de Agravo de Instrumento. Em suas razões
recursais de Agravo Interno (fls. 1.118/1.141), pretende a parte agravante que este Juízo reconsidere a
decisão monocrática agravada, para declarar que apenas continua proibida a liberação de valores
controversos oriundos da condenação do Acordo do SINDANPA, mas que permanecem hígidos os
ditames da sentença, assim como o fez na medida cautelar, ressalvando a liberação dos valores
incontroversos, oriundos dos valores do antigo contrato. A parte agravada apresentou Contrarrazões ao
Agravo Interno às fls. 1.149/1.155, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus
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termos. É o breve relatório. Decido. Conforme narrado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto
com a única finalidade de que este Juízo esclarecesse que apenas continuaria proibida a liberação de
valores incontroversos oriundos da condenação do Acordo do SINDANPA, ressalvando a liberação de
valores incontroversos. Ocorre que, conforme informado pela própria agravante (fl. 1.126), esta já efetuou
o levantamento da quantia dita como incontroversa nos autos da presente ação originária, qual seja, o
montante de R$ 11.796.277,33 (onze milhões, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta e sete
reais e trinta e três centavos), haja vista que foi realizada a penhora no rosto dos autos do Processo n.º
0087649-84.2015.8.14.0301, onde havia sido bloqueado o montante de R$ 12.127.177,37 (doze milhões,
cento e vinte e sete mil, cento e setenta e sete reais e trinta e sete centavos). Ademais, em consulta ao
sistema LIBRA, verifica-se que as partes firmaram acordo nos autos da Apelação n.º 0053551-
10.2014.8.14.0301, perante o qual concordaram com o pagamento da quantia dita como incontroversa
(documento anexo, que passa a fazer parte da presente decisão), restando, portanto, exaurido o objeto do
presente Agravo Interno. Assim, pelos motivos supracitados, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo
Interno, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ter restado prejudicado, ante a
perda superveniente do objeto recursal. Belém, 11 de julho de 2019. DESEMBARGADORA MARIA DO
CÉO MACIEL COUTINHO Relatora 

 
 
 
RESENHA: 17/07/2019 A 17/07/2019 - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO -
VARA: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO PROCESSO: 00002491420158140501 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA TAVARES Ação: Apelação
Cível em: 17/07/2019 APELANTE:BANCO BMG SA Representante(s): OAB 109730 - FLAVIA ALMEIDA
MOURA DI LATELLA (ADVOGADO) OAB RJ 173.524 - MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
(ADVOGADO) OAB 63440 -  MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO)
APELADO:BENEDITO MARTINHO DE SOUZA CAVALERO Representante(s): OAB 9365-A - MARCELO
NAZARENO LIMA ARRIFANO (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0000249-14.2015.8.14.0501 COMARCA DE ORIGEM: MOSQUEIRO APELANTE:
BANCO BMG S/A. ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO LIMA - OAB-MG 63.440 APELADO:
BENEDITO MARTINHO DE SOUZA CAVALLERO ADVOGADO: MARCELO NAZARENO LIMA
ARRIFANO - OAB 9.365-A RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES DESPACHO Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S/A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível Distrital de Mosqueiro, que julgou parcialmente procedente a Ação por Perdas e
Danos cumulada com Reparação por Danos Morais proposta por BENEDITO MARTINHO DE SOUZA
CAVALLERO. Analisando os autos, percebo que após a interposição do recurso de apelação e da
apresentação de contrarrazões, o Apelado noticiou que, embora julgada procedente a presente Ação, seu
nome está inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito (fl. 124), requerendo, inclusive, concessão, em
sede recursal, de tutela de urgência, para ordenar a retirada de seu nome do rol dos referidos Órgãos.
Assim, com fundamento nos arts. 10 e 933 do CPC, e para evitar qualquer decisão surpresa nos autos,
determino a abertura de vistas ao Apelante, para que se manifeste acerca da petição de fls. 121/124, no
prazo de 05 (cinco) dias. À Secretaria para providências. Belém, (PA), 12 de julho de 2019. Desa. EDINÉA
OLIVEIRA TAVARES Desembargadora  Re la tora  Ass ina tura  e le t rôn ica  PROCESSO:
00006879220148140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDINEA OLIVEIRA TAVARES Ação: Apelação Cível em: 17/07/2019 APELADO:BANCO RODOBENS SA
Representante(s): OAB 208972 - THIAGO TAGLIAFERRO LOPES (ADVOGADO) APELANTE:SILVA
RODRIGUES E SILVA RODRIGUES LTDA-ME Representante(s): OAB 7960 - HILDEMAN ANTONIO
ROMERO COLMENARES JR. (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0000687-92.2014.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: SILVA
RODRIGUES E SILVA RODRIGUES LTDA - ME ADVOGADO: HILDEMAN ANTONIO ROMERO
COLMENARES JR - OAB 7.960 APELADO: BANCO RODOBENS S/A ADVOGADO: FLÁVIO GERALDO
FERREIRA DA SILVA - OAB 9.117-A RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES DESPACHO Em
consulta ao Sistema Libra, constata-se a existência do Agravo de Instrumento nº 0032467-
84.2013.8.14.0301- SAP 2013.3.027585-6), interposto em face de decisão interlocutória proferida na fase
de conhecimento de processo conexo ao presente feito, o qual foi distribuída nesta E. Corte à relatoria do
Exmo. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. Com efeito, considerando que o primeiro
recurso protocolado no Tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no
mesmo processo ou em processo conexo, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo Único do
CPC/15 e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, torna-se necessário a redistribuição do presente
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recurso ao relator prevento. P.R.I.C. À Secretaria para providenciar o cancelamento, com a respectiva
baixa nos registros de pendência desta Relatora, bem como, sejam os autos remetidos à Vice-Presidência
para os ulteriores de direito. Belém, 12 de julho de 2019. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica PROCESSO: 00052956220108140006 PROCESSO ANTIGO:
201430181953 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Ação: Apelação Cível em: 17/07/2019 APELADO:SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
S/A Representante(s): NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (ADVOGADO) ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS
(ADVOGADO) FRANCISCA LEONEIDE LIMA SOUZA (ADVOGADO) APELANTE:CRISTINO SANCHES
DE BRITO APELANTE:ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA APELANTE:KLEBER JORGE
FERREIRA COSTA APELANTE:HAMILTON NORONHA FILHO APELANTE:FRANCISCO SOARES DA
SILVA FILHO APELANTE:MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS APELANTE:MARIA MENEZES DOS
SANTOS APELANTE:MARIA ULAMIRA DA SILVA BARROS Representante(s): MARIA DE NAZARE
RAMOS NUNES E OUTROS (ADVOGADO) APELANTE:MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS
APELANTE:GRACA MARIA CORREA DA SILVA. PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO APELAÇÃO Nº 0005295-62.2010.8.14.0006 COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: CRISTINO SANCHES DE BRITO E OUTROS ADVOGADO: MARIA DE NAZARÉ RAMOS
NUNES - OAB-PA 10.383 APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A.
ADVOGADO: MELINA SILVA GOMES - OAB-PA 23.875 RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA
TAVARES DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CRISTINO SANCHES DE BRITO E
OUTROS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Ananindeua, que
julgou improcedente a Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária proposta pelos
Apelantes contra Sul América Companhia de Seguros Gerais S/A., ora apelada. Analisando os autos,
percebo que, após a sentença e antes da interposição do recurso de apelação de fls. 423/446, a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, à fl. 420/421, na qualidade de atual operadora do FCVS - Fundo de
Compensação de Variações Salariais, requereu vistas dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, para "aferir
se, de fato, o seguro discutido no presente feito está vinculado a contrato averbado na Apólice Pública do
SH/SFH - Ramo 66, de modo a justificar o seu ingresso no presente feito." O aludido petitório jamais foi
apreciado, prosseguindo o feito até distribuição à minha relatoria em 15/02/2017. Ouvido o Ministério
Público, este deixou de apresentar manifestação por considerar não existir, no caso, interesse público.
Entendo, porém, que a CEF deva ser ouvida para dizer se tem interesse no feito, até mesmo porque, se
interesse existir, modificará a competência para processamento e julgamento do feito. Posto isto, abra-se
vistas à Caixa Econômica Federal, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para informar se tem interesse de
ingressar no presente. À Secretaria para providências. Belém, (PA), 12 de julho de 2019. Desa. EDINÉA
OLIVEIRA TAVARES Desembargadora  Re la tora  Ass ina tura  e le t rôn ica  PROCESSO:
00069334820168140006 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ELIANE VITÓRIA AMADOR QUARESMA Ação: Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:ODIAS
LOPES DOS SANTOS Representante(s): OAB 16166 - CARLOS EDUARDO AZEVEDO MOURA
(ADVOGADO) APELADO:BANCO DO ESTADO DO PARA SA Representante(s): OAB 11362 - ERON
CAMPOS SILVA (ADVOGADO) OAB 10328 - CLISTENES DA SILVA VITAL (ADVOGADO) . Conforme
dispõe o Provimento nº 0006/2006 - CJRMB, fica por este ato intimado, por meio de seu patrono, para
apresentar manifestação ao Agravo Interno, interposto nestes autos, no prazo legal. Belém, 16/07/2019
P R O C E S S O :  0 0 0 7 4 6 9 8 1 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA TAVARES Ação: Apelação
Cível em: 17/07/2019 APELADO:LORENA SILVA CUIMAR Representante(s): OAB 20235 - TATYANA
CRISTINA MOURAO JATAHY (ADVOGADO) APELANTE:META EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA APELANTE:CKOM ENGENHARIA LTDA Representante(s): OAB 9678-A - CHEDID GEORGES
ABDULMASSIH (ADVOGADO) OAB 8008 - GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR (ADVOGADO)
. PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇ"O CÍVEL Nº 0007469-
81.2015.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: META EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS APELNTE: CKOM ENGENHARIA LTDA ADVOGADO: GEORGES CHEDID
ABDULMASSIH - OAB 8.008 ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH - OAB 9.678-A
APELADO: LORENA SILVA CUIMAR ADVOGADO: TATYANA CRISTINA MOURÃO JATAHY - OAB
20.235 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES D E S P A C H O Considerando a preliminar de
impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de contrarrazões à apelação
(fls. 300/302), intime-se os Apelantes para que apresentem manifestação, bem como, promovam a
comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, conforme estabelecido no art. 99, §2º e §6º do CPC. À Secretaria para as devidas
providências. Belém, (PA), 12 de julho de 2019. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora
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Relatora Assinatura Eletrônica PROCESSO: 00127236520158140000 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA TAVARES Ação: Agravo de
Instrumento em: 17/07/2019 AGRAVADO:ACACIO AUGUSTO CENTENO NETO Representante(s): OAB
15042 - ALEX PINHEIRO CENTENO (ADVOGADO) AGRAVADO:MUNICIPIO DE BELEM
AGRAVANTE:ARIADNE DA COSTA PERES CONTENTE Representante(s): OAB 6651 - ANA CRISTINA
DA SILVA BEZERRA (ADVOGADO) PROCURADOR(A) DE JUSTICA:ROSA MARIA RODRIGUES
CARVALHO. PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N° 0012723-
65.2015.8.14.0000 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM AGRAVANTE: ARIADNE DA COSTA PERES
CONTENTE ADVOGADO: ANA CRISTINA DA SILVA BEZERRA - OAB-PA 6.651 AGRAVADO: ACÁCIO
AUGUSTO CENTENO NETO ADVOGADO: ALEX PINHEIRO CENTENO - OAB-PA 15.042 ADVOGADA:
PAULA ANDRÉA MESSEDER ZALUTH - OAB-PA 18.950 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA
TAVARES D E S P A C H O Conforme despacho de fl. 225, julguei-me suspeita para atuar no presente
feito (CPC, art. 145, §1), não vislumbrando motivos para os autos ter voltado conclusos. POSTO ISTO,
encaminhem-se os autos à Secretaria para que dê cumprimento ao retromencionado despacho,
promovendo, inclusive, a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora. Belém,
(PA), 12 de julho de 2019. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Assinatura
E l e t r ô n i c a  P R O C E S S O :  0 0 1 8 0 3 2 8 3 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA TAVARES Ação: Apelação
Cível em: 17/07/2019 APELANTE:LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA Representante(s): OAB 6141
- FABIO MONTEIRO GOMES (ADVOGADO) APELADO:CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
Representante(s): OAB 12358 - FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES (ADVOGADO) . PODER
JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0018032-83.2014.8.14.0006 COMARCA
DE ORIGEM: ANANINDEUA APELANTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA ADVOGADO: FÁBIO
MONTEIRO GOMES - OAB 6.141 APELADO: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES - OAB 12.358 RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA
TAVARES DESPACHO Em consulta ao Sistema Libra, constata-se a existência do Agravo de Instrumento
nº 0009144-28.2014.8.14.0006 - SAP 2014.3.029848-5), interposto em face de decisão interlocutória
proferida na fase de conhecimento de processo conexo ao presente feito, o qual foi distribuída nesta E.
Corte à relatoria do Exmo. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Considerando que
o primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente
interposto no mesmo processo ou em processo conexo, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo
Único do CPC/15 e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, torna-se necessária a redistribuição do
presente recurso ao relator prevento. Assim, com fundamento nos mencionados dispositivos, determino o
encaminhamento dos autos à Vice-presidência para fins de redistribuição do feito por prevenção. À
Secretaria para providências. Belém, (PA), 12 de julho de 2019. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica PROCESSO: 00229325120018140301 PROCESSO ANTIGO:
201430113980 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Ação: Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:BANCO DA AMAZONIA SA Representante(s):
JOSIANE MARIA MAUES DA COSTA FRANCO E OUTROS (ADVOGADO) APELADO:SAMUEL
KABACZNIK APELADO:ALEGRIA GABBAY ASSAYAG KABACZNIK Representante(s): NELSON PINTO
(ADVOGADO) AUGUSTO OTAVIANO COSTA MIRANDA (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁIO 2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0022932-51.2001.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA ADVOGADO: JOSIANE MARIA MAUES DA COSTA FRANCO -
OAB 7.308 APELADO: ALEGRIA GABBAY ASSAYAG KABACZNIK APELADO: SAMUEL KABACZNIK
ADVOGADO: MARCOS JAYME ASSAYAG - OAB 12.172 RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA
TAVARES D E S P A C H O Por motivo de foro íntimo, julgo-me suspeita de atuar no presente feito. (CPC
- art. 145, § 1º). Encaminhem-se os presentes autos à Secretaria correspondente, para as providências de
praxe, e consequente redistribuição. Belém, (PA), 12 de Julho de 2019. DESA. EDINÉA OLIVEIRA
TAVARES Desembargadora Relatora Assinatura Eletrônica PROCESSO: 00290806120138140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA
TAVARES Ação: Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:SILVA RODRIGUES E SILVA RODRIGUES
LTDA ME Representante(s): OAB 7960 - HILDEMAN ANTONIO ROMERO COLMENARES JR.
(ADVOGADO) APELADO:BANCO FINASA BMC SA Representante(s): OAB 9117-A - FLAVIO GERALDO
FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0029080-61.2013.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: SILVA
RODRIGUES E SILVA RODRIGUES LTDA - ME ADVOGADO: HILDEMAN ANTONIO ROMERO
COLMENARES JR - OAB 7.960 APELADO: BANCO FINASA BMC S/A ADVOGADO: FLÁVIO GERALDO
FERREIRA DA SILVA - OAB 9.117-A RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES DESPACHO Em
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consulta ao Sistema Libra, constata-se a existência do Agravo de Instrumento nº 0032468-
69.2013.8.14.0301- SAP 2014.3.005699-0), interposto em face de decisão interlocutória proferida na fase
de conhecimento de processo conexo ao presente feito, o qual foi distribuída nesta E. Corte à relatoria do
Exmo. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. Considerando que o primeiro recurso
protocolado no Tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo
processo ou em processo conexo, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo Único do CPC/15 e 116
do Regimento Interno deste E. Tribunal, torna-se necessário a redistribuição do presente recurso ao relator
prevento. P.R.I.C. À Secretaria para providenciar o cancelamento, com a respectiva baixa nos registros de
pendência desta Relatora, bem como, sejam os autos remetidos à Vice-Presidência para os ulteriores de
direito. Belém, 12 de julho de 2019. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Ass.
E l e t r ô n i c a  P R O C E S S O :  0 0 2 9 3 4 9 3 7 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL Ação:
Procedimento Comum em: 17/07/2019 APELANTE/APELADO:GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA Representante(s): OAB 11847 - ALESSANDRO PUGET OLIVA (ADVOGADO) OAB
17352 - ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 21353 - GABRIEL
ARAUJO ANDRADE (ADVOGADO) APELADO/APELANTE:GLEYDSON COSTA DE SOUZA
APELADO/APELANTE:RENATA CARDOSO DA SILVA SOUZA Representante(s): OAB 13370 -
ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0029349-37.2012.814.0301 AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO AGRAVANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: GLEYDSON COSTA DE SOUZA E RENATA CARDOSO DA SILVA
SOUZA DESPACHO GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento art.
1.042 do Código de Processo Civil, interpôs agravo em recurso especial (fls. 312-320) contra a decisão
que negou seguimento a recurso especial (fl. 296). Apresentaram-se contrarrazões (fls. 338-344). As
razões recursais não ensejam a retratação da decisão agravada, que a mantenho, por seus próprios
fundamentos (art. 1.042, § 2º, do CPC). Remeta-se o feito ao Superior Tribunal de Justiça (art. 1.042, § 4º,
do CPC). Publique-se. Intimem-se. À Secretaria, para cumprimento. Belém/PA, ____ de ______________
de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone:
(91) 3205-3044 PRI.2019.102 1 PROCESSO: 00416475520098140301 PROCESSO ANTIGO:
201130169126 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Ação: Apelação Cível em: 17/07/2019 APELADO:ARTHUR JORGE REPRESENTACOES LTDA
Representan te (s ) :  ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR E OUTROS (ADVOGADO)
APELANTE:CARGILL AGRICOLA S/A Representante(s): LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES E
OUTROS (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO
ESPECIAL EM APELAÇÃO Nº 0041647-55.2009.8.14.0301 (II VOLUMES) COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM RECORRENTE: CARGILL AGRÍCOLA S/A ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO
RODRIGUES - OAB 13.152 RECORRIDO: ARTHUR JORGE REPRESENTAÇÕES LTDA ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB 9.117 RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES D
E S P A C H O Considerando que o processo foi baixado ao Juízo de primeiro grau para apreciação do
requerimento de execução provisória (determinação de fl. 699), enquanto pendente o julgamento, pelo
Superior Tribunal de Justiça, do Agravo (fls. 634/643) interposto contra a decisão da Vice-Presidência
desta E. Corte que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial (fls. 629/632);
Constato que a redistribuição do feito a esta Relatoria se deu de forma equivocada, motivo pelo qual
determino o cancelamento, com a respectiva baixa nos registros de pendência desta Relatora, bem como,
que sejam os autos remetidos à Vice-Presidência para os ulteriores de direito. P.R.I.C. À Secretaria para
providências. Belém, 12 de julho de 2019. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora
Ass .  E l e t r ôn i ca  PROCESSO:  00417722420158140301  PROCESSO ANT IGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA TAVARES Ação: Apelação
Cível em: 17/07/2019 APELANTE:AYMORE CFI AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA Representante(s): OAB 21277 - CAMILLA MOURA ULIANA (ADVOGADO)
APELADO:ELIANE PEREIRA DOS SANTOS. PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041772-24.2015.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. ADVOGADA: CAMILLA MOURA ULIANA
- OAB-PA 21.277 APELADO: ELIANE PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS
AUTOS RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES DESPACHO Trata-se de Apelação Cível
interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., objetivando a reforma de
sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, que indeferiu a inicial da AÇÃO DE BUSCA
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E APREENSÃO proposta pelo Apelante contra ELIANE PEREIRA DOS SANTOS, aqui Apelada.
Analisando os autos, percebo que já houve o julgamento do presente Recurso de Apelação, conforme fls.
50/53, onde foi provido o apelo. Porém, após o julgamento, foi expedido ato ordinatório (fl. 54) para que o
Apelante recolhesse custas para expedição de carta de intimação para a Apelada tomar ciência do
decisum, o que não ocorreu, conforme certidão de fl. 55. Apesar do não recolhimento das custas, entendo
que é desnecessária a intimação da Apelada para tomar ciência do julgamento de 2º Grau. Destaco que,
neste aspecto, o CPC de 1973 determinava, em seu art. 296, parágrafo único, que em caso de
indeferimento da inicial, o autor poderia apelar e que, "não sendo reformada a decisão, os autos serão
imediatamente encaminhados ao tribunal competente.", diferentemente do CPC atual, no art. 331, § 1º,
que determina que o réu seja citado para responder ao recurso. Porém, vejo que a apelação foi interposta
em 25/08/2015, aplicando-se na época o CPC de 1973 (princípio do tempus regit actum). Assim, e
considerando que, sob a égide do CPC de 1973, não havia necessidade da citação do réu para
apresentação de contrarrazões, entendo que também não há a necessidade de intimação da ré apelada
para tomar ciência do julgamento em segunda instância da presente ação, não havendo obrigatoriedade,
neste momento, da triangulação processual. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE
DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO
PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL
AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. 1. Os acórdãos confrontados por ocasião da alegação de existência de divergência
jurisprudencial não guardam similitude fática apta a amparar o provimento do recurso. Enquanto o acórdão
recorrido tratou de matéria relativa à concessão de medida cautelar inaudita altera pars nos autos de ação
de improbidade administrativa, o aresto colacionado para confronto (REsp nº 1.148.296/SP) cuidou de
hipótese na qual já havia sido aperfeiçoada a triangulação jurídico-processual de ação ajuizada com o
intuito de discutir a anulação de lançamentos tributários. 2. Nos casos em que o agravo de instrumento
tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente
recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões,
porquanto a relação processual ainda não formada. 3. Em sendo possível a concessão de medida cautelar
sem a prévia oitiva da parte contrária, não há óbice a que, em sede de agravo de instrumento, seja dado
provimento ao recurso para o fim de conceder a medida restritiva, momento a partir do qual a parte
prejudicada terá ciência do processo e estará habilitada a praticar os meios processuais cabíveis. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018) Posto isto, e considerando a
desnecessidade de intimação da parte Apelada para tomar ciência do julgamento de 2ª instância,
certifique a Secretaria o trânsito em julgado do decisum de fl. 50/53, promovendo a baixa de pendência
referente a esta Relatora, com a posterior remessa dos autos ao Juízo de origem. P.R.I.C; À Secretaria
para providências. Belém, (PA), 12 de julho de 2019. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora Assinatura eletrônica PROCESSO: 00432628620128140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA TAVARES Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELADO:JOÃO VICENTE CÂMARA CAVALCANTE Representante(s):
OAB 8539 - GILZELY MEDEIROS DE BRITO (ADVOGADO) APELANTE:GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA - CHEVROLET Representante(s): OAB 19353 - BRUNO NOVAES B CAVALCANTI
(ADVOGADO) APELANTE:IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A Representante(s): OAB 9232 - ARLEN
PINTO MOREIRA (ADVOGADO) OAB 17392 - GABRIELLA DO VALE CALVINHO (ADVOGADO) OAB
20216 - THANYELE DE MESQUITA FARIA (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO Nº 0043262-86.2012.8.14.0301 (III
VOLUMES) COMARCA DE ORIGEM: BELÉM RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - OAB 33.668 LITISCONSORTE:
IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA - OAB 9.232
RECORRIDO: JOAO VICENTE CAMARA CAVALCANTE ADVOGADO: GILZELY MEDEIROS DE BRITO -
OAB 8.539 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES D E S P A C H O Considerando o
exaurimento da competência desta Relatora, haja vista encontrar-se o presente feito em fase de Recurso
Especial, remetam-se os autos à Vice-Presidência desta E. Corte para os ulteriores de direito. À Secretaria
para providências. Belém, (PA), 12 de julho de 2019. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora Assinatura eletrônica 
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RESENHA: 17/07/2019 A 17/07/2019 - SECRETARIA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA - VARA: 1ª CÂMARA
CÍVEL ISOLADA PROCESSO: 00141052520098140301 PROCESSO ANTIGO: 201330006566
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE VITÓRIA AMADOR QUARESMA Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELADO:IZABEL ARAUJO GEMAQUE Representante(s): OAB 10373 -
ANDRE AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA (ADVOGADO) OAB 127515 - PRISCILA ANDRADE DOS
SANTOS (ADVOGADO) APELANTE:SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT
Representante(s): OAB 15478 - ALESSANDRA ALVES FERRAZ (ADVOGADO) OAB 10.203 -
MANUELLE LINS CAVALCANTE BRAGA (ADVOGADO) OAB 26781 - TALES MILETO DE ASSIS DA
SILVA (ADVOGADO) OAB 11307-A - ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO)
PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA DA CONCEICAO DE MATTOS SOUSA. Conforme dispõe o
Provimento nº 006/2006 - CJRMB, fica por este ato intimado o embargado, por meio de seu patrono, para
apresentar manifestação aos Embargos de Declaração opostos nestes autos, no prazo legal. Belém, 16 de
julho de 2019 

 
 
 
RESENHA: 17/07/2019 A 17/07/2019 - SECRETARIA 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA - VARA: 2ª CÂMARA
CÍVEL ISOLADA PROCESSO: 00005177420128140048 PROCESSO ANTIGO: 201430043418
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Ação:
Ação Civil Pública em: 17/07/2019 APELANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
PROMOTOR(A):AMARILDO DA SILVA GUERRA APELADO:MUNICIPIO DE SALINOPOLIS
Representante(s): PAULA DANIELLE LIMA DA SILVA (ADVOGADO) MARCIO MORAES (ADVOGADO)
APELADO:REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONCALVES APELADO:LUIZ AMERICO RODRIGUES
PEREIRA APELADO:FIC - FACULDADE INTEGRADA CARAJAS Representante(s): ANTONIO CARLOS
AIDO MACIEL E OUTROS (ADVOGADO) APELADO:FERNANDO FARIAS PINTO FILHO
Representante(s): ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (ADVOGADO) APELADO:VAGNER
SANTOS CURI. Vistos. Diante dos documentos juntados às fls. 1.107/1.113, determino a intimação do
Ministério Público do Estado do Pará para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de
10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ROSILEIDE MARIA DA COSTA
CUNHA Desembargadora Relatora PROCESSO: 00025965120148140017 PROCESSO ANTIGO:
201430224050 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA
CUNHA Ação: Ação Civil Pública em: 17/07/2019 AGRAVADO:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA PROMOTOR(A):CREMILDA AQUINO DA COSTA AGRAVANTE:OLIVIOMAR SOUSA BARROS
Representante(s): OAB 10686 - CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO) OAB 18883 -
FERNANDA LILIAN SOUSA DE JESUS (ADVOGADO) PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIZA
MACHADO DA SILVA LIMA. Vistos. Diante da certidão retro, estabeleço o prazo de 20 (vinte) dias, nos
termos do artigo 261 do CPC, para cumprimento da carta de ordem. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10
de julho de 2019. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora PROCESSO:
0 0 1 4 2 9 2 8 1 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 3 3 0 2 2 2 4 0 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s): MARINA ROCHA
PONTES DE SOUSA - PROC. MUNIC. (ADVOGADO) APELADO:ARMANDO ALVARO ALVES
TUPIASSU. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA
PROCESSO Nº 0014292-81.2010.814.0301 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: MUNICÍPIO DE
BELÉM RECORRIDO: ARMANDO ALVARO ALVES TUPIASSU DECISÃO O Município de Belém, com
fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls.
60-69), insurgindo-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: "EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO, MANTENDO A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E REFORMOU A
SENTENÇA EM RELAÇÃO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO PELO
FISCO MUNICIPAL. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O parcelamento concedido pelo Município de Belém não se
amolda a espécie de moratória disposta no art. 152 do CTN, uma vez que o próprio Fisco Municipal
reconhece que não fora concedido por lei específica, logo, esse parcelamento não tem o condão de
interromper a prescrição, muito menos suspendê-la no período de 05/02 a 05/11 de cada exercício, uma
vez que não existe previsão no Código Tributário Nacional. Recurso conhecido e negado provimento."
Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto nos art. 174, 151,
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VI e 97, VI, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que a possibilidade de pagamento do imposto
predial territorial urbano - IPTU, de forma parcelada, implica a suspensão da exigibilidade do tributo e,
consequentemente, a suspensão do prazo prescricional. Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 73). O
processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - Nugep, aguardando o
julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Considerando o julgamento do
recurso que ensejou a suspensão do feito, passo à análise do caso, levando em conta as teses fixadas no
acórdão paradigma. É o relatório. Decido. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, "b", do Código
de Processo Civil, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do Superior
Tribunal de Justiça exarado no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.658.517-PA - Tema 980 do
STJ, no qual foram fixadas as seguintes teses: · (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; · (ii) O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva
da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. Sendo assim, não admito o recurso
especial (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, 11 de julho de 2019.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-
3044 PUB 2019.63 9 PROCESSO: 00158733320108140301 PROCESSO ANTIGO: 201430037271
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s): KARITAS
LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS - PROC MUNICIPIO (ADVOGADO) APELADO:ALBERTO DOS
SANTOS MELLO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-
PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º 0015873-33.2010.814.0301 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM RECORRIDO: ALBERTO DOS SANTOS MELLO DECISÃO O Município de
Belém, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs
recurso especial (fls. 67/77), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: "AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A DECRETAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E REFORMOU A SENTENÇA EM RELAÇÃO A PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO PELO FISCO MUNICIPAL. INTERRUPÇÃO E
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O parcelamento concedido pelo Município de Belém não se amolda a espécie de moratória disposta no
art. 152 do CTN, uma vez que o próprio Fisco Municipal reconhece que não fora concedido por lei
específica, logo, esse parcelamento não tem o condão de interromper a prescrição, muito menos
suspendê-la no período de 05/02 a 05/11 de cada exercício, uma vez que não existe previsão no Código
Tributário Nacional. Recurso conhecido e negado provimento". Sustentou o recorrente, em síntese, que o
acórdão impugnado teria violado o disposto nos arts. 97, VI, 151, I, 152, 153, III, b, c/c o art. 155-A, 160, e
174, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que a possibilidade de pagamento do imposto predial
territorial urbano - IPTU, de forma parcelada, implica a suspensão da exigibilidade do tributo e,
consequentemente, a suspensão do prazo prescricional. Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 79). O
processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - Nugep, aguardando o
julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 80). E, considerando o
julgamento do recurso que ensejou a suspensão do feito, passo à análise do caso, levando em conta as
teses fixadas no acórdão paradigma. É o relatório. Decido. A hipótese amolda-se ao disposto no art. 1.030,
I, "b", do Código de Processo Civil, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com
entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento do recurso especial repetitivo nº
1.658.517-PA - Tema 980 do STJ, no qual foram fixadas as seguintes teses: · (i) O termo inicial do prazo
prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação; · (ii) O parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. Sendo
assim, não admito o recurso especial (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Belém/PA,
_______de _____________________de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza,
CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PUB.2019.40 3 PROCESSO:
0 0 1 6 7 8 7 9 8 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 4 3 0 2 5 4 9 9 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s): RAFAEL MOTA
DE QUEIROZ - PROC. MUNICIPAL (ADVOGADO) APELADO:JOAO BATISTA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º 0016787-
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98.2009.814.0301 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM RECORRIDO: JOÃO
BATISTA DECISÃO O Município de Belém, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105
da Constituição Federal, interpôs recurso especial (protocolo n. 2016.00995098-38, fls. 90/97), insurgindo-
se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:
"AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO, MANTENDO A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E REFORMOU A
SENTENÇA EM RELAÇÃO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO PELO
FISCO MUNICIPAL. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O parcelamento concedido pelo Município de Belém não se
amolda a espécie de moratória disposta no art. 152 do CTN, uma vez que o próprio Fisco Municipal
reconhece que não fora concedido por lei específica, logo, esse parcelamento não tem o condão de
interromper a prescrição, muito menos suspendê-la no período de 05/02 a 05/11 de cada exercício, uma
vez que não existe previsão no Código Tributário Nacional. Recurso conhecido e negado provimento".
Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto nos arts. 97, VI,
151, I, 152, 153, III, b, c/c o art. 155-A, e 174, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que a
possibilidade de pagamento do imposto predial territorial urbano - IPTU, de forma parcelada, implica a
suspensão da exigibilidade do tributo e, consequentemente, a suspensão do prazo prescricional. Não
foram apresentadas contrarrazões (fl. 99). O processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes - Nugep, aguardando o julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de
Justiça (fl. 100). E, considerando o julgamento do recurso que ensejou a suspensão do feito, passo à
análise do caso, levando em conta as teses fixadas no acórdão paradigma. É o relatório. Decido. O caso
se enquadra no disposto no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, haja vista que o acórdão
recorrido está em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento
do recurso especial repetitivo nº 1.658.517-PA - Tema 980 do STJ, no qual foram fixadas as seguintes
teses: · (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; · (ii) O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu. Sendo assim, não admito o recurso especial (art. 1.030, I, do CPC).
À Secretaria, para os ulteriores de direito, inclusive proceder ao desentranhamento do recurso especial
(protocolo n. 2016.00995356-40) juntado às fls. 77/84 e anexo (fl.85), eis que pertinentes ao feito de n.
0013044-92.2009.814.0301. Certifique-se o ocorrido. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, _______de
_____________________de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP:
66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PUB.2019.41 3 PROCESSO: 00178036220098140301
PROCESSO ANTIGO: 201430245824 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICE-
PRESIDENTE DO TRIBUNAL Ação: Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s): DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - PROC. MUNICIPAL (ADVOGADO)
APELADO:MANOEL CHAGAS FILHO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º 0017803-62.2009.814.0301 RECURSO ESPECIAL
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM RECORRIDO: MANOEL CHAGAS FILHO DECISÃO O Município
de Belém, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso
especial (fls. 81/86), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
cuja ementa tem o seguinte teor: "APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO
ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004. ART. 174, I, DO CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DOS
EXERCÍCIOS DE 2005 A 2008. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO". Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no art.
538 do Código de Processo Civil e nos arts. 151, 153, 155-A, e 174, todos do Código Tributário Nacional,
uma vez que a possibilidade de pagamento do imposto predial territorial urbano - IPTU, de forma
parcelada, implica a suspensão da exigibilidade do tributo e, consequentemente, a suspensão do prazo
prescricional. Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 90). O processo estava suspenso no Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes - Nugep, aguardando o julgamento de recurso especial repetitivo pelo
Superior Tribunal de Justiça (fl. 91). E, considerando o julgamento do recurso que ensejou a suspensão do
feito, passo à análise do caso, levando em conta as teses fixadas no acórdão paradigma. É o relatório.
Decido. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, haja vista que o
acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no
julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.658.517-PA - Tema 980 do STJ, no qual foram fixadas as
seguintes teses: · (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
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Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; · (ii) O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu. Sendo assim, não admito o recurso especial (art. 1.030, I, do CPC).
Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, _______de _____________________de 2019. Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av.
Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PUB.2019.45 3 PROCESSO: 00179852520098140301 PROCESSO ANTIGO: 201430026753
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s): KARITAS
LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS - PROC MUNICIPIO (ADVOGADO) APELADO:MANOEL
CLAUDIO S XAVIER. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-
PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º 0017985-25.2009.814.0301 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM RECORRIDO: MANUEL CLAUDIO S. XAVIER DECISÃO O Município de Belém,
com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial
(fls. 54/63), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja
ementa tem o seguinte teor: "AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM FACE DE
PARCELAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE DE
DECRETAÇÃO EX-OFÍCIO. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 397 E 409 DO STJ. PRECEDENTES.
RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco
anos, conforme o art. 174 do CTN. 2. O termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da
constituição definitiva do crédito tributário que, considerando-se se tratar de IPTU, ocorre com a entrega
do carnê de pagamento, costumeiramente realizada em 05 (cinco) de fevereiro de cada ano. 3. A
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º.
do CPC (Súmula 409 STJ), independentemente a prévia oitiva da Fazenda Pública. 4. O parcelamento
concedido de ofício por ocasião da entrega do carnê do IPTU não configura hipótese de interrupção do
prazo prescricional (CTN, art. 174, IV), tendo em vista que não houve a anuência do devedor. 5.
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 6. Agravo Interno conhecido, mas improvido, à
unanimidade". Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto nos
arts. 151, VI, 152, 153, 155-A, e 174, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que a possibilidade de
pagamento do imposto predial territorial urbano - IPTU, de forma parcelada, implica a suspensão da
exigibilidade do tributo e, consequentemente, a suspensão do prazo prescricional. Não foram
apresentadas contrarrazões (fl. 72). O processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes - Nugep, aguardando o julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de
Justiça (fl. 73). E, considerando o julgamento do recurso que ensejou a suspensão do feito, passo à
análise do caso, levando em conta as teses fixadas no acórdão paradigma. É o relatório. Decido. O caso
se enquadra no disposto no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, haja vista que o acórdão
recorrido está em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento
do recurso especial repetitivo nº 1.658.517-PA - Tema 980 do STJ, no qual foram fixadas as seguintes
teses: · (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; · (ii) O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu. Sendo assim, não admito o recurso especial (art. 1.030, I, do CPC).
Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, _______de _____________________de 2019. Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av.
Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PUB.2019.43 3 PROCESSO: 00188135620098140301 PROCESSO ANTIGO: 201430254693
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL Ação:
Apelação Cível em: 17/07/2019 APELANTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s): DANIEL
COUTINHO DA SILVEIRA - PROC. MUNICIPIO (ADVOGADO) APELADO:DANIEL ALMEIDA MARQUES.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO
Nº 0018813-56.2009.814.0301 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: DANIEL ALMEIDA MARQUES DECISÃO O Município de Belém, com fundamento na
alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 59-64),
insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o
seguinte teor: "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA
PROVENDO PARCIALMENTE O APELO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MANTIDA A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
DECRETADA NA SENTENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO DE
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OFÍCIO. MORATÓRIA COMO CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. 1. Atacada decisão monocrática que, na ausência de comprovação
diversa nos autos, estabelece a data de 05.02.2004 como início da contagem do prazo prescricional e
convalida decretação de ofício da prescrição originária para cobrança do IPTU, referente ao exercício de
2004, em razão da ação de execução fiscal ter sido intentada em 06.04.2009. 2. A faculdade de
pagamento do IPTU em parcelas, ofertada de ofício pela municipalidade, não caracteriza suspensão ou
interrupção do prazo prescricional, a teor do art. 151, do CTN, visto que, in casu, não houve requerimento
do devedor, nem convenção entre as partes com vistas ao adiamento ou parcelamento do vencimento da
dívida tributária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo Interno conhecido e improvido." Sustentou o
recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto nos art. 174, 151, VI e 97, VI,
todos do Código Tributário Nacional, uma vez que a possibilidade de pagamento do imposto predial
territorial urbano - IPTU, de forma parcelada, implica a suspensão da exigibilidade do tributo e,
consequentemente, a suspensão do prazo prescricional. Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 68). O
processo estava suspenso no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - Nugep, aguardando o
julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Considerando o julgamento do
recurso que ensejou a suspensão do feito, passo à análise do caso, levando em conta as teses fixadas no
acórdão paradigma. É o relatório. Decido. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, "b", do Código
de Processo Civil, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do Superior
Tribunal de Justiça exarado no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.658.517-PA - Tema 980 do
STJ, no qual foram fixadas as seguintes teses: · (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; · (ii) O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva
da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. Sendo assim, não admito o recurso
especial (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, 11 de JULHO de 2019.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-
3044 PUB 2019.62 9 PROCESSO: 00487233920128140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Ação:
Cumprimento de sentença em: 17/07/2019 SENTENCIADO / APELANTE/APELADO:MARIA JOSE DINIZ
DINIZ SENTENCIADO / APELANTE/APELADO:VANJA MARIA BENCHAYA PINTO SENTENCIADO /
APELANTE/APELADO:CARMEM CELIA PINHEIRO ANDRE Representante(s): OAB 11705 - LEANDRO
FRANCO MIRANDA (ADVOGADO) OAB 11912 - JANAYNA JEYSE SERRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
SENTENCIADO / APELADO/APELANTE:INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO
MUNICIPIO DE BELEM IPAMB Representante(s): DANIEL PAES RIBEIRO JUNIOR (PROCURADOR(A))
SENTENCIANTE:JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PUBLICA DE BELEM.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO Nº
0048723-39.2012.8.14.0301 RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Vistos.
Satisfeitos os requisitos legais de admissibilidade recursal, recebo o presente recurso de apelação no
efeito suspensivo e devolutivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Considerando
os termos do art. 2º da RECOMENDAÇÃO Nº 34, de 5 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, encaminhem-se os presentes autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis, objetivando exame e parecer. À Secretaria Única de Direito Público e Privado, para as
providências cabíveis. Belém, 10 de julho de 2019. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora 

 
 
 
Número do processo: 0805626-39.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: UNIMED DE
BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Participação: ADVOGADO Nome: DIOGO DE
AZEVEDO TRINDADEOAB: 11270/PA Participação: AGRAVADO Nome: A. A. P. Participação:
PROCURADOR Nome: ANDERSON CARDOSO PANTOJAOAB: 3813 Participação: REPRESENTANTE
Nome: JARILA REGINA MENDES DE ASSUNCAOOAB: null1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉMAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805626-39.2019.8.14.0000AGRAVANTE:UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICOAGRAVADO: A. A. P.RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE
DESPESAS MÉDICAS. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DE
PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFICIL OU IMPOSSÍVEL
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REPARAÇÃO. EFEITO ATIVO PARCIALMENTE DEFERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se
deAGRAVO DE INSTRUMENTOinterposto porUNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de
Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Ressarcimento de Despesas
Médicas ajuizada porA. A. P. A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos: ?(...) Assim sendo,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para compelir a ré a depositar as conta bancária da
representante legal do menor junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 2946-7, c/c 46395-7, CPF
745.839.302-59, no prazo de 24 (vinte quatro) horas o integral reembolso pelos custos com as
intervenções/tratamento multidisciplinar especializado do menor, conforme laudo médico acostado e em
conformidade com os recibos e notas fiscais apresentados, no valor de R$ 30.020,00 (trinta mil e vinte
reais), sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). (...)? A Agravante interpôs o presente
Agravo de Instrumento narrando em suas razões recursais que não há requisitos para concessão da tutela
de urgência, uma vez que o tratamento o qual se pleiteia o ressarcimento foi realizado em
estabelecimentos não credenciados da UNIMED. Por fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao
recurso e no mérito pelo provimento. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. Em obediência ao
disposto no art. art. 6º, caput, da LICC, tempus regict actum. Deste modo, os pressupostos de
admissibilidade recursal devem ser examinados à luz do art. 1015 e seguintes do NCPC. O recurso é
cabível, por força o disposto no art. 1015, inciso I, do NCPC. Pois bem.Orecurso é tempestivo e foi
instruído com as peças obrigatórios, pelo que entendo preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Consabido, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal, de acordo com o artigo art. 932, II do NCPC. Entendo estarem
presentes os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado, consoante dispõe
o parágrafo único do artigo 995 do NCPC. Senão vejamos. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia
da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.Parágrafo único. A eficácia da
decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator,se da imediata produção de seus efeitos
houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,Eficardemonstrada a probabilidade de
provimento do recurso. Com efeito, vislumbro nos autos que muito embora haja a verossimilhança nas
alegações do Autor/Agravado, a determinação de depósito do valor de R$30.020,00 (trinta mil e vinte
reais) na conta da representante do menor é medida que poderá gerar irreversibilidade. Em sede de
cognição sumária vislumbro que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor do
Agravante, uma vez que a determinação do Juízo a quo satisfaz o mérito da demanda, não devendo
prosperar integralmente neste momento processual. Deste modo, entendo que a melhor solução neste
momento é a determinação do valor de R$30.020,00 (trinta mil e vinte reais) na conta do juízo, a fim de se
evitar a irreversibilidade da medida caso haja julgamento improcedente da demanda. Ante ao
exposto,defiro parcialmente o pedido de efeito ativo,para tão somente determinar o depósito em juízo do
valor acima descrito, nos termos da fundamentação. Intime-se a parte Agravada, para apresentar
contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.
Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO
MANDADO/OFÍCIO, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Belém, 12 de julho de 2019. MARIA
FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0804861-68.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: PETROLEO
BRASILEIRO S A PETROBRAS Participação: ADVOGADO Nome: HELIO SIQUEIRA JUNIOROAB:
62929/RJ Participação: ADVOGADO Nome: ANDREA ALMEIDA SOARESOAB: 213367/SP Participação:
ADVOGADO Nome: ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAUOAB: 14049/PA Participação:
ADVOGADO Nome: DANIELLE NUNES VALLEOAB: 11542/PA Participação: AGRAVADO Nome:
ESTADO DO PARA PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁUNIDADE DE
PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 0804861-
68.2019.8.14.0000 Por meio deste, notifica-se a parte interessada acerca da interposição de recurso de
Agravo Internono presente processo, para fins de apresentação de contrarrazões, em querendo, em
respeito ao disposto no §2º do artigo 1021 do novo Código de Processo Civil. 15 de julho de 2019  

 
 
 
Número do processo: 0005788-62.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: SELITA FARIAS
DANTAS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
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NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0005788-62.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 15 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005436-07.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: HERCULES
ROMANO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0005436-07.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 15 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005696-84.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: RENATO PASTIQUE
CARNEIRO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0005696-84.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 15 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005989-83.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARCIO LOBO
GOMES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0005989-83.2015.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 15 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005011-77.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MANOEL FERMINO
DE CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32
Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0005011-77.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
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Belém,(Pa), 15 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005454-28.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MANOEL
FRANCISCO ALVAREZ DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204
Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE
DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO
ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0005454-
28.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte
interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª
Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 15 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005995-61.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: TIAGO CAETANO
RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0005995-61.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 15 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0803820-66.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: R. C. A. M.
Participação: ADVOGADO Nome: KARLA REGINA ARAUJO MONTEIROOAB: 2074300A/PA
Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDESOAB: 16269/PA Participação:
ADVOGADO Nome: FELIPE LEAO FERRYOAB: 14856/PA Participação: AGRAVADO Nome: S. P. M.
Participação: ADVOGADO Nome: ABEL EXPEDITO TRINDADE DA CONCEICAOOAB: 90000A
Participação: ADVOGADO Nome: JOSE PACHECO CONDURU NETOOAB: 22616/PA1.ª TURMA DE
DIREITO PRIVADO.AGRAVO DE INSTRUMENTO ? N.º 0803820-66.2019.8.14.0000.COMARCA:
BELÉM/PA.AGRAVANTE:REGINA COELI ARAÚJO MONTEIRO.ADVOGADO:FELIPE LEÃO FERRY ?
OAB/PA N. 14.856; BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES ? OAB/PA N. 16.269-B; e KARLA REGINA
A R A Ú J O  M O N T E I R O  ?  O A B / P A  N .  2 0 . 7 4 3 . A G R A V A D O : S É R G I O  P E R E I R A
MONTEIRO.ADVOGADO:JOÃO NASCIMENTO DA SILVA ? OAB/PA N. 22.616 e ABEL EXPEDITO
TRINDADE DA CONCEÇÃO ? OAB/PA N. 19.319.RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO. DECISÃO MONOCRÁTICAEMENTA: Agravo de Instrumento. Formalização de acordo no
feito principal, devidamente homologado. Perda superveniente do objeto recursal. Recurso não
conhecido.Trata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTOinterposto porREGINA COELI ARAÚJO
MONTEIRO,em face deSÉRGIO PEREIRA MONTEIRO, diante do inconformismo com decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.Sem delongas, o presente recurso não comporta
conhecimento, ante a perda superveniente de seu objeto, tendo em vista, que, após consulta ao Sistema
PJe, constatei que as partes formalizaram acordo no Juízo de Primeiro Grau, devidamente homologado
por sentença, que culminou com a extinção do processo (Id 11454477).No assunto, destaco que ?A
superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores
que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento?
(AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/10/2015, DJe 29/10/2015).ASSIM, diante da fundamentação acima exposta, na forma do art. 932,
III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente recurso, face encontrar-se prejudicado pela perda
superveniente do objeto.P.R.I. Oficie-se no que couber.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Belém/PA,
12 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador-Relator  
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Número do processo: 0027217-70.2013.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: LUCAS
EVANGELISTA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: MARGELLY MESQUITA DOS SANTOSOAB:
639  Par t i c ipação :  APELADO Nome:  ESTADO DO PARAPROCESSO Nº  0027217-
70.2013.8.14.0301APELAÇÃO CÍVELCOMARCA DE BELÉMAPELANTE: LUCAS EVANGELISTA DA
SILVAAdvogado (a):Dra. Margelly Mesquita dos SantosAPELADA: ESTADO DO PARÁProcurador: Dra.
Vanice Valléria Neiva DESPACHO Intime-se o apelante para que se manifeste acerca da proposta de
acordo formulada pelo Estado do Pará no documento de ID 1869356, no prazo de 10( dez) dias.Após
conclusos para decisão.Publique-se. Intime-se.Belém, 15 de julho de 2019. Desembargadora
CÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0006873-83.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: DORINHA VIANA
PINTO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 Participação:
ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0006873-83.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0074839-48.2013.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: FRANCINEUDO
FAGUNDES GUILHERME Participação: ADVOGADO Nome: DIOGO CUNHA PEREIRAOAB: 49000A
Participação: ADVOGADO Nome: DELCINEY D OLIVEIRA CAPUCHO JUNIOROAB: 20053/PA
P a r t i c i p a ç ã o :  A P E L A D O  N o m e :  E S T A D O  D O  P A R A P R O C E S S O  N º  0 0 7 4 8 3 9 -
48.2013.8.14.0301APELAÇÃO CÍVEL1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICOAPELANTE: FRANCINEUDO
FAGUNDES GUILHERMEAPELADO: ESTADO DO PARARELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA
PINHEIRO DESPACHOTrata-se de apelação cível interposta por FRANCINEUDO FAGUNDES
GUILHERME contra decisão proferida nos autos da ação ordinária proposta em face do Estado do
Pará.Observo que nas páginas 6 e 8 do ID 1235419, constam substabelecimentos firmados aos
advogados Dr. DIOGO CUNHA PEREIRA, OAB/PA 16.649 e Dr. DELCINEY D?OLIVEIRA CAPUCHO
JUNIOR, OAB/PA 20.053, por advogado sem procuração com poderes de representação nos autos.Em
vista disto, intime-se o apelante para, no prazo de 10(dez) dias, sanar o vício apontado, sob pena não
conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, §1º, I do CPC. Caso atendida a intimação, remeta-se o
processo ao Ministério Público, na qualidade decustos legis. Do contrário, retornem conclusos, tudo
certificado. Publique-se. Intime-se.Belém/PA, 15 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIAREGINA DE
LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0809315-28.2018.8.14.0000 Participação: RECLAMANTE Nome: DEPARTAMENTO
DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA Participação: RECLAMADO Nome: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS Participação: RECLAMADO Nome: DHEIMERSON
PEREIRA MOREIRA Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJAOAB:
6 9 7 7 / P A  P R O C E S S O  N º  0 8 0 9 3 1 5 - 2 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 4 . 0 0 0 0 1 ª  T U R M A  D E  D I R E I T O
PÚBLICORECLAMAÇÃOCOMARCA DE PARAGOMINASRECLAMANTE: DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁProcurador: Dr. Márcio André Monteiro GaiaRECLAMADOS: JUÍZO
DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS e DHEIMERSON PEREIRA
MOREIRARELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO RECLAMAÇÃO. ATO IMPUGNADO.
juizo de RETRATAÇÃO PERDA DE OBJETO ? reclamação PREJUDICADA.1- Prejudicado o exame da
reclamação, em vista da retratação do juiz ? a quo? acerca da decisão proferida;2- Reclamação
prejudicada. DECISÃO MONOCRÁTICATrata-se de Reclamação com pedido de tutela de urgência (Id.
1196474) ajuizada pelo DETRAN/PA contra ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema
nos autos do processo nº 0009646-91.2016.8.14.0039, que determinou o seguimento do curso do
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processo, negando o pedido de suspensão do feito.Junta documentos.Deferido o pedido de tutela de
urgência ( Id. 1234534 - Págs. 1-3).Deferido efeito suspensivo (Id nº.1497180 - Págs. 1- 5).Informações do
juiz ?a quo? que acolheu o pedido de reconsideração da decisão interlocutória e determinou a suspensão
do feito(Id. 1312417 - Pág. 1). Junta documento ( Id.1312417 - Pág. 3).RELATADO. DECIDO.Na espécie
vertente, a decisão impugnada nesta reclamação foi o indeferimento do pedido de suspensão do processo
nº. 0009646-91.2016.8.14.0039.Conforme a cópia da decisão acostada no evento nº. 1312417 - Pág. 3,
verifca-se que o juiz de primeiro grau, acolheu o pedido de reconsideração, reformando integralmente a
dec isão  a tacada,  de te rminando a  suspensão do  fe i to  a té  dec isão  f ina l  do  IRDR
nº.0009932.55.2017.8.14.0000, o que enseja prejuízo desta reclamação, em virtude de perda
superveniente de seu objeto.Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA
REFERENCIAL - TR POR ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUPERVENIENTE PERDA DE
OBJETO DA RECLAMAÇÃO. 1. A perda superveniente de objeto da reclamação é verificada com o
julgamento do REsp l.381.683/PE (representativo de controvérsia), no bojo do qual foi concedida decisão
liminar determinando a suspensão do trâmite de todos os processos que versassem sobre a substituição
da Taxa Referência (TR) por índice que melhor remunerasse os saldos dos depósitos vinculados ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).2. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 22.475/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 15/05/2018)
RECLAMAÇÃO - DECISÃO JUDICIAL REVISTA PELO MAGISTRADO NO PONTO QUE MOTIVOU A
IRRESIGNAÇÃO - PERDA DE SEU OBJETO - RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA
PREJUDICADA. 1. Revisão, pelo magistrado reclamado, de ponto de decisão que ensejou manejo de
reclamação, leva à perda de objeto da reclamação intentada.(Acórdão n.276598, 20060160007677DVJ,
Relator: SILVA LEMOS 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de
Julgamento: 14/11/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/07/2007. Pág.: 138) Destarte, ante a
prejudicialidade da presente reclamação, dada a retratação da decisão atacada, o julgamento do mérito da
mesma resta prejudicada.Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente
de objeto.Publique-se. Intime-se.Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria
nº 3731/2015-GP.Belém/PA, 15 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIAREGINA DE
LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0006637-75.2007.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: VITOR SERGIO
GOMES RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO
KITAMURAOAB: 10662/PA Participação: ADVOGADO Nome: ELAINE SOUZA DA SILVAOAB: 7030
Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDA NADIA NABOR TAMASAUSKASOAB: 330 Participação:
APELADO Nome: ESTADO DO PARAPROCESSO Nº 000663775.2007.814.03011ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICOCOMARCA: BELÉMAPELAÇÃOAPELANTE: VITOR SERGIO GOMES RIBEIROAPELADO:
ESTADO DO PARÁRELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO.1-
A sentença objurgada é datada de 19.04.2016. A parte teve ciência da sentença nos próprios autos em
06/07/2016, conforme certidão 1822891 - Pág. 1; o ora apelante somente interpôs o recurso de apelação
de que trata estes autos em 19/10/2016, quando já exaurido o prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto
no art. 508 do CPC/1973.Recurso interposto fora do prazo legal;2-Apelação não conhecida. DECISO
MONOCRÁTICATrata-se de recurso de Apelação (Id. 352396-Págs. 1-6) interposto porVITOR SERGIO
GOMES RIBEIROcontra sentença (Id.352387 - Págs. 1-2) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara
da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação ordinária,julgou improcedente os pedidos lançados na
exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos
do art.20,§§ 3º e 4 º do CPC.Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará, (Id. 352398 - Págs. 2- ),
arguindo preliminarmente a intempestividade do apelo. No mérito refuta as alegações lançadas nas razões
recursais. Ao final, requesta o não conhecimento do recurso de apelação e caso diverso, o seu
desprovimento.Despacho determinando o retorno dos autos à secretaria de origem para certificar a
tempestividade do recurso, com vistas a subsidiar o juízo de admissibilidade do apelo (Id. 1100471 - Pág.
1 ) .  C e r t i d ã o  d e c l a r a n d o  a  i n t e m p e s t i v i d a d e  d o  a p e l o  ( I d .  1 8 2 2 8 9 1  -  P á g .
1).RELATADO.DECIDO.Aplicação das normas processuaisConsoante o art. 14 da Lei nº 13.105/2015 ?
CPC/2015 ? a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
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revogada.O recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida
(EREsp 649.526/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado
em 15/06/2005, DJ 13/02/2006, p. 643).A sentença apelada recorrida foi publicada antes de 18 de março
de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os
atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência doCPC/1973, bem como
observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.PRELIMINAR-
INTEMPESTIVIDAE DO APELOPrima facie,vislumbro que o presente recurso comporta julgamento
monocrático, nos termos do artigo 557,caput,do CPC, pois que não se enquadra nas regras de
admissibilidade recursal, conforme passo a expender.De acordo com os documentos constantes nos autos
eletrônicos, infere-se dentre outros que, o recurso de apelação foi protocolado no dia 19/10/2016 as
17:31:31, conforme comprovante 2016.04255059-83 (Id.352396 - Pág. 1).Já a sentença é datada de 19 de
abril de 2016 (Id.352394 - Pág. 3), cuja data da publicação é dia 03/06/16 (Id.352394 - Pág. 3).No entanto,
embora conste no carimbo o dia 03/06/16, como sendo a data da publicação da sentença, verificosegundo
o teor da certidão(Id.1822891- Pág. 1), que o servidor tornou sem efeito a certidão de publicação da
sentença, tendo em vista que detectou, em consulta no Diário de Justiça Eletrônica, que não houve
publicação na referida data.Consta ainda, na referida certidão, que em petição protocolada
em06/07/2016houve o comparecimento espontâneo da parte autora nos autos, dando-se por intimada da
sentença.Desta forma, considerando a data da ciência pelo apelante da sentença, nos próprios autos, isto
é, dia 06/07/2016 (quarta- feira), e o prazo recursal estabelecido na lei processual de 15 (quinze) dias,
conforme disposto no art.508 do CPC/73,então vigente, o apelo é intempestivo, eis que o prazo expirou no
dia 21/07/2016 (quinta-feira), sendo o recurso interposto apenas no dia 19/10/2016, conforme mencionado
alhures.Por oportuno, transcrevo a norma em comento:Art. 508 - Em todos os recursos, salvo o de agravo
de instrumento e o de embargos de declaração, o prazo para antepor e para responder, será sempre de
15 (quinze) dias. (Redação dada pela Lei nº 6.314, de 16.12.1975)Sobre a tempestividade recursal, cabe
citar lição de Nelson Nery Junior:?Há, também, ao lado do cabimento, da legitimidade para recorrer e do
interesse recursal, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, que, conforme já assinalado, são a
tempestividade, a regularidade formal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e
o preparo.O recurso, para ser admissível, deve ser interposto dentro de prazo fixado na lei. Não sendo
exercido o poder de recorrer dentro daquele prazo, se operará a preclusão e, via de conseqüência, formar-
se-á a coisa julgada. Trata-se, no caso, de preclusão temporal?.(inPrincípios Fundamentais ? Teoria Geral
dos Recursos? p. 286 ? Editora Revista dos Tribunais ? 5ªedição ? 2000). Ainda sobre o tema, colaciono
jurisprudência:RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VALIDAMENTE CONTRATADO,
PORÉM, ACRESCIDO DE ENCARGOS DESCONHECIDOS, CONCERNENTES À SUPOSTA MARGEM
CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES. APELO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL.
EXTEMPORANEIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. Oprazo para interposição do recurso de
apelação é de 15 (quinze) dias na forma do art. 508 do Código de Processo Civil/73, então vigente. O
recurso interposto após esse lapso é intempestivo e, por isso, não pode ser conhecido. (...)RECURSO DO
RÉU NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSC, Apelação Cível
n. 0300005-91.2017.8.24.0071, de Tangará, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de
Direito Comercial, j. 16-08-2018). grifei A propósito, a certidão (Id.1822891 - Pág. 1), corrobora a afirmação
da intempestividade recursal, cujo teor transcrevo:CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são
conferidas por lei, que consta na sentença de embargos id 3495307, certidão que a mesma fora publicada
em 03/06/2019, certidão esta que torno sem efeito em razão de ter detectado, em consulta ao Diário de
Justiça Eletrônica, que não houve publicação na data referida. Entretanto, em petição protocolada em
06/07/2016, id 3495307, restou configurado o comparecimento espontâneo da parte autora nos autos,
dando-se por intimada da sentença id 3495307,razão pela qual certifico a do recurso de apelação
protocolado em 19/10/2016. O referido intempestividade é verdade e dou fé. (grifei)Portanto, é
intempestivo o recurso de apelação, tendo em vista que interposto após o decurso do prazo legal,
conforme fundamentação acima.Em sendo assim, não deve ser conhecido o apelo, porquanto
inadmissível, em face de sua intempestividade.Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade
suscitada nas contrarrazões e, por conseguinte, não conheço da apelação.Publique-se e intimem-se as
partes.Belém/PA, 15 de julho de 2019.DesembargadoraCÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0004747-60.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ADRIANO DA SILVA
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SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004747-60.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0805698-26.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: RAILDA SANTOS
CORDEIRO - EPP Participação: ADVOGADO Nome: MENILLY LOSS GUERRAOAB: 14831/PA
Participação: AGRAVADO Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA DECISÃO
MONOCRÁTICA:Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito
suspensivo interposto por RAILDA SANTOS CORDEIRO - EPP, contra decisão interlocutória, proferida
pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que nos autos de Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa (Processo nº 00037345020198140026), intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, decretou a indisponibilidade dos bens para garantir o integral ressarcimento (restituição) dos
supostos prejuízos causados ao erário público, referente aos materiais de consumo contratados pelo
Município de Jacundá, no valor de R$ 326.427,28 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte sete
reais e vinte e oito centavos).Nas suas razões (id nº 1935924), a empresa agravante sustenta em resumo
que, no ano de 2013, forneceu material de consumo para o Fundo Municipal de Saúde, abastecendo o
Hospital Municipal e todos os Postos de Saúde do município, bem como os demais programas atendidos
pela Secretaria Municipal de Saúde.Ressalta que passados quase 5 (cinco) anos da finalização do
contrato, a Agravante foi surpreendida por uma ordem judicial de indisponibilidade de bens no valor de R$
326.427,28 (trezentos e vinte e seis mil reais, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), por
suposto ato de improbidade administrativa no contrato de fornecimento de material de consumo para o
Fundo Municipal de Saúde no ano de 2013.Alega que fora incluída na ação de improbidade administrativa
devido ao atraso na prestação de contas pelo Secretário Municipal de Saúde à época, Sr. Marcos Antônio
Eleutério Filho, referente ao ano de 2013, pois, quando da prestação de contas, prestadas em atraso, não
teriam sido apresentadas as notas fiscais, as notas de empenho e ordens de pagamento das despesas
realizadas, no valor de R$ 326.427,28 (trezentos e vinte e seis mil reais, quatrocentos e vinte e sete reais
e vinte e oito centavos).Ao final sustenta que o valor cobrado nesta ação é altíssimo, além de injusto, haja
vista que os produtos foram fornecidos, logo, caso venha a sofrer nova penhora, principalmente em data
próxima ao período de pagamento dos funcionários, a Agravante não terá montante suficiente para pagar
sua folha e as 15 (quinze) famílias que dependem diretamente do estabelecimento acabarão por sofrer as
consequências desta injustiça.Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito seja
dado provimento ao presente recurso.É o breve relato.DECIDO.Presentes os pressupostos de
admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.Verifica-se que o presente
recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de
Jacundá, o qual, entendendo haver indícios de ter havido danos ao erário, em relação ao contrato firmado
entre a Agravante e o Ente Federativo, cujo valor gira em torno de R$ 326.427,28 (trezentos e vinte e seis
mil, quatrocentos e vinte sete reais e vinte e oito centavos), por suposta fraudes nas notas de empenho e
ordens de pagamento, além de suposto pagamento em duplicidade de nota fiscal.Para a concessão de
efeito suspensivo ao recurso interposto, torna-se indispensável a presença de dois requisitos, quais sejam,
ofumus boni iurise opericulum in mora.Portanto, se faz necessário a presença simultânea da fumaça do
bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto
com a documentação acostada, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o
reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação
ao demandante com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.Estabelecidos, pois, os limites
possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos
mencionados.No que tange a indisponibilidade dos bens, entendo que deverá ser mantida a decisão
proferida pelo juízo primeiro grau. É que para a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação
de improbidade administrativa, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios
de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário.Nesse sentido trago a
colação o seguinte aresto de julgado:PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE
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BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA
ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92.
AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA
LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. 1. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars
(art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar preparatória ou incidental, antes do recebimento da Ação
Civil Pública, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens,
incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16
da Lei 8.429/92), porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja,
reparação do dano ao erário ou de restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de
improbidade. Precedentes do STJ: Resp 821.720/DF, DJ 30.11.2007; Assim sendo, neste momento, o
requisito do ?fumus boni iuris? não diviso configurado, de pronto, em favor do recorrente, tendo em vista
que, a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória não surge incontestável, até porque, na
hipótese em julgamento, o pleito provisório vertido na inicial é decunho acautelatório, que pretende
resguardar os valores ou bens necessários para o ressarcimento do erário.Também não vislumbro
presente no presente recurso, o periculum in mora, posto que a indisponibilidade de bens do agravante, se
mostra acautelatória, já que se busca apurar um suposto dano ao erário público no valor de R$ 326.427,28
(trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte sete reais e vinte e oito centavos), em razão de supostas
fraudes ocorridas para aquisição de bens e serviços sem a realização de procedimento licitatório, que
teriam culminado na rejeição de contas pelo TCM.De igual modo, a empresa requerente não juntou o
extrato de declaração de imposto de renda, livro de registro de funcionários, folha de ponto e extrato
bancário, documentos aptos a demonstrar o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.Portanto,
vislumbro mais prudente, por ora, manter a decisão agravada.Posto isto,INDEFIROo efeito suspensivo
requerido.Advirto ainda às partes, que caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a
ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a
incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.Oficie-se ao Juízo a quo, para
que o mesmo tenha ciência deste decisum, bem como, para que preste informações que julgar
necessárias;Intimem-se o Agravado, para querendo, se manifestar, na forma prescrita noinciso II do artigo
1.019, do Código de Processo Civil.Após, encaminhem-se os autos ao MP de 2º grau para exame e
parecer.Publique-se. Intime-se.Belém, 12 de julho de 2019. DESA. NADJA NADIA COBRA MEDA
RELATORA  

 
 
 
Número do processo: 0834626-25.2017.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: JORGE DA
FONSECA PINHEIRO Participação: APELADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
Participação: ADVOGADO Nome: LETICIA MORAIS QUEIROZOAB: 23605/PA Participação: ADVOGADO
Nome: LARISSA SENTO SE ROSSIOAB: 16330/BA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOORIGEM: 11ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PAAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0834626-
25.2017.814.0301APELANTE: ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.AAPELADO: JORGE DA FONSECA
PINHEIRORELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO.QUANTUMINDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.- Segundo orientação firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "asinstituições bancáriasrespondem
objetivamente pelos danos causados porfraudesou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura decontacorrente ou recebimento deempréstimosmediantefraudeou utilização de documentos
falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno".- Oquantumindenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao
desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.-
Recurso a que seNEGA PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se deAPELAÇÃO
CÍVELinterposta porITAÚ BMG CONSIGNADOS S.Anos autos daAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,contra sentença (Num.1355585) proferida pelo Juízo da 11ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a demanda para declarar
rescindido o contrato de empréstimo, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos
materiais correspondente ao dobro do valor descontado do autor e em danos morais no importe de R$
4.000,00 (quatro mil reais). ?DISPOSITIVOCom suporte nos fundamentos expostos,JULGO
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TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOSformulados pelo autorJORGE DA FONSECA PINHEIRO,
resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, para fins de condenar o BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO:a) ao ressarcimento dobrado dos valores indevidamente cobrados sem base contratual
referentes ao suposto empréstimo da quantia de R$ 15.449,41(quinze mil, quatrocentos e quarenta e nove
reais e quarenta e um centavos);b) a reparar pecuniariamente o autor por lhe provocarabalo moral na
quantia deR$ 4.000,00 (quatro mil reais), com sedimento no art. 186 do Código Civil e 14 do Código de
Defesa do Consumidor.Os valores de ressarcimento dobrado devem ser apurados mediante cálculos pelo
autor.Condeno o réu, ainda, nas custas e honorários, estes em 10% (quinze por cento) do valor da
condenação, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros da mesma forma que a verba
principal (art. 85, §2º, do CPC).Publicar e registrar. Intimem-se.Belém, 14 de Dezembro de 2018.? Consta
da origem que a autora sofreu cobranças ilegais em razão de umsuposto empréstimo consignado no valor
de R$ 15.449,41(quinze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos). Afirmou que
desconhece a transação e que nunca firmou qualquer contrato de empréstimo com a instituição ré.
Requereu a declaração de inexistência do contrato, indenização por danos morais e restituição em dobro
dos valores descontados. Após regular instrução, o juízoa quojulgou procedente os pedidos da parte
autora e condenou o banco réu ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais),a título de danos morais,
declarou e inexistência do contrato e determinou a restituição emdobro de todas as prestações retidas. O
Banco réu interpôs recurso de Apelação (Num.1632852), alegando que o contrato em questão é válido,
conforme se infere através da análise da assinatura do autor/apelado constante no contrato e que inexiste,
portanto, ilegalidade na espécie pois o pacto é totalmente legítimo, legal e válido. Afirma que o valor
arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante e desrespeita os postulados do princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformarin
totuma sentença recorrida. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução doquantumarbitrado
a título de danos morais. Em sede de contrarrazões (Num. 1632856) a apelante sustenta que a sentença
deve ser mantida, não merecendo provimento o recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. Por
atendimento aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.Cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Itaú BMG Consignados S.A em face de
Jorge da Fonseca Pinheiro, na qual a demandante/apelada alega que foi vítima de fraude bancária e
cobrança indevida.Da análise dos autos, nota-se ser incontroverso que o Contrato firmado no nome do
autor, trata-se de uma fraude.Ademais, há de se observar que a instituição financeira recorrente não
contesta a existência de ilicitude quanto ao aludido ajuste, se limitando, na verdade, a alegar que se trata
de fraude de terceiros.Ocorre, todavia, que não se trata de excludente apta a elidir a sua
responsabilidade.Ora, em que pese ter se constatado a ocorrência de fraude na contratação, a
responsabilidade da parte ré não pode ser excluída em razão de fato de terceiro, uma vez que se trata de
risco inerente ao negócio. A culpa exclusiva de terceiro hábil à elisão da responsabilidade do fornecedor é
aquela que se enquadra no conceito defortuito externo, isto é, consistente no evento que não guarda
relação de causalidade com atividade comercial, sendo estranho ao produto ou serviço, o que não é o
caso dos autos.O Ministro Ruy Rosado de Aguiar explica que "quem atua no mercado e aufere lucros com
a sua atividade corre o risco de causar danos a terceiros, resultantes da falta de cuidado na realização da
sua operação. O prejuízo que daí decorre aos outros, terceiros de boa-fé, deve ser reparado pelo
causador direto do ato danoso, isolada ou solidariamente, com direito regressivo contra aquele que
concorreu ou o induziu à prática do ato" (REsp. 404778/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR,
QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2002, DJ 12/08/2002, p. 222).Não se pode ignorar, inclusive, que em
se se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de serviço pelos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, ficando, portanto,
dispensada a prova da culpa. É o que preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,in
verbis:Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.Ademais, é nesse sentido a
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do
REsp. nº 1.199782/PR:RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO
PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
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especial provido. (REsp 1199782/PR RECURSO ESPECIAL 2010/0119382-8 Relator(a) Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 24/08/2011 Data da
Publicação/Fonte DJe 12/09/2011).Também não diverge a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCLUSÃO INDEVIDA
EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADO POR
TERCEIRO -  RESPONSABILIDADE OBJETIVA -  FORTUITO INTERNO -  RISCO DO
EMPREENDIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO -
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA -
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR
DO ARBITRAMENTO. - A culpa exclusiva de terceiros não tem aplicação no âmbito da atividade
desenvolvida pelo credor, notadamente, porque este deve assumir os riscos do seu empreendimento, não
podendo transferi-lo ao consumidor. - A inscrição indevida do nome do consumidor junto aos cadastros de
restrição ao crédito, enseja, por si só, a indenização por danos morais. - Inexistindo parâmetros objetivos
para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a
proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio
causado. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.15.006805-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017).EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSFERÊNCIAS
EFETUADAS POR FRAUDADORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS -
INOCORRÊNCIA - FORTUITO INTERNO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, STJ) Impõe-se
a indenização quanto aos valores transferidos, acrescidos dos juros de cheque especial, já que evidente a
falha na segurança do banco, que não tomou qualquer precaução e permitiu que fossem realizadas, em
um curtíssimo espaço de tempo, transações bancárias totalmente incompatíveis com o perfil da cliente,
ressaltando-se que havia pedido expresso por parte da Autora de bloquear qualquer movimentação
suspeita em sua conta corrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.133038-1/001, Relator(a): Des.(a)
Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula
em 13/09/2017).EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE DEBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE CIVIL -
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - FRAUDE - EXCLUDENTE NÃO APLICÁVEL - DEVER DE
REPARAR - CONFIGURADO - NEGATIVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - MAJORAÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - A inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito enseja
o direito à declaração de inexigibilidade do débito, além de constituir-se em ilícito capaz de ensejar a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. - O fornecedor de produtos e
serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o
ofendido. - O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por
terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno,
devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ). - O valor da
indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários,
devendo ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico
das partes, bem como a gravidade da lesão assim como também deve procurar penalizar o responsável,
buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas. - Na fixação do quantum devido a
título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de
vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-
se fonte de lucro. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.10.012442-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017).Diante disso,
claro está que não assiste razão à financeira apelante em suas pretensões, sendo cabível a sua
condenação em indenização por danos morais ante a situação vexatória a que foi submetida a requerente
em decorrência do contrato fraudulento levado a efeito por terceiros.Com relação aoquantumindenizatório,
entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao
desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.Neste
ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir
que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de
Maria Helena Diniz:Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer
equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os
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elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser
estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem
mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da
indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade,
examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica
Consulex, n. 3, de 31.3.97).Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia sub
judice, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo magistradoa quodeve
sermantido,por entender que este valor é o adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela
autora, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.Nesse sentido, tem-se jurisprudências
deste Egrégio Tribunal, de minha lavra, em que fixa indenização nestes casos em valor até maior do que o
arbitrado pelo juízo de primeiro grau, isto é R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização em casos
análogos ao dos autos:APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO
DE CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO
NA SENTENÇA REDUZIDO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano
moral, exsurgindo o dever de indenizar. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em
R$12.490,00 reduzidos paraR$ 7.000,00. APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (2017.03596890-
09, 179.799, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA ACOLHIDA. FRAUDE NA
CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE
FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está
o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em
R$15.000,00 foram reduzidos paraR$ 7.000,00. APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.
(2017.03597353-75, 179.800, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)APELAÇÕES
CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MAJORADO. Comprovada a ilicitude do ato
praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo
que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. O quantum
indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem
como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a
condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim
como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima
ao evento danoso. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
majorado para R$7.000,00 (sete mil reais). APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA
AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.03592695-81, 179.797, Rel. MARIA
FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
2017-08-21, Publicado em 2017-09-28).No que diz respeito à pretensão recursal de reforma do capítulo da
sentença que condena o apelante a repetição em dobro dos valores descontados da conta da apelada,
considero absolutamente escorreita a sentença impugnada.Com efeito, a Súmula nº 297 do Superior
Tribunal de Justiça determina a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.Neste contexto, em razão do reconhecimento da incidência de relação de consumo
na espécie, impõe-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único.O consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável Segundo a doutrina e a
Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do parágrafo único do art. 42 do
Código de Defesa do Consumidor, depende da presença de três requisitos:a) Consumidor ter sido cobrado
por quantia indevida;b) Consumidor ter pago essa quantia indevida (o CDC exige que o consumidor tenha
efetivamente pago e não apenas que tenha sido cobrada);c) Não ocorrência de engano justificável por
parte do cobrador. No caso em apreço, restou incontroverso que a consumidora apelada não contratou o
empréstimo que lhe foi cobrado, motivo pelo qual a cobrança configura-se indevida. Outrossim, é
igualmente incontroverso o fato do consumidor ter pago os valores cobrados indevidamente, eis que
debitados unilateralmente pela Instituição Financeira apelante em sua conta bancária. E, por fim, não há
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engano justificável por parte da instituição financeira cobradora, que alega que a apelada contratou o
serviço de cartão de crédito consignado, porém, não comprava sua entrega ou mesmo apresenta cópia
dos gastos da fatura mensal, apenas documentos produzidos unilateralmente que não possuem o condão
de comprovar eventual dívida adquirida pela apelada. Vê-se, assim, que a má-fé da instituição financeira
apelante é latente na espécie. Assim, resta inegável a presença dos requisitos para aplicação do parágrafo
único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço. Neste sentido a Jurisprudência
do STJ: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.(...)4.- A jurisprudência das Turmas que
compõem aSegunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé
do credor.5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos.6.- Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 357.187/RJ,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 02/10/2013) A
Jurisprudência desta Colenda Câmara alinha-se a este entendimento, nos seguintes termos: APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO, CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO. APOSENTADO. DESCONTO
INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO POR TERCEIRO.
CONTRATO INEXISTENTE. ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM
PARCIMÔNIA. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS NO EMPRÉSTIMO
INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Abusivo o desconto consignado em folha de
pagamento de pensionista do INSS, caso da apelada, levado a efeito por instituição bancária, sem a
autorização daquela e sem contrato de empréstimo que lhe dê suporte, ainda que reste demonstrado que
o débito decorreu de fraude praticada por terceiro. Ao se descuidar da devida cautela para concessão de
crédito, assumiu a instituição financeira para si a responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo autor. A
má prestação de serviço restou clara, diante da negligência da Recorrente, em conceder empréstimo a
terceiro com dados do autor, sem observar os requisitos mínimos para concessão de consignado.
Evidencia-se proporcional e razoável o valor arbitrado para compensação do dano moral causado, qual
seja RS20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser mantido porque se ajusta aos critérios fáticos e legais que
devem nortear o julgador em tal fixação. RECURSO IMPROVIDO. (2016.04161783-66, 166.265, Rel.
NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-13,
Publicado em 2016-10-17) Assim, não prospera a pretensão recursal de reforma do capítulo da sentença
que condena o apelante a repetição em dobro do indébito. Por todo o exposto,NEGO PROVIMENTO ao
recurso, devendo permanecer a sentença recorrida tal como lançada nos autos. Publique-se. Registre-se.
C u m p r a - s e .  B e l é m / P A ,  0 4  d e  j u l h o  d e  2 0 1 9 .  M A R I A  F I L O M E N A  D E  A L M E I D A
BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0001101-21.2017.8.14.0096 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DO PARA Participação: ADVOGADO Nome: FRANKLIN DAYWYSON JAQUES DO MONT
SERRAT ANDRADEOAB: 166 Participação: APELADO Nome: RENATA MATOS DAMASCENO
Participação: ADVOGADO Nome: IRENA OLIVEIRA DA COSTAOAB: 10000A PROCESSO Nº
0001101.21.2017.814.00961ª TURMA DE DIREITO PÚBLICOAPELAÇÃOCOMARCA DE SÃO
FRANCISCO DO PARÁAPELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁAPELADA: RENATA
MATOS DAMASCENOADVOGADO (A): Dra. IRENA OLIVEIRA DA COSTARELATORA: DESA. CÉLIA
REGINA DE LIMA PINHEIRO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.AÇÃO DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FGTS. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO
DO APELANTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE PROCESSUAL.NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.1-A ausência de procuraçãoad judiciaoutorgada ao advogado do apelante configura,
em face do não atendimento à determinação judicial de juntada do instrumento procuratório, irregularidade
na representação processual, por ausência da capacidade postulatória;2-Apelação não conhecida nos
termos do art. 76, §2º, I, c/c o art. 932, III, ambos do CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICAA EXMA. SRA.
DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):Trata-se de Apelação Cível
interposta peloMUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ(Id.470099 - Págs. 1 -7) contra sentença (Id.
470097 - Págs. 1-5) prolatada pelo Juízo de Direito que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando oMunicípiode São Francisco do Pará a depositar as parcelas do
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FGTS do período trabalhado, respeitado o prazo quinquenal, acrescido dos consectários legais, por
conseguinte, julgou improcedente o pedido de dano moral e a multa de 40%. Por fim, condenou as partes
ao pagamento em rateio da custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do
art.85,§§3º e 4º, II do CPC, ficando suspensa a condenação da autora que litiga sob o pálio da justiça
gratuita. Irresignado com a sentença o Município de São Francisco do Pará interpôs recurso de apelação
(Id.470099 - Pág. 1-7). Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 470100 - Pág. 1 -4).Em despacho (Id.
1118848 - Pág. 1), considerando que o recurso de apelação interposto pelo Município de São Francisco do
Pará foi assinado por advogado não habilitado, determinei a intimação pessoal do apelante, para
regularizar a representação com a juntado do termo de posse ou da procuração ad judicia, no prazo de 15
(quinze) dias sob pena de aplicação do art.76,§2º, I do CPC. Certificado que decorreu o prazo assinalado
n o  r e f e r i d o  d e s p a c h o ,  s e m  m a n i f e s t a ç ã o  d o  a p e l a n t e  ( I d .  1 7 0 4 3 2 4  -  P á g .
1).RELATADO.DECIDO.Conforme relatado alhures foi determinado a intimação do Apelante para
regularizar a representação judicial do advogado/ Dr. Daywyson Mont Serrat, OAB/PA nº.20.166 que
subscreveu o recurso de apelação, tendo em vista não estar habilitado nos autos.Todavia, embora tenha
sido oportunizada a correção da referida irregularidade, o recorrente quedou-se inerte, conforme certidão
(Id. 1704324 - Pág. 1), caracterizando a inadmissão do Recurso por defeito de representação processual
não sanado.Nesse sentido:APELAÇÕES CÍVEIS - APELAÇÃO PRINCIPAL NÃO CONHECIDA -
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL- INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO - INÉRCIA DO
APELANTE PRINCIPAL - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.Impõe-se o não conhecimento da
Apelação por ausência de procuração do subscritor da peça recursal.Não conhecida a Apelação principal,
em face da ausência de pressupostos de admissibilidade, resta prejudicada a Apelação Adesiva. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.18.080105-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. RECURSO
INTERPOSTO POR SUBSCRITOR SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO.JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ESCANEADA.
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não merece conhecimento
apelação firmada por advogado que não comprova ter poderes para atuar em juízo em representação do
autor/apelante, ainda que para tanto intimado. (Processo Nº00030234220158150031, - Não possui -,
Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 01-08-2017, TJPB) Ante o exposto, não
conheço do recurso de apelação com fulcro no art. 76, §2º, I, c/c o art. 932, III, ambos do
C P C / 2 0 1 5 . P u b l i q u e - s e  e  i n t i m e m - s e  a s  p a r t e s . B e l é m / P A , 1 5  d e  j u l h o  d e
2019.DesembargadoraCÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0006740-55.2015.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: BANCO ITAU
VEICULOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA
Participação: APELADO Nome: BENEDITO DOS SANTOS RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome:
BRENDA FERNANDES BARRAOAB: 13443/PA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: 11º VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006740-55.2015.8.14.0301 APELANTE:
BANCO ITAU VEICULOS S.A. APELADO: BENEDITO DOS SANTOS RIBEIRO RELATORA: DESA.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO. ACOLHIMENTO DE PLEITOS NÃO FORMULADOS PELO AUTOR. SENTENÇA
ULTRA PETITA. RECURSO PROVIDO. A sentença a quo condenou a parte ré a restituir a quantia paga a
título de cobrança de seguro e proteção financeira, serviços de terceiro e taxa de gravame eletrônico, não
obstante a inexistência de requerimento formulado pelo autor neste sentido. Assim, o ato judicial
combatido é ultra petita,sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedia, bem como
condenar a parte em quantidade superior do que lhe foi demandado. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se deAPELAÇÃO CÍVELinterposta por BANCO ITAU VEICULOS S.A.,
em face da sentença prolatada pelo Juízo11º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉMnos autos
daAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,que julgou parcialmente
procedente todos os pedidos formulados na inicial, para determinar que o réu restitua a quantia paga a
título de cobrança de seguro e proteção financeira, serviços de terceiro e taxa de gravame eletrônico,
conforme dispositivo que transcrevo a seguir: ?Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para determinar que o Banco réu restitua a quantia paga a
título de cobrança de seguro de proteço financeira (R$- 371,93), serviços de terceiros (R$- 1.678,81) e
taxa de gravame eletrônico (46,88), devidamente corrigidas desde o efetivo pagamento e com juros de
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mora desde a citaço, segundo índices oficiais. Diante da sucumbência recíproca, condeno o réu ao
pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor do condenaço (art. 85, §2º do CPC).
Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu que fixo, por equidade, em
02 (um) salário mínimo (art. 85, §8º), vedada a compensaço (art. 85, §14) e observando-se a gratuidade
conferida (fls. 72) ficando sua execuço suspensa, com fundamento no art. 98, §3º do CPC. Transitada esta
em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as cautelas
de estilo. P.R.I. Belém/PA, 27 de novembro de 2018. CHARBEL ABDON HABER JEHA Juiz de Direito
Auxiliando a 11ª Vara Cível da Capital?. Em suas razões, a apelante aduz que a sentença foi extra petita,
pois em nenhum momento o autor requereu a condenação da ré no tocante às tarifas de seguro de
proteção financeira, serviço de terceiro e gravame eletrônico. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança
de referida tarifas, por força do entendimento consolidado pelo STJ através do julgamento do recurso
repetitivo Resp 1251331/RS e 1255573/RS, consubstanciadas nas súmulas 566 e 565. Relata que inexiste
abusividade na cobranças dos encargos contratuais. Aduz que as taxas de ressarcimento de serviços de
terceiro, de ressarcimento de gravame eletrônico e de seguro proteção financeira estão previstas em
contrato e foram livremente pactuadas. Insurge-se em face da condenação em honorários. Por fim, requer
o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo.
Em sede de contrarrazões aduz que a sentença deve ser mantida, pois o banco réu não observou os
princípios da boa fé objetiva e transparência que devem reger as relações contratuais. Afirma que a mora
deve ser afastada em razão da cobrança de encargos abusivos, bem como pugna para que a restituição
da cobrança ilegal seja em dobro. Requer o desprovimento recursal. É o relatório. Decido. Presente os
pressupostos de admissibilidade, conheço o presente apelo. Preliminarmente alega o apelante que a
sentença proferida pelo juízo a quo foi extra petita, pois reconheceu a abusividade de encargos não
reclamados na petição inicial. Com razão o apelante. Consoante verifica-se pela leitura da exordial, o
autor/apelado defende as teses de ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios acima da média de
mercado, capitalizados mensalmente, além da abusividade da cobrança de comissão de permanência e
das tarifas de TAC e TEC. Ao compulsar os autos, observa-se, que o magistrado a quo reconheceu a
abusividade na cobrança das taxas de: [1] seguro proteção; [2] serviço de terceiro e; [3] taxa de gravame.
Registro que não obstante a inexistência de pedido neste sentido, o magistrado a quo reconheceu de
ofício da abusividade nas referidas cláusulas. Cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior
Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais,
portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente. Neste sentido é o
entendimento exposto na súmula 381 do C. STJ: Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." Deste modo, o magistrado a quo ao declarar a
abusividade das taxas de seguro proteção, serviço de terceiro e taxa de gravame, incorreu em
julgamentoultra petita, pois, ao concluir pela ilegalidade dessas tarifas, resolveu tutela diversa da
pretendida pelo autor, extrapolando, assim, os limites de sua função jurisdicional. Vale dizer que nos
termos do art. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas
partes, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedia, bem como condenar a parte
em quantidade superior do que lhe foi demandado. Senão vejamos: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos
limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a
lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Assim,
deve haver um silogismo entre a sentença e o pedido, nos moldes do que preconiza o princípio da
congruência ou da adstrição. Imprescindível, portanto, que, ao proferir a decisão, o julgador amolde a
sentença aos exatos termos daquilo que foi pleiteado na exordial, sob pena de incidir em julgamento ultra
petita. A respeito do assunto extrai-se da doutrina: O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na
petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado
proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença
estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida
por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita
não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o
recurso, reduzi-la aos limites do pedido (NERY JR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante. 11. ed. rev. ampl. e atual. SP: Revista dos Tribunais, 2010, p.460). Nessa linha
de entendimento, confira-se a jurisprudência pátria: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. JULGAMENTO
ULTRA PETITA. DECOTE EXCESSO. ARTIGO 285-A DO CPC. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. VALOR DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. O autor fixa os limites da lide na petição inicial, como
preceitua o art. 128 do CPC. Este dispositivo deve ser conjugado com o que estabelece o art. 460 do
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mesmo diploma legal, que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento extra petita (que decide de
forma diversa do que foi pedido) ou ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido), tendo em vista a
máxima sententia debet esse conformis libello. Assim, a lide deve ser circunscrita aos limites do pedido,
não podendo ir além do pleiteado . (...) (TJDFT, Acórdão n. 617668, 20120110293480APC, Relator: VERA
ANDRIGHI, Relator Designado:ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: ANA MARIA DUARTE
AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2012, Publicado no DJE: 20/09/2012.
Pág.: 273, sem grifos no original). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RÉ. 1 - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO TÃO
SOMENTE DO PRIMEIRO RECURSO APRESENTADO. 2 - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA
EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO DE TAXAS E TARIFAS INCIDENTES EM DOIS CONTRATOS.
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. ADEMAIS, PARTE AUTORA QUE, NO CURSO
DA DEMANDA, APONTOU OS CONTRATOS OBJETOS DO PLEITO REVISIONAL, OS QUAIS NÃO
INCLUÍAM OS CONTRATOS REVISADOS PELO JULGADOR A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DE TAIS AVENÇAS. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DECOTE DO EXCESSO.
RECURSO PROVIDO. "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer
de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte" (art. 128, CPC/1973). "Nos
contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula
381, STJ). 3 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INVIÁVEL, ANTE A INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM
RESTITUÍDOS AO AUTOR.  RECURSO CONHECIDO E  PROVIDO.  (TJ -SC -  AC :
00043510920098240082 Capital - Continente 0004351-09.2009.8.24.0082, Relator: Dinart Francisco
Machado, Data de Julgamento: 03/04/2018, Segunda Câmara de Direito Comercial) Nesse contexto, em
face do julgamento ultra petita, faz-se necessária sua adequação ao pedido inicial formulado pela autora,
devendo ser decotado da sentença o que restou decidido acerca das tarifas de seguro e proteção
financeira, serviço de terceiro e taxa de gravame. Dessa forma, deve-se reconhecer a nulidade da
sentença na parte que excede aos pedidos da inicial, ou seja, em relação ao reconhecimento da
ilegalidade da cobrança das referidas tarifas. Ante o exposto, CONHEÇO O APELO E DOU-LHE
PROVIMENTO para reconhecer a ocorrência de julgamento ultra petita, decotando-se da sentença a
condenação do réu à restituir a quantia paga a título de cobrança de seguro e proteção financeira, serviço
de terceiro e taxa de gravame eletrônico. Em razão da reforma ora efetivada, condena-se o autor ao
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 2 (dois)
salário mínimo, nos termos do art. 85,§ 8º do CPC, suspensa a cobrança em face da gratuidade
concedida. P.R.I.C. Belém, 15 de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0800238-92.2017.8.14.9000 Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICÍPIO DE
BELÉM Participação: AGRAVADO Nome: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE BELEM Participação:
ADVOGADO Nome: GABRIELA DA SILVA RODRIGUESOAB: 7918 Participação: ADVOGADO Nome:
MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRAOAB: 18392/PA Participação: ADVOGADO Nome: DAVI COSTA
LIMAOAB: 12374/PAPROCESSO Nº 0800238-92.2017.8.14.90001ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICOAGRAVO DE INSTRUMENTOCOMARCA DE BELÉMAGRAVANTE: MUNICÍPIO DE
BELÉMProcurador: Raimundo Sabbá Guimaraes NetoAGRAVADO: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS
DE BELEMAdvogado: Davi Costa Lima OAB/PA N. 12.374RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA
PINHEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO ?AÇÃO CIViL PÚBLICA- PROLAÇÃO DE SENTENÇA ?
PERDA DE OBJETO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, do CPC/2015.1 - O
decreto jurisdicional que julga o feito, abrangendo o inconformismo recursal interlocutório, implica na falta
de motivação que baseava o interesse de reforma da tutela provisória.2 - Em sendo assim, prolatada a
sentença, o Agravo de Instrumento, que tem por objeto a reforma da decisão proferida em primeiro grau,
perde o seu objeto, ficando assim prejudicado o recurso.3 - Agravo de Instrumento prejudicado. Não
conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICATrata-se de pedido de
efeito suspensivo em Agravo de Instrumento (Id. 90586) interposto pelo Município de Belém contra
decisão (Id. 1150739) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda da comarca da Capital, que,
nos autos de Ação Civil Coletiva de Indenização de Reposição de Perdas de Vencimentos c\c Suspensão
dos Descontos Compulsórios comPedido de Liminar Inaudita Altera Pars, ajuizada pelo Sindicato dos
Farmaceuticos de Belém do Pará - SIFARPA (Processo nº 0802246-46.2017.8.14.0301), deferiu o pedido
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liminar determinando a suspensão do recolhimento da contribuição compulsória para o Plano de
Assistência Básico de Saúde e Social ? PABSS, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil
reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).Junta documentos.Indeferido o efeito suspensivo ( Id
718258 - Págs. 1-2).Contrarrazões (Id 1643099 - Págs. 1-4).Manifestação Ministerial (Id.1908739 - Págs.
1-2).RELATADO. DECIDO.O agravo de instrumento fora interposto contra decisão do Juízo ?a quo? que
in deferiu a liminar nos autos da ação civil pública (proc. nº.0802246-46.2017.8.14.0301). Em pesquisa no
sistema PJE, verifico que em 10/12/2018, foi prolatada sentença de mérito no feito originário, o que
acarreta a perda superveniente de interesse recursal quanto a eventual falta de análise da liminar
requerida. Portanto, evidenciado a perda do interesse recursal, uma vez que, o agravante tem por
desiderato com o presente recurso a reforma da decisão agravada que deferiu a liminar nos autos do
processo original.Destarte, ante o desaparecimento do interesse do agravante no prosseguimento do
recurso, dada a ausência superveniente do seu objeto, o julgamento do mérito do agravo está prejudicado
conforme dispõe o artigo 932, III do CPC/2015:Art. 932. Incumbe ao relator:(...)III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.Nessa trilha:AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE. Tendo o juízo a quo
proferido sentença nos autos do processo de origem, é caso de perda do objeto recursal. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº 71007030083, Segunda Turma Recursal da
Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em
10/07/2018)Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC/2015, não conheço do Agravo de
Instrumento, por estar prejudicado face a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a
prolação de sentença pelo Juízoa quo.Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da
Por ta r ia  n º  3731 /2015-GP.Pub l ique-se .  In t ime-seBe lém-PA,  09  de  ju lho  de  2019 .
DesembargadoraCÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRORelatora 

 
 
 
Número do processo: 0004791-79.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: IVONETE DE
ALBUQUERQUE SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER
FILHOOAB: 3312/PA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
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SÓ PODERÁ SER EXONERADO MEDIANTE A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO,
COM A GARANTIA DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É FARTA E PACÍFICA
NESTE MESMO SENTIDO.REEXAME NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Compulsando-se os autos, resta claro que a Impetrante foiaprovadano Concurso Público nº 001/2012, da
Prefeitura Municipal de Porto de Moz, conforme documentos acostados.2. Restara comprovado, através
de provas constituídas de plano, ter sido empossada e nomeada, conforme Termo de Posse, Decreto de
Nomeação, Portaria de Nomeação, datados de 2015, bem como, pela apresentação do Decreto nº
083/2017, de Anulação de sua nomeação, documentos estes, anexados aos autos, suficientes portanto,
para se demonstrar a violação do seu direito líquido e certo.3. Desta feita, apresenta-se claramente
comprovado nos autos que a Impetrante WALCINEIA DUARTE TENÓRIO foi impedida de continuar
exercendo seu cargo efetivo e teve sua nomeação anulada sem que lhe fosse assegurado o direito à
ampla defesa e ao contraditório com a instauração de um Processo Administrativo, restando comprovada
a ilegalidade e abusividade da conduta do Gestor Público consubstanciada no Decreto Anulatório.4. Em
sintonia com o Ministério Público de 2º Grau, Reexame Necessário para manutenção da sentença. Vistos,
relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, emconhecer do Reexame Necessário e manter na
integralidade a sentença do juízo de piso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 8 dias do mês de julho de 2019.Este julgamento
foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO
RELATÓRIOA DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA)Tratam os autos
deREMESSA NECESSÁRIA de Sentença Cível proferida pelo Juízo de Direito da Vara única de Porto de
Moz, nos autos do Mandado de Segurança, em que se julgou parcialmente procedente, nos termos do
artigo 487, I do CPC, com resolução de mérito, para que a autoridade coatora reintegrasse imediatamente
a impetrante WALCINEIA DUARTE TENÓRIO ao cargo de Professor. (Id de nº 1362834).Consta na
exordial que a Impetrante aduz que foi admitida como professora em 01/09/2015, pela Prefeitura de Porto
de Moz, após aprovação em concurso público de nº 001/2012. Informa que foi convocada pelo edital de
convocação ainda em 2015, tomando posse no cargo para que fora aprovada no Concurso Público
001/2012, da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, regulado pelo Edital nº 004/2012, iniciando sua
atividade de acordo com sua lotação.No entanto, aduz ainda que ? embora estivesse laborando
regularmente ? a Impetrante foi surpreendida com a informação de que estaria afastada de suas
atividades em razão da expedição de um Decreto, que anulou a sua respectiva nomeação.Destaca que o
Decreto de anulação de sua nomeação foi elaborado sem observar as garantias constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, uma vez que não foi instaurado o devido Processo Administrativo.Diante disso,
impetrou o presentemandamusrequerendo liminarmente, que fosse determinado a cassação do ato
alegadamente ilegal, mantendo-se dessa maneira a impetrante, no exercício efetivo de seu trabalho, no
mesmo cargo que ocupava, bem como, o pagamento da remuneração durante o período em que esteve
afastada.O Município de Porto de Moz ao prestar informações, noticiou em síntese, que para o cargo de
Professor Nível II/Zona Urbana/ SEMED fora ofertada apenas 52 vagas e que a impetrante estaria
posicionada na 83ª (octogésima terceira) classificação e, que por isso haveria ausência de direito líquido e
certo da impetrante, pois a permanência no cargo, estaria violando a ordem de classificação do certame,
pugnando ao final pela denegação da segurança. (Id de nº 1362831)O Juízo de piso julgou parcialmente
procedente omandamus,concluindo pela existência do direito líquido e certo da impetrante, para que a
autoridade coatora reintegrasse imediatamente a impetrante ao cargo de Professor.Em atendimento ao
artigo 14, §1º da Lei 12016/09, o Juízo de 1º grau encaminhou os autos para este 2º grau para o
pertinente Reexame Necessário.O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pelo
conhecimento da Remessa Necessária, bem como, pela manutenção da sentença. (Id de nº 1744820).éo
relatório. VOTO VOTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA
MEDA (RELATORA)Presente todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o reexame
necessário, nos ditames do artigo 14, §1º da Lei 12016/09.MÉRITOPrimeiramente, a Constituição da
República Federativa do Brasil prevê, em seu art. 5º, inciso LXIX, a concessão de mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo não amparado porhabeas corpusouhabeas data,quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09:Conceder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.Induvidoso que, para a
concessão da ordem no Mandado de Segurança, é necessário a prova pré-constituída demonstrando o
direito líquido e certo da Impetrante, que há de ser manifesto na sua existência, delimitado na sua
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extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, sendo a dilação probatória incompatível com
a natureza da ação mandamental, cuja celeridade procedimental está prevista na Lei nº. 12.016/09.Logo,
tem-se que a prova pré-constituída é condição indispensável para a aferição da alegada ilegalidade, o que
será analisado ao logo da presente manifestação.Cuida-se de feito que versa, fundamentalmente, sobre o
pedido de reintegração da Impetrante no seu respectivo cargo, para o qual foi aprovada, nomeada e
empossada, tendo-se em momento posterior o ato confeccionado pela autoridade coatora, que anulara a
nomeação e posse da impetrante, sem que houvesse a indispensável instauração de PAD, para que fosse
oportunizado o exercício imperioso da ampla defesa e do contraditório.Desta feita, a r. sentença julgou
parcialmente procedente omandamus,concluindo pela concessão da segurança para a Impetrante
WALCINEIA DUARTE TENORIO, diante da existência do seu direito líquido e certo, pois fora comprovado
através dos documentos carreados aos autos, a convocação, nomeação e posse em cargo público,
decorrida de aprovação em concurso público, conforme se identifica, no decreto de nomeação do servidor,
termo de posse e portaria de nomeação. (Documentos com Id de nº 1362826)Desta maneira, restando
comprovada a nomeação e posse da impetrante, a sua exoneração só poderia ser concretizada com a
realização de processo administrativo disciplinar, para que pudesse se oportunizar o pertinente
contraditório e ampla defesa em benefício da servidora.Insta-se salientar que a jurisprudência do STJ
(Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a realização de processo administrativo
disciplinar terá que preceder a eventual exoneração de servidor, mesmo que haja indícios de fraude no
concurso que resul tara a nomeação da impetrante.Veja-se Jur isprudência acerca do
tema:ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
APROVADA EM CONCURSO PÚBLICOHOMOLOGADO ANTES DO PLEITO ELEITORAL.
POSSIBIL IDADE.EXONERAÇÃO.  NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É
deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos art. 535 do CPC/1973
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF. Precedentes. 2. A ausência
de prequestionamento quanto ao tema da impossibilidade de inversão do ônus da prova em sede de
mandado de segurança, impede o conhecimento do recurso especial nesse ponto. Incidência da Súmula
211/STJ. 3. O STJ já consolidou a orientação de que a "exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei
Complementar n. 101/00 c/c o art. 73, inciso V, alínea 'c', da Lei n. 9.504/97, conduz à conclusão de que,
embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 3 (três) meses que antecedem o
pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concurso públicos que, tal como ocorre
na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo", bem comoé vedada a exoneração
de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo legal.
(RMS 31.312/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011).
Precedentes do STF e do STJ.4. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido.
(STJ - REsp: 1322999 PI 2011/0216350-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017) ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO POR MAIS DE 2 ANOSA
DESPEITO DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL.NOMEAÇÃO
TORNADA SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA
DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.1. A autora, apesar
de ter sido considerada inapta em exame médico que constituía fase eliminatória do concurso público,foi
nomeada, empossada e permaneceu no exercício do cargo de Guarda Municipal do Município de Londrina
por mais de 2 anos. Em março de 2013, sem a instauração de prévio processo administrativo, foi
publicado decreto tornando sem efeito o ato de nomeação. 2. O STJ consolidou entendimento de que a
exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório,
deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. 3. É pacífico
também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses
individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja
assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Em julgamento de caso semelhante ao ora
discutido, a Terceira Seção desta Corte Superior destacou que "deveria o ente público ter instaurado
processo administrativo específico, informando ao servidor a finalidade de anulação do ato de nomeação,
indicando os motivos ensejadores, permitindo-lhe apresentar defesa, cujas razões deveriam ser
analisadas e ponderadas pela autoridade julgadora, antes da edição do ato derradeiro" (AR 3.732/SP, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 2.2.2015). 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp:
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1685839 PR 2017/0150302-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Exoneração de servidor e necessidade de
processo administrativo e nomeação e posse e concurso público e mandado de segurança SECRETARIA
DA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NESCESSARIO N: 2013.3.031339-1.
COMARCA DE CURUÇÁ. APELANTE: MUNICIPIO DE CURUÇÁ. ADVOGADO: MAILTON MARCELO
FERREIRA OAB/PA 9.206 E OUTROS. APELADA: ROSINETE BAIA FURTADO. ADVOGADO: CARLOS
NATANAEL PAIXÃO OAB/PA 13.131. PROCURADORA MUNICIPAL: MARIZA MACHADO DA SILVA
LIMA. RELATORA: DESEMBARGADORA DRACY NUNES ALVES. DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se
de autos de apelação cível e reexame necessário da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de
Curuçá nos autos do mandado de segurança nº.0000095-55.2013.38.1430019 que concedeu a ordem
pleiteada e manteve a nomeação de Rosinete Baia Furtado ao cargo de professora de séries iniciais em
virtude da aprovação em concurso público. Inrresgnado com a decisão de 1º grau, o Município de Curuçá
interpõe o presente apelo aduzindo: a) a necessidade de chamamento à lide do Município de Curuçá na
condição de litisconsorte passivo necessário ; b) a ausência de direito liquido e certo da apelada já que
não foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas; c) a Administração Pública tem o dever de se
autotutelar;a1 d) a observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer o
integral provimento do apelo (fls. 179/206). Os autos vieram à minha relatoria após distribuição regular
(fl.209) A d. procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls. 213/218). À
fl. 220 determinei a intimação da apelada para querendo, apresentar contrarrazões, já que não lhe foi
oportunizada anteriormente. As contrarrazões foram costadas aos autos às fls. 222/233. A apelada
defende que não existe litisconsorte necessário entre a pessoa jurídica de direito público e a autoridade
coatora, já que esta é a parte daquela. Diz que a suposta afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal não
pode servir de justificativa para anular nomeação de servidor sem o devido processo legal. Esclarecer que
o concurso em referencia dói homologado em 24 de maio de 2010, portanto, mais de três meses antes do
pleito em ano de eleição, conforme exige a Lei 9.504/97. Requer a manutenção da sentença recorrida. É o
relatório necessário. Passo a decidir. O feito comporta julgamento na forma autorizada pelo art. 932, IV do
NCPC. Cuida-se de apelação cível e dea2 reexame necessário de sentença concessiva da segurança nos
moldes do art. 14,§ 1º da Lei 12.016/2009. O art. 1º da lei nº 12.016/2009 assim dispõe: ¿Art. 1º conceder-
se-á mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofre
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam as
funções que exerçam.¿ Infere-se do próprio dispositivo ao norte transcrito, que o direito a ser protegido em
sede de mandado de segurança deve ser líquido e certo, ou seja, o direito comprovado de plano. Isto
implica dizer que o direito deve ser comprovado juntamente com a petição inicial, apenas com a resalva
contida no § 1º do art. 6º da Lei 12.016/99, ¿caso em que o documento necessário à prova do alegado se
ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo¿.
Inicialmente, aduz o apelante a ocorrência de nulidade processual em razão da não indicação da pessoa
jurídica da qual pertence a autoridade coatora na ação mandamental. Sobre o assunto, observo que no
mandado de segurança a autoridade apontada como coatora foi a Prefeituraa3 Municipal de Curuçá. Já
em sede recursal, o apelo foi interposto pelo Município de Curuçá, o que afasta qualquer ilegalidade uma
vez que a pessoa jurídica de direito público que deve suportar os efeitos da decisão surge como parte
passiva. Não se pode confundir autoridade coatora com a parte passiva na ação mandamental. Isto
porque quem pratica o ato o que faz em nome da atribuição que lhe é afeta, por ocasião da posição ou
cargo que ocupa. Não se trata de litisconsorte passivo necessário de direito pública e a substituir
processualmente. Desse modo, rejeito a preliminar suscitada posto que inexiste qualquer nulidade
processual. No mérito, afirmou a impetrante que, apesar de ter sido aprovada em concurso público, ter
tomado posse e entrado em efetivo exercício no cargo de professor - séries iniciais, foi surpreendida com a
sua destituição do cargo sem qualquer justificativa ou procedimento administrativo prévio, por meio do
Decreto 018/2013, de 02 de janeiro de 2013. De outro lado, em suas informações, a autoridade pública
reconheceu a destituição da impetrante e justificou o ato em suposta observância à Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ora, a exegese do art. 21, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000 c/c
art. 73, inciso V, alínea 'c' da Lei nº 9.504/97, conduz à conclusão dea4 que embora exista a vedação
quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a
posse dos eleitos, esta não incide sobre os concursos públicos. Ademais disso,a jurisprudência do Pretório
Excelso e do Superior Tribunal de Justiça veda a exoneração de servidor público em razão de anulação de
concurso, sem o devido processo legal. Sobre o assunto, o Superior Tribunal Federal editou a Súmula n.º
20, que diz: Súmula 20. ¿É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de
funcionário admitido por concurso¿. Ademais disso, a Corte Suprema garante ao servidor mesmo em
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estágio probatório o direito ao processo administrativo. Veja o que diz a Súmula 21: Súmula 21:
¿Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as
formalidades legais de apuração de capacidade¿. Ressalto que, mesmo quando é creditado ao servidor a
prática de uma falta funcional, é imprescindível que haja um procedimento apuratório que garanta a ampla
defesa e o contraditório. Resta evidente, no caso em exame, que a Administração Pública andou na
contramão dos ditames legais e da orientação dos Tribunais Superiores, conforme precedentes
colacionados abaixo: a5 ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENCIA. EXONERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
ART. 21 DA LRF. EXIGÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.1. Não é possível conhecer do recurso
especial pela alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC, quando o recorrente deixa de especificar em
que constituiu o vicio supostamente existente no aresto recorrido, valendo-se de alegações genéricas de
que houve deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. É verdade a exoneração de
servidor público em razão de anulação de concurso, por força do que dispões o art. 21, parágrafo único,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem a observância do devido processo legal. Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 245.888/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS OFERTAS PELO EDITAL.
OFENSA AO ART. 535 DO CC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI
COMPLMENTAR 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICIPIO DE NITEROI DESPROVIDO. 1.
Tendo o Tribunal de Origem apreciado fundamentalmente a controvérsia, não padecendo o acórdão
recorridoa6 de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, inexistente violação ao art. 535 do CPC. O
julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. Os
limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com o
pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos
do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. 3. A aprovação em
concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito
subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado. 4.
Agravo Regimental do MUNICIPIO DE NTEROI/RJ desprovido. (AgRg no REsp 147015/RJ, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015.Isto
posto, diante arbitrariedade praticada pela Administração Municipal em ¿destituir¿ a impetrante do cargo
sem ampla defesa e contraditório, conheço do apelo, porém nego-lhe provimento. Em sede de reexame
necessário, confirmo a sentença, em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos para que
surta seus efeitos legais. Belém, 10 de maio de 2016. Desembargadora Diracy Nunesa7 Alves ? Relatora
(TJ-PA - APL: 00000955520138140019 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento:
06/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 06/06/2016) Além da observação dos
precedentes jurisprudenciais acima, verifica-se que o próprio Supremo Tribunal, ao julgar o RE 594.296-
RG, cujo Relator foi o Min. Dias Toffoli em sede de repercussão geral, embora tenha firmado o
entendimento no sentido de que a Administração Pública pode rever seus atos ilegalmente praticados,
ressalvou que,se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de
processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.Nesta senda, vejamos os recentes
Arestos:Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Julgadora da 1ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: ?DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO.
DESPESAS COM PESSOAL SUPERIORES AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI  DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS.
AUTOTUTELA. Nos casos em que o exservidor foi exonerado em função da anulação do ato de
nomeação, com base em decisão advinda do Tribunal de Contas do Município, a ausência de processo
administrativo não implica em violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que se trata de ato
baseado no dever de autotutela da Administração Pública, bem como pela circunstância de inexistir meio a
lhe impor o ônus de ter que se defender. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS
E PROVIDAS.? O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A
parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV e LXIX, da Constituição, bem como às Súmulas 20 e 21/STF.
A Procuradoria-Geral da República, por meio de parecer, opina pelo provimento do recurso
extraordinário.O recurso deve ser provido quanto à necessidade do devido processo administrativo para a
validade do ato demissório. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias
Toffoli, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que a administração pública
pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos,
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seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa. Nesse sentido, veja-se a ementa do mencionado precedente:?RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute
ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser
precedido de regular processo administrativo.2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de
cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode
ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se
mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso
extraordinário a que se nega provimento?. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, tendo em vista
ter consignado que: ?[...] entendo que o decreto de exoneração do servidor não padece de qualquer
legalidade, isto porque, assim como sustentado pelo Município apelante, em verdade, não se trata de
situação pela qual se busque a imputação de qualquer responsabilidade ou se investigue a prática de
qualquer ato, sendo, portanto, dispensável a realização de processo administrativo.Na espécie, cuida-se
de exercício de autotutela, por meio do qual é lícito à administração pública rever os seus próprios atos
quando eivados de nulidade, agindo de ofício, independentemente de determinação judicial.Ademais, é
firme a jurisprudência do STF no sentido de ser imprescindível a observância das garantias constitucionais
do contraditório e da ampla defesa para a dispensa de servidor ocupante de cargo efetivo.Nessa linha,
confiram-se os seguintes precedentes: ?RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Magistério. Dispensa.
Devido processo legal. Ampla defesa e contraditório. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.? (RE
579.110 AgR/MG, Rel. Min. Cezar Peluso).?CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL.
EVENTUAL DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.1. Garantia do contraditório e da ampla
defesa em eventual demissão de servidor público pela Administração, mesmo que de cargo não
efetivo.Precedentes. 2. A decisão agravada reconheceu que o acórdão recorrido decidiu conforme a
jurisprudência do Supremo Tribunal. RE 244.544-AgR/MG, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
21.06.2002, dentre outros. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.? (RE 491.724 AgR/MG, Relª.
Minª. Ellen Gracie)No mesmo sentido: ARE 639.985, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 708.596, Rel. Min.
Menezes Direito; ARE 730.036, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RE 593.146, Rel. Min. Dias Toffoli. Diante do
exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, a fim de que seja observada a premissa de
que é inviável a dispensa de servidor cujo ingresso se deu por meio de concurso público sem a submissão
ao devido processo administrativo, e também, que sejam examinadas as demais questões remanescentes.
Invertidos os ônus da sucumbência e sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2018. Ministro Luís Roberto Barroso Relator.(STF - RE: 707705 GO -
GOIÁS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/04/2018). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARACI/BA. CONCURSO
PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. DECRETO MUNICIPAL
170/2013. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL
NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a
reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo
constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: ?APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - ADMISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - SUSPENSÃO DOS ATOS DE
NOMEAÇÃO E POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS ? VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA ? SENTENÇA
MANTIDA - APELO IMPROVIDO.Para a anulação do ato administrativo de provimento em cargo público,
em se tratando da desconstituição de direitos daqueles que estão revestidos de boa-fé, não prescinde a
Administração da instauração de procedimento administrativo, no qual devem ser garantidos a ampla
defesa e o contraditório.Hipótese em que o servidor público municipal foi sumariamente afastado das suas
funções por força de decreto, perdendo, de imediato, o direito à remuneração, antes mesmo de se
manifestar nos autos do processo administrativo supostamente instaurado. Inexistência de provas que
convirjam para o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos em questão, bem como para o
alegado comprometimento do orçamento municipal, de tal modo a autorizar a exoneração de servidor
público nomeado c empossado após regular aprovação em concurso público. Apelo improvido e sentença
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integrada em reexame necessário.? Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. Nas razões
do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º,
XXXV, da Constituição Federal. O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por
entender que o recorrente apresentou o recurso extraordinário em 10/11/2014, antes da publicação do
acórdão que julgou os embargos, ocorrida em 18/12/2014, olvidando-se de reiterar as razões recursais
após o referido julgamento. É o relatório. DECIDO. Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso
admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (artigo 323
do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender
seja reconhecida ?a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso? (artigo 102, § 3º,
da CF). O agravo não merece prosperar. Da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu
dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas,
embora contrária aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa: ?Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.
Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora
contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-
RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso
extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6.
Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega
provimento.? Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-
se. Brasília, 27 de setembro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente (STF -
ARE: 988465 BA - BAHIA 0000647- 84.2013.8.05.0014, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento:
27/09/2016, Data de Publicação: DJe-209 30/09/2016). E também: REMESSA NECESSÁRIA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. POSTERIOR EXONERAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE NULIDADE
NO ATO DE NOMEAÇÃO, POR VIOLAÇÃO AO ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LRF.
INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO AOS CONCURSOS HOMOLOGADOS ANTES DE 180 DIAS
DO FINAL DO MANDATO DO PREFEITO.NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO,
COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, PARA EXONERAR SERVIDOR PÚBLICO
TITULAR DE CARGO EFETIVO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.(TJBA -
Remessa Necessária: 03005105320138050103, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara
Cível, Data de Publicação: 13/11/2018). Assim sendo, é firme a jurisprudência do STF no sentido de ser
imprescindível a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa para se
realizar a exoneração de servidor ocupante de cargo efetivo.No caso em reexame, o objeto da demanda
se limita a ofensa a direito líquido e certo da impetrante, que foi exonerada, sem que lhe fosse
oportunizada a defesa em processo administrativo disciplinar, não se necessitando portanto nestes autos,
analisar acerca da legalidade da nomeação da candidata que teria sido convocada por edital
alegadamente fraudado, já que essas questões relacionadas sobre a legalidade ou não da sua posse e
nomeação devem ser analisadas em processo administrativo, que observará os princípios da ampla
defesa e do contraditório.Portanto, se vislumbra a existência de ato ilegal praticado pela Autoridade
Coatora, visto que esta não procedeu de acordo com os ditames do princípio do devido processo legal,
bem como não respeitou o direito à ampla defesa e ao contraditório da servidora efetiva.Isto posto, em
sintonia com o parecer do Ministério Público de 2º Grau, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO PARA
CONFIRMAR A SENTENÇAA QUOem todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada, que
passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.É o voto. Belém-Pa,
08 de julho de 2019. Desa. NADJA NARA COBRA MEDARelatora Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0801068-71.2017.8.14.0201 Participação: APELANTE Nome: T. S. D. S.
Participação: ADVOGADO Nome: IANA ALBUQUERQUE COSTA SAREOAB: 18047/PA Participação:
APELADO Nome: G. C. D. S.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0801068-
71.2017.814.0201ORIGEM: VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACIAPELANTE: THALISOM
GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS, REPRESENTADO POR TOMAZ SANTOS DOS SANTOSAPELADO:
GELIELI CAMARA DA SILVARELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE CIVIL E
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VISITAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR
INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL -
INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO. Se o apelante deixou de emendar a inicial, conforme determinado pelo
magistrado singular, o indeferimento da inicial, e a consequente extinção do processo, é medida que se
impõe. Não é necessária a intimação pessoal do autor para a extinção do processo por inépcia da inicial.
RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
porTHALISOM GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS, NESTE ATO REPRESENTADO POR TOMAZ
SANTOS DOS SANTOScontra a decisão proferida pelo Juízo de Direito daVARA DE FAMÍLIA DISTRITAL
DE ICOARACInos autos daAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE
VISITASajuizada em desfavor deGELIELI CAMARA DA SILVA, que indeferiu a petição inicial, com base
no art. 485, I c/c artigo 321. Transcrevo a sentença objurgada: Tratam os autos de AÇÃO DE GUARDA
C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
manejada por T. G. da S. dos S., representado pelo genitor TOMAZ SANTOS DOS SANTOS em face de
GELIELI CÂMARA DA SILVA.Considerando que, no feito em análise, é formulado pedido de guarda pelo
representante legal do autor, sem que aquele conste do pólo ativo da ação, sob pena de indeferimento da
inicial ? nos termos do artigo 321,capute parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) ?, INTIME-
SE o(a) requerente, por meio do(a) advogado(a) habilitado(a), com a finalidade de, no prazo de 15
(quinze) dias, EMENDAR a inicial, regularizando o pólo ativo da ação.Sem prejuízo do expedido, tendo em
conta que a parte autora postulou benefícios da justiça gratuita, sem, todavia, comprovar a qualidade de
hipossuficiente, INTIME-SE o(a) autor(a), por meio do(a) advogado(a) habilitado(a), para, no mesmo prazo
já assinalado para a emenda referida, juntar aos autos declaração de hipossuficiência, sob pena de
indeferimento da gratuidade postulada (artigo 99, § 2º, do CPC/2015).Aproveitando o ensejo, também no
mesmo lapso temporal, deve o(a) requerente, nos termos do Código de Processo Civil vigente, informar
endereços eletrônicos dos litigantes e CPF do(a) postulado(a).Após decorrido o prazo assinalado, com ou
sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Por fim, CONCLUSOS.Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.Icoaraci
(PA), 13 de Julho de 2017. SUAYDEN FERNANDES SILVA SAMPAIOJuíza de Direito, Titular da Vara de
Família Distrital de Icoaraci/PA Em suas razões, alega o apelante que a sentença merece reforma, pois
não foi efetivada a intimação pessoal da parte para dar cumprimento à ordem judicial. Afirma que a
extinção do processo sem resolução do mérito revela total inobservância quanto aos princípios
processuais da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais, celeridade e
economia processual. Assevera que a extinção foi prematura e que o magistrado tem o dever de buscar o
fim social a que a lei se destina. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório.
DECIDO. Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão
monocrática.Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas ?a?, do NCPC o relator do
processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática,
referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar
cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos: Art. 926. Os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.§ 1o Na forma estabelecida e
segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula
correspondentes a sua jurisprudência dominante. Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade
desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia
processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão
monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que o magistrado a quo determinou a emenda à inicial, no prazo de 15
(quinze) dias, para que o autor regularize o polo ativo da ação. Contudo, decorrido o prazo dilatório
concedido, o mesmo não cumpriu com a decisão, conforme certidão de Num.417357. Ato contínuo, o
magistrado a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com base no art. 485, I do CPC. Percebe-
se, portanto, que o apelante deixou de emendar a inicial, conforme determinado pelo magistrado singular.
Assim, o indeferimento da inicial, e a consequente extinção do processo, é medida que se impõe. Sobre a
questão, mister se faz destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in Código de
Processo Civil Comentado, Artigo por Artigo, 1ª ed., São Paulo: RT, 2008, p. 293: "(...) Não atendida a
determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito,
indeferindo a petição inicial (art. 267, I, CPC). Não é necessária a intimação pessoal da parte para que
seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 267, § 1º, CPC
(STJ, 1ª Turma, Resp 703.998/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.10.2005, DJ 24.10.2005, p. 198).
(destaquei). Nesse sentido, a jurisprudência pátria:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E
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APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ORDEM DE EMENDA - NÃO
CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO - CABIMENTO.- Na ação de busca e apreensão, conforme Decreto-Lei nº
911/69, a mora do devedor decorrerá de simples vencimento do prazo para pagamento e poderia ser
comprovada, antes da alteração promovida pela Lei nº 13.043/14, por carta registrada expedida por
Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título, a critério do credor.- Optando o credor pela
notificação extrajudicial por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos, considera-se
cumprida a intimação desde que comprovada a sua entrega no endereço do devedor.- A comprovação da
notificação extrajudicial do devedor é indispensável para a sua constituição em mora.-Se a apelante
deixou de emendar a inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da inicial e a
consequente extinção do processo é medida que se impõe.- Ausente a comprovação da mora, que se
constitui em requisito essencial para concessão da busca e apreensão (Súmula nº 72/STJ), cabível a
extinção do feito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0540.16.001099-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa
Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 09/03/2017) "CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÂO URBANO - EXTINÇÃO DO FEITO POR
INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM ANTERIOR DE EMENDA À INICIAL -
INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA -
PRECLUSÃO VERIFICADA - EXTINÇÃO DO PROCESSSO - RECURSO NÃO PROVIDO.-Se o apelante
deixou de emendar a inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, deixando precluir a questão
levantada, o indeferimento da inicial, e a consequente extinção do processo, é medida que se impõe. -
Não é necessária a intimação pessoal do autor para a extinção do processo por inépcia da inicial. -
Recurso não provido." (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.012709-6/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De
Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2016, publicação da súmula em 08/03/2016).
(destaquei). Ademais, cumpre ressaltar que o juiz a quo cumpriu as prescrições trazidas pelo art. 321 do
NCPC. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado.Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição
inicial. Outrossim, não verifico a necessidade de intimação pessoal do apelante para dar andamento ao
feito.Isso porque, o feito não foi extinto por abandono da causa, cuja extinção exige prévia intimação
pessoal da parte, mas sim por ausência de cumprimento da decisão de emenda, nos termos do art. 321,
único. Logo, desnecessária a intimação pessoal da parte.Deste modo, a sentença não ofende os princípios
da celeridade, economia processual ou da instrumentalidade, porque a hipótese dos autos é de inépcia da
inicial, não sanada pela parte apelante.Posto isso,NEGO PROVIMENTOao recurso e mantenho a
sentença recorrida tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação Belém, 11 de julho de 2019.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0011872-77.2011.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: ESTADO DO PARA
Participação: APELADO Nome: ELTON JHON CARNEIRO DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome:
ELAINE SOUZA DA SILVAOAB: 7030 PROCESSO Nº 0011872-77.2011.8.14.03011ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICOAPELAÇÃO CÍVELCOMARCA DE BELÉMAPELANTE: ESTADO DO PARAAPELADO:
ELTON JHON CARNEIRO DA SILVARELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo presidente deste E. Tribunal de Justiça que, no dia
27/11/2017, em análise de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, selecionou os
processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051 como recursos representativos de
controvérsia, e determinou a suspensão em todo o território estadual dos feitos relativos ao adicional de
interiorização, encaminhem-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes ? NUGEP-Público,
até decisão dos tribunais superiores.Belém-PA, 15de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIAREGINA DE
LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0009637-42.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JUVENIL FLEXA DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
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NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0006910-12.2011.8.14.0028 Participação: APELANTE Nome: ANTONIA LUCAS DE
OLIVEIRA CORDEIRO Participação: ADVOGADO Nome: FRANCISCO VILARINS PINTOOAB: 16010/PA
Participação: APELADO Nome: ESTADO DO PARAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁUNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO
E PRIVADO 0006910-12.2011.8.14.0028No uso de suas atribuições legais, o Coordenador (a) do Núcleo
de Movimentação da UPJ das Turmas de Direito Público e Privado intima a parte interessada de que foi
opostos Recurso de Embargos de Declaração, estando facultada a apresentação de contrarrazões, nos
termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/2015. Belém, 16 de julho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0021857-10.2011.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: ESTADO DO PARA
Participação: APELADO Nome: HELIO MARCIO ARAUJO FARIA Participação: ADVOGADO Nome:
GABRIELA ELLERES VASQUESOAB: 920 PROCESSO Nº 0021857-10.2011.8.14.0301APELAÇÃO
CÍVEL1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICOAPELANTE: ESTADO DO PARAAPELADO: HELIO MARCIO
ARAUJO FARIARELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO DESPACHO Considerando a
decisão proferida pelo presidente deste E. Tribunal de Justiça que, no dia 27/11/2017, em análise de
admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, selecionou os processos 0006532-
61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051 como recursos representativos de controvérsia, e
determinou a suspensão em todo o território estadual dos feitos relativos ao adicional de interiorização,
encaminhem-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes ? NUGEP-Público, até decisão
dos tribunais superiores.Belém-PA,15 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIAREGINA DE
LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0807649-93.2017.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: MARGARETH
CRISTINA GARCIA VERAS Participação: ADVOGADO Nome: VANESSA GERALDINNE DA ROCHA
RAIOLOAB: 80000A Participação: ADVOGADO Nome: WELLINGTON SILVA DOS SANTOSOAB: 541
Participação: APELADO Nome: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
Participação: APELADO Nome: RANDE MOURA CARVALHO QUARESMA Participação: ADVOGADO
Nome: MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHOOAB: 602 Participação: ADVOGADO
Nome: EMANUEL DE FRANCA JUNIOROAB: 21409/PA Participação: APELADO Nome: R. S. Q.
Participação: ADVOGADO Nome: MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHOOAB: 602
Participação: ADVOGADO Nome: EMANUEL DE FRANCA JUNIOROAB: 21409/PATRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0807649-93.2017.8.14.0301APELANTE:
MARGARETH CRISTINA GARCIA VERASAPELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO
ESTADO DO PARA, RANDE MOURA CARVALHO QUARESMA, RHAITANIA SOUSA
QUARESMAREPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA PROCESSO N° 0807649-
93.2017.8.14.03012ª TURMA DE DIREITO PUBLICOAPELACAO CÍVELAPELANTE: MARGARETH
CRISTINA GARCIA VERASADVOGADOS: WELLINGTON SILVA DOS SANTOS OAB/PA 24.541
VANESSA GERALDINNE DA ROCHA RAIOL OAB/PA 11.898APELADO: INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA- IGEPREVPROCURADORA AUTÁRQUICA: MILENE
CARDOSO FERREIRAAPELADA: RANDE MOURA CARVALHO QUARESMAADVOGADOS: EMANUEL
DE FRANCA JUNIOR - OAB/PA 21.408 MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO -
OAB/PA 21.602APELADA: RHAITANIA SOUSA QUARESMA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA
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RHAITANIA ALVES DE SOUSAADVOGADOS: EMANUEL DE FRANCA JUNIOR - OAB/PA 21.408
MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO - OAB/PA 21.602PROCURADOR DE
JUSTICA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHORELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE
DE SERVIDOR PÚBLICO. EX-MULHER. RATEIO IGUALITÁRIO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM
OS DEMAIS DEPENDENTES E BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO. NÃO
APLICADA A LCE Nº 39/2002, ALTERADA PELA LCE Nº 49/2005. APLICACAO DAS LEIS FEDERAIS Nº
9.717/98 E Nº 8.213/91. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.1. O rateio do valor referente à pensão por morte deixada pelo varão, entre a
ex-cônjuge divorciada e demais beneficiários, deve ocorrer em partes iguais, independentemente do
percentual que vinha sendo recebido pela ex-esposa a título de pensão alimentícia por força do
entendimento das Leis Federais nº 9.717/98 e nº 8.213/91.2. A pensão alimentícia e pensão por morte são
institutos completamente distintos, o primeiro de natureza privada, regulamentado pelo Código Civil e por
legislação específica e, o segundo de natureza administrativa e previdenciária.3. A concessão de benefício
previdenciário depende da demonstração dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária em vigor,
sendo certo, portanto, que a concessão de pensão por morte não se vincula aos parâmetros fixados na
condenação na obrigação de pagamento de pensão alimentícia, motivo pelo qual o percentual da pensão
não corresponde ao mesmo percentual recebido a título de alimentos.4. A pensão por morte é devida ao
conjunto dos dependentes do segurado falecido. Havendo mais de um dependente de mesma classe
habilitado, o benefício deve ser rateado entre todos em partes iguais, conforme expressa determinação
legal.5. É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o pagamento de
pensão por morte deve retroagir ao momento em que o dependente requereu administrativamente sua
habilitação, momento em que a Administração tem ciência do fato gerador do benefício.6. O regime de
juros moratórios e correção monetária deve observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
no RE 870947 RG/SE sob o regime de repercussão geral, uma vez que não restou declarada a
inconstitucionalidade de todo o art. 5º da Lei nº 11.960/09.7. Sucumbência proporcional. Vencida a
Fazenda Pública e sendo ilíquida a condenação, como no caso em exame, a definição do percentual dos
honorários advocatícios deverá ser efetuada quando da liquidação do julgado.8. Recurso conhecido e
provido. Vistos, etc. ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem a Egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
dar-lhe provimento, conforme voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de 2019. Julgamento Presidido pela Excelentíssima Sra.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO RELATÓRIO Tratam os autos de
RECURSO DE APELACAO (Id. 1153349 ? pags. 1/20), interposto porMARGARETH CRISTINA GARCIA
VERASem desfavor da r. sentenca prolatada pelo MM. Juizo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da
Comarca da Capital, nos autos daACAO REVISIONAL DE PENSAO POR MORTE COM PEDIDO DE
LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADAajuizada pela ora apelante, tendo o decisum atacado (Id.1153348 ?
pags. 1/4), julgado improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolucao
de merito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Em suas razoes recursais (Id. 1153349 ? pags. 1/20) a
apelante aduziu preliminarmente que a nao apreciacao da liminar de tutela provisoria de urgencia e a nao
aplicacao de tratamento preferencial a pessoa idosa pelo Juizo a quo eram passiveis de nulidade da
sentenca. Frisou que deveria ser equiparada a sua pensao por morte, na qualidade de ex-esposa, com os
outros beneficiarios do de cujus Mario Cezar Quaresma, isto e, a filha menor (Raithania Sousa Quaresma)
e a viuva (Rande Moura Carvalho Quaresma), cujos pagamentos estavam sendo efetuados de forma
desigual. Ademais, mencionou que a sentenca deixou de levar em consideracao parecer ministerial
favoravel em 1° grau no que tange ao rateio igualitario da pensao entre os beneficiarios. No merito,
sustentou que o Juizo descumpriu o principio da motivacao quando nao apreciou a tutela, violando o
direito a ampla defesa e contraditorio, uma vez que oportunizaria opor recurso em caso de negativa da
liminar. Ao final, requereu a antecipacao da tutela liminar recursal para reformar a decisao guerreada e, no
merito que fosse dado total provimento ao recurso. Em contrarrazoes RHAITHANIA SOUSA QUARESMA,
REPRESENTADA POR SUA GENITORA RHAITANIA ALVES DE SOUSA (Id. 1153352 ? pags. 1/7) E
RANDE MOURA CARVALHO QUARESMA (Id. 1153354 - Pag. 1/7), arguiram a impossibilidade do
deferimento da tutela liminar recursal pleiteada pela apelante, uma vez que os argumentos apresentados
por ela eram frageis e inconsistentes. Sustentaram que o instituto da pensao alimenticia era totalmente
distinto do instituto da pensao previdenciaria, regidos por principios e legislacoes proprias, razao pela qual
a tese de rateio em quotas iguais da pensao previdenciaria restava totalmente prejudicada e que o
percentual fixado judicialmente, a titulo de pensao alimenticia, deveria ser mantido. Em que pese o parecer
ministerial mencionado pela apelante, destacaram o principio do livre convencimento do juiz e a nao
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vinculacao a decisao. Arguiram ausencia da nulidade processual, uma vez que nao houve violacao do
principio do contraditorio e ampla defesa, haja vista que foi oportunizado a apelante emendar a inicial por
duas vezes para a correta qualificacao do pedido. Afirmaram que a decisao foi pautada em ditames legais
e que as provas trazidas nos autos eram robustas e contundentes para que o juiz prolatasse uma
sentenca justa. Ao final, pugnaram pelo acolhimento dos fundamentos expendidos e o improvimento do
recurso interposto, mantendo-se a r. decisao recorrida. O INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO
DO ESTADO DO PARA- IGEPREV tambem apresentou contrarrazoes (Id. 1153358 ? pags. 1/5)
suscitando que as alegacoes da apelante eram inconsistentes e desprovidas de suporte legal. Destacou
que a Lei Complementar nº 039/2002, em seu art. 30 era clara quanto ao pagamento de pensao por morte
em quotas iguais aos beneficiarios, salvo se houvesse percentual referente a pensao alimenticia fixado
judicialmente, o que era o caso da apelante, razao pela qual a autarquia apenas deu cumprimento aos
ditames legais, nao merecendo reparos a decisao. Nesta instância, o Ministerio Publico de 2º Grau opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso. E o Relatorio. VOTO VOTO Presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço do recurso. O objeto da questao gira em torno da possibilidade ou nao da
equiparacao do beneficio de pensao alimenticia deixado por seu ex-marido, Sr. Mario Cezar Quaresma,
bem como pagamento retroativo a data do obito. A pensao por morte e um dos beneficios mais
importantes do Seguro Social, protegendo os dependentes de um segurado, em razao de seu falecimento,
tal beneficio tem carater assistencialista, com intuito de tentar preencher uma lacuna deixada por aquele
que normalmente provia o sustento de determinada familia. Sobre este instituto, convem ressaltar que o
Superior Tribunal de Justica possui entendimento consolidado no sentido de ser aplicavel a legislacao
vigente a epoca da data do obito do segurado, conforme o disposto na Sumula no. 340,in verbis: ?Sumula
no. 340. A lei aplicavel a concessao de pensao previdenciaria por morte e aquela vigente na data do obito
do segurado.? Compulsando-se os autos, verifica-se que a morte do segurado ocorreu em 26/09/2016 (Id.
21153307 ? pag. 1), sob a regencia da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que em seu art. 29, §2º
tratava do conjuge divorciado ou separado judicialmente para a percepcao da pensao,in verbis: ?A
concessao da pensao nao podera ser protelada pela falta de habilitacao de outro possivel dependente e,
qualquer inscricao ou habilitacao posterior, que importe em inclusao ou exclusao de dependente, somente
produzira efeitos, a contar da data de sua efetiva ocorrencia.(...)§ 2º O conjuge divorciado ou separado
judicialmente, que comprovar a percepcao de pensao alimenticia ate a data do falecimento do segurado,
concorrera em igualdade de condicoes com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei.?
Ocorre que, posteriormente, adveio a Lei Complementar Estadual no 049/2005 que deu nova redacao ao
mencionado artigo, que passou a dispor da seguinte maneira: ?Art. 30. Havendo mais de um dependente
com direito a percepcao do beneficio, a pensao por morte sera rateada em cotas-partes iguais,salvo se
houver percentual referente a pensao alimenticia fixado judicialmente.?(NR LC49/2005) - (grifou-se) De
acordo com art. 24, XII, da Constituicao Federal, a competencia para legislar sobre a Previdencia e
concorrente entre a Uniao e Estados, sendo que cabe a Uniao editar normas de carater geral e, aos
demais entes cabe o estabelecimento de normas especificas, vamos: ?Art. 24. Compete a Uniao, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:(...)XII - previdencia social, protecao e
defesa da saude; ? O §4º deste mesmo artigo complementa: ?Art. 24. Compete a Uniao, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:(...)§ 4º A superveniencia de lei federal sobre normas
gerais suspende a eficacia da lei estadual, no que lhe for contrario. ? Com efeito, observa-se que a Lei
Complementar Estadual nº 049/2005, e suas alteracoes, quando ressalva o rateio em cotas-partes iguais
em caso de pensao alimenticia fixada judicialmente, mostra-se em confronto com a Constituicao Federal
de 1988 que aplica os requisitos e criterios fixados para o regime geral de previdencia para o regime de
previdencia dos servidores publicos. Pois, o art. 201, inciso V, da CF/88 garante o beneficio de pensao por
morte ao conjuge ou companheiro e dependentes, sem fazer distincao entre os beneficiarios. In casu, cabe
esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam
beneficios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdencia, vejamos: ?Art. 5º. Os regimes
proprios de previdencia social dos servidores publicos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal nao poderao conceder beneficios distintos dos
previstos no Regime Geral de Previdencia Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,
salvo disposicao em contrario da Constituicao Federal?. Nesse sentido, a Lei Federal n° 8.213/91, que
rege o regime geral da previdencia social, estabelece que: Art. 76. A concessao da pensao por morte nao
sera protelada pela falta de habilitacao de outro possivel dependente, e qualquer inscricao ou habilitacao
posterior que importe em exclusao ou inclusao de dependente so produzira efeito a contar da data da
inscricao ou habilitacao. § 2ºO conjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia
pensao de alimentos concorrera em igualdade de condicoes com os dependentes referidos no inciso I do
art. 16 desta Lei. De modo efetivo, a determinacao trazida no artigo 40 da Lei Complementar Estadual no
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39/2002, alterada pela LC nº 49/2005, que restringiu o percentual de pagamento à ex-mulher no
percentual da pensão alimentícia, nao pode ser empregada,pois ao determinar o pagamento da pensao
por morte somente nesse percentual, de maneira desigual entre os dependentes, transgrediu o disposto
no §2º do artigo 76 da Lei Federal nº 8.213/91, que estabelece que conjuge divorciado ou separado
judicialmente ou de fato que recebia pensao de alimentos concorrera em igualdade de condicoes com os
dependentes, desrespeitando, tambem, a lei Federal nº 9.717/1998, que proibe os entes federados de
conceder beneficios diversos daqueles previstos no Regime Geral de Previdencia, conforme esculpido no
artigo 5º da referida Lei. E nesse sentido que aponta o entendimento desse Egregio Tribunal de Justica do
Estado do Para, que aplicou tao somente o §2º do art. 29 da LC 39/2002 em caso identico ao aqui
analisado, senao vejamos: EMENTA: APELACAO CIVEL E REEXAME NECESSARIO. MANDADO DE
SEGURANCA COM PEDIDO DE LIMINAR. PENSAO POR MORTE DE SERVIDOR PUBLICO.
SENTENCA CONCEDENDO 50% DA PENSAO PARA ESPOSA. DEPENDENCIA ECONOMICA
COMPROVADA. RATEIO DA PENSAO EM PARTES IGUAIS. MANUTENCAO DA SENTENCA DE 1º
GRAU. APELACAO CONHECIDA E IMPROVIDA. REEXAME NECESSARIO. SENTENCA CONFIRMADA
NA INTEGRALIDADE.I. Nos termos do art. 29, § 2º, da Lei Complementar no 39/2002, o conjuge
divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepcao de pensao alimenticia ate a data do
falecimento do segurado, concorrera em igualdade de condicoes com os dependentes referidos no inciso I
do art. 6º desta Lei.II. Devidamente comprovada nos autos a dependencia economica da
Impetrante/Apelada em relacao ao seu ex-marido, posto que recebia pensao alimenticia do segurado
falecido no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos ou proventos, fixados em processo
de separacao judicial (fls. 32/37).III. Quanto ao pedido de pagamento das diferencas das parcelas
reduzidas indevidamente, somente podera ser assegurado a impetrante o pagamento das diferencas nao
pagas, vencidas a partir da do ajuizamento desta acao mandamental, ou seja, 23/03/2010, uma vez que o
mandado de seguranca nao gera efeitos patrimoniais relativamente ao periodo preterito, conforme
inteligencia das sumulas 269 e 271 do STF.IV. Apelacao interposta pelo INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV conhecida e improvida. Sentenca nao merece
qualquer modificacao em sede de Reexame Necessario, devendo ser confirmada in totum. [Destaques do
MP] (2017.02533955-36, 176.765, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Orgao Julgador 1a
TURMA DE DIREITO PUBLICO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-20) Assim, impõe-se o
rateio igualitário da pensão por morte entre a ex-esposa e os demais beneficiários do segurado falecido.
Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consagrado nos recentes julgados: (...)
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MARLENE BEVERVANCO STULZER, na vigência do
CPC/2015, de decisão de minha lavra, publicada em 31/10/2017, do seguinte teor: "Trata-se de Agravo,
interposto por MARLENE BEVERVANCO STULZER, na vigência do CPC/73, contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, que inadmitiu seu Recurso Especial, de acórdão assim ementado:
'PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E EX-ESPOSA
QUE RECEBIA ALIMENTOS. COTAS IGUAIS. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes
do segurado falecido. Havendo mais de um dependente de mesma classe habilitado, o benefício deve ser
rateado entre todos em partes iguais, conforme expressa determinação legal' (fl. 308e). O acórdão em
questão foi objeto de Embargos de Declaração, parcialmente acolhidos, nos seguinte termos:
'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. São pré-requisitos
autorizadores dos embargos de declaração a omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada. Também a jurisprudência os admite para a correção de erro material e para fim de
prequestionamento. Os embargos declaratórios não se prestam para reexame da matéria sobre a qual
houve pronunciamento do órgão julgador. Não pode o colegiado ser compelido a enfrentar questões e
diplomas legais que não julgue relevantes para a solução da lide, bem como não está obrigado a ater-se
aos fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Prequestionam-se artigos de lei na intenção de evitar não sejam conhecidos eventuais recursos a serem
manejados nas instâncias superiores' (fl. 331e). Foi interposto Recurso Especial (fls. 354/371e). Foram
apresentadas contrarrazões (fls. 390/397e). Negado seguimento ao Recurso Especial (fls. 412/413e), foi
interposto o presente Agravo (fls. 430/434e). Sustenta a parte agravante, o seguinte: (...) Do exame dos
autos, verifica-se que o fundamento da decisão agravada, para inadmitir o Recurso Especial, é o seguinte:
'Sustenta a parte recorrente contrariedade aos artigos 16, 76 e 77 da Lei nº 8.213/91, porquanto o rateio
estabelecido à ex-esposa garantiu-lhe 'um incremento em sua renda alimentícia, que passou de 12% para
50% do valor auferido pelo falecido, enquanto a atual companheira, ora viúva, viu-se um regramento
imposto pela legislação previdenciária, na medida em que viu sua qualidade de vida reduzir'. Alega que a
legislação assegura apenas o direito à continuidade de percepção da pensão alimentícia pelo cônjuge
divorciado, 'sem significar o direito deste à percepção de valores a título de pensão por morte em paridade
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plena e rateio com os demais dependentes do de cujus'. A pretensão não merece trânsito, pois o acórdão
impugnado harmoniza-se com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça , incidindo, na
espécie, o óbice da Súmula 83 (Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.), que se aplica também ao
permissivo do artigo 105, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal. Confira-se, a respeito, os seguintes
julgados: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RATEIO EM PARTES
IGUAIS ENTRE A EX-ESPOSA E A ATUAL ESPOSA. ARTS. 16, I; 76, § 2o. E 77 DA LEI 8.213/91.
RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO. 1 . O art. 76, § 2o. da Lei 8.213/91 é claro ao determinar que
o cônjuge divorciado ou separado judicialmente e que recebe pensão alimentícia, como no caso,
concorrerá em igualdade de condições com os demais dependentes elencados no art. 16, I do mesmo
diploma legal. 2. Por sua vez, o artigo 77 da Lei de Benefícios Previdenciários dispõe que, havendo mais
de um pensionista, a pensão por morte será rateada entre todos em partes iguais. 3. A concessão de
benefício previdenciário depende da demonstração dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária
em vigor, sendo certo, portanto, que a concessão de pensão por morte não se vincula aos parâmetros
fixados na condenação para a pensão alimentícia, motivo pelo qual o percentual da pensão não
corresponde ao mesmo percentual recebido a título de alimentos. 4. Recurso Especial do INSS provido
para determinar o rateio da pensão por morte em partes iguais entre a ex-esposa e a atual esposa: 50%
do valor de pensão para cada qual, até a data do falecimento da exesposa. (REsp 969591/RJ, Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T5, DJe 06/09/2010). (...) Ante o exposto, rejeito os Embargos
Declaratórios. (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 589.898 - PR (2014/0255129-5) ?
Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES ? j. 06/12/2017 ?p. 13/12/2017). (...) - No rateio dos
benefícios previdenciários decorrentes da morte do segurado, o cônjuge divorciado do segurado ou dele
separado judicialmente ou de fato e que recebia pensão de alimentos do segurado concorre em igualdade
de condições com a viúva ou o viúvo do segurado, a sua companheira ou o seu companheiro e o (s) filho
(s) do segurado, desde que não emancipado (s), de qualquer condição, menor (es) de 21 (vinte e um)
anos ou inválido (s); conforme dispõem os arts. arts. 16, I, e 77, ambos da Lei n.º 8.213/91. Recurso
especial não conhecido (REsp. 887.271/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 8.10.2007, p. 272). 7. Diante
do exposto, conheço do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial. (AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL Nº 292.187 - PR (2013/0022169-3) ? Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - j.
1º/09/2017 ?p. 06/09/2017). (...) Esta Corte já decidiu que, garantidos os alimentos pela separação judicial
ou na homologação do divórcio, resta manifesta a dependência econômica da ex-cônjuge e a necessidade
de divisão da pensão vitalícia com a atual companheira. No sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. EX-CÔNJUGE E ATUAL ESPOSA. IGUALDADE. 1 . A
pensão especial, prevista na Lei n.º 6.782/80 a que faz jus a Autora é benefício próprio para servidores
públicos, cuja disciplina encontra-se albergada na Parte III do Decreto n.º 83.080/79, que tratava, à época
do óbito, especificamente da Previdência Social do Funcionário Federal. 2. Nos termos do art. 354, inciso
I, § 3º, do Decreto n.º 83.080/79, aplicável à espécie e vigente à época do óbito do instituidor do benefício
pleiteado, a exmulher divorciada que percebe pensão alimentícia concorrerá em igualdade condições com
a esposa do de cujus. 2 . Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 553.639/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26.6.2007, DJ de 6.8.2007, p. 606) RECURSO ORDINÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO DE MAGISTRADO FALECIDO - CONCUBINA E EXESPOSA -
PENSÃO VITALÍCIA - DIVISÃO EM PARTES IGUAIS - RECURSO IMPROVIDO. 1. Independentemente
de a ex-esposa do servidor não ter exercido o direito à pensão alimentícia, por se tratar de direito
irrenunciável, pode exercê-lo, a qualquer momento, comprovando-se a necessidade deste. 2. Se na
ocasião do divórcio, além da pensão destinada às filhas solteiras, ainda, se previu 6% da remuneração do
servidor falecido, para sua ex-esposa, a título de alimentos, resta manifesta a dependência econômica da
ex-cônjuge e a necessidade de se dividir o percentual da pensão vitalícia com a atual concubina ou
companheira. 3. Ausência de direito líquido e certo à totalidade da pensão vitalícia por parte da concubina,
bem como inexistência de ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, que determinou a divisão
do benefício, em partes iguais, entre a ex-cônjuge e a atual companheira. 4. Recurso improvido. (RMS
19.274/MT, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 15.9.2005, DJ de 6.2.2006, p. 320)
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. (RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.253 - BA (2006/0268439-3) ? Relator Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) ? j. 24/02/2016 ? p. 29/02/2016). (...) Imperioso destacar
que a Corte a quo, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a
Recorrida encontra-se em situação de dependência econômica, fazendo jus, portanto, à 50% da pensão
por morte deixada pelo militar , de modo que a análise do recurso com o objetivo de rever tais conclusões
alcançadas esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ. (...) Nesse sentido, precedente desta Corte Superior,
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in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. EXESPOSA QUE RECEBIA
PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. PEDIDO DE SUA REDUÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa,
reconhecido a existência de dependência econômica da ex-esposa em relação ao policial militar falecido, a
pretensão recursal, nos termos em que posta, esbarra, inarredavelmente, no óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 496.253/PI, Rel. MinistroOG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 19/06/2015; STJ, AgRg no AREsp154.398/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA,
DJe11/04/2014. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do RI/STJ, conheço em parte
do recurso especial e, nessa parte, nego provimento. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.640.255 - PR
(2016/0308932-1) ? Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO ? j. 05/07/2017 ?p. 09/08/2017). cônjuge
divorciado ou separado judicialmente e que recebe pensão alimentícia, como no caso, concorrerá em
igualdade de condições com os demais dependentes elencados no art. 16, I do mesmo diploma legal" e
que "o artigo 77 da Lei de Benefícios Previdenciários dispõe que, havendo mais de um pensionista, a
pensão por morte será rateada entre todos em partes iguais" (REsp 969.591/RJ, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 6/9/2010). Nesse mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PENSÃO POR MORTE.
RATEIRO ENTRE PARTES IGUAIS. VIÚVA E CÔNJUGE DIVORCIADA. 1. O benefício da pensão por
morte deve ser rateado em partes iguais entre os beneficiários do segurado falecido, nos termos do art. 77
da Lei n. 8.213/91. 2. Não merece reparos a decisão que, em ação de inventário, determina a expedição
de alvará, rateando entre a viúva e a ex-mulher (divorciada), em partes iguais, a pensão por morte de
beneficiário do INSS. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.088.492/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 1/6/2015) Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso
ordinário em mandado de segurança e, nessa parte, nego-lhe provimento. (RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA Nº 49.017 - PB (2015/0199093-5) ? Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES ? j.
07/06/2017 ? p. 09/06/2017). PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 112 E 113 DO CPC/73.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PENSÃO POR MORTE DO VARÃO. EX-
ESPOSA DIVORCIADA E VIÚVA. RATEIO EM PARTES IGUAIS. EXEGESE DO ART. 76, § 2º, DA LEI Nº
8.213/91. 1. O Tribunal de origem não apreciou a questão sob a perspectiva do disposto nos arts. 112 e
113 do CPC/73, apesar de instado a fazê-lo por meio de competentes embargos de declaração. Nesse
contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC/73,
alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice
da Súmula 211/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o rateio do
valor referente à pensão por morte deixada pelo varão, entre a ex-cônjuge divorciada e a viúva, deve
ocorrer em partes iguais, independentemente do percentual que vinha sendo recebido pela ex-esposa a
título de pensão alimentícia. Precedentes: AgRg no REsp 1.132.912/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012 e REsp 969.591/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1449968 RJ 2013/0095085-6, Relator:
Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 20/11/2017) (...) De igual modo, em consulta ao sistema Plenus, a mencionada pensão alimentícia era
descontada dos proventos da aposentadoria percebida pelo de cujus e somente foi cessada com seu
óbito. Nessas circunstâncias, observa-se que a autora e a corré ostentam a condição de dependente do
segurado falecido, ambas como beneficiárias de primeira classe, cuja dependência é presumida
(presunção legal). Pauto-me nos artigos 16 e 76, § 2o, da Lei n. 8.213/91. Nesse passo, concorrendo as
dependentes em igualdade de condições, impõe-se o rateio do benefício, conforme previsto no artigo 77
da lei de benefícios previdenciários. Dessa forma, incide o óbice da Súmula 83 do STJ, segundo a qual
"não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida", cabível mesmo quando o recurso especial é interposto com base na
alínea a do permissivo constitucional. Ante o exposto, com base no art. 253, II, b, do RISTJ, CONHEÇO do
agravo para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº
963.619 - SP (2016/0207473-3) ? Relator Ministro GURGEL DE FARIA ? j. 1º/02/2017 ? p. 20/02/2017). O
direito à pensão por morte de servidor é benefício que objetiva suprir as necessidades básicas do
dependente do segurado, sendo garantido no art. 201, V, da Constituição Federal que estabelece a
previdência social sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória e que
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atenderá, nos termos da lei a: Art. 201. (...)V ? pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao
cônjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 2º. Ressalte-se que é entendimento
assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o pagamento de pensão por morte deve
retroagir ao momento em que o dependente requereu administrativamente sua habilitação, momento em
que a Administração tem ciência do fato gerador do benefício, sendo inaplicável o disposto no art. 309 do
Código Civil. Deve-se ressaltar a natureza alimentar do benefício. A propósito, os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. LEI 8.059/1990. FILHO INVÁLIDO.
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
DATA DO ÓBITO.1. Na hipótese dos autos, a União entende que o termo inicial para pagamento da
pensão especial de excombatente ao dependente maior inválido é a data do requerimento administrativo
ou, na ausência deste, a citação judicial. 2. De fato, o STJ entende que, nas hipóteses em que houve
requerimento administrativo, é este o marco que forma o vínculo entre a Administração e o beneficiário.
Quando não há prévio requerimento administrativo, o parâmetro passa a ser a data da citação da parte
contrária. 3. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não corre a prescrição
contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento
do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento
administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida. 4. In casu, o termo inicial do benefício deve
ser a morte de sua genitora, ocorrida em dezembro de 2007, conforme entendeu a Corte Regional. 5. Não
se pode acolher a irresignação fulcrada na alínea c do permissivo constitucional, pois o acórdão
paradigma não guarda similitude fática com a situação dos autos, uma vez que o caso aqui tratado diz
respeito a pensão a ser concedida a pessoa incapaz, situação diversa daquela contida no aresto
colacionado pela União em suas razões recursais. 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1660471/SC,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PENSÃO POR MORTE. ARTIGO 74 DA LEI 8.213/1991.
DEPENDENTES NA CONDIÇÃO DE FILHO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ E COMPANHEIRA. TERMO
INICIAL. DATA DO ÓBITO E DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA, RESPECTIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE
DEPENDENTES ANTERIORES E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO PARA A
COMPANHEIRA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. No que toca ao termo inicial para concessão de
pensão por morte ao dependente filho menor absolutamente incapaz, a prescrição não pode ser
decretada. 2. Quanto ao termo inicial para a pensão por morte à companheira do segurado falecido, o
Tribunal a quo foi enfático ao consignar que não há requerimento administrativo específico, razão pela
qual, o acórdão recorrido, ao fixar o benefício na data da citação válida, decidiu em sintonia com a
jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1632513/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017) PROCESSUAL
CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO
CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PENSÃO POR
MORTE. TERMO INICIAL. FIXADO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 74,
INCISO III, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. A solução
integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.2. É
inadmissível Recurso Especial quanto a questão não apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da
oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula211/STJ 3. Segundo a compreensão firmada
neste Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de benefício de pensão por morte cujo requerimento tenha
sido formulado após o decurso do prazo de trinta dias do óbito, o seu termo inicial deve ser fixado na data
do pleito administrativo.1. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a
referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da
Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro
Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1547999/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017) ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. TERMO A QUO. MOMENTO DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.1. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o pagamento
de pensão por morte deve retroagir ao momento em que o dependente requereu administrativamente sua
habilitação. Precedentes: REsp 803.657/PE, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 17.12.2007;
REsp 543.737/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 17.5.2004. 3. Recurso especial provido.
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(REsp 1205747 / DF RECURSO ESPECIAL 2010/0152534-8 - Relator (a) Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES (1141) - Órgão Julgador T2 -SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 07/12/2010 -Data da
Publicação/Fonte DJe 03/02/2011). Desta forma, entendo que a apelante faz jus ao recebimento de
pensao por morte em patamar de igualdade de condicoes com os demais beneficiarios do ex- segurado,
ante a comprovacao de dependencia economica do de cujus. Quanto ao regime de juros moratórios e
correção monetária, deve-se observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947
RG/SE sob o regime de repercussão geral, uma vez que não restou declarada a inconstitucionalidade de
todo o art. 5º da Lei nº 11.960/09. A matéria foi registrada sob o Tema 810, a seguir: ?Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,
conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009?. Os juros
moratórios devem incidir a partir da citação, em atenção à Súmula 204 do STJ, e a correção monetária
desde cada pagamento indevido. Por fim, sendo procedente o pedido da autora/apelante, os réus
respondem proporcionalmente aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 87 do CPC/2015. Dessa
forma, o IGEPREV é isento do pagamento das taxas conforme preceitua o art. 15, alínea a, da Lei nº
5.738/1993. No que se refere à réRANDE MOURA CARVALHO QUARESMA,defere-se a gratuidade de
justiça postulada pela segunda ré na contestação, nos termos dos artigos 98 e 99, do CPC, pois presentes
os requisitos, observando-se a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais também em relação a
esta (art. 98, § 3º, do CPC). Quanto à réRHAITANIA SOUSA QUARESMA, REPRESENTADA POR SUA
GENITORA RHAITANIA ALVES DE SOUSAdefere-se a gratuidade de justiça postulada pela segunda ré
na contestação, nos termos dos artigos 98 e 99, do CPC, pois presentes os requisitos, observando-se a
suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais também em relação a esta (art. 98, § 3º, do CPC).
Vencida a Fazenda Pública e sendo ilíquida a condenação, como no caso em exame, a definição do
percentual dos honorários advocatícios deverá ser efetuada quando da liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo-se igualmente a distribuição proporcional, com pagamento pelo
IGEPREV na proporção de 33,33% sobre o percentual a ser apurado, 33,33% pela segunda ré, com
ressalva da gratuidade de justiça e 33,33% pela terceira ré, igualmente observada a gratuidade de justiça,
observando-se a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais também em relação a estas (art. 98,
§ 3º, do CPC). Por tais fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para estabelecer o
rateio igualitário da pensão previdenciária para a autora e as demais beneficiárias da pensão, bem como
condenar o IGEPREV ao pagamento das diferenças desde a data do requerimento administrativo, a serem
apuradas em liquidação, incidindo juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação
supra, impondo ao primeiro réu (IGEPREV), o pagamento, na proporção de 33,33%, de honorários
advocatícios sobre o valor da condenação, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado,
deferindo-se, por fim, a gratuidade de justiça das demais rés. É como voto. Belém-Pa, 08 de julho de 2019.
DESA. NADJA NARA COBRA MEDARELATORA Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0033198-51.2011.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: ESTADO DO PARA
Participação: APELADO Nome: LUIS CLAUDIO CARNEIRO DE LIMA Participação: ADVOGADO Nome:
JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426PROCESSO Nº 0033198-51.2011.8.14.03011ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICOAPELAÇÃO / REEXAMECOMARCA DE BELÉMAPELANTE: ESTADO DO
PARAAPELADO: LUIS CLAUDIO CARNEIRO DE LIMARELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA
PINHEIRO DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo presidente deste E. Tribunal de Justiça
que, no dia 27/11/2017, em análise de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, selecionou
os processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051 como recursos representativos de
controvérsia, e determinou a suspensão em todo o território estadual dos feitos relativos ao adicional de
interiorização, encaminhem-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes ? NUGEP-Público,
até decisão dos tribunais superiores.Belém-PA,15 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIAREGINA DE
LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0004866-21.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOCELINO
FONSECA MAIA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
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público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009616-66.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: LAERCIO CARDOSO
MALAQUIAS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0800685-64.2017.8.14.0049 Participação: APELANTE Nome: DALAT PRODUTOS
LACTEOS DA AMAZONIA LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: WALMIR HUGO PONTES DOS
SANTOS JUNIOROAB: 5317 Participação: ADVOGADO Nome: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS
NETOOAB: 23444/PA Participação: APELANTE Nome: ODETTE DO VALLE MIRANDA Participação:
ADVOGADO Nome: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOROAB: 5317 Participação:
ADVOGADO Nome: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETOOAB: 23444/PA Participação:
APELADO Nome: FÁTIMA PRAXEDES (LÍDER DA INVASÃO) Participação: ADVOGADO Nome: LUANA
OLIVIA SA FRANCAOAB: 21546/PA Participação: APELADO Nome: MARIA ROSEANE SANTOS
LAMEIRA Participação: ADVOGADO Nome: LUANA OLIVIA SA FRANCAOAB: 21546/PA Participação:
APELADO Nome: VANIA SOARES ANTUNES Participação: ADVOGADO Nome: LUANA OLIVIA SA
FRANCAOAB: 21546/PA Participação: APELADO Nome: GIORDANA DA SILVA SOUZA Participação:
ADVOGADO Nome: LUANA OLIVIA SA FRANCAOAB: 21546/PA Participação: APELADO Nome:
MAILSON DE TAL Participação: ADVOGADO Nome: LUANA OLIVIA SA FRANCAOAB: 21546/PA
Participação: APELADO Nome: MARCOS DA AMBULÂNCIA Participação: ADVOGADO Nome: LUANA
OLIVIA SA FRANCAOAB: 21546/PA Participação: APELADO Nome: SARGENTO CLEBSON DA PME
Participação: ADVOGADO Nome: LUANA OLIVIA SA FRANCAOAB: 21546/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO /  REMESSA NECESSÁRIA (1728)  -  0800685-
64.2017.8.14.0049APELANTE: DALAT PRODUTOS LACTEOS DA AMAZONIA LTDA - ME, ODETTE DO
VALLE MIRANDAAPELADO: FÁTIMA PRAXEDES (LÍDER DA INVASÃO), MARIA ROSEANE SANTOS
LAMEIRA, VANIA SOARES ANTUNES, GIORDANA DA SILVA SOUZA, MAILSON DE TAL, MARCOS DA
AMBULÂNCIA, SARGENTO CLEBSON DA PMERELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA
MEDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO
DE OFÍCIO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. PARTE NÃO OUVIDA.
RECURSO PROVIDO.1. Somente se verificado o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão
da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida
previamente a parte interessada. Precedentes do STJ.2. A justiça gratuita tem como premissa única a
hipossuficiência, podendo ser revogada somente se houver alteração nos autos da condição financeira da
parte, o que não ocorreu nesta seara.3. No caso em tela, o magistrado revogou ex officio o benefício
concedido quando do despacho inicial sem ouvir a parte interessada, tampouco discorreu acerca do
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Violou, portanto, as normas insculpidas nos
artigos 7º e 8º da Lei de Assistência Judiciária.4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para cassar a
sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação da Comarca da
Capital.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer e dar provimento ao recurso
interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
primeiro dia do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Trata-se de Apelação Cível interposta porODETE DO
VALLE MIRANDA e DALAT PRODUTOS LÁCTEOS DA AMAZÔNIA LTDA,em face de sentença proferida
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pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que, de oficio, revogou a justiça gratuita
anteriormente concedida e determinou o cancelamento da distribuição, extinguindo o processo sem
julgamento do feito.Irresignadas, as apelantes interpuseram o presente recurso de apelação (ID nº
1629454) no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, sustentando que a
simples alegação de que: o imóvel em litígio possuía consideráveis dimensões e a parte autora se
encontrava representada por Advogado particular, não é motivo para a revogação da gratuidade de justiça,
bem como, que as mesmas não foram intimadas para realizarem o pagamento das custas processuais,
consoante determina o art.290 do CPC. Em contrarrazões (ID nº 1629459), os apelados pugnam pelo
desprovimento do recurso. É o sucinto relatório. VOTO Preenchidos os pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e
intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso e passo a sua
análise.O cerne da questão diz respeito a revogação da gratuidade de justiça de oficio pelo Magistrado de
Primeiro Grau.A parte autora teve deferido o seu pedido de Gratuidade de Justiça em 17 de agosto de
2017, conforme despacho de ID nº 1629390.Entretanto, considerando as características do imóvel em
questão, suas dimensões, bem como o fato da demandante encontrar-se representada por advogado
particular, o Juízo de Primeiro Grau, em 23 de maio de 2018, revogou a gratuidade de Justiça
anteriormente deferida, conforme decisão de ID nº 1629434.O apelo merece prosperar, senão vejamos:A
justiça gratuita tem como premissa única a hipossuficiência, podendo ser revogada somente se houver
demonstração da alteração nos autos da condição financeira da parte, o que não ocorreu nesta seara.No
caso dos autos, observo que não há prova de que a situação financeira da autora/apelante se alterou ao
longo do processo, a justificar a revogação da gratuidade de justiça deferida na decisão de ID nº
1629390.Assim, respeitado o entendimento do Juiz, dele se discorda. Isso porque, os elementos
constantes do processo são insuficientes a corroborar de plano a alegada hipossuficiência.Outrossim,
ainda que fosse cabível a revogação da gratuidade de justiça, a qualquer momento pelo Juízo de Piso,
sem a necessidade de demonstração de alteração nos autos da condição financeira da parte beneficiada,
seria imprescindível a sua prévia intimação para comprovação do preenchimento dos pressupostos.Isso
porque, no sistema vigente, a concessão da gratuidade deve observar o disposto nos artigos98, caput, e
99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos daLei nº 1.060/50não expressamente
revogados com a entrada em vigor desse Código (vide seu art. 1.072, III).Vê-se, pois, que são necessários
esclarecimentos sobre a situação financeira da autora, a atrair a aplicação doart. 99, § 2º, do CPC, que
dispõe que ?O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos?, ignorado pelo juízo a
quo.Vejamos os seguintes julgados: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
- JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO - NÃO
JUSTIFICADA - IMPOSSIBILIDADE -AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONEXÃO - EXISTÊNCIA -
REUNIÃO DOS FEITOS - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - NECESSIDADE -CASSAÇÃO DA SENTENÇA
- MEDIDA QUE SE IMPÕE. A justiça gratuita tem como premissa única a hipossuficiência, podendo ser
revogada somente se houver alteração nos autos da condição financeira da parte, o que não ocorreu
nesta seara.Há conexão entre a ação de revisão contratual e a ação de busca e apreensão que tenham
como objeto o mesmo contrato, já que há identidade na causa de pedir remota. Assim, em consonância
com os princípios da efetividade e da economia processual, reconhecida a conexão, impõe-se o
julgamento simultâneo das ações pelo juízo de primeiro grau, com o intuito de evitar decisões
contraditórias, devendo, por isso, ser cassada a sentença que julgou separadamente a presente ação
revisional de contrato.(TJ-MG - AC: 10231140069445001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento:
12/06/0019, Data de Publicação: 17/06/2019) ? grifos nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO ? JUSTIÇA
GRATUITA ? Indeferimento ? Decisão que afronta o artigo 99, § 2º, do CPC ? Anulação de ofício ?
Recurso prejudicado. (TJ-SP - AI: 20868506220198260000 SP 2086850-62.2019.8.26.0000, Relator:
Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 17/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
17/06/2019) Deste Modo, é caso de anular, pois, a sentença de ID nº 1629445, podendo o Magistrado de
piso, se entender necessário, determinar a juntada de documentos, com vista à comprovação da alegada
hipossuficiência, tais como cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários, da autora,
dentre outros que entender pertinentes, sobrevindo, no momento oportuno, nova decisão acerca da
Gratuidade de Justiça.Neste contexto, entendo que deve ser restabelecido o benefício da justiça gratuita
deferido a autora, sem prejuízo do Magistrado de Piso determinar a juntada de documentos, com vista à
comprovação da alegada hipossuficiência, tais como cópia da última declaração de imposto de renda,
extratos bancários, da autora, dentre outros que entender pertinentes, sobrevindo, no momento oportuno,
nova decisão acerca da Gratuidade de Justiça.Ante o exposto, conheço e dou provimento a apelação

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
182



interposta, para cassar a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para
prosseguimento do feito.É como voto.Belém-PA, 08 de julho de 2019. NADJA NARA COBRA MEDADESª.
RELATORA Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0003972-69.2016.8.14.0060 Participação: SENTENCIANTE Nome: ESTADO DO
PARA Participação: SENTENCIADO Nome: JEAN MARCIO ARAUJO DE SOUSA Participação:
ADVOGADO Nome: LUCIANA CATRINQUE NAGAIOAB: 15972/PA Participação: SENTENCIADO Nome:
ESTADO DO PARA PROCESSO Nº 0003972-69.2016.8.14.0060REEXAME NECESSÁRIO1ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICOSENTENCIADOS: ESTADO DO PARA e JEAN MARCIO ARAUJO DE
SOUSARELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO DESPACHO Considerando a decisão
proferida pelo presidente deste E. Tribunal de Justiça que, no dia 27/11/2017, em análise de
admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, selecionou os processos 0006532-
61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051 como recursos representativos de controvérsia, e
determinou a suspensão em todo o território estadual dos feitos relativos ao adicional de interiorização,
encaminhem-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes ? NUGEP-Público, até decisão
dos tribunais superiores.Belém-PA,15 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIAREGINA DE
LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0004537-09.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: FLORENILDA DA
COSTA DIAS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004537-09.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009641-79.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: EDINALDO QUINTA
ANDRADE Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009645-57.2011.8.14.0301 Participação: SENTENCIANTE Nome: JOAO PAULO
PINHEIRO SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: ELAINE SOUZA DA SILVAOAB: 7030
Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA ALMEIDA DE SOUZA NERYOAB: 6104/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ROSANE BAGLIOLI DAMMSKIOAB: 7985/PA Participação:
SENTENCIADO Nome: ESTADO DO PARA PROCESSO Nº 0009645-57.2011.8.14.03011º TURMA DE
DIREITO PÚBLICOREEXAME NECESSÁRIOCOMARCA DE BELÉMSENTENCIADO: ESTADO DO
PARÁ e JOAO PAULO PINHEIRO SANTOSRELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo presidente deste E. Tribunal de Justiça que, no dia
27/11/2017, em análise de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, selecionou os
processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051 como recursos representativos de
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controvérsia, e determinou a suspensão em todo o território estadual dos feitos relativos ao adicional de
interiorização, encaminhem-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes ? NUGEP-Público,
até decisão dos tribunais superiores.Belém-PA, 15de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIAREGINA DE
LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0004937-23.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOSE LAERCIO
EVANGELISTA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0805403-86.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: CEZAR AUGUSTO
DOS SANTOS MOTTA Participação: ADVOGADO Nome: RUI GUILHERME CARVALHO DE
AQUINOOAB: 3321/PA Participação: AGRAVADO Nome: TANIA DE SOUZA GENTIL Participação:
ADVOGADO Nome: THIAGO COSTA LOPESOAB: 11540/PASECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADO ? 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0805403-86.2019.8.14.0000AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTAADVOGADO(A):
RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO ? OAB/PA 3.321AGRAVADO(A): TÂNIA GENTIL DA
CRUZADVOGADO(A): THIAGO COSTA LOPES ? OAB/PA 11.540RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se da análise do pedido de efeito
suspensivo formulado no recurso de Agravo de Instrumento (ID 1906718), interposto por CEZAR
AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n.º 0012596-97.2015.8.14.0301), ajuizada por TÂNIA
GENTIL DA CRUZ, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte ré, ora agravante.Em
suas razões recursais (ID 1906718), o agravante alegou ter formulado pedido de concessão do benefício
da justiça gratuita no bojo da Contestação apresentada nos autos da supramencionada ação originária (ID
1906767), pedido este que foi inicialmente deferido pelo Juízo de 1º Grau (ID 1906771.Aduziu, o
agravante, que a parte agravada, por ocasião da Manifestação à Contestação, ofereceu impugnação ao
benefício da justiça gratuita deferido em favor do réu, ora agravante (ID 1906774).Em razão disso, o
Juízoa quoproferiu despacho (ID 1906775), determinando que o impugnado, ora agravante, apresentasse
manifestação à impugnação, perante a qual deveria acostar aos autos os documentos que comprovassem
a hipossuficiência alegada.Sendo assim, a parte agravante, por meio da petição de ID 1906776 ? pág 1/7,
alegou que embora possuísse a profissão de Promotor de Justiça, vinha passando por delicada situação
financeira, razão pela qual não teria condições de arcar com eventuais despesas processuais e honorários
advocatícios sem que isso prejudicasse seu sustento e de sua família. Juntou documento de ID 1906776 ?
pág 9/22.Ato seguinte, o Juízo de 1º Grau, analisando as alegações e documentações de ID 1906776,
entendeu por revogar a justiça gratuita deferida ao réu, ora agravante, por entender não ter restado
demonstrada a insuficiência de recursos (ID 1906785).Irresignado, CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS
MOTTA ajuizou o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 1906718), pugnando pela concessão de
efeito suspensivo, sob o fundamento de que, em que pese ter profissão definida (Promotor de Justiça),
comprovou que possuía gastos superiores aos seus ganhos mensais, bem como em virtude de não ter
sido demonstrado qualquer fato novo que autorizasse a revogação do benefício.É o breve
relatório.Decido.Conheço do recurso de Agravo de Instrumento,eis adequado à espécie, interposto
tempestivamente, bem como dispensa a comprovação do preparo, haja vista que foi interposto contra
decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita em favor do recorrente. Portanto, presentes os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.Primeiramente, é importante ressaltar
que, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em sede de cognição
sumária, deferir a antecipação da tutela recursal, quando a parte recorrente conseguir demonstrar os
requisitos do artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, ou conceder efeito suspensivo ao
recurso, quando a agravante obtiver êxito em evidenciar a probabilidade de provimento de seu recurso,
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bem como que a decisão agravada possa causar risco de lesão grave e de difícil reparação, por meio da
aplicação analógica do artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.Quanto ao requisito da
probabilidade no provimento do recurso, entendo não ter sido demonstrado pelo recorrente.
Explico:Verifica-se ter restado demonstrado nos presentes autos que o agravante, na condição de
Promotor de Justiça, recebe proventos líquidos em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entretanto, as
despesas listadas não superam a mencionada quantia.Em que pese o agravante ter demonstrado que, à
época, possuía alguns empréstimos, tal situação, por si só, não justifica a concessão do benefício da
justiça gratuita pleiteado, havendo necessidade de clara demonstração que o pagamento das despesas
processuais implicaria em prejuízo ao seu próprio sustento e ao sustento de sua família, situação que não
ficou efetivamente constatada no caso em análise.Ademais, verifico que todos os documentos acostados
pelo agravante são referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, não realizando a juntada dos documentos
que demonstrassem a sua atual situação financeira. Portanto, sendo a condição de insuficiência de
recursos algo mutável no tempo, caberia ao agravante instruir o presente recurso com os documentos que
demonstrassem a hipossuficiência alegada desde o ajuizamento da ação originária até a presente data, a
fim de que este Juízoad quempudesse verificar se as despesas informadas pelo agravante permanecem
até a presente data.Outrossim, ainda que o Juízo de 1º Grau pudesse ter ciência da profissão exercida
pelo agravante na data do deferimento inicial do benefício da justiça gratuita, é possível que o Magistrado
somente tenha se atentado para a referida questão por ocasião da impugnação oferecida pela parte
contrária, sendo possível a revogação do benefício mediante o acervo probatório contido nos autos, em
razão da provocação da parte contrária.Por oportuno, ressalta-se que os julgados indicados pela parte
agravante não se aplicam ao caso em análise, haja vista possuíremdistinguishing,já que aqueles casos
tratam da impossibilidade de revogação de ofício do benefício da justiça gratuita quando não houver fato
novo, situação não ocorrida na ação originária em análise, haja vista que a revogação do mencionado
benefício se deu em razão da apreciação da impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte autora,
ora agravada.Por fim, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já pacificou, por meio do
Enunciado Sumulado n.º 6, no seguinte sentido: ?A alegação de hipossuficiência econômica configura
presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de
justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída
de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do
requerente.?Desse modo, considerando que os requisitos do artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo
Civil são cumulativos, resta evidente que a não demonstração de um deles, qual seja, a probabilidade de
provimento do recurso, impede a concessão do efeito suspensivo requestado.Portanto, não vislumbrando
prova nos autos da insuficiência de recursos suscitada pelo agravante,indefiro o efeito suspensivo
pleiteado, nos termos da fundamentação acima exposta.Em razão do indeferimento do efeito suspensivo
requestado,intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento das custas
processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme previsão do artigo 101, § 2º, do Código
de Processo Civil.Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão agravada.Outrossim,intime-se a parte
agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, responder aos termos do recurso de Agravo de
Instrumento, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso,
conforme previsão do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.Após, retornem-me os autos
conclusos.Belém, 15 de julho de 2019. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL
COUTINHORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0003969-17.2016.8.14.0060 Participação: SENTENCIANTE Nome: JUÍZO DA
COMARCA DE TOME AÇU Participação: SENTENCIADO Nome: PATRICK OLIVEIRA DA SILVA
Participação: ADVOGADO Nome: LUCIANA CATRINQUE NAGAIOAB: 15972/PA Participação:
SENTENCIADO Nome: ESTADO DO PARAPROCESSO Nº 0003969-17.2016.8.14.0060REEXAME
NECESSÁRIO1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICOSENTENCIADOS: ESTADO DO PARA e PATRICK
OLIVEIRA DA SILVARELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO DESPACHO Da análise
dos autos, observo que a advogada do autor/sentenciado não está habilitada nos autos, estando irregular
a representação processual do Sr. PATRICK OLIVEIRA DA SILVA.Desta forma, determino aintimação da
referida parte para regularização da representação, com juntada de procuração, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de aplicação do disposto no art. 76, § 2º II do CPC.Após, considerando a decisão proferida pelo
presidente deste E. Tribunal de Justiça que, no dia 27/11/2017, em análise de admissibilidade de recursos
especiais e extraordinários, selecionou os processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-
52.2011.814.0051 como recursos representativos de controvérsia, e determinou a suspensão em todo o
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território estadual dos feitos relativos ao adicional de interiorização, encaminhem-se os autos ao Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes ? NUGEP-Público, até decisão dos tribunais superiores.Publique-se.
Intime-se.Belém, 15 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0802058-49.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICIPIO DE
BELEM Participação: AGRAVADO Nome: EDITH DA CONCEIÇÃO R LOBOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802058-49.2018.8.14.0000AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE BELEMAGRAVADO: EDITH DA CONCEIÇÃO R LOBORELATOR(A):Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA
CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. SÚMULA N.º 190/STJ. RECURSO REPETITIVO
SOBRE O ASSUNTO. TEMA Nº396. LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E IRDR JULGADO PROCEDENTE
POR ESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.1. Em 19/09/2018, o Tribunal Pleno desta
Egrégia Corte decidiu, por unanimidade, acolher o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ?
IRDR, onde foi fixada a seguinte tese jurídica: ?A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado
pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos
oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as
Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em
processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução
negociada a tais pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do Estado do
Pará.2. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de
Instrumento da Comarca de Belém.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
emnegarprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de junho de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma.
Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO A EXMA. SRA.
DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA):Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Município de
Belém,contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos
da Ação de Execução Fiscal (Processo nº0054610-67.2013.8.14.0301) movidacontraEdith da Conceição R
Lobo, quecondicionou a expedição de mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça, ao prévio
pagamento da referida diligência, ônus esse a ser suportado pelo ora agravante.Inconformado, o Município
de Belém interpôs o recurso de Agravo de Instrumento e em suas razões recursais sustentou que ajuizou
Ação de Execução Fiscal, sendo que no decorrer da tramitação processual, o magistrado de piso, ilegal e
inconstitucionalmente, condicionou o prosseguimento ao recolhimento antecipado de despesas
processuais com oficial de justiça. Alega que a r. decisão afronta de modo expresso e direto diversos
comando do texto da norma fundamental, ainda, a invocação de súmula e tese decorrente de julgamento
de recursos repetitivos; a declaração de inconstitucionalidade do art. 12, §2º da Lei Estadual nº 8.328/15,
por violação ao art. 22, I, da CF; a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade.No ID nº
1337690, indeferi a concessão de efeito suspensivo, determinando, portanto, o regular recolhimento prévio
de despesas dos oficiais de justiça na ação de execução fiscal.A parte agravada não ofereceu
contrarrazões, consoante ID 1657709. Nesta instância, O Ministério Público opinou pelo provimento do
recurso (Id nº 1829845).É o Relatório. VOTO Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso e passo a sua análise.A controvérsia cinge-se em definir se é devido o pagamento prévio de
despesascom o deslocamento de oficial de justiça para cumprimento de diligência.No primeiro ponto,
quanto ao recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas do Oficial de justiça,tal
mandamento encontra-se inserto no art. 12, §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, senão vejamos:Art. 12.
Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua
responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.[...]§ 2º A Fazenda Pública, nas execuções
fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. Como se pode
observar, a Lei Estadual ao norte referenciada, é bastante clara sobre a obrigatoriedade da Fazenda
Pública, nas Execuções Fiscais antecipar os valores necessários para pagamento das despesas para
cumprimento das diligências. Tal dispositivo, em nada se confunde com a isenção das custas prevista no
artigo 40 da referida lei, que trata da isenção do pagamento de custas processuais da União, dos Estados,
Municípios, Distrito Federal, suas autarquias e Fundações Públicas.De igual forma, não se confunde com
o art. 39 da Lei nº 6830/80, que estabelece que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas e
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emolumentos.Aliás, a diferença entre custas e despesas processuais já foi definida em julgadoque pacifica
a questão, proferido via sistemática de julgamento de recursos repetitivos, sob o tema nº202, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇO DE OFÍCIO
AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA
PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE
OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.1. A certidão requerida
pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento
para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no
REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009;
REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 11/03/2009, DJe
06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/04/2008, DJe 08/05/2008)2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer
despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da
sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei
quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto
não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.3. A isenção de que goza a
Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente
estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE
108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas
ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, so de responsabilidade do autor
exeqüente, porquanto essas despesas no assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da
norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.4.
Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda
Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de
custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de
se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício secional.5.Mutatis mutandis, a
exoneração participa da mesmaratio essendida jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa
extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.6.
Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública,
cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do
art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). Quanto alegada tese de impossibilidade de antecipação
do pagamento das despesas de Oficial de Justiça, constato existir jurisprudência uníssona no sentido
diametralmente oposto. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: ?a isenção do
pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39,
da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento
antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para
cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.? (REsp 1144687/RS,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). Não se pode olvidar o
entendimento da súmula 190 do STJ:?Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre
a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais
de justiça.?. Desse modo, não considero que a existência de específica parcela remuneratória
denominada Gratificação de Atividade Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à
indenização dos Oficiais de Justiça pelo deslocamento em diligências, por si só, vincule a possibilidade de
identidade com a disposição do art. 12 §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.É possível aferir distinções
relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa ? GAE, que é percebida por toda a
categoria de Oficiais de Justiça de forma generalizada e o recolhimento específico de numerário para
custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art.
4º, VI, da Lei Estadual, o que legitima o recolhimento desta despesa.Impende ressaltar que objetivando a
melhor aplicação da lei retro mencionada, a Presidência deste Tribunal de Justiça conjuntamente com as
Corregedorias de Justiça editou a Portaria Conjunta nº001/2016-GP/CJRMB/CJCI, publicada no Diário de
Justiça, Edição nº 6017/2016 de 26/07/2016, que dispõe sobre o repasse de valores da antecipação das
despesas das diligências dos oficiais de justiça previstas na Tabela de Taxas Judiciárias, Custas Judiciais
e Despesas Processuais da lei de custas.Ademais, o tema em epígrafe restou pacificado sob a sistemática
de recurso representativo de controvérsia, sob o nº 396, valendo citar o acórdão que encimou o julgado:

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
187



PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C,
DO CPC. EXECUÇO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇO DE BENS DO
EXECUTADO. EXPEDIÇO DE CARTA PRECATÓRIA.  POSSIBILIDADE.  AUTARQUIA
FEDERAL.ANTECIPAÇO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.1. A citação, no âmbito de
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à
Justiça Estadual,ex vido disposto no artigo 1.213, do CPC,verbis: "As cartas precatórias, citatórias,
probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas
comarcas do interior pela Justiça Estadual."2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e
diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos
Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, sendo certo
que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do
ato ou diligência.3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei
10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de
Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no
território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara
Federal".4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a
ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a conveniência do ato processual, devidamente
fundamentada pelo juízo deprecante.5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas
dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade,ex vido disposto no caput do artigo 39, da Lei
6.830/80,verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A
prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária."6. O artigo 27,
do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido".7. Entrementes, a isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos
39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda
que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.8. É que
conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial
arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.9. A
Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o
entendimento de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda
pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça."10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de
uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita
ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça,
necessárias para a prática de atos fora do cartório, no se qualificam como custas ou emolumentos,
estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas.
Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está
obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS
1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997)11. A Primeira Seção, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i)
"A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está
adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante
posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito,
cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o
depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a
natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os
conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art.
39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que
houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não
havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício
isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça
integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas
com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à
relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se
coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa
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do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").13.
Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e por
autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ
18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado
em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda
Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo,
Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel.Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp
933.189/PB, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).14.
Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela
Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado
em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado
em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado
em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça
Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),cabe à Fazenda
Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça
necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça
Estadual), por força do princípio hermenêuticoubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.16. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/05/2010, DJe
21/05/2010). Referido entendimento há muito já vinha sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal,
como se vislumbra dos seguintes precedentes: EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL
DE JUSTIÇA. DESPESAS DE ATOS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE
ENVOLVE INTERPRETAÇO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). REGIMENTAL NO PROVIDO. (AI
384372 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/08/2002, DJ25-10-
2002PP-00056 EMENT VOL-02088-10 PP-01936) . EXECUÇO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇO DE
BEM MOVEL, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEPOSITARIO. INTERPRETAÇO DOS ARTIGOS
27 DO C.P.C. E 39 LEI 6830/80. ARGÜIÇO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTO RELATIVA AO PARAGRAFO-2 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356). NO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇO QUE
CONSIDERA QUE AS DESPESAS EM CAUSA SO EXTRAORDINARIAS, E, PORTANTO, NO SE
ENQUADRAM NAS A QUE ALUDEM OS DISPOSITIVOS LEGAIS ACIMA REFERIDOS. INEXISTÊNCIA
DE VERBA ORCAMENTARIA ESTADUAL PARA FAZER FACE A ELAS, E IMPOSSIBILIDADE DE SE
IMPOR SEU FINANCIAMENTO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. AD IMPOSSIBILIDADE NEMO TENETUR.
APLICAÇO DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CONHECIDO. (RE 108183, Relator(a):
Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em26/06/1987, DJ 02-10-1987 PP-21148 EMENT VOL-
01476-03 PP-00496). O Conselho Nacional de Justiça também já se manifestou a respeito:PEDIDO DE
PROVIDÊNCIA.COBRANÇA DE VALOR PELO TJBA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POR
OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGAÇO DE COBRANÇA DE TAXA INVALIDAMENTE CONSTITUÍDA.
SUPOSTA VIOLAÇO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINÇO
ENTRE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADA EM PRECEDENTE DO
STF - RE 108.183.NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TEMA PACIFICADO NO STJ SOB A
SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 396). AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Pedido de Providência proposto pelo Município de
Valença - BA, alegando violação ao princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto, em razão da
instituição do art. 6º da Resolução de nº 18/2014, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que
dispõe: "Cumpre à Fazenda Pública, nos processos em que formular o pedido, o custeio de diligências
praticadas pelo Oficial de Justiça Avaliador?; 2. Suposta instituição de taxa sem previsão legal pelo TJBA
para custear as diligências dos oficiais de justiça; 3. Natureza jurídica de despesa processual, diversa da
natureza jurídica de custas e emolumentos, que possuem natureza de taxa. (RE 108.183, de relatoria do
Min. Moreira Alves); 4. Precedente que pacifica a questão proferido via sistemática de julgamento de
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recursos repetitivos (Tema: 396) ? Resp 1144687 / RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, no âmbito do STJ; 5.
Julgamento improcedente. (CNJ - PP: 00020267320152000000, Relator: ROGÉRIO NASCIMENTO, Data
de Julgamento: 26/04/2016) De igual modo, para dirimir qualquer dúvida a respeito, na sessão realizada
em 19 de setembro de 2018, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por unanimidade, acolher o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ? IRDR, fixando a seguinte tese jurídica: ?A Gratificação
de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de
pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da
Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de
deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes
interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito
deste Tribunal de justiça do Estado do Pará, nos termos do voto.Outrossim, não se perca de vista que, as
Fazendas Públicas (Municipal e Estadual) por diversas vezes, sem qualquer critério ou seleção, interpõem
uma excessiva demanda de execuções fiscais, que por diversas vezes encontram-se com débitos
prescritos ou já pagos pelos contribuintes. Além de, em algumas situações, interporem execuções fiscais
de valores ínfimos, que causam mais prejuízo ao erário público do que o próprio crédito a ser
recebido.Desta feita,conheço do recurso e nego-lhe provimento.É como voto.Belém, 24 de junho de 2019.
DESA. NADJA NARA COBRA MEDARelatora Belém, 03/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0004596-94.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ALTACIANO
BEZERRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004596-94.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0801956-27.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICIPIO DE
BELEM Participação: AGRAVADO Nome: MANOEL PEREIRA DA SILVATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801956-27.2018.8.14.0000AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE BELEMAGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVARELATOR(A):Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA
CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. SÚMULA N.º 190/STJ. RECURSO REPETITIVO
SOBRE O ASSUNTO. TEMA Nº 396. LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E IRDR JULGADO PROCEDENTE
POR ESTA EGRÉGIA CORTE. IMPROVIMENTO.1. A existência de específica parcela remuneratória
denominada Gratificação de Atividade Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à
indenização dos Oficiais de Justiça pelo deslocamento em diligências, por si só, não vincula a
possibilidade de identidade com a disposição do art. 12 §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.2. A isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigo 39,
da Lei 6.830/80), privilégio de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das
despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de
diligências em execução fiscal. (Tema nº396 dos Recursos Repetitivos do STJ).3. Obrigatoriedade do
recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas do Oficial de Justiça, nos termos da Lei
Estadual nº. 8.328/2015 e do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n.º 190 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Além do IRDR julgado pelo Pleno desta Corte de Justiça, onde foi fixada a
seguinte tese jurídica: ?A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº
003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça
em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas
recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de
execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais
pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do Estado do Pará.4. Recurso
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conhecido e improvido. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de
Instrumento da Comarca de Belém,ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
emnegarprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2019.Este julgamento foi presidido
pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam os presentes
autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos
da Ação de Execução Fiscal, determinou a intimação do Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias,
promover o recolhimento de valores referente à antecipação do pagamento das despesas relativas a
diligência de Oficial de Justiça.A decisão combatida determinou à Fazenda Pública Estadual o
recolhimento das despesas com o transporte dos oficiais de justiça visando o cumprimento de diligências
pelo Sr. Oficial de Justiça.Em suas razões recursais de ID nº 496597, o Município de Belém aduz que a
decisão agravada é inconstitucional e invalida, manifestamente incompatível com o ordenamento
jurídico.Aduz que os Oficiais de Justiça do Estado do Pará já recebem gratificação específica para
despesas de transporte, não sendo justo e correto o adiantamento de despesa, se estas já são pagas
diretamente pelo Erário. O prévio recolhimento por parte da Fazenda Pública recorrente constituiria em bis
in idem quanto ao custeamento das diligências a serem desenvolvidas pelos serventuários de justiça, bem
como, afirma ainda ser inconstitucional, ilegal e injusta a exigência a que vem sendo submetida a Fazenda
Pública municipal de antecipar despesas.Nestes termos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, o provimento do recurso para cassação da decisão combatida.Em decisão
interlocutória de id nº 1322936, indeferi o pedido de efeito suspensivo.Não foram apresentadas
contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de id nº 1657706.Instado a se manifestar, o
Parquet de 2º Grau, no ID nº 1732956, se absteve de emitir parecer, devido a falta de interesse público
primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em
análise.É o Relatório. VOTO Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a sua análise.Cinge-se o presente recurso à análise do acerto ou desacerto da decisão que
condicionou diligência de oficial de justiça ao prévio recolhimento pela Fazenda Pública das despesas de
deslocamento do servidor.No que tange ao recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas
do Oficial de justiça,tal mandamento encontra-se inserto no art. 12, §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015,
senão vejamos:Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que
requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.[...]§ 2º A Fazenda
Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de
justiça. Como se pode observar, a Lei Estadual ao norte referenciada, é bastante clara sobre a
obrigatoriedade da Fazenda Pública, nas Execuções Fiscais antecipar os valores necessários para
pagamento das despesas para cumprimento das diligências. Tal dispositivo, em nada se confunde com a
isenção das custas prevista no artigo 40 da referida lei, que trata da isenção do pagamento de custas
processuais da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal, suas autarquias e Fundações
Públicas.De igual forma, não se confunde com o art. 39 da Lei nº 6830/80, que estabelece que a Fazenda
Pública está isenta do pagamento de custas e emolumentos.Aliás, a diferença entre custas e despesas
processuais já foi definida em julgadoque pacifica a questão, proferido via sistemática de julgamento de
recursos repetitivos, sob o tema nº202, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE.
ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório
extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do
vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp
1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe
08/05/2008)2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro
domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27
e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração,
consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada
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inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.3. A isenção de que goza a Fazenda
Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais,
cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845),
sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo
funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, so de responsabilidade do autor exeqüente,
porquanto essas despesas no assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma
insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.4. Ressalte-
se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se
vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se
coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem
prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício secional.5.Mutatis mutandis, a exoneração
participa da mesmaratio essendida jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da
elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.6. Recurso especial
provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se
vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art.543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em
24/03/2010, DJe 26/04/2010) Quanto alegada tese de impossibilidade de antecipação do pagamento das
despesas de Oficial de Justiça, constato existir jurisprudência uníssona no sentido diametralmente oposto.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: ?a isenção do pagamento de custas e
emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do
CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas
com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.?(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). Não se pode olvidar o entendimento da súmula 190 do
STJ:?Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o
numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.?. Desse modo, não
considero que a existência de específica parcela remuneratória denominada Gratificação de Atividade
Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à indenização dos Oficiais de Justiça pelo
deslocamento em diligências, por si só, vincule a possibilidade de identidade com a disposição do art. 12
§2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.É possível aferir distinções relacionadas aos fatos geradores da
Gratificação de Atividade Externa ? GAE, que é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça de
forma generalizada e o recolhimento específico de numerário para custear despesas na execução de
mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art. 4º, VI, da Lei Estadual, o que
legitima o recolhimento desta despesa.Impende ressaltar que objetivando a melhor aplicação da lei retro
mencionada, a Presidência deste Tribunal de Justiça conjuntamente com as Corregedorias de Justiça
editou a Portaria Conjunta nº001/2016-GP/CJRMB/CJCI, publicada no Diário de Justiça, Edição nº
6017/2016 de 26/07/2016, que dispõe sobre o repasse de valores da antecipação das despesas das
diligências dos oficiais de justiça previstas na Tabela de Taxas Judiciárias, Custas Judiciais e Despesas
Processuais da lei de custas.Ademais, o tema em epígrafe restou pacificado sob a sistemática de recurso
representativo de controvérsia, sob o nº 396, valendo citar o acórdão que encimou o
julgado:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ARTIGO
543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE
BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA
FEDERAL.ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.1. A citação, no âmbito de
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à
Justiça Estadual,ex vido disposto no artigo 1.213, do CPC,verbis: "As cartas precatórias, citatórias,
probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas
comarcas do interior pela Justiça Estadual."2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e
diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos
Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, sendo certo
que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do
ato ou diligência.3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei
10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de
Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no
território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara
Federal".4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a
ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a conveniência do ato processual, devidamente
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fundamentada pelo juízo deprecante.5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas
dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade,ex vido disposto no caput do artigo 39, da Lei
6.830/80,verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A
prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária."6. O artigo 27,
do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido".7. Entrementes, a isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos
39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda
que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.8. É que
conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial
arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.9. A
Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o
entendimento de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda
pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça."10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de
uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita
ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça,
necessárias para a prática de atos fora do cartório, no se qualificam como custas ou emolumentos,
estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas.
Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está
obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS
1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997)11. A Primeira Seção, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i)
"A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está
adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante
posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito,
cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o
depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a
natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os
conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art.
39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que
houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não
havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício
isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça
integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas
com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à
relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se
coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa
do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").13.
Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e por
autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ
18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado
em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda
Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo,
Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel.Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp
933.189/PB, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).14.
Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela
Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado
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em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado
em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado
em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça
Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),cabe à Fazenda
Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça
necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça
Estadual), por força do princípio hermenêuticoubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.16. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/05/2010, DJe
21/05/2010) Referido entendimento há muito já vinha sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal,
como se vislumbra dos seguintes precedentes:EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL
DE JUSTIÇA. DESPESAS DE ATOS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE
ENVOLVE INTERPRETAÇO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). REGIMENTAL NO PROVIDO. (AI
384372 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/08/2002, DJ25-10-
2002PP-00056 EMENT VOL-02088-10 PP-01936) EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇÃO DE
BEM MOVEL, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEPOSITARIO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS
27 DO C.P.C. E 39 LEI 6830/80. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO PARAGRAFO-2 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356). NO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇÃO QUE
CONSIDERA QUE AS DESPESAS EM CAUSA SO EXTRAORDINARIAS, E, PORTANTO, NO SE
ENQUADRAM NAS A QUE ALUDEM OS DISPOSITIVOS LEGAIS ACIMA REFERIDOS. INEXISTÊNCIA
DE VERBA ORCAMENTARIA ESTADUAL PARA FAZER FACE A ELAS, E IMPOSSIBILIDADE DE SE
IMPOR SEU FINANCIAMENTO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. AD IMPOSSIBILIDADE NEMO TENETUR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CONHECIDO. (RE 108183,
Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em26/06/1987, DJ 02-10-1987 PP-21148
EMENT VOL-01476-03 PP-00496) O Conselho Nacional de Justiça também já se manifestou a
respeito:PEDIDO DE PROVIDÊNCIA.COBRANÇA DE VALOR PELO TJBA PARA CUMPRIMENTO DE
DILIGÊNCIA POR OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA INVALIDAMENTE
CONSTITUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADA
EM PRECEDENTE DO STF - RE 108.183.NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TEMA PACIFICADO
NO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 396).
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Pedido de Providência proposto pelo
Município de Valença - BA, alegando violação ao princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto,
em razão da instituição do art. 6º da Resolução de nº 18/2014, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, que dispõe: "Cumpre à Fazenda Pública, nos processos em que formular o pedido, o custeio de
diligências praticadas pelo Oficial de Justiça Avaliador?; 2. Suposta instituição de taxa sem previsão legal
pelo TJBA para custear as diligências dos oficiais de justiça; 3. Natureza jurídica de despesa processual,
diversa da natureza jurídica de custas e emolumentos, que possuem natureza de taxa. (RE 108.183, de
relatoria do Min. Moreira Alves); 4. Precedente que pacifica a questão proferido via sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (Tema: 396) ? Resp 1144687 / RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, no
âmbito do STJ; 5. Julgamento improcedente. (CNJ - PP: 00020267320152000000, Relator: ROGÉRIO
NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/04/2016) De igual modo, para dirimir qualquer dúvida a respeito,
na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por
unanimidade, acolher o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ? IRDR, fixando a seguinte tese
jurídica: ?A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não
supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de
execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem
antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal,
sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos?, que
deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do Estado do Pará, nos termos do voto.Outrossim,
não se perca de vista que, as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual) por diversas vezes, sem qualquer
critério ou seleção, interpõem uma excessiva demanda de execuções fiscais, que por diversas vezes
encontram-se com débitos prescritos ou já pagos pelos contribuintes. Além de, em algumas situações,
interporem execuções fiscais de valores ínfimos, que causam mais prejuízo ao erário público do que o
próprio crédito a ser recebido.Desta feita,conheço do recurso e nego-lhe provimento.É como voto.Belém,
24 de junho de 2019. DESA. NADJA NARA COBRA MEDARelatora Belém, 03/07/2019 
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Número do processo: 0009848-78.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOSE LUIZ DOS
SANTOS RAMOS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0801819-45.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICIPIO DE BELEM Participação:
AGRAVADO Nome: SEBASTIAO MARQUES PEIXOTOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801819-45.2018.8.14.0000AGRAVANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEMAGRAVADO: SEBASTIAO MARQUES
PEIXOTORELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇO FISCAL. ANTECIPAÇO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL
DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. SÚMULA N.º 190/STJ. RECURSO
REPETITIVO SOBRE O ASSUNTO. TEMA Nº396. LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E IRDR JULGADO
PROCEDENTE POR ESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.1. Em 19/09/2018, o Tribunal
Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por unanimidade, acolher o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas ? IRDR, onde foi fixada a seguinte tese jurídica: ?A Gratificação de Atividade Externa (GAE),
regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das
diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015,
devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais
de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar
solução negociada a tais pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do
Estado do Pará.2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que
integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
de votos, emnegarprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2019.Este julgamento
foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam
os presentes autos deAgravo de Instrumento,com pedido de efeito suspensivo ativo,contra decisão
interlocutóriaproferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém,que nos autos da
Ação de Execução Fiscal,determinou a intimação do Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias,
promover o recolhimento de valores referente à antecipação do pagamento das despesas relativas a
diligência de Oficial de Justiça.Na análise dos autos, verifica-se que o ora agravante insurge-se contra esta
decisão alegando em síntese, que a decisão agravada é manifestamente incompatível com o ordenamento
jurídico.Aduz ainda que os Oficiais de Justiça do Estado do Pará já recebem gratificação específica para
despesas de transporte, não sendo justo e correto o adiantamento de despesa, se estas já são pagas
diretamente pelo Erário. O prévio recolhimento por parte da Fazenda Pública recorrente constituiria em bis
in idem quanto ao custeamento das diligências a serem desenvolvidas pelos serventuários de justiça.Ao
final, pugna pela antecipação da tutela recursal, com o deferimento do efeito suspensivo ativo à decisão
agravada, para afastar a exigência do recolhimento antecipado das despesas processuais.Em doc.
nº1326219, indeferi a concessão de efeito suspensivo, determinando, portanto, o regular recolhimento
prévio de despesas dos oficiais de justiça na ação de execução fiscal.O Ministério Público de 2º
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento.É o Relatório. VOTO
VOTO.Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.A
controvérsia cinge-se em definir se é devido o pagamento prévio de despesascom o deslocamento de
oficial de justiça para cumprimento de diligência.No primeiro Ponto, quanto ao recolhimento antecipado de
valores para custeio das despesas do Oficial de justiça,tal mandamento encontra-se inserto no art. 12, §2º,
da Lei Estadual nº. 8.328/2015, senão vejamos:Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as
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custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o
disposto nesta Lei.[...]§ 2º A Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das
despesas com a diligência dos oficiais de justiça. Como se pode observar, a Lei Estadual ao norte
referenciada, é bastante clara sobre a obrigatoriedade da Fazenda Pública, nas Execuções Fiscais
antecipar os valores necessários para pagamento das despesas para cumprimento das diligências. Tal
dispositivo, em nada se confunde com a isenção das custas prevista no artigo 40 da referida lei, que trata
da isenção do pagamento de custas processuais da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal, suas
autarquias e Fundações Públicas.De igual forma, não se confunde com o art. 39 da Lei nº 6830/80, que
estabelece que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas e emolumentos.Aliás, a diferença
entre custas e despesas processuais já foi definida em julgadoque pacifica a questão, proferido via
sistemática de julgamento de recursos repetitivos, sob o tema nº202, confira-se: PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
EXECUÇO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA.
DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS
CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.1. A certidão requerida pela
Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o
final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no
REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009;
REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 11/03/2009, DJe
06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/04/2008, DJe 08/05/2008)2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer
despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da
sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei
quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto
não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.3. A isenção de que goza a
Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente
estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE
108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas
ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, so de responsabilidade do autor
exeqüente, porquanto essas despesas no assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da
norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.4.
Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda
Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de
custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de
se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício secional.5.Mutatis mutandis, a
exoneração participa da mesmaratio essendida jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa
extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.6.
Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública,
cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do
art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). Quanto alegada tese de impossibilidade de antecipação
do pagamento das despesas de Oficial de Justiça, constato existir jurisprudência uníssona no sentido
diametralmente oposto. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: ?a isenção do
pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39,
da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento
antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para
cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.? (REsp 1144687/RS,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). Não se pode olvidar o
entendimento da súmula 190 do STJ:?Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre
a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais
de justiça.?. Desse modo, não considero que a existência de específica parcela remuneratória
denominada Gratificação de Atividade Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à
indenização dos Oficiais de Justiça pelo deslocamento em diligências, por si só, vincule a possibilidade de
identidade com a disposição do art. 12 §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.É possível aferir distinções
relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa ? GAE, que é percebida por toda a
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categoria de Oficiais de Justiça de forma generalizada e o recolhimento específico de numerário para
custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art.
4º, VI, da Lei Estadual, o que legitima o recolhimento desta despesa.Impende ressaltar que objetivando a
melhor aplicação da lei retro mencionada, a Presidência deste Tribunal de Justiça conjuntamente com as
Corregedorias de Justiça editou a Portaria Conjunta nº001/2016-GP/CJRMB/CJCI, publicada no Diário de
Justiça, Edição nº 6017/2016 de 26/07/2016, que dispõe sobre o repasse de valores da antecipação das
despesas das diligências dos oficiais de justiça previstas na Tabela de Taxas Judiciárias, Custas Judiciais
e Despesas Processuais da lei de custas.Ademais, o tema em epígrafe restou pacificado sob a sistemática
de recurso representativo de controvérsia, sob o nº 396, valendo citar o acórdão que encimou o julgado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C,
DO CPC. EXECUÇO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇO DE BENS DO
EXECUTADO. EXPEDIÇO DE CARTA PRECATÓRIA.  POSSIBILIDADE.  AUTARQUIA
FEDERAL.ANTECIPAÇO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.1. A citação, no âmbito de
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à
Justiça Estadual,ex vido disposto no artigo 1.213, do CPC,verbis: "As cartas precatórias, citatórias,
probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas
comarcas do interior pela Justiça Estadual."2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e
diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos
Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, sendo certo
que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do
ato ou diligência.3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei
10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de
Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no
território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara
Federal".4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a
ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a conveniência do ato processual, devidamente
fundamentada pelo juízo deprecante.5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas
dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade,ex vido disposto no caput do artigo 39, da Lei
6.830/80,verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A
prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária."6. O artigo 27,
do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido".7. Entrementes, a isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos
39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda
que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.8. É que
conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial
arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.9. A
Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o
entendimento de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda
pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça."10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de
uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita
ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça,
necessárias para a prática de atos fora do cartório, no se qualificam como custas ou emolumentos,
estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas.
Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está
obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS
1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997)11. A Primeira Seção, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i)
"A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está
adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante
posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito,
cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o
depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a
natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os
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conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art.
39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que
houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não
havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício
isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça
integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas
com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à
relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se
coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa
do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").13.
Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e por
autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ
18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado
em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda
Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo,
Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel.Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp
933.189/PB, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).14.
Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela
Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado
em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado
em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado
em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça
Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),cabe à Fazenda
Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça
necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça
Estadual), por força do princípio hermenêuticoubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.16. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/05/2010, DJe
21/05/2010). Referido entendimento há muito já vinha sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal,
como se vislumbra dos seguintes precedentes: EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL
DE JUSTIÇA. DESPESAS DE ATOS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE
ENVOLVE INTERPRETAÇO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). REGIMENTAL NO PROVIDO. (AI
384372 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/08/2002, DJ25-10-
2002PP-00056 EMENT VOL-02088-10 PP-01936) . EXECUÇO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇO DE
BEM MOVEL, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEPOSITARIO. INTERPRETAÇO DOS ARTIGOS
27 DO C.P.C. E 39 LEI 6830/80. ARGÜIÇO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTO RELATIVA AO PARAGRAFO-2 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356). NO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇO QUE
CONSIDERA QUE AS DESPESAS EM CAUSA SO EXTRAORDINARIAS, E, PORTANTO, NO SE
ENQUADRAM NAS A QUE ALUDEM OS DISPOSITIVOS LEGAIS ACIMA REFERIDOS. INEXISTÊNCIA
DE VERBA ORCAMENTARIA ESTADUAL PARA FAZER FACE A ELAS, E IMPOSSIBILIDADE DE SE
IMPOR SEU FINANCIAMENTO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. AD IMPOSSIBILIDADE NEMO TENETUR.
APLICAÇO DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CONHECIDO. (RE 108183, Relator(a):
Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em26/06/1987, DJ 02-10-1987 PP-21148 EMENT VOL-
01476-03 PP-00496). O Conselho Nacional de Justiça também já se manifestou a respeito: PEDIDO DE
PROVIDÊNCIA.COBRANÇA DE VALOR PELO TJBA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POR
OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGAÇO DE COBRANÇA DE TAXA INVALIDAMENTE CONSTITUÍDA.
SUPOSTA VIOLAÇO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINÇO
ENTRE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADA EM PRECEDENTE DO
STF - RE 108.183.NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TEMA PACIFICADO NO STJ SOB A
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SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 396). AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Pedido de Providência proposto pelo Município de
Valença - BA, alegando violação ao princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto, em razão da
instituição do art. 6º da Resolução de nº 18/2014, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que
dispõe: "Cumpre à Fazenda Pública, nos processos em que formular o pedido, o custeio de diligências
praticadas pelo Oficial de Justiça Avaliador?; 2. Suposta instituição de taxa sem previsão legal pelo TJBA
para custear as diligências dos oficiais de justiça; 3. Natureza jurídica de despesa processual, diversa da
natureza jurídica de custas e emolumentos, que possuem natureza de taxa. (RE 108.183, de relatoria do
Min. Moreira Alves); 4. Precedente que pacifica a questão proferido via sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (Tema: 396) ? Resp 1144687 / RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, no âmbito do STJ; 5.
Julgamento improcedente. (CNJ - PP: 00020267320152000000, Relator: ROGÉRIO NASCIMENTO, Data
de Julgamento: 26/04/2016) De igual modo, para dirimir qualquer dúvida a respeito, na sessão realizada
em 19 de setembro de 2018, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por unanimidade, acolher o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ? IRDR, fixando a seguinte tese jurídica: ?A Gratificação
de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de
pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da
Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de
deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes
interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito
deste Tribunal de justiça do Estado do Pará, nos termos do voto.Outrossim, não se perca de vista que, as
Fazendas Públicas (Municipal e Estadual) por diversas vezes, sem qualquer critério ou seleção, interpõem
uma excessiva demanda de execuções fiscais, que por diversas vezes encontram-se com débitos
prescritos ou já pagos pelos contribuintes. Além de, em algumas situações, interporem execuções fiscais
de valores ínfimos, que causam mais prejuízo ao erário público do que o próprio crédito a ser
recebido.Desta feita,conheço do recurso e nego-lhe provimento.É como voto. Belém, 03/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0808936-87.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: DEPARTAMENTO
DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA Participação: AGRAVADO Nome: SEBASTIAO DE PAULO
SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: ROBSON RIBEIRO RIOSOAB: 33593/GOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)  -  0808936-
87.2018.8.14.0000AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARAAGRAVADO:
SEBASTIAO DE PAULO SANTOSRELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-
CNH. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1
? NaPortaria nº 2432/2015/DG/GAG, expedida pelo DETRAN/PA, em 21.08.2015 (Id nº 1152084), fora
previsto o bloqueio das CNHs decorrentes de transferência de jurisdição, infundadas, do Estado do
Tocantins ao Estado do Pará;2? Na hipótese em julgamento, merece reproche a decisão vergastada, uma
vez que, buscando resguardar a supremacia do interesse público e a segurança no trânsito, bem como,
diante da existência de um procedimento apuratório realizado pela Autarquia de trânsito, que demonstra
indícios de fraude na concessão da CNH do Agravante, em sede de cognição sumária, merece guarida a
alegação do Recorrente, pelo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau a fim de que seja
mantido o bloqueio da Carteira de Habilitação do Agravado.3 - Recurso conhecido e provido para cassar a
decisão de primeiro grau. Decisão unânime. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
de Agravo de Instrumento,ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integrama egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,à unanimidade de votos,em conhecer do Agravo
de Instrumento, e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de junho de 2019.Este julgamento
foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO
Trata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVOinterposto
porDEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão prolatada peloMM. JUÍZO
DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos autos do
Mandado de Segurança, impetrado por SEBASTIÃO DE PAULO SANTOS. Narram os autos, que o Juízoa
quoentendeu pela concessão da liminar, nos seguintes termos: ?(...) Assim, com fulcro no artigo 300 do
Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o réu
providencie o desbloqueio do prontuário do requerente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a partir da
intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil real), limitada a R$ 30.000,00
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(trinta mil reais).(...)?Assim, irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo em suas
razões que o impetrante, ora agravado,alega que não conseguiu renovar sua CNH em face de uma
determinação de suspensão contida na Portaria nº 2432/2015-DG/GAB-DETRAN/PA, o que entende ser
arbitrário.Aduz que, o agravado omitiu que o motivo do bloqueio em sua CNH são as gravíssimas
discrepâncias de locais e datas, ensejadora da suspeita de fraude em sua emissão, razão pela qual fora
incluído no conjunto de habilitações investigadas na operação da Polícia Civil denominada Galezia.O Juízo
singular concedeu a tutela antecipada, determinando o desbloqueio do prontuário do impetrante, sob o
fundamento de que a decisão não traria perigo de irreversibilidade, haja vista o impetrante ainda poder ser
responsabil izada pelos fatos investigados no processo, o ato administrativo poderia ser
reestabelecido.Alega, também que, o procedimento administrativo relacionado a Operação Galezia foi
concluído tempos atrás e a CNH do impetrante já fora formalmente cancelada, o que demonstra não
apenas a perda do objeto da ação ? que visa apenas e tão somente o desbloqueio da habilitação -, mas,
também, a impossibilidade material de alcançar o que se pede, uma vez que o prontuário do impetrante
não mais existe, excluído que foi junto ao sistema do DENATRAN, por meio da Portaria nº 831/2018-
CG/DG, DE 21.03.2018 (publicada no DOE de 26.03.2018).Assim, pugna preliminarmente pela
incompetênciado MM. Juízo da Comarca de Parauapebas/PA para analisar e julgar o feito, e aplicação do
efeito translativo ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente extinção do processo, a teor dos
artigos 337, XI e § 5º, e 485, IV, VI, e § 3º, ambos do CPC , em face de não mais haver interesse
processual, decorrente da perda superveniente do objeto, tendo em vista o cancelamento da CNH do
autor, por meio da Portaria nº 831/2018-CG/DG, de 21.03.2018.Eno mérito, ressalta que que o fato
ensejador do bloqueio da CNH da impetrante decorrera da descoberta de fraude na emissão envolvendo
aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de habilitação, onde candidatos de diversos locais do
Brasil, com parte dos exames realizados em outros Estados e que não estiveram no Estado do Pará,
foram aqui habilitados, sem que tivessem realizado todos os exames obrigatórios previstos no CTB e na
Resolução nº 168/2004-CONTRAN, em completa burla à legislação de trânsito.E que a fraude consistia na
suposta realização dos exames médicos e psicotécnicos em diversos Estados (principalmente no Estado
do Tocantins), seguido de imediata transferência dos prontuários para o Pará, especialmente para cidades
do Sul do Estado, como Redenção e Xinguara, dentre outros, sem a realização verídica dos exames
práticos de direção veicular (TRV e TRM), porém obtendo aprovação para fins de emissão da CNH.Ao
final requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, seja dado total provimento ao mesmo.Juntou
documentos.Os autos foram distribuídos a minha relatoria e, nessa condição, proferi a decisão
monocrática (nº 1383355), deferindo o efeito suspensivo pleiteado no sentido de suspender a decisão
agravada.O Agravado não apresentou contrarrazões ao Recurso conforme certidão (nº 1638357).Em
manifestação de id nº 1674454, a douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar em razão de ausência
de interesse público.É o relatório. VOTO Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão exarada pelo MM.
Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas ao deferir a liminar postulada,
determinando que o DETRANprovidencie o desbloqueio do prontuário do requerente no prazo máximo de
20 (vinte) dias, a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil real),
limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem
deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a
presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento ab initio do pleito excepcional e não do mérito
da ação.De plano, verifico assistir razão ao agravante, uma vez que em sua fundamentação, ficou
demonstrado que na hipótese dos autos, a decisão agravada é passível de lesão grave e de difícil
reparação.No caso em tela, as evidências levam a crer que de fato a habilitação é fruto de processo
espúrio, uma vez que o agravado, conforme fazem prova os documentos juntados por ele próprio aos
autos, este, em tese, realizou os exames médicos na cidade de Palmas/TO no dia 23/07/2014 e, já na
mesma data (23/07/2014), também realizou o exame psicotécnico no município de Araguaina/TO ?
localidades distantes cerca de 380km.Após, o agravado imediatamente transferiu seu prontuário para o
Estado do Pará, e iniciou as aulas técnico-teóricas na cidade de Ourilândia do Norte, as quais teriam
supostamente ocorrido de 08/08/2014 a 18/08/2014, para, alguns dias depois, em 29/08/2014, realizar a
prova de legislação já na cidade de Redenção/PA, onde no mesmo dia 29/08/2014, o mesmo já iniciou as
aulas práticas de direção novamente na cidade de Ourilândia do Norte/PA, onde supostamente obteve o
certificado, no período de 29/08/2014 a 08/09/2014.O agravado ainda teria realizado as provas de direção
(carro e moto), em 11/09/2014 na Cidade de REDENÇÃO/PA. Salienta-se, ainda, queo agravado, é natural
de SÃO GOTARDO/MG, supostamente iniciou seu processo em PALMAS/TO, porém, indicou como sua
residência para fins de obtenção de sua CNH, a cidade deXINGUARA/PA, a mais de 520 Km de distância,
bem como, supostamente concluiu as fases na cidade de Redenção/PA, que fica cerca de 410 Km de
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distância.Portanto, à priori, não há razão plausível para que o agravado tenha realizado tantos
deslocamentos, aumentando seu custo e demandando mais de seu tempo. Ou seja, na verdade, o que fica
demonstrado, por todas essas circunstâncias e documentos ora anexados, é que o agravado nunca
realizara qualquer procedimento, sendo que informações falsas foram inseridas no sistema para beneficiá-
lo, já que seria impossível,em apenas 50 (cinquenta) dias, o mesmo, em tese, ter fixado residência em 5
(cinco) cidades distintas, sem, no entanto, oferecer qualquer documento idôneo que comprove tal situação
ou mesmo qualquer explicação de ter realizado fases diferentes em várias cidades diversas, ao mesmo
tempo e no mesmo dia, inclusive.Diante, dos fatos, o que se conclui é que oagravadopara conseguir sua
CNH, teriapassado por 05 (cinco) cidades diferentes (Palmas/TO, Araguaina/TO, Ourilândia do Norte/PA,
Redenção/PA e Xinguara/PA), em 02 (dois) Estados diferentes da Federação (Tocantins e Pará),quando
poderia (e deveria, segundo o CTB) ter concentrado todo o processo e realizado os exames no município
de sua residência, conforme determina expressamente o artigo 140 do CTB e Resolução nº 168/2004-
CONTRAN.Outrossim, conforme a Portaria nº 2432/2015/DG/GAG, expedida pelo DETRAN/PA, em
21.08.2015, (Id nº 1152084), fora previsto o bloqueio das CNHs decorrentes de transferência de jurisdição,
infundadas, do Estado do Tocantins ao Estado do Pará, senão vejamos:II- BLOQUEAR todas as
habilitações já concluídas oriundas de transferência de jurisdição, cujo pedido e deferimento foram feitos
no curso do processo de primeira habilitação, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO),
provenientes do Estado do Tocantins para o Estado do Pará no período de janeiro de 2011 a agosto de
2015; Logo, resta duvidosa a licitude do procedimento de habilitação realizado pelo agravado, tornando-se
necessário o devido bloqueio para investigação e/ou comprovação da legalidade do procedimento.Assim,
no presente caso, não há que se falar em direito ao desbloqueio, uma vez que o agravado, para
comprovar a lisura no trâmite de expedição da sua CNH, poderia juntar documentos que bastassem para
tal e pleitear o imediato desbloqueio. No entanto, nenhuma medida parece ter sido adotada de sua parte a
fim de afastar qualquer indício de irregularidade na expedição de sua Carteira Nacional de
Habilitação.Diante do exposto, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento a fim de que seja
cassada a decisão interlocutória hostilizada (n. 1152062).É como votoBelém, 24 de junho de 2019.
DesembargadoraNADJA NARA COBRA MEDA Relatora Belém, 03/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0009978-68.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: LUIS MOURA DOS
SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0004597-79.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: EDNA MARIA SILVA
BRITO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004597-79.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0000222-17.2011.8.14.0023 Participação: APELANTE Nome: WALCIR OLIVEIRA
DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDIO RONALDO BARROS BORDALOOAB: 8601
Participação: APELANTE Nome: MAURICIO LEAL DIAS Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDIO
RONALDO BARROS BORDALOOAB: 8601 Participação: APELADO Nome: MINISTERIO PUBLICO DO
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ESTADO DO PARAPROCESSO Nº 0000222-17.2011.8.14.00231ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICOAPELAÇÃO CÍVELCOMARCA DE IRITUIAAPELANTE:WALCIR OLIVEIRA DA COSTA e
MAURICIO LEAL DIASAPELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRELATORA: DESA.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALCIR OLIVEIRA DA COSTA e MAURICIO LEAL DIAS contra sentença proferida nos autos da ação
civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.Considerando a ausência do
comprovante de preparo do recurso, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
promovam a juntada do comprovante de recolhimento do preparo aos autos, sob pena de deserção,
conforme os termos do § 4º ,  do ar t .  1007,  do CPC.Belém,  15 de ju lho de 2019.
DesembargadoraCÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0805813-17.2019.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: M. P. D. E. D. P.
Participação: APELADO Nome: E. D. C. D. M.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
APELAÇÃO (198) - 0805813-17.2019.8.14.0301APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARAREPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICOAPELADO: EDUARDA DAYANE CUNHA DE
M E D E I R O S R E P R E S E N T A N T E :  D E F E N S O R I A  P U B L I C A  D O  E S T A D O  D O
PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II DO CPB. APLICAÇÃO DE MEDIDA
SÓCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO (art. 112, VI, do ECA). CABIMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE CONFIGURADAS NOS AUTOS MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
ADEQUADA. POSSIBILIDADE. ART. 122 DO ECA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A
internação é a medida socioeducativa utilizada ao infrator que pratica ato infracional mediante grave
ameaça ou violência à pessoa tendo por objetivo a ressocialização do mesmo. A aplicação desta medida
socioeducativa restritiva de liberdade está pautada não apenas na gravidade do ato infracional, em tese
praticada, mas também em razão das necessidades pedagógicas da pessoa do adolescente.2. O
parágrafo único do art. 112 da Lei nº 8.069/90 prevê que a medida levará em conta a capacidade de
cumprimento do adolescente, as circunstâncias e a gravidade da infração. No caso em estudo o ato
infracional é de natureza grave, estando tipificado como roubo qualificado. Portanto, este ato infracional
cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa autoriza a medida socioeducativa de
INTERNAÇÃO.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,CONHECER e NEGAR PROVIMENTOao
recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2019.Julgamento presidido pela Excelentíssima
Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam os presentes autos
de Recurso deAPELAÇÃO CÍVEL, interposto porE. D. C. de M, contra sentença proferida peloJuízo de
Direito da2ª Vara da Infância e Juventude de Belém,que julgou procedente a representação vez que
preenchido o requisito do art. 122, I o ECA, e, aplicou a representadaa medida socioeducativa de
internação com fundamento no art. 112, VI do ECA. Conforme apurado na peça informativa anexa, no dia
07 de fevereiro de 2019, por volta das 06h20min, a representadaEDUARDA DAYANE CUNHA DE
MEDEIROS, foi apreendida por policiais militares em via pública, na Rod. Augusto Montenegro, próximo à
Rua Oito de Maio, bairro da Agulha, em flagrante da prática do ato infracional análogo ao crime previsto
noart. 157, §2º, II, do CPB, do qual foi vítimaLuiz Augusto Rosa Ferreira, fato este ocorrido também em via
pública, na Rua Bolonha, bairro do Tapanã.A vítima narrou que, no dia e hora mencionados, estava
caminhando em direção ao seu trabalho quando os adolescentes, posteriormente identificados como
sendo a representadaE. D. C. DE M., e seu comparsa Edivaldo Silva Rocha, se aproximaram montado em
uma motocicleta, o abordaram, e anunciaram o assalto, tendo o rapaz lhe apontado o que parecia ser uma
arma de fogo. Diante de tal ameaça, entregou seu aparelho celular para a dupla, que, de posse do produto
do roubo, empreendeu fuga. Informou que, pouco depois, teve conhecimento de que após o assaltarem, a
dupla de assaltantes cometera outro roubo, no Distrito de Icoaraci, e que, após esta ação delitiva, foram
perseguidos por policiais militares, resultando na apreensão da representada e baleamento de Edivaldo,
que veio a óbito. Na delegacia, a vítima reconheceu a adolescenteE. D. C. DE M, assim como Edivaldo,
como coautores do roubo ocorrido contra si.Após oferecimento de representação por parte do Órgão
Ministerial, o processo teve regular tramitação, e, posteriormente, o Juízo de Direito da2ª Vara da Infância
e Juventude de Belém, proferiu sentença reconhecendo que a representada praticou ato infracional
correlato ao crime previsto no art. 157, §2º, II do CPB, conforme trecho abaixo transcrito:?Diante do
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exposto, julgoPROCEDENTEa Representação oferecida contra a adolescenteEDUARDA DAYANE
CUNHA DE MEDEIROS, já qualificada nos autos, pela prática do ato infracional capitulado no art. 157,
§2º, II, do Código Penal.[...]Por fim, concluo que restou preenchido o requisito do art. 122, I, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, o que permite a aplicação da medida extrema.Diante do exposto, hei por bem,
aplicar à representadaEDUARDA DAYANE CUNHA DE MEDEIROSa medida socioeducativa estabelecida
no art. 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente (INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO
EDUCACIONAL), por entender ser a que melhor se amolda às circunstâncias e à gravidade do ato
infracional.[...]Independentemente do Trânsito em Julgado, execute-se de imediato?. Inconformada com a
sentença, a representada interpôs, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará (Id. 1790901), o
presente recurso de apelação, visando a reforma da decisão, alegando, em síntese,como inadequada a
medida fixada, afirmando que o Juízoa quonão teria considerado a excepcionalidade da internação, pois
não bastaria a gravidade dos atos praticados ou alusões à vulnerabilidade social da recorrente, sendo
necessária a evidente inadequação de medidas não privativas de liberdade, o que não teria ocorrido no
caso em apreço.Por tais motivos, entendeu que deveria ser aplicada medida socioeducativa em meio
aberto, bem como ser reconhecido seu direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da
sentença.Em contrarrazões (ID nº 1790906), o Ministério Público do Estado do Pará rechaçou os
argumentos expendidos no apelo, destacando que o Juízoa quoaplicou corretamente a medida
socioeducativa de internação, sob o fundamento da gravidade concreta do ato infracional praticado pela
apelante.Asseverou que a autoria e a materialidade do ato infracional foram amplamente comprovadas
pelas diversas confissões da recorrente, assim como pelos depoimentos, em juízo, das testemunhas
policiais, observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.Por fim, pugnou pelo total
desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença recorrida.Em cumprimento ao disposto no
art. 198, VII, da Lei nº 8.069/90, o Juízoa quomanteve na íntegra a sentença apelada (ID nº 1790907).O
Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimentoe desprovimentodo recurso de Apelação
(Id 1830723)É o relatório. VOTO Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de
admissibilidade.Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto porEduarda
Dayane Cunha de Medeiros,com o intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da2ª Vara
da Infância e Juventude de Belém,que julgou procedente a representação e aplicou a apelante a medida
socioeducativa de internaçãoem razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado,
previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. É certo que a medida de internação é marcada pela
excepcionalidade, somente devendo ser aplicada quando inexistir outra medida adequada ou quando se
mostrarem insuficientes a teor do disposto no art.121e122,§ 2ºdoECA.A propósito, destaco o preceito legal
sobre a medida de internação: Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:I - tratar-
se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;II - por reiteração no
cometimento de outras infrações graves;III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida
anteriormente imposta. No caso, constato que o comportamento da apelante foi bastante reprovável na
medida em que praticou ato infracional mediante violência e grave ameaça à vítima.Contrariamente aos
argumentos da apelante, a sentença ora combatida fundamentou de forma precisa a necessidade da
decretação da internação, por ser a medida socioeducativa que melhor se adequa ao caso destes
autos.Assim, diante da permissão legal de internação para os delitos cometidos mediante violência ou
grave ameaça, e considerando também a gravidade em concreto da ação delitiva, entendo que a medida
de internação está adequada e proporcional.Nesse sentido, destaco precedente: APELAÇÃO. ATO
INFRACIONAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA INTERNAÇÃO. [...]
O ato infracional análogo ao roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo deve ser
punido com medida socioeducativa de internação (AC, n. 00015667520138220701, Rel. Juiz Osny Claro
de O. Junior, j. 23/10/2013). Tem-se ainda, a leitura dos artigos 99 e 122, do ECA. Vejamos: Art. 112.
Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as
seguintes medidas:I - advertência;II - obrigação de reparar o dano;III - prestação de serviços à
comunidade;IV - liberdade assistida;V - inserção em regime de semi-liberdade;VI - internação em
estabelecimento educacional;VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.§ 1º A medida aplicada ao
adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da
infração....Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:I - tratar-se de ato infracional
cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;II - por reiteração no cometimento de outras
infrações graves;III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. É de
se salientar que ao aplicar a medida socioeducativa, o magistrado deve se fixar nos parâmetros legais e
condições subjetivas do adolescente, observando a capacidade do mesmo para cumpri-la, as
circunstâncias e a gravidade da infração.Quanto o pedido subsidiário, qual seja, o de substituição da
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medida socioeducativa de internação por outra mais branda, de igual forma não merece amparo, vez que
o magistrado de piso, ao decidir pela mais gravosa, fundamentou-se em elementos concretos, diante da
necessidade de ressocialização do reeducando.Sobre a matéria, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO
CAPITULADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO COMETIDO
MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES.
INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISOS I E II, DO ECA. PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO. LEI 12.594/12,
ART. 63, § 2º. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de
cabimento de recurso próprio (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n.
121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse
modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso
adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n.
297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que
implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de
ofício.III - A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas
no art. 122 do ECA (v. g. HC n. 291.176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/8/2014).IV -
In casu, o r. decisum que manteve a internação da adolescente está fundamentado em elementos
concretos extraídos dos autos que demonstram a incidência das hipóteses previstas nos incisos I e II do
art. 122 do ECA, tendo em vista que a paciente cometeu o ato infracional equiparado ao delito de ameaça,
com grave ameaça contra pessoa (ameaça de morte com a utilização de uma tesoura e um pedaço de pau
contra a vítima), e, ainda, reiteradamente, cometeu outros atos infracionais graves - equiparados a
homicídio tentado e lesão corporal tentada -, com a imposição anterior de medidas socioeducativas de
liberdade assistida (precedentes).V - A tese relativa à impossibilidade de cumprimento da medida extrema
enquanto em período de amamentação não foi apresentada ao eg. Tribunal de origem e, por essa razão,
não foi objeto de apreciação. Assim sendo, fica esta col. Corte impedida de analisá-la, sob pena de
indevida supressão de instância (precedentes). Não bastasse, a Lei n. 12.594/12 prevê no art. 63, § 2º,
que "serão asseguradas as condições necessárias para que a adolescente submetida à execução de
medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça com seu filho durante o período de
amamentação". Na presente hipótese, consta que a paciente está inserida no PAMI - Programa de
Atendimento Materno Infantil, unidade para adolescentes grávidas e com bebês, recebendo o
acompanhamento necessário. Habeas corpus não conhecido.? (STJ - HC 316059/SP, Rel. Min. Félix
Fischer, DJe 01/10/2015). Destarte, a medida decorre de simples aplicação da lei, e a gravidade dos fatos
demonstra ser necessária e proporcional a medida aplicada.Não obstante, a necessidade da manutenção
da internação pode ser reavaliada pelo juiz, mediante decisão fundamentada, a cada seis meses, a teor do
disposto no art.121,§ 2º, doECA.Nestas condições, o caso é de manutenção da decisão impugnada.Ante o
exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso, porémnego-lhe provimento para manter na
integralidade a sentença ora objurgada.É como voto.Belém, 01 de julho de 2019. DESA. NADJA NARA
COBRA MEDA RELATORA Belém, 01/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0806785-51.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: C. L. G. C.
Participação: ADVOGADO Nome: ADELSON LUIS CARDOSO JUNIOROAB: 26626/PA Participação:
AGRAVADO Nome: E. G. C. Participação: ADVOGADO Nome: ELIAS MOIA WANZELER JUNIOROAB:
26885/PA Participação: ADVOGADO Nome: NATALYA FERREIRA MAGNOOAB: 23809/PA Participação:
AGRAVADO Nome: S. D. D. P. Participação: ADVOGADO Nome: ELIAS MOIA WANZELER JUNIOROAB:
26885/PA Participação: ADVOGADO Nome: NATALYA FERREIRA MAGNOOAB: 23809/PA1ª TURMA DE
D I R E I T O  P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  N . º  0 8 0 6 7 8 5 -
51.2018.8.14.0000COMARCA:BARCARENA/PA.AGRAVANTE:CARMEN LÚCIA GUIMARÃES
CARDOSOADVOGADO:ADELSON LUIS CARDOSO JÚNIOR (OAB/PA nº. 26.626)AGRAVADO:ELI
GUIMARÃES CARDOSO e SUZANE DINIZ DE PAULAADVOGADO:ELIAS MOIA WANZELER JUNIOR
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(OAB/PA nº. 26.885)RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.DESPACHODefiro
parcialmente o pedido formulado pelo ilustre representante do Ministério Público.Indefiro o pedido de
intimação do genitor da menor, por não constar nem nestes autos, nem nos autos principais o resultado do
alegado exame de DNA positivo para a paternidade. Tampouco há noticias de que tenha havido alguma
ação de investigação ou reconhecimento de paternidade, inexistindo, ainda, notícia de qualquer vínculo
afetivo entre o suposto pai biológico e a menor.À Secretaria para providenciar o traslado para estes autos
do Relatório Social anexado à Id 7726199 dos autos principais, conforme requerido.Após, retornem os
autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.Ultimadas as providências acima referidas,
conclusos para julgamento.Belém/PA, 12 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0007364-90.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: BENEDITO CLEBER
MENDES MATOS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0721686-54.2016.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: LUCILIA GOMES
FORTUNATO Participação: ADVOGADO Nome: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRAOAB: 16489/PA
Participação: APELADO Nome: BANCO GMAC S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ADAHILTON DE
OLIVEIRA PINHOOAB: 23051ª TURMA DE DIREITO PRIVADOCOMARCA DE BELÉM/ PAAPELAÇÃO
CÍVEL Nº 0721686-54.2016.8.14.0301APELANTE: LUCILIA GOMES FORTUNATOAPELADO: BANCO
GMAC S.A.RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA AFASTADA. IOF E TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE NA
COBRANÇA.I ?Os juros remuneratórios deverão ser limitados ao percentual da taxa média do mercado,
quando forem abusivos, tal como publicado pelo BACEN em seu site. Posição do STJ consubstanciada no
acórdão paradigma - RESP 1.061.530/RS.II ?A incidência da capitalização de juros é permitida, mas
desde que conste sua pactuação de forma expressa no instrumento contratual, nos termos do Resp nº
973.827-RS.III ?A constatação da existência de abusividade no período da normalidade que tem o condão
de afastar a mora do devedor. Presente a ilegalidade contratual, a mora deve ser afastada.IV -O Superior
Tribunal de Justiça sedimentou entendimento em sede de Recurso Especial nº 1.251.331-RS, submetido
ao rito de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/73), acerca da legalidade da cobrança do IOF pela
Instituição Financeira.V - É legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento de operação de crédito. VI ?A
fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, a compensação de valores ou a restituição
simples do que foi pago a maior são devidas.VII ?APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
MONOCRÁTICA Trata-se deAPELAÇÃO CÍVELinterposta por LUCILIA GOMES FORTUNATO, em face
da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos
daAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.
Em suas razões, a apelante afirma que entabulou com o apelado contrato de adesão para aquisição de
veículo. Assevera que o contrato está eivado de abusividade, porquanto relata a cobrança de juros na
forma capitalizada, que entende ser vedada. Relata ser abusiva a cobrança das tarifas de IOF, comissão
de permanência e tarifa de cadastro e serviço de terceiro. Diz, ainda, que a instituição financeira ré
utilizou-se da cobrança de juros acima da média de mercado, definida pelo Banco Central do Brasil no
período da contratação. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso. O banco réu
apresentou contrarrazões, alegando que a sentença não merece qualquer reparo. Aduz que os juros não
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podem sofrer limitação a 12% ao ano e que as taxas de juros pactuadas foram expressamente contratadas
pelas partes. Sustenta que inexiste qualquer ilegalidade na cobrança da capitalização dos juros
contratados. Por fim, pugna pelo improvimento do recurso. É o relatório. Decido. Trata-se de apelação
contra sentença que julgou totalmente improcedente a ação revisional ajuizada porLUCILIA GOMES
FORTUNATOem face deBANCO GMAC S.A. Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar
que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a
abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada
pelo requerente. Neste sentido: Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." Feitas as considerações, não é demais observar que o
Código de Processo Civil adotou o princípio ?tantum devolutum quantum apelatum?, conforme se extrai da
redação do artigo 1.013 donovelCPC, caput que dispõe expressamente: ?A apelação devolverá ao tribunal
o conhecimento da matéria impugnada.? Em notas ao citado artigo assinala Theotonio Negrão, em seu
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39ª ed, nota 2, p. 664: ?A apelação transfere
ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias
examináveis de ofício? (RSTJ 128/366 e RF 359/236). No mesmo sentido: RSTJ 145/479; STJ-1ª T. Resp
7.143-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, negaram provimento, v.u., DJU 16.8.93, p. 15.955.? Dito isto,
passo a analisar as teses levantadas pelo apelante. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS Insurge-se o
apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois
não há autorização legal e disposição contratual expressa. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o
entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas
para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde queexpressamente pactuada, pois respaldados
no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.
Senão vejamos. Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247
do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".4. Segundo o entendimento
pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.(REsp
973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Dos referido acórdão originou-se a Súmula
359 do STJ: ?Súmula539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada?.
Analisando o contrato objeto desta lide, verifico que há expressa previsão contratual acerca da
capitalização mensal de juros conforme item8.1do contrato colacionado no Doc. Num. 752854 - Pág.
13/16. Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação
explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante
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entendimento consolidado daquela Corte de Justiça. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº
22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF. Súmula
596:As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional. No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de
a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar
se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira ataxa média cobrada pelas
instituições financeiras em operações da espécie. Tal orientação se encontra na leitura combinada das
súmulas nº 296 e 382 do STJ,in verbis: Súmula 296:Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,à taxa média de mercado estipulada
pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Súmula 382: A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Neste contexto, a
jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática
de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.(...).Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados
quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv)
inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOS.a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada
a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ?
art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009) A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente
abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira
encontra-se demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo
Banco Central. No caso concreto, conforme documentos de Num. 752854 - Pág. 13/16,o contrato firmado
em24/02/2015, prevê taxas de juros ao mês prefixadas de2,01% e taxa ao ano prefixada
de26,97%,portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no
patamar de24,76%, para operações bancárias da mesma natureza. Como se vê, o ajuste celebrado
encontra-se com os juros superiores à taxa média de mercado, restando caraterizada a abusividade,
devendo, então, serem reduzidos ao valor da taxa média do mercado. DA COBRANÇA DO IOF Insurge-se
o apelante em face da cobrança de IOF. Com efeito, o IOF é um imposto Federal, instituído pela Lei
5.143/66 e regulamentado pelo Decreto 6.306/07, possuindo como fato gerador, no caso de operações de
crédito, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação (art. 3º) e como base de
cálculo, quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas (art. 7º, I,
b). De acordo com o art. 4º do Decreto 6.306/07, os contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou
jurídicas tomadoras de crédito, sendo as instituições financeiras ou as pessoas jurídicas que concederem
crédito os responsáveis pela sua cobrança e recolhimento ao Tesouro Nacional. Ademais, o Superior
Tribunal de Justiça sedimentou entendimento em sede de Recurso Especial nº 1.251.331-RS, submetido
ao rito de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/73), acerca da legalidade da cobrança do IOF pela
Instituição Financeira: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO
DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
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contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição
como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas
pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas
pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação
facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com
exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e
prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da
política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela
anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida
sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do
caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso
especial parcialmente provido.(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
24/10/2013). Portanto, resta patente a legalidade da cobrança do referido imposto, o qual é de
responsabilidade do consumidor, devendo ser reformada a sentença nesse ponto. TARIFA DE
CADASTRO Insurge-se o apelante contra a cobrança da cobrança da tarifa de cadastro.Curial informar
que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de
Processo Civil. Senão vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO
DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição
como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
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remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas
pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas
pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação
facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com
exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e
prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da
política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.5. A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela
anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida
sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do
caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"(Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso
especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
24/10/2013). Sendo assim, considerando a validade da cobrança de tarifa de cadastro, legítima é a sua
cobrança, não havendo que falar na abusividade da sua cobrança. Finalmente, no tocante à alegada
abusividade da cobrança de serviços de terceiro e comissão de permanência, verifico que inexiste
previsão contratual de cobrança das referidas taxas, motivo pelo qual o recurso é improcedente neste
pon to  espec í f i co .  An te  o  expos to ,CONHEÇOO RECURSO DE APELAÇÃO eDOU-
LHEPARCIALPROVIMENTO, para reformar a sentença a quo apenas para: [1]limitar os juros
remuneratórios no percentual de24,76% ao ano; [2] afastar a moraaté que haja o recálculo dos valores
conforme os vetores determinados no julgamento e; [3]determinar que o apelanteproceda a compensação
ourestituição na forma simples de valores indevidamente cobrados à autora. Em razão da reforma ora
efetivada, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca,
serão rateados entre as partes, nos termos do art. 86, do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma,
cada parte arcará com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. No tocante aos
honorários advocatícios, cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios devidos em favor do
procurador da parte adversa, ora fixados em10% sobre o valor dacausa, nos termos do art. 85, §2º do
Novo Código de Processo Civil. PRIC. Belém, 09 de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0800081-56.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO DO
BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome: SERVIO TULIO DE BARCELOSOAB: 21148/PA
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Participação: AGRAVADO Nome: ROSELI PINHEIRO ALVES Participação: ADVOGADO Nome:
JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURAOAB: 10662/PA1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ?  N . º  0800081 -
56.2017.8.14.0000COMARCA: BELÉM/PA.AGRAVANTE:BANCO DO BRASIL S/A.ADVOGADO:SÉRVIO
TÚLIO DE BARCELOS ? OAB/PA nº 21.148-A.ADVOGADO:JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA ?
OAB/PA nº 21.078-A.AGRAVADO:NELSON PEREIRA DIAS ALVES.AGRAVADO:SUELI PINHEIRO
ALVES.AGRAVADO:ROSELI PINHEIRO ALVES.ADVOGADO:JAQUELINE NORONHA DE MELLO
FILOMENO KITAMURA ? OAB/PA nº 10.662.RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
Vistos etc. Consoante o disposto no §1º, do art. 9º, da Lei Estadual nº 8328/2015, intime-se a parte
agravante para,no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos mesmos o competente relatório de conta do
processo, relativo às custas do Agravo Interno, sob pena de deserção.Após, conclusos.Belém/PA, 16 de
julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0009614-96.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ELIACY OLIVEIRA
PAULA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0800897-04.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO BMG SA
Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETOOAB: 23255/PE
Participação: AGRAVADO Nome: ROSALINA COSTA DE BARROS Participação: ADVOGADO Nome:
CARLOS VINICIUS DE ARAUJO AQUINOOAB: 20543/PA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800897-04.2018.8.14.0000AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.AGRAVADO: ROSALINA COSTA DE
BARROSRELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE AGRAVO DE INSTRUMENTO
? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ? ALEGAÇÃO DE NÃO CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO DE MÚTUO ? INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTA INSTRUMENTO
CONTRATUAL ? AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ? COGNIÇÃO SUMÁRIA ? APARÊNCIA
DE LICITUDE DA COBRANÇA DA DÍVIDA ? RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA E INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO
GRAU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTO,com
pedido de efeito suspensivo, interposto porBANCO BMG S.A., em face da decisão prolatada pelo douto
Juízo de Direito da 3ª Vara Única de Santa Maria do Pará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c
Danos Morais, ajuizada porROSALINA COSTA DE BARROS. A decisão agravada foi lavrada nos
seguintes termos: ?(...) DELIBERAÇÃO: Defiro a tutela de urgência requerida pelo autor, determinando a
exclusão do nome da requerente do cadastro restritivo do SPC/SERASA, sob pena de multa no valor de
R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) por dia. Oficie-se. Expeça-se o necessário. Aguarde-se o prazo de 15 (dias)
para contestação. Após certifique-se e conclusos. Ciente os presentes. E nada mais havendo mandou a
MMa. Juiza encerrar o presente termo. Eu __, Amália Alves Chaves, digitei. (...)? Nas suas razões
recursais (Num. 414705 ? Pág. 01/15), o Agravante defende a reforma do decisum haja vista que a
Agravada aderiu junto ao Agravante de livre e espontânea vontade e que a mesma tomou ciência das
cláusulas no momento da assinatura do contrato. Aduz que que a inclusão do nome da Agravada no
Sistema de Proteção de Crédito é um direito do Agravante em caso de inadimplência. Alega ainda que a
medida protege todo o Sistema Financeiro Nacional pois vários fatores são levados em consideração no
momento de conceder crédito, sendo uma forma de resguardar as Instituições Financeiras de futuras
inadimplências. Pugnou ao final pela suspensão da decisão que deferiu a tutela em favor da Agravada
com o intuito de retirar o nome do Agravado do cadastro de inadimplentes, bem como o conhecimento e
provimento do recurso. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID NUM 506106). Não houve
apresentação de contrarrazões (ID NUM 1479184). DECIDO. Presentes os pressupostos de
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admissibilidade do recurso, dele se conhece.Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas
?a?, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal,
em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte,
que visa dar cumprimento ao dispositivo legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos: Art. 926. Os
Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.§ 1o Na forma
estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de
súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. Gize-se, ainda, que tais decisões têm por
finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e
economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de
decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. Cinge-se a
matéria objeto do efeito devolutivo à presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada para
retirada do nome do agravado dos cadastros restritivos de crédito. O artigo 300 do Código de Processo
Civil determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". A tutela de urgência
busca, portanto, conceder à parte, em caráter provisório, a pretensão formulada no pedido inicial,
resguardando-a da inevitável demora na solução final da demanda. No caso em análise, há elementos que
autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, ROSALINA COSTA DE BARROS ajuizou Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos morais em face de Banco BMG, aduzindo, em síntese, que foi
surpreendida com cobrança pelo banco requerido de empréstimos que aduziu não ter contratado.
Inicialmente, a tutela antecipada foi indeferida pelo Juízo de origem, por ausência dos requisitos
ensejadores da medida (ID NUM 414727). Posteriormente, a parte autora (ora agravada) peticionou
requerendo novamente a concessão da tutela antecipada, apresentando comunicação do SERASA de que
o Banco requerido havia inscrito seu nome no cadastro restritivo de crédito (ID NUM 414731). A instituição
financeira requerida apresentou contestação (ID NUM 414733) e acostou o instrumento contratual que
originou a dívida. Em audiência, o Juízo de origem deferiu tutela de urgência, para impedir a inscrição da
parte autora nos cadastros restritivos de crédito (ID NUM 414737). Desta forma, verifica-se que o Juízo de
origem determinou o impedimento de inscrição da parte autora (ora agravada) nos cadastros restritivos de
crédito, enquanto pendente a solução do litígio, considerando que a consumidora afirma não ter celebrado
o contrato e a instituição financeira apresenta o contrato assinado. Convém registrar que é matéria
pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de
Defesa do Consumidor. Neste sentido: Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras. Analisando as provas dos autos, não vislumbro a presença do requisito da
probabilidade do direito, para deferimento da tutela de urgência no 1º Grau de Jurisdição. Com efeito,
alega a parte consumidora que não celebrou o contrato, entretanto a instituição financeira requerida
apresenta o instrumento contratual, com assinatura que, em sede de cognição sumária, assemelha-se à
da consumidora, aposta em sua carteira de identidade. Desta forma, considero que, pelo menos em sede
de cognição sumária, a instituição financeira requerida desincumbiu-se de demonstrar que a cobrança é
lícita, pois apresenta instrumento contratual e cópia da cédula de identidade da parte consumidora. Neste
sentido: EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL E MATERIAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. DEFEITO
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CABIMENTO DA
CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS.
COBRANÇA, ENTRETANTO, RESTARÁ SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 12, ?CAPUT?, DA LEI N.º
1.060/1950. (TJ-PA - APL: 00056413320108140051 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE
MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação:
26/03/2015) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUAS
INSCRIÇÕES NO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DO
MESMO CONTRATO - INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS -
NÃO CONFIGURAÇÃO. A existência de débito autoriza ao credor, pela lei, a inserir o nome do devedor
nos cadastros de órgãos de negativação de crédito, consistindo tal ação exercício regular de um direito,
não havendo que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dever de indenizar. (TJMG - Apelação
Cível 1.0145.14.064423-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
17/02/2016, publicação da súmula em 01/03/2016). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - INSCRIÇÃO DO NOME
NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE
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DIREITO. Diante da ausência de comprovação do pagamento de faturas de cartão de crédito consignado,
cujo débito era devido, figura-se lícita a inscrição, pelo credor, do nome do devedor nos órgãos de
proteção ao crédito, consistindo tal ação exercício regular de direito, fato que afasta a tese de ato ilícito e,
consequentemente, o dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.14.009210-1/001, Relator(a):
Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2017, publicação da súmula em
14/08/2017). INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1.A
INSCRIÇÃO DO NOME DO CLIENTE NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
QUANDO DEVIDA, CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA, NÃO
ENSEJANDO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
2.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APC: 20070310256940 DF, Relator: NÍDIA
CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 26/03/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 04/04/2008
Pág. : 64)Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em
24/10/2018).APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. Em virtude de se tratar de excludente de responsabilidade
civil, o exercício regular de direito afasta a ilicitude da conduta, não admitindo o dever de indenizar.
Constitui exercício regular de direito a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito promovida por credor,
quando demonstrada a existência de seu crédito. (TJ-MT - APL: 00518604820098110000 51860/2009,
Relator: DES. A. BITAR FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2010, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 15/06/2010) Destarte, não demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, cumpre ser
reformada a decisão interlocutória objurgada, para indeferir o pedido de tutela de urgência. Ante o
exposto,DOU PROVIMENTOao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória
agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência, nos termos da fundamentação. Publique-se. Intimem-
se. Comunique-se ao Juízo de origem. Belém, 08 de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0006888-52.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: DAMIAO VIEIRA DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0006888-52.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0804684-07.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: CARLA
TERESINHA LIMA VALE Participação: ADVOGADO Nome: MARIA ELISA BESSA DE CASTROOAB: 26
P a r t i c i p a ç ã o :  A G R A V A D O  N o m e :  M U N I C I P I O  D E  A B A E T E T U B A  D E C I S Ã O
MONOCRÁTICA:RELATÓRIOTratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de
efeito suspensivo interposto por CARLA TERESINHA LIMA VALE, contra decisão interlocutória, proferida
pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que nos autos de Ação
Ordinária, intentada em face do Município de Abaetetuba, indeferiu o pedido de tutela de urgência para
nomeação e posse da autora, no cargo de Assistente Social.Nas suas razões (id nº 1823510), a agravante
sustenta em resumo que, inexistem os óbices legais à sua nomeação, pois, do total de 36 vagas
disponibilizadas ao cargo de Assistente Social, já foram preenchidas 29 vagas, faltando preencher tão
somente 07 vagas, onde a autora é a 6ª colocada.Aduz que a classificação e aprovação do candidato,
ainda que fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, confere-lhe o direito subjetivo
à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem novas vagas,
seja por criação de lei, seja por desistência de candidatos, seja por força de vacância.Alega ainda que,
existem contratações de servidores temporários para exercer a mesma atividade, além de desvio de
função, citando por exemplo, duas candidatas registradas em uma função e exercendo outra (leia-se, a
função de Assistente Social). Ressaltando que, Tais desvios de função fazem prova inequívoca quanto à
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necessidade de assistentes sociais na rede assistencial do Município de Abaetetuba - PA, bem como faz
prova também da existência dos respectivos cargos.Nestes termos, requer a concessão do efeito
suspensivo ativo e no mérito seja dado provimento ao presente recurso, para conceder-lhe a tutela de
urgênc ia  para  nomeação e  posse da  recor ren te .É  o  b reve re la to .DECIDO 1 .  DO
CONHECIMENTOCumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.Recebo o presente
recurso em sua modalidade instrumental, nos termos doart. 1.015, VI do Código de Processo Civil, pois a
decisão recorrida,em tese,é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. 2. DO PEDIDO
DE CONCESSO DE EFEITO SUSPENSIVO:O Código de Processo Civil, estabelece os requisitos
necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no Parágrafo único do
artigo 995:Art. 995. (...)Parágrafo único ? A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão
do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, passo a
analisar.Extrai-se da leitura e interpretaçãodo parágrafo único do art. 995, do Código de Processo
Civil,que, para a concessão do efeito liminar ao recurso, ora interposto, torna-se indispensável a presença
concomitante de dois requisitos, quais sejam: houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.Nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência é devida a evidência da probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Em uma análise exploratória e não-
exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ao
presente recurso, tendo em vista que não restou demonstrado de plano, o direito da autora à imediata
nomeação e posse ao cargo público em que obteve aprovação, uma vez que a Administração Pública não
reconhece o preenchimento do cargo de Assistente Social por servidores contratados, havendo
necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos alegados pela recorrente.Assim, por hora,
vislumbro mais prudente manter a decisão do Juízoa quo, estabelecendo o contraditório, e aguardando-se
a devida instrução do feito, momento em que se terá melhores informações para o desfecho do
deslinde.Isto posto, não estando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar
pleiteada,indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado.Advirto ainda às partes, que caso haja
interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente,
em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º
do art. 1021 do CPC.Oficie-se ao Juízo a quo, para que o mesmo tenha ciência deste decisum, bem como,
para que preste informações que julgar necessárias;Intimem-se o Agravado, para querendo, se manifestar,
na forma prescrita noinciso II do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.Após, encaminhem-se os autos
ao MP de 2º grau para exame e parecer.Publique-se. Intime-se.Servirá a presente decisão como
mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP. DESA. NADJA NADIA COBRA MEDA
RELATORA  

 
 
 
Número do processo: 0005831-96.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARIA DO
SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204
Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0005831-96.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009809-81.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: LOLITA FERREIRA
DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32
Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0009809-81.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
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estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009393-16.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: GERSON PEREIRA
MIRANDA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009393-16.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0004668-81.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: FRANCINALDO
COSTA FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004668-81.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005196-46.2013.8.14.0028 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE
MARABÁ Participação: APELADO Nome: COOPANEST PA LTDA COOPERATIVA DOS MÉDICOS
ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARA Participação: ADVOGADO Nome: AGENOR PINHEIRO
LEALOAB: 6352TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0005196-
46.2013.8.14.0028APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁREPRESENTANTE: MUNICIPIO DE
MARABAAPELADO: COOPANEST PA LTDA COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS
NO ESTADO DO PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. PROVADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS.
PAGAMENTO DEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONTRATANTE SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO ILICITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 ?Com efeito, trata-se de ação de
cobrança promovida pelos sócios cooperados com o fim de cobrar os serviços médicos prestados. O
contrato firmado entre os litigantes teve origem no Procedimento Licitatório nº 13/2012-CLP celebrado pelo
contrato Administrativo nº 164/2012, para atendimento médico à Secretaria de Saúde, correndo as
despesas para pagamento por conta de dotação orçamentária, com valor devidamente aprovado,
conforme se depreende da análise dos documentos colacionados aos autos.2 ?Registre-se que as provas
dos autos atestam as alegações dos recorridos, pois os serviços médicos prestados restaram sem o
devido pagamento pela Administração Pública Municipal. Ademais, a Apelada trouxe aos autos
documentos, através dos quais demonstram o número de procedimentos e as circunstancias de tempo e
lugar, associado, paciente, relativo a cada um dos procedimentos. Ressalta-se que o Município de Marabá
não trouxe nenhuma prova ou argumento capaz de chegar a conclusão de que os procedimentos descritos
nas planilhas não foram realizados ou que já foram devidamente pagos.3 ?RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.ACORDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de
apelação, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário 2ª Turma de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao oitavo dia do mês de julho do ano de 2019.Este julgamento foi
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presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Cuida-se
os autos deAPELAÇÃO CÍVEL, de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos deAÇÃO DE COBRANÇA, julgou procedente o pedido
formulado na inicial, condenando o Município réu ao pagamento de R$ 257.920,00 (duzentos e cinquenta
e sete mil e novecentos e vinte reais) à autora. Custa e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.Narra a inicial que a Requerente é uma empresa constituída por médicos
especialistas, da área de Anestesiologista. Empresa esta, que celebrou contrato de prestação de serviços
médicos com o Município de Marabá-PA, conforme atesta a cópia do Contrato de Credenciamento ns
293/2.010-CPL. Contrato que tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de
Anestesiologista aos usuários do Sistema Único de Saúde, sendo que, continua em vigor.Irresignado com
a decisão, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (ID Num.1459854 ? Pág.1/14), pugnando
pela reforma do julgado, arguindo a inexistência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e dos
débitos.Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso.Contrarrazões ofertadas (ID Num.
1459855).O Ministério Público de 2º grau não interviu no feito (ID Num. 1599319).É o essencial a relatar.
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a analisá-
lo.Com efeito, trata-se de ação de cobrança promovida pelos sócios cooperados com o fim de cobrar os
serviços médicos prestados. O contrato firmado entre os litigantes teve origem no Procedimento Licitatório
nº 13/2012-CLP celebrado pelo contrato Administrativo nº 164/2012, para atendimento médico à Secretaria
de Saúde, correndo as despesas para pagamento por conta de dotação orçamentária, com valor
devidamente aprovado, conforme se depreende da análise dos documentos colacionados aos
autos.Registre-se que as provas dos autos atestam as alegações dos recorridos, pois os serviços médicos
prestados restaram sem o devido pagamento pela Administração Pública Municipal. Ademais, a Apelada
trouxe aos autos documentos, através dos quais demonstram o número de procedimentos e as
circunstancias de tempo e lugar, associado, paciente, relativo a cada um dos procedimentos.Ressalta-se
que o Município de Marabá não trouxe nenhuma prova ou argumento capaz de chegar a conclusão de que
os procedimentos descritos nas planilhas não foram realizados ou que já foram devidamente pagos. As
cooperativas são sociedades de pessoas regidas pela Lei nº 5.764/71 que estabelece em seu art. 174, §
2º que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Os artigos 3º e 4º da
referida Lei estabelece a natureza da cooperativa como sociedades que se obrigam a contribuir com bens
ou serviços para o exercício de uma atividade de proveito comum, sem objetivo de lucro.Assim, na medida
em que a obrigação no caso posto se reveste da forma de um fazer, o Município contratante tem o dever
de dar a devida contraprestação aos serviços regularmente prestados pela Apelada. Ademais, o recorrente
não impugnou ou tentou refutar de maneira específica os documentos juntados pela autora, assim,
presume-se que o Município reconhece que tais serviços foram devidamente executados. No que diz
respeito ao argumento de ausência de previsão orçamentária para o adimplemento de sua obrigação
referente aos meses de novembro e dezembro, ocorre que ainda que o valor global tenha sido
extrapolado, não restam dúvidas de que os métodos utilizados na aferição do valor global dos serviços
contratados destoam do modo como era processado o pagamento das parcelas.Importante frisar que
dificilmente se conseguiria adequar a variável quantidade de serviços prestados mensalmente, a um valor
global estabelecido em contrato. Nesse ínterim, a alegação de ausência de dotação orçamentária não
constitui fundamento suficiente para que o Município retenha a prestação devida à cooperativa, sob pena
de infringir princípios basilares que vinculam a Administração Pública, como os princípios da legalidade,
moralidade e razoabilidade.Desta forma, no caso em tela, restou comprovada a existência da prestação de
serviço, conforme sustentado pela empresa recorrida, inexistindo a demonstração pelo município apelante
de um fato impeditivo ou extintivo capaz de desconstituir o direito da autora, ônus que competia ao
recorrente.Nessa l inha de entendimento, cito o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DO ENTE
FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS EXTINTIVOS DO
DIREITO DA AUTORA (ART. 333, II, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DITAMES DO ARTIGO
20 DO CPC. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Havendo elementos suficientes para atestar
a existência de relação negocial entre as partes, caberia ao Município apelante, na condição de réu, a
comprovação da quitação da obrigação resultante da prestação de serviços, nos termos do artigo 333, II,
do CPC. II - Ausente a prova de pagamento do valor reivindicado, a dívida existe e deve ser solvida, sob
pena de enriquecimento ilícito do Poder Público. Precedentes deste Tribunal de Justiça. III - Apelação
conhecida e desprovida, contra o parecer ministerial. (TJ-MA - APL: 0407902014 MA 0004180-
69.2013.8.10.0060, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2014, SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2014) Portanto, diante da ausência de prova de pagamento
do valor reivindicado, a dívida existe e deve ser liquidada, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda
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Pública Municipal, pelo que deve ser mantida integralmente a sentença atacada.Importante destacar que
aqueles que poderiam oferecer boas propostas, vislumbrando a inadimplência, optam por não concorrer à
licitação ou, agindo em sentido contrário, formulam proposta de preço que contenha compensações por
eventuais prejuízos, isto é, proposta com sobrepreço. A Administração paga mais caro porque é
inadimplente. Esse modo de agir já foi incorporado na prática dos licitantes e de expressiva parcela da
Administração, alimentando ciclo vicioso que provoca largas perdas para os cofres públicos.Nesse
cenário, a própria Administração sofre em razão de estridente falta de credibilidade, tudo em vista de
prática irresponsável, ao sabor de ingerências políticas estranhas ao interesse público. É essencial, para
toda atividade administrativa, em especial no tocante à licitação pública e ao contrato administrativo, que o
Poder Público recupere sua credibilidade. Sem a confiança de terceiros, será muito difícil que a
Administração passe a celebrar contratos efetivamente vantajosos ou mesmo com preços compatíveis
com os do mercado.O inadimplemento da Administração também é causa de desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, com força no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e conforme reconhecido
pela jurisprudência, podendo-se mencionar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça por
ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1248237.Ante o exposto,conheço do recurso enego-lhe
provimentocom base nos fundamentos ao norte lançado.É como voto. Belém, 08 de julho de 2019. DESA.
NADJA NARA COBRA MEDARELATORA Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0005597-17.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: REGIANE DA COSTA
OLIVEIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0801164-39.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: HENVIL
TRANSPORTES LTDA Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 9316/PA Participação: AGRAVADO Nome: HAMILTON CARDOSO VIDAL Participação:
ADVOGADO Nome: CHRISTIANE FABRICIA CARDOSO MOREIRAOAB: 48 Participação: AGRAVADO
Nome: OSEAS SEABRA PORTAL Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANE FABRICIA CARDOSO
MOREIRAOAB: 48 Participação: AGRAVADO Nome: MARIA ANTONIA PORTAL DE LIMA Participação:
ADVOGADO Nome: CHRISTIANE FABRICIA CARDOSO MOREIRAOAB: 48 Participação: AGRAVADO
Nome: ANTENOR PORTAL DA PAIXAO Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANE FABRICIA
CARDOSO MOREIRAOAB: 48 Participação: AGRAVADO Nome: DAVI GAMA DE AVELAR Participação:
ADVOGADO Nome: CHRISTIANE FABRICIA CARDOSO MOREIRAOAB: 48 Participação: AGRAVADO
Nome: RAIMUNDO MAX PIRES SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANE FABRICIA
CARDOSO MOREIRAOAB: 48 Participação: AGRAVADO Nome: GLEIDSON DOS SANTOS MELO
Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANE FABRICIA CARDOSO MOREIRAOAB: 48 Participação:
AGRAVADO Nome: JOSE RONALDO CARDOSO BRITO Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANE
FABRICIA CARDOSO MOREIRAOAB: 48 Participação: AGRAVADO Nome: JOSIAS SEABRA PORTAL
Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANE FABRICIA CARDOSO MOREIRAOAB: 48 Participação:
AGRAVADO Nome: JOSIBERTO LOUREIRO PORTAL Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANE
FABRICIA CARDOSO MOREIRAOAB: 48 Participação: AGRAVADO Nome: RAIMUNDO GOMES
OZORIO Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANE FABRICIA CARDOSO MOREIRAOAB: 48
Participação: AGRAVADO Nome: FRANCISCO FONTENELLE ALVES JUNIOR Participação:
ADVOGADO Nome: CHRISTIANE FABRICIA CARDOSO MOREIRAOAB: 48 Participação: AGRAVADO
Nome: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA
P a r t i c i p a ç ã o :  A G R A V A D O  N o m e :  E S T A D O  D O  P A R A P R O C E S S O  N º  0 8 0 1 1 6 4 -
39.2019.8.14.0000ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICORECURSO: AGRAVO DE
INSTRUMENTOCOMARCA: CACHOEIRA DO ARARI (VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO
ARARI)AGRAVANTE: HENVIL TRANSPORTES LTDAADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE
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BRITO NOBRE - OAB/PA 9316AGRAVADO: HAMILTON CARDOSO VIDAL, OSEAS SEABRA PORTAL,
MARIA ANTONIA PORTAL DE LIMA, ANTENOR PORTAL DA PAIXAO, DAVI GAMA DE AVELAR,
RAIMUNDO MAX PIRES SANTOS, GLEIDSON DOS SANTOS MELO, JOSE RONALDO CARDOSO
BRITO, JOSIAS SEABRA PORTAL, JOSIBERTO LOUREIRO PORTAL, RAIMUNDO GOMES OZORIO,
FRANCISCO FONTENELLE ALVES JUNIORADVOCADO:CHRISTIANE MOREIRA, OAB/PA
10048AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO
PARAAGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.AGRAVADO: FUNDAÇÃO AMAZÔNIA PARAENSE DE AMPARO
A PESQUISA ? FAPESPARELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Trata-se deAGRAVO DE
INSTRUMENTO,COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto peloHENVIL TRANSPORTES
LTDAem desfavor doESTADO DO PARÁ, nos autos Ação Popular com Pedido de Liminar (n. º
00062485520188140011),para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer a eficácia plena
da Resolução Conerc 03/2017 que fixou as tarifas relativas ao Contrato de Concessão Administrativa
Arcon/Henvil no. 01/2000, na ordem de 20,75% ( vinte vírgula setenta e cinco por cento).Em decisão
liminar deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 1437152).É o sucinto relatório. Considerando a existência
de notícias veiculadas na imprensa a respeito de acordo entre o Governo do Pará, por meio da Agência de
Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (ARCON) e a empresa HENVIL, no qual restou
estabelecida a redução da tarifa de 4,75%, a partir de 04/07/2019,determino, com fulcro no artigo 933 do
CPC/2015, a intimação do recorrente para que se manifeste acerca do interesse no prosseguimento do
feito.É curial assinalar que é dever das partes em proceder a comunicação de quaisquer atos que
impliquem na prejudicialidade da análise do recurso notadamente em acordos extrajudiciais, na forma dos
arts. 5º e 6º, do CPC, até e inclusive para a devida homologação judicial do acordo ou da desistência do
recurso já que se trata de matéria judicializada.Publique-se. Intime-se.Servirá a presente decisão, por
cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.Belém (PA), 16 de julho
de 2019. DES.LUIZGONZAGA DA COSTANETORELATOR  

 
 
 
Número do processo: 0007173-45.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: BENEDITO
MARISNALDO CORDEIRO DE LIMA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204
Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0007173-45.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009565-55.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOAB PANTOJA
VASCONCELOS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009565-55.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSOESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0805869-80.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICIPIO DE
BELEM Participação: AGRAVADO Nome: SHOPPING BOULEVARD BELEM SA Participação:
ADVOGADO Nome: LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTAOAB: 123433/RJIntime-se o agravado
para o oferecimento das contrarrazões, conforme está previsto no art. 1.019, inciso II do Novo Código de
Processo Civil.Após, encaminhem-se os autos para nova manifestação do Órgão Ministerial.Em seguida,
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retornem-me conclusos.À Secretaria de origem. DESA. NADJA NARA COBRA MEDARelatora  

 
 
 
Número do processo: 0123727-10.2015.8.14.0000 Participação: APELANTE Nome: JOSE ANTONIO DE
SOUZA PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0155024-67.2016.8.14.0075 Participação: APELANTE Nome: ESTADO DO PARA
Participação: APELADO Nome: IVONALDO DE ALENCAR ALVES JUNIOR Participação: ADVOGADO
Nome: IVONALDO DE ALENCAR ALVES JUNIOROAB: 18483/PAINTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACORDÃO JULGADO SOB O ID N. 1955724, CERTIFICADO SOB O ID
N. 1955645, DA DECISÃO PROLATADO EM 15 DE JULHO DE 2019, POR OCASIÃO DA 24ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, EM ANEXO. 

 
 
 
Número do processo: 0009410-52.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: LUCIENE
MALAQUIAS PIMENTEL Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009410-52.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0802313-41.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: NORTEBRASIL
COMERCIO & LOCACAO EIRELI - ME Participação: ADVOGADO Nome: DAMIAO ALVES SANTOSOAB:
6292500A/PR Participação: AGRAVADO Nome: ARNOR ARAUJO SILVA Participação: ADVOGADO
Nome: THIAGO PASSOS BRASILOAB: 6552/PA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO DE
INSTRUMENTO ? Nº. 0802313-41.2017.8.14.0000COMARCA: BELÉM/PA.AGRAVANTE:NORTEBRASIL
COMERCIO & LOCACAO EIRELI - ME.ADVOGADO:DAMIÃO ALVES SANTOS ? OAB/PA nº 20.308-A e
OAB/PR nº 62.925.AGRAVADO:ARNOR ARAUJO SILVA.ADVOGADO:THIAGO PASSOS BRASIL ?
OAB/PA nº 16.552RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. DESPACHO Intime-se o
agravante para que,no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste a respeito das informações contidas no
Aviso de Recebimento juntado à Id 659145, no que se refere à ausência de intimação da parte agravada
para oferecer contrarrazões ao presente recurso.Após, conclusos.Belém/PA, 15 de julho de 2019.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRODesembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0007484-36.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ASSUNCAO DOS
SANTOS LIMA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32
Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260
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PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0808023-08.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação: ADVOGADO Nome: LUIZA CHRISTINE COSTA DE
AQUINOOAB: 22715/PA Part ic ipação: ADVOGADO Nome: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA
RODRIGUESOAB: 4670/PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDREZA NAZARE CORREA
RIBEIROOAB: 12436/PA Participação: AGRAVADO Nome: GILCINA MARIA DE JESUS SANTOS
Participação: ADVOGADO Nome: IVANESSA PARENTE DE ARAUJOOAB: 26081/PA EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO VERSA SOBRE AS MATÉRIAS PREVISTAS
NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DA HIPÓTESE DE CABIMENTO. DECISÃO QUE
NÃO VERSA SOBRE O MÉRITO DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ACERTO DO
DECISUM MONOCRÁTICO ATACADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTOS APTOS A MUDAR O ENTENDIMENTO FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO,À UNANIMIDADE.1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas
mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões
interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.2. No caso
concreto, não houve impugnação específica ao mérito da tutela antecipada deferida pelo juízo de primeiro
grau, mas tão somente às astreintes, não sendo possível seu enquadramento no inciso I do art. 1.015 do
CPC. O Agravante restringiu-se ao questionamento do valor da multa e seu prazo. A decisão atacada não
é impugnável pela via do agravo de instrumento, razão pela qual deve ser mantido odecisummonocrático
que não conheceu do recurso, por manifesta inadmissibilidade.3. Recurso Conhecido e desprovido à
unanimidade.  

 
 
 
Número do processo: 0007432-40.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ANA KELLY
FERREIRA VIANA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0007432-40.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0006879-90.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: DORACY MENDES
BARBOSA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA SA NESA Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0006879-90.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 
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Número do processo: 0010086-97.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: FRANCINEI
FERREIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0010086-97.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0007044-40.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: LUCIMAR CURUAIA
Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE EMILIO
MARTINS AMARALOAB: 286 Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação:
ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0007044-40.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0007010-65.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ELAIDE ARANHA DA
LUZ Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0007010-65.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0807711-32.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: FRANCISCO
PORPINO PERES Participação: ADVOGADO Nome: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOROAB:
14035/PA Participação: AGRAVADO Nome: ESPÓLIO DE EDIVALDO AQUINO SACRAMENTO LOBATO
Participação: AGRAVADO Nome: MARIANA COELHO LOBATO Participação: AGRAVADO Nome:
FAZENDA SAO JOAQUIM AGRO PECUARIA LTDA - EPP Participação: AGRAVADO Nome: CARTÓRIO
ARAÚJO - CART. DO 1º OFÍCIO DE REG. DE IMÓVEIS DE CASTANHAL/PA Participação: ADVOGADO
Nome: MAURICIO ALBUQUERQUE COELHOOAB: 60000APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA
JUNIORAGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0807711-32.2018.8.14.0000AGRAVANTE: FRANCISCO
PORPINO PERESNome: FRANCISCO PORPINO PERESEndereço: Rua Canuto de Aguiar, 1080, apt
201, Meireles, FORTALEZA - CE - CEP: 60160-120Advogado: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS
JUNIOR OAB: PA14035-A Endereço: desconhecidoAGRAVADO: ESPÓLIO DE EDIVALDO AQUINO
SACRAMENTO LOBATO, MARIANA COELHO LOBATO, FAZENDA SAO JOAQUIM AGRO PECUARIA
LTDA - EPP, CARTÓRIO ARAÚJO - CART. DO 1º OFÍCIO DE REG. DE IMÓVEIS DE
CASTANHAL/PANome: ESPÓLIO DE EDIVALDO AQUINO SACRAMENTO LOBATOEndereço: Travessa
Francisco Caldeira Castelo Branco, 1410, - de 1325/1326 a 2435/2436, São Brás, BELéM - PA - CEP:
66063-223Nome: MARIANA COELHO LOBATOEndereço: Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco,
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1410, - de 1325/1326 a 2435/2436, São Brás, BELéM - PA - CEP: 66063-223Nome: FAZENDA SAO
JOAQUIM AGRO PECUARIA LTDA - EPPEndereço: Travessa São Francisco, 118, - até 349/350,
Campina, BELéM - PA - CEP: 66023-530Nome: CARTÓRIO ARAÚJO - CART. DO 1º OFÍCIO DE REG.
DE IMÓVEIS DE CASTANHAL/PAEndereço: Avenida Maximino Porpino da Silva, 1549, - até 1436/1437,
Pirapora, CASTANHAL - PA - CEP: 68740-080DESPACHO Trata-se deAgravo de Instrumento, interposto
porFRANCISCO PORPINO PERES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Castanhal-PA, nos autos daAÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA
PÚBLICA, NEGÓCIO JURÍDICO E ATO REGISTRAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA, ajuizado pelo Agravante, em face deESPÓLIO DE EDIVALDO AQUINO SACRAMENTO
LOBATO, MARIANA COELHO LOBATO, FAZENDA SÃO JOAQUIM AGROPECURÁRIA LTDA E
CARTÓRIO ARAÚJO ? CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CASTANHAL/PA,que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerida na inicial para reintegrar o Agravante na
posse do imóvel e o pedido subsidiário para indisponibilizar judicialmente o imóvel em litígio. Pois
bem.Tendo em vista as certidões dos Oficiais de Justiça de Num.1836817-Pág.2 e Num. 1837990-Pág.1,
que certificaram a não localização dos Agravados Mariana Coelho Lobato e Espólio de Edivaldo Aquino
Sacramento no endereço informado pelo Agravante, restando, portanto, frustrada a intimação dos mesmos
e, considerando que, até o momento, os referidos Agravados não possuem procurador constituído nos
autos, nos termos do disposto no art. 1.019, II do CPC, manifeste-se, o Agravante, acerca das respectivas
certidões, requerendo o que achar de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, Parágrafo
Único do CPC, sob pena de não conhecimento do Recurso. Após, retornem conclusos. Belém-PA, 16 de
julho de 2019. JOSÉ ROBERTOPINHEIROMAIABEZERRAJÚNIORDESEMBARGADOR- RELATOR 

 
 
 
Número do processo: 0006349-86.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ANTONIO SERGIO
MARTINS DUARTE Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005974-17.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MANOEL DO CARMO
DA SILVA ARAGAO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
ADVOGADO Nome: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKIOAB: 43837/PR Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S A NESA Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32
Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0017397-89.2006.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: J. CRUZ
ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Participação: ADVOGADO Nome: RHAYZA
CARLOTA DA SILVA DE OLIVEIRAOAB: 955 Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA CASTRO
SEGTOWICHOAB: 372 Participação: APELADO Nome: LEUCY PAZ DA SILVA Participação: ADVOGADO
Nome: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAOOAB: 5627/PA Participação: ADVOGADO
Nome: SANDRA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAOOAB: 48PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO APELAÇÃO (198) - 0017397-89.2006.8.14.0301APELANTE: J. CRUZ ENGENHARIA
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COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAAdvogado(s) do reclamante: FERNANDA CASTRO
SEGTOWICHAPELADO: LEUCY PAZ DA SILVAAdvogado(s) do reclamado: SANDRA MARINA RIBEIRO
DE MIRANDA MOURAO, SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAODesembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIROD E S P A C H O:Em atenção ao disposto no art. 1.017, § 3º, do
CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, apresentar cópia dacertidão de intimação
darespectiva decisão impugnada no presente recurso, no sentido de se analisar efetivamente o juízo de
admissibilidade deste. P.R.I. Expeça-se o necessário.Após, conclusos.Belém/PA, 12 de julho de
2019Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO 

 
 
 
Número do processo: 0802016-34.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: PROSOMA
EMPRESA DE SAUDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA. Participação: ADVOGADO Nome:
TATHIANA ASSUNCAO PRADOOAB: 531 Participação: ADVOGADO Nome: NICOLAU MURAD
PRADOOAB: 774 Participação: AGRAVADO Nome: EDER LEONARDO GOMES1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº .  0802016-34 .2017 .8 .14 .0000COMARCA:
PARAUAPEBAS/PAAGRAVANTE(S): PROSOMA ? MEDICINA E ENGENHARIA PRÓ-SAÚDE
OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDAADVOGADO(A)(S):TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO (OAB/PA
nº. 14.531-B), NICOLAU MURAD PRADO (OAB/PA nº. 14.774-B)AGRAVADO(A)(S):EDER LEONARDO
GOMESADVOGADO(A)(S):NÃO HABILITADORELATOR:Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
DESPACHO Intime-se o agravante para que,no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste a respeito das
informações contidas no Aviso de Recebimento juntado à Id 690416, no que se refere à ausência de
intimação da parte agravada para oferecer contrarrazões ao presente recurso.Após, conclusos.Belém/PA,
15 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRODesembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0009566-40.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: IDA DE FREITAS
SOARES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0000577-74.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARIA IVANILDA DA
SILVA GAMA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: ADVOGADO
Nome: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHEROAB: 8941 Participação: APELADO Nome: NORTE
ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: GABRIELLA DO VALE CALVINHOOAB: 7392
Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260
Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E
PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº
0000577-74.2015.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a
parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da
12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0802492-38.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICIPIO DE
BELEM Participação: AGRAVADO Nome: MARIA DE O MORAES FILHATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802492-38.2018.8.14.0000AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE BELEMAGRAVADO: MARIA DE O MORAES FILHARELATOR(A):Desembargadora
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NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA PROCESSO Nº:0802492-38.2018.8.14.0000 - PJE ÓRGÃO
JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICORECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE BELÉMPROCURADORA: MARCIA ANTUNES BATISTA OAB/PA 11599AGRAVADO:
MARIA DE O MORAES FILHAPROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE
MORAESRELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA
PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. SÚMULA Nº 190/STJ. RECURSO REPETITIVO
SOBRE O ASSUNTO. TEMA Nº 396. LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E IRDR JULGADO PROCEDENTE
POR ESTA EGRÉGIA CORTE. IMPROVIMENTO.1. A existência de específica parcela remuneratória
denominada Gratificação de Atividade Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à
indenização dos Oficiais de Justiça pelo deslocamento em diligências, por si só, não vincula a
possibilidade de identidade com a disposição do art. 12 §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.2. A isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigo 39,
da Lei 6.830/80), privilégio de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das
despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de
diligências em execução fiscal. (Tema nº396 dos Recursos Repetitivos do STJ).3. Obrigatoriedade do
recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas do Oficial de Justiça, nos termos da Lei
Estadual nº. 8.328/2015 e do entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 190 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Além do IRDR julgado pelo Pleno desta Corte de Justiça, onde foi fixada a
seguinte tese jurídica: ?A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº
003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça
em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas
recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de
execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais
pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.4. Recurso
conhecido e improvido. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de
Instrumento.ACORDAMos Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma
de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, emnegarprovimento
aorecurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2019.Este Julgamento foi Presidido pela
Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO RELATÓRIO: A EXMA.
SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA): Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE
BELÉM, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal
de Belém que, nos autos da execução fiscal nº 0051663-40.2013.814.0301, determinou a intimação do
Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento de valores referentes à
antecipação do pagamento das despesas relativas a diligência de Oficial de Justiça.A decisão combatida
determinou à Fazenda Pública Municipal, o recolhimento das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça visando o cumprimento de diligências pelo Sr. Oficial de Justiça.Em suas razões recursais de ID nº
515281, o Município de Belém aduz que a decisão agravada é manifestamente incompatível com o
ordenamento jurídico.Aduz que os Oficiais de Justiça do Estado do Pará já recebem gratificação específica
para despesas de transporte, não sendo justo e correto o adiantamento de despesa, se estas já são pagas
diretamente pelo Erário. O prévio recolhimento por parte da Fazenda Pública recorrente constituiria em bis
in idem quanto ao custeamento das diligências a serem desenvolvidas pelos serventuários de
justiça.Nestes termos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do
recurso para cassação da decisão combatida.Em decisão interlocutória de id nº 1343898, indeferi o pedido
de efeito suspensivo.Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão
de id nº 1597623.Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se no sentido do
não provimento do presente recurso. (conforme documento com Id de nº 1802615).É o Relatório. VOTO
VOTOPreenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.Cinge-
se o presente recurso à análise do acerto ou desacerto da decisão que condicionou diligência de oficial de
justiça ao prévio recolhimento pela Fazenda Pública das despesas de deslocamento do servidor. No que
tange ao recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas do Oficial de justiça,tal
mandamento encontra-se inserto no art. 12, §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, senão vejamos:Art. 12.
Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua
responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.[...]§ 2º A Fazenda Pública, nas execuções
fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. Como se pode
observar, a Lei Estadual ao norte referenciada, é bastante clara sobre a obrigatoriedade da Fazenda
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Pública, nas Execuções Fiscais antecipar os valores necessários para pagamento das despesas para
cumprimento das diligências. Tal dispositivo, em nada se confunde com a isenção das custas prevista no
artigo 40 da referida lei, que trata da isenção do pagamento de custas processuais da União, dos Estados,
Municípios, Distrito Federal, suas autarquias e Fundações Públicas.De igual forma, não se confunde com
o art. 39 da Lei nº 6830/80, que estabelece que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas e
emolumentos.Aliás, a diferença entre custas e despesas processuais já foi definida em julgadoque pacifica
a questão, proferido via sistemática de julgamento de recursos repetitivos, sob o tema nº202, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇO DE OFÍCIO
AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA
PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE
OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.1. A certidão requerida
pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento
para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no
REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009;
REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 11/03/2009, DJe
06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/04/2008, DJe 08/05/2008)2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer
despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da
sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei
quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto
não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.3. A isenção de que goza a
Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente
estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE
108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas
ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor
exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da
norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.4.
Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda
Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de
custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de
se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício secional.5.Mutatis mutandis, a
exoneração participa da mesmaratio essendida jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa
extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.6.
Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública,
cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do
art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010) Quanto alegada tese de impossibilidade de antecipação
do pagamento das despesas de Oficial de Justiça, constato existir jurisprudência uníssona no sentido
diametralmente oposto. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: ?a isenção do
pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39,
da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento
antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para
cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.?(REsp 1144687/RS,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). Não se pode olvidar o
entendimento da súmula 190 do STJ:?Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre
a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais
de justiça.?. Desse modo, não considero que a existência de específica parcela remuneratória
denominada Gratificação de Atividade Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à
indenização dos Oficiais de Justiça pelo deslocamento em diligências, por si só, vincule a possibilidade de
identidade com a disposição do art. 12 §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.É possível aferir distinções
relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa ? GAE, que é percebida por toda a
categoria de Oficiais de Justiça de forma generalizada e o recolhimento específico de numerário para
custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art.
4º, VI, da Lei Estadual, o que legitima o recolhimento desta despesa.Impende ressaltar que objetivando a
melhor aplicação da lei retro mencionada, a Presidência deste Tribunal de Justiça conjuntamente com as
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Corregedorias de Justiça editou a Portaria Conjunta nº001/2016-GP/CJRMB/CJCI, publicada no Diário de
Justiça, Edição nº 6017/2016 de 26/07/2016, que dispõe sobre o repasse de valores da antecipação das
despesas das diligências dos oficiais de justiça previstas na Tabela de Taxas Judiciárias, Custas Judiciais
e Despesas Processuais da lei de custas.Ademais, o tema em epígrafe restou pacificado sob a sistemática
de recurso representativo de controvérsia, sob o nº 396, valendo citar o acórdão que encimou o
julgado:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ARTIGO
543-C, DO CPC. EXECUÇO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇO DE
BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA
FEDERAL.ANTECIPAÇO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.1. A citação, no âmbito de
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à
Justiça Estadual,ex vido disposto no artigo 1.213, do CPC,verbis: "As cartas precatórias, citatórias,
probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas
comarcas do interior pela Justiça Estadual."2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e
diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos
Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, sendo certo
que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do
ato ou diligência.3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei
10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de
Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no
território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara
Federal".4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a
ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a conveniência do ato processual, devidamente
fundamentada pelo juízo deprecante.5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas
dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade,ex vido disposto no caput do artigo 39, da Lei
6.830/80,verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A
prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária."6. O artigo 27,
do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido".7. Entrementes, a isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos
39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda
que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.8. É que
conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial
arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.9. A
Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o
entendimento de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda
pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça."10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de
uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita
ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça,
necessárias para a prática de atos fora do cartório, no se qualificam como custas ou emolumentos,
estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas.
Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está
obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS
1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997)11. A Primeira Seção, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i)
"A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está
adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante
posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito,
cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o
depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a
natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os
conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art.
39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que
houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não
havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício
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isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça
integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas
com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à
relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se
coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa
do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").13.
Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e por
autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ
18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado
em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda
Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo,
Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel.Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp
933.189/PB, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).14.
Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela
Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado
em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado
em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado
em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça
Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),cabe à Fazenda
Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça
necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça
Estadual), por força do princípio hermenêuticoubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.16. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/05/2010, DJe
21/05/2010) Referido entendimento há muito já vinha sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal,
como se vislumbra dos seguintes precedentes:EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL
DE JUSTIÇA. DESPESAS DE ATOS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE
ENVOLVE INTERPRETAÇO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). REGIMENTAL NO PROVIDO. (AI
384372 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/08/2002, DJ25-10-
2002PP-00056 EMENT VOL-02088-10 PP-01936) EXECUÇO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇO DE
BEM MOVEL, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEPOSITARIO. INTERPRETAÇO DOS ARTIGOS
27 DO C.P.C. E 39 LEI 6830/80. ARGÜIÇO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTO RELATIVA AO PARAGRAFO-2 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356). NO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇO QUE
CONSIDERA QUE AS DESPESAS EM CAUSA SO EXTRAORDINARIAS, E, PORTANTO, NO SE
ENQUADRAM NAS A QUE ALUDEM OS DISPOSITIVOS LEGAIS ACIMA REFERIDOS. INEXISTÊNCIA
DE VERBA ORCAMENTARIA ESTADUAL PARA FAZER FACE A ELAS, E IMPOSSIBILIDADE DE SE
IMPOR SEU FINANCIAMENTO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. AD IMPOSSIBILIDADE NEMO TENETUR.
APLICAÇO DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CONHECIDO. (RE 108183, Relator(a):
Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em26/06/1987, DJ 02-10-1987 PP-21148 EMENT VOL-
01476-03 PP-00496) O Conselho Nacional de Justiça também já se manifestou a respeito:PEDIDO DE
PROVIDÊNCIA.COBRANÇA DE VALOR PELO TJBA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POR
OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGAÇO DE COBRANÇA DE TAXA INVALIDAMENTE CONSTITUÍDA.
SUPOSTA VIOLAÇO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINÇO
ENTRE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADA EM PRECEDENTE DO
STF - RE 108.183.NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TEMA PACIFICADO NO STJ SOB A
SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 396). AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Pedido de Providência proposto pelo Município de
Valença - BA, alegando violação ao princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto, em razão da
instituição do art. 6º da Resolução de nº 18/2014, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que
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dispõe: "Cumpre à Fazenda Pública, nos processos em que formular o pedido, o custeio de diligências
praticadas pelo Oficial de Justiça Avaliador?; 2. Suposta instituição de taxa sem previsão legal pelo TJBA
para custear as diligências dos oficiais de justiça; 3. Natureza jurídica de despesa processual, diversa da
natureza jurídica de custas e emolumentos, que possuem natureza de taxa. (RE 108.183, de relatoria do
Min. Moreira Alves); 4. Precedente que pacifica a questão proferido via sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (Tema: 396) ? Resp 1144687 / RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, no âmbito do STJ; 5.
Julgamento improcedente. (CNJ - PP: 00020267320152000000, Relator: ROGÉRIO NASCIMENTO, Data
de Julgamento: 26/04/2016) De igual modo, para dirimir qualquer dúvida a respeito, na sessão realizada
em 19 de setembro de 2018, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por unanimidade, acolher o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ? IRDR, fixando a seguinte tese jurídica: ?A Gratificação
de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de
pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da
Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de
deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes
interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito
deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do voto.Outrossim, não se pode perder de vista
que, as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual) por diversas vezes, sem qualquer critério ou seleção,
interpõem uma excessiva demanda de execuções fiscais, que por diversas vezes encontram-se com
débitos prescritos ou já pagos pelos contribuintes. Além de, em algumas situações, interporem execuções
fiscais de valores ínfimos, que causam mais prejuízo ao erário público do que o próprio crédito a ser
recebido.Desta feita,conheço do recurso e nego-lhe provimento.É como voto.Belém-Pa, 24 de junho de
2019. DESA. NADJA NARA COBRA MEDARelatora Belém, 03/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0000347-32.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARIA RAIMUNDA
PIMENTEL QUARESMA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0803524-78.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA Participação: AGRAVADO Nome: D P CORREA IND E COMERCIO -
ME Participação: ADVOGADO Nome: PAULO COIMBRA STORINOOAB: 013782/PA Participação:
ADVOGADO Nome: MONICA DOS SANTOS STORINOOAB: 7820/PA Participação: ADVOGADO Nome:
HAROLDO ALVES DOS SANTOSOAB: 2616/PA Participação: AGRAVADO Nome: DURVAL PENA
CORREA Participação: ADVOGADO Nome: PAULO COIMBRA STORINOOAB: 013782/PA Participação:
ADVOGADO Nome: MONICA DOS SANTOS STORINOOAB: 7820/PA Participação: ADVOGADO Nome:
HAROLDO ALVES DOS SANTOSOAB: 2616/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803524-78.2018.8.14.0000AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARAAGRAVADO: D P CORREA IND E COMERCIO - ME, DURVAL PENA
CORREARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DIREITO AMBIENTAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDICAÇÃO DE UM PERITO
JUDICIAL. LIMINAR DEFERIDA NESTA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. No
presente caso, o magistrado não deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou a indicação
de um perito pela SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente) para atuar como perito judicial, devendo
as partes ratearem em 50% (cinquenta por cento) o valor dos honorários periciais;2. Pois bem, como já
mencionado na decisão interlocutória (Id. nº 757190), o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando, como
um dos elementos do princípio da precaução, a inversão do ônus da prova processual contra o suposto
poluidor/predador para que ele demonstre que a sua atividade não causa danos ao meio ambiente. Com
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efeito, por possuir melhores informações acerca da ação supostamente perigosa e ser o causador de
riscos por sua atividade, deve o empreendedor comprovar que o meio ambiente e a coletividade não estão
sujeitos a riscos ou a ameaças de dano.3. Quanto aos honorários periciais, tratando-se o perito judicial de
funcionário público que presta serviço de perito nessa condição, resta indevida a determinação de
pagamento de honorários periciais.4. Assim, utilizando do poder geral de cautela, suspendo a decisão
agravada no que tange ao ônus do agravante de provar o alegado bem como ao pagamento de honorários
periciais para servidor público perito.5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃOACORDAMos
Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade de votos, darprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto da
relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de
2019.Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.
RELATÓRIO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito
de Icoaraci, que nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, proposta pelo MINISTÉRIO
PUBLICO ESTADUAL ? Processo nº 0007657-20.2014.814.0201, não deferiu o pedido de inversão do
ônus da prova e determinou a indicação de um perito pela SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente)
para atuar como perito judicial, devendo as partes ratearem em 50% (cinquenta por cento) o valor dos
honorários periciais.Em suas razões recursais, o agravante aduz que em matéria envolvendo o meio
ambiente deve vigorar a distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo não ao autor, mas,
precisamente ao réu provar que a atividade desenvolvida não ocasiona danos ambientais.Aduz ainda que
a decisão agravada também está equivocada quanto aos honorários do perito nomeado, tendo em vista
que o perito é servidor público já remunerado pelo Estado, para a realização desta tarefa.Por fim, requer
seja conhecidoe provido o presente agravo de instrumento com a reforma da decisão que determinou ser
incumbência do Ministério Público provar o dano ambiental perpetrado, uma vez que em questões
relacionadas à proteção do meio ambiente, vigoram os princípios da precaução e do in dubio pro
ambiente, que exigem a inversão do ônus da prova, cabendo, assim, ao empreendimento DP CORREA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO ME provar que exerce suas atividades sem levar a efeito a prática de conduta
poluidora.Requer, ainda a determinação imediata da realização de perícia técnica pelo perito a ser
indicado pela SEMAS dentro de seu quadro de pessoal, sem custo financeiro.Após a devida distribuição,
coube-me a relatoria do feito.Deferios pedidos do , para inversão do ônusParquetda prova e para que seja
determinada o mais rápido possível, a realização da perícia técnica pelo perito a ser indicado pela SEMAS
dentro do seu quadro de pessoal, sem custo financeiro, até ulterior deliberação desta Turma,(Id-Num.
757190). Contrarrazões ofertadas (Id-Num. 1427493).Nesta instância, o Ministério Público manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso (Id-Num. 1706962).É o breve relato. VOTO Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.Agora passo ao exame de
cognição exauriente,que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido
ao juiz, no qual, se busca a solução do litígio visando atender os anseios dos jurisdicionados.O Meio
Ambiente equilibradoé direito constitucional fundamental, que tem caráter supra-individual, de bem de uso
comum do povo, pertencente a toda a coletividade, incorpóreo, indisponível, indivisível, inalienável,
impenhorável, intergeracional, insuscetível de apropriação exclusiva, essencial à qualidade de vida e à
dignidade da pessoa humana, sem valor pecuniário correspondente, cujos danos são de difícil ou
impossível reparação. Trata-se de bem vital à existência humana.Com já mencionado na decisão
interlocutória (Id. nº 757190), o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando, como um dos elementos do
princípio da precaução, a inversão do ônus da prova processual contra o suposto poluidor/predador para
que ele demonstre que a sua atividade não causa danos ao meio ambiente. Com efeito, por possuir
melhores informações acerca da ação supostamente perigosa e ser o causador de riscos por sua
atividade, deve o empreendedor comprovar que o meio ambiente e a coletividade não estão sujeitos a
riscos ou a ameaças de dano.Quanto aos honorários periciais, tratando-se o perito judicial de funcionário
público que presta serviço de perito nessa condição, resta indevida a determinação de pagamento de
honorários periciais.Nesse sentido: DANO AMBIENTAL. PERÍCIA. HONORÁRIOS DO PERITO.
DESPESA PROCESSUAL. ADIANTAMENTO PELO AUTOR DA AÇÃO (MINISTÉRIO PÚBLICO).
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347 /85. 1. O art. 18 da Lei n. 7.347
/85 constitu regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais
e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.
Considerou-se aplicável, po analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior, a determinar que a Fazenda
Pública á qual se acha vinculada o Parquet arque com tais despesas. 2. Essa linha de orientação vem
encontrando eco no Supremo Tribunal Federal: RE 233.585/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.9.2009 .
3.(noticiada no Inf. STF n. 560/09) Agravo regimental não provido. Assim, utilizando do poder geral de
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cautela, suspendo a decisão agravada no que tange ao ônus do agravante de provar o alegado bem como
ao pagamento de honorários periciais para servidor público perito.Desta feita, defiro os pedidos do
Parquet, para inversão do ônus da prova e para que seja determinada o mais rápido possível, a realização
da perícia técnica pelo perito a ser indicado pela SEMAS dentro do seu quadro de pessoal, sem custo
financeiro, até ulterior deliberação desta Turma, tudo nos termos da fundamentação lançada ao norte.Ante
o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente Agravo de Instrumento edou-lhe
provimento, para modificar a decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.É como votoBelém, 15
de julho de 2019. DESA. NADJA NARA COBRA MEDARelatora Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0805309-75.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: PARA MINISTERIO
PUBLICO Participação: AGRAVADO Nome: ESTADO DO PARATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805309-75.2018.8.14.0000AGRAVANTE: PARA
MINISTERIO PUBLICOAGRAVADO: ESTADO DO PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA
COBRA MEDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA - ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL - CONDIÇÕES PRECÁRIAS QUE COMPROMETEM O BOM
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR E INTEGRIDADE FISICA DOS ALUNOS - DEVER DE CONTROLE DO
PODER JUDICIÁRIO - DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - PROTEÇÃO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ? TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARA ALGUMAS DAS OBRAS E
MEDIDAS REQUERIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1- É dever do administrador público
dar tratamento prioritário à questões ligadas à educação por se tratar de direito fundamental garantido pela
Constituição da República, mormente porque envolve pessoas em desenvolvimento, não havendo falar em
ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas sim em exercício do controle conferido ao
Poder Judiciário, que pode impor o cumprimento de obrigação de fazer em processo que objetiva a tutela
de direitos assegurados à criança e ao adolescente.2- Inspeção de fiscalização onde foi constatado
ambientes internos insalubres e inapropriados para prestação de serviços de educação, bem como,
precário fornecimento de merenda escolar, carência e banheiros adequados, problemas hidráulicos, falta
de acessibilidade aos portadores de deficiência, falta de água, etc.3- Estando presentes os requisitos
necessários à concessão antecipada da tutela pretendida, em ação civil pública, na qual se objetiva dar
melhores condições à alunos da rede pública estadual, em razão da precariedade estrutural do prédio,
falta de extintor de incêndio, de segurança, e de acessibilidade, de modo que o deferimento de tal medida
se impõe, não sendo uma faculdade atribuída ao juiz, mas um dever que decorre de disposição legal.4-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar ao Estado do Pará, providencie, em sede de
tutela antecipada, parte das obras/reformas requeridas pelo MP. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos
os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém.ACORDAMos Exmos.
Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, à unanimidade de votos,conhecer e dar parcialprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto
da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho
de 2019.Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.
RELATÓRIO Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da Comarca de São João do Araguaia que
deferiu parcialmente o pedido de medida liminar, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público do Pará, para determinar os reparos elétricos necessário, inclusive, com aumento de carga de
energia no prazo de 60 (sessenta) dias, da EEEM ABEL FIGUEIREDO, sob pena de multa diária, em caso
de descumprimento.Consta da peça inicial, que a diminuição do rendimento dos alunos EEEM ABEL
FIGUEIREDO, é ocasionada pelas condições estruturais inadequadas do ambiente em que estudam,
havendo dano de difícil reparação, seja pelo baixo rendimento, seja pela impossibilidade de se prorrogar o
calendário escolar.Alega que há o risco à própria segurança dos alunos e professores, vez que não há
qualquer delimitação física da área, expondo a integridade física de todos. Nessa senda, não há o mínimo
de acessibilidade, excluindo totalmente as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.Sustenta,
ainda, que a referida escola está em situação de penúria, tendo havido um incêndio no painel de
distribuição de energia, prejudicando as atividades escolares. Ademais, os relatórios e imagens acostados
aos autos apontam inúmeras irregularidades na estrutura física da escola, capazes de comprometer o
rendimento e, até mesmo, a integridade física de alunos e professores.Deste modo, pugnou pela Medida
Tutelar para que o requerido seja obrigado a providenciar:1. No prazo de quinze dias:1.1 Providencie os
reparos na rede elétrica da escola, adequando a rede elétrica e o transformador de energia à demanda de
luzes, arcondicionados, computadores e demais componentes que necessitem de energia; bem com
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substitua as lâmpadas queimadas;1.2 Fornecer o material de proteção para os servidores que trabalham
com o preparo da merenda escolar;1.3 A contratação de pessoal para a função de segurança (vigias e
agentes de portaria);1.4 A retirada de todo o lixo eletrônico e qualquer material inutilizável das
dependências da escola;1.5 A instalação de extintores de incêndio, e adequações físicas para
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência, conforme a lei 13.146/2015, principalmente rampas
de acesso e banheiros adaptados;1.6 ? adotar as medidas administrativas e financeiras para restabelecer
o fornecimento de água na escola;2. No prazo de trinta dias:2.1 - inicie a construção do muros na unidade
escolar, delimitando todo o terreno que pertence à unidade de ensino;2.2 ? construa uma biblioteca com o
tamanho condizente ao número de alunos da escola, dotando-a de mesas, cadeiras e estantes para
colocação de livros;2.3 ? proceda a reforma e construção de banheiros, haja vista ser em número
insuficiente à quantidade de alunos;2.4 - substituir os mobiliários das salas de aula;2.5 - construir uma sala
de apoio pedagógico.O Juízo de Piso (ID nº Num. 743639 - Páginas 23/24) deferiu parcialmente a tutela
de urgência requerida, apenas para determinar os reparos elétricos necessários, inclusive com o aumento
de carga de energia, no prazo de 60 (sessenta) dias.Irresignado, o Ministério Público Estadual, interpôs o
presente recurso de Agravo de Instrumento no ID nº 743634, onde alega que a decisão agravada não
desafiou pontualmente os itens do pedido tutelar, resumindo-se em, salvo no que tange à energia, afirmar
que não é matéria de urgência.Sustenta que ao deferir parcialmente a liminar, nada mencionando sobre a
acessibilidade, por via reflexa, excluiu todo e qualquer aluno que tenha deficiência ou mobilidade reduzida
o acesso não somente à educação, mas o simples fato de se chegar à sala de aula.Afirma que alunos e
professores são postos a riscos. Energia oscilando, comprovadamente causando curtos circuitos; pessoas
que preparam a merenda escolar (a ser consumida pelos alunos) sem qualquer tipo de equipamento de
proteção; ausência de vigias/porteiros; ausência de extintores de incêndio; lixo eletrônico acumulado no
prédio; falta de água; ausência de muros e banheiro em quantidade proporcional aos alunos; ausência de
acessibilidade, etc. Motivo pelo qual requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para fins de
determinar que o Estado do Pará seja compelido, em sede de tutela de urgência, à providenciar as
supracitadas obras/reformas emergenciais da referida Instituição de Ensino e, ao final, que seja provido o
presente recurso:Em decisão monocrática de ID nº 907720, foi parcialmente deferido o pedido de efeito
suspensivo recursal, para determinar que, além do já deferido na decisão agravada, também fosse
cumprido pelo Estado do Pará:1 - No prazo de NOVENTA DIAS:1.1 Fornecer o material de proteção para
os servidores que trabalham com o preparo da merenda escolar;1.2 A retirada de todo o lixo eletrônico e
qualquer material inutilizável das dependências da escola;1.3 A instalação de extintores de incêndio;1.4
adotar as medidas administrativas e financeiras para restabelecer o fornecimento de água na escola;2 - No
prazo de CENTO E VINTE DIAS:2.1 Inicie a construção dos muros na unidade escolar, delimitando todo o
terreno que pertence à unidade de ensino;2.2 Inicie a reforma e construção de banheiros, haja vista ser
emnúmero insuficiente à quantidade de alunos;2.3 Inicie as adequações físicas para acessibilidade de
pessoas portadoras de deficiência, conforme a lei 13.146/2015, principalmente rampas de acesso e
banheiros adaptados.Em caso de descumprimento desta decisão, foi fixada multa diária de R$ 1.000,00
até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais etc.A parte Agravada
não ofertou contrarrazões.O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se no ID nº 1732987, onde opina
pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.É o relatório. VOTO Cumpridos os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.A irresignação merece
prosperar de forma parcial, haja visa que a decisão agravava deixou de determinar em sede de tutela de
urgência, algumas outras obras e medidas, que também são tão urgentes quanto aos reparos elétricos,
determinados na decisão agravada.O acervo probatório comprova a omissão e o descaso do Estado do
Pará no trato da situação do educandário, de modo que, por mais que seja da competência dos Poderes
Legislativo e Executivo a formulação e execução de políticas públicas, se estes não promovem as
prestações materiais que a Constituição Federal assegura ao cidadão, ao Poder Judiciário, quando
acionado e em situações excepcionais, cabe intervir, sem que essa providência configure ofensa ao
princípio da separação dos Poderes, mas sim em simples exercício da jurisdição.Não se está aqui a negar
que o nosso Estado vem passando por graves dificuldades, não apenas na área de educação, mas
também em diversas outras, como rotineiramente é noticiado na imprensa, pois os recursos públicos se
mostram finitos e escassos frente às infindáveis necessidades humanas. Todavia, a tutela das finanças
públicas, não pode ser considerada como um fim em si mesmo, já que o Estado existe para satisfazer as
necessidades vitais do homem e não ao contrário.Dessa forma, no caso concreto, o Poder Judiciário, não
apenas pode, como deve determinar ao Executivo, no exercício da jurisdição, que realize as prestações
públicas fundamentais, para, a um só tempo, salvaguardar lesão ou ameaça de direito.A reserva do
possível não pode servir de argumento para escusar o Estado de cumprir os comandos constitucionais,
sobretudo aqueles expressamente nomeados e caracterizados como direitos fundamentais. Eventual

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
230



objeção orçamentária deveria ser acompanhada de prova expressa, documental, que justifique
adequadamente e demonstre a impossibilidade financeira do Estado, bem como porque as escolhas
político-governamentais deixaram de atender demanda tão fundamental. A invocação da reserva do
possível não pode consistir em mera alegação que isenta, por si só, o Estado de suas obrigações.
Somente justo motivo, objetivamente aferido, tem tal valia.O farto contexto documental probatório e acervo
fotográfico acostado pelo Ministério Público Estadual, mais especificamente o Laudo de Inspeção, tenho
que foram trazidas provas inequívocas aptas a demonstrar a verossimilhança das alegações narradas nos
autos.Isso porque, extrai-se dos autos, a princípio, a manifesta precariedade em que se encontra a Escola
Pública, notadamente ao analisar os documentos e fotografias juntados, evidenciando que não oferece a
mínima condição para a prestação de serviço educacional adequado e obrigatório, a cargo do
agravado.Não se pode olvidar, ainda, que o agravado mesmo estando ciente das deficiências estruturais e
físicas da referida unidade escolar, não adotou espontaneamente, as medidas para sanar ou ao menos
minimizar as consequências desastrosas que tais condições determinam ao desenvolvimento escolar dos
alunos e ao seu aprendizado, conduta que vai de encontro às normas constitucionais e infraconstitucionais
que regulam serviço público essencial e de observância obrigatória em favor das crianças e adolescentes,
refletindo em flagrante prejuízo a direitos fundamentais que estão sendo violados.Dispõe o art. 227 da
Constituição Federal:"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado Assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão." O art. 4º da Lei 8.069/90 (ECA) também expressa a preocupação em conferir às
crianças e aos adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à educação:"Art. 4º É dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária."
Aliado a isso, o art. 205 da Constituição prevê que a educação é direito de todos e dever do Estado, assim
como o art. 227 dispõe que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, dentre outros, o direito à vida e à educação.Considerando o risco de vida, saúde e segurança
das pessoas que ali transitam, é medida necessária a interdição e reforma da referida unidade escolar.Não
se perca de vista o direito de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências, na qual o Estado tem
o dever de possibilitar o acesso aos prédios públicos dessas pessoas.Assim, não há falar em violação ao
princípio da separação dos poderes, quando o Poder Judiciário age obrigando o Poder Público a cumprir
obrigação imposta na Carta Magna.O Poder Judiciário pode se manifestar em matéria de outro poder
desde que haja nulidade, ilegalidade e ofensa a princípio constitucional.No caso em tela, também não há
que se falar em nulidade no procedimento adotado pelo juiz de piso, pois, em casos excepcionais, é
possível a não observância do previsto no art. 2º, da Lei 8.437/92.Nesse sentido colho decisões do E.
Superior Tribunal de Justiça:ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM
OITIVA DO PODER PÚBLICO. ART. 2° DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE.1. O STJ, em
casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da
Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder
medida liminar em Ação Civil Pública.2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao
agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar.3.
Agravo Regimental não provido. (STJ. Processo nº 2010/0098005-0. Relator(a) Ministro HERMAN
BENJAMIN. Órgão Julgador- SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 21/09/2010. Data da
Publicação/Fonte DJe 13/10/2010). ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IPHAN - LEGITIMIDADE PASSIVA - ART. 19 DO DECRETO 25/37 - DEVER DE FISCALIZAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO ? PROVIMENTO LIMINAR SATISFATIVO - FAZENDA PÚBLICA -
POSSIBILIDADE - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVISÃO -
SÚMULA 7/STJ.1. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.2. Segundo o art. 19 do Decreto 25/1937, compete ao IPHAN, constatada a
hipossuficiência econômica do proprietário do imóvel tombado, a realização de obras de conservação e
reparação do patrimônio histórico, artístico e cultural ameaçado, advindo daí sua legitimidade para a
causa.3. Admite-se a concessão de provimento de urgência de cunho satisfativo contra a Fazenda
Pública, bem como a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Precedentes.4.
Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ. Processo REsp 1184194/RS RECURSO
ESPECIAL2010/0039195-5 Relator(a) Ministra ELIANA CALMON. Órgão Julgador - SEGUNDA TURMA.
Data do Julgamento02/09/2010. Data da Publicação/FonteDJe 22/09/2010) Aliado a isso, o art. 205 da
Constituição prevê que a educação é direito de todos e dever do Estado, assim como o art. 227 dispõe
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que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, dentre outros, o
direito à vida e à educação.De outra banda, entendo que nem todos os pedidos requeridos pelo MP são
urgentes, que não possam esperar o término da demanda, motivo pelo qual conheço e dou parcial
provimento ao presente recurso, para conceder o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, no sentido
de ratificar a tutela de urgência recursal deferida no ID nº 907720, para determinar que, além do já
deferido na decisão agravada, também fosse cumprido pelo Estado do Pará:1 - No prazo de NOVENTA
DIAS:1.1 Fornecer o material de proteção para os servidores que trabalham com o preparo da merenda
escolar;1.2 A retirada de todo o lixo eletrônico e qualquer material inutilizável das dependências da
escola;1.3 A instalação de extintores de incêndio;1.4 adotar as medidas administrativas e financeiras para
restabelecer o fornecimento de água na escola;2 - No prazo de CENTO E VINTE DIAS:2.1 Inicie a
construção dos muros na unidade escolar, delimitando todo o terreno que pertence à unidade de
ensino;2.2 Inicie a reforma e construção de banheiros, haja vista ser emnúmero insuficiente à quantidade
de alunos;2.3 Inicie as adequações físicas para acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência,
conforme a lei 13.146/2015, principalmente rampas de acesso e banheiros adaptados.Em caso de
descumprimento fixo multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo das demais
sanções cíveis, criminais etc.Quanto as demais medidas requeridas em sede de tutela de urgência
(construção de biblioteca, substituição de mobiliário das salas de aula, construção de sala de apoio, etc.),
entendo que não são medidas urgentes, pois podem perfeitamente aguardar o término da demanda. Por
fim, desde logo, com base noart. 6º do CPC, advirto as partes que a matéria foi analisada com base nas
alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo
qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à
eventual condenação ao pagamento da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC.Ante o exposto, conheço
e dou parcial provimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação lançada.É como Voto.Belém,
15 de julho de 2019. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA. Relatora Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0007209-15.2011.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: EMANUEL ANTONIO
FAVACHO DE FREITAS Participação: ADVOGADO Nome: ELOISA ELENA SEGTOWICK DA SILVAOAB:
6870 Participação: APELADO Nome: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
PARATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) -  0007209-
15.2011.8.14.0301APELANTE: EMANUEL ANTONIO FAVACHO DE FREITASAPELADO: INSTITUTO DE
GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARAREPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO GRATIFICADA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO IGEPREV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Instituto de Gestão Previdenciária
do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos
previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por
eventuais ônus advindos de condenação judicial. Todavia,in casu,embora os recursos a título de custeio
previdenciário tenham sido direcionados à Autarquia ora apelada, a presente lide deveria possuir no polo
passivo o Estado do Pará, pois fora um de seus órgãos o responsável pelo desconto e recolhimento da
contribuição.2- Cabe frisar que, no caso em questão não estamos discutindo assuntos ligados a proventos
de aposentadoria ou qualquer outro benefício previdenciário que atrai a competência legal da autarquia.3-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime. ACÓRDÃOAcordam os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudonos termos do voto da Desembargadora
Relatora.Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias
do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da
Costa Neto. RELATÓRIO Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por Emanuel Antônio
Favacho de Freitas em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito Titular da 5ª Vara de
Tutelas Coletivas, respondendo pela 4ª Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Ordinária
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, senão vejamos:(...)Nessa esteira, constatada a
ilegitimidade do IGEPREV de figurar como réu na presente ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI do Novo CPC. Isento a parte Autora do
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pagamento de custas e despesas processuais, eis que beneficiário de justiça gratuita. Condeno o Autor
em honorários de advogado, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando suspensa esta
obrigação pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, por gozar da gratuidade
processual. (...). Inconformado, o apelante sustentou em suas razões recursais que não merece ser
acolhida a tese exposta na sentençaa quo, uma vez que fere os princípios constitucionais e as leis
atinentes à matéria especialmente em razão do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Pará é que o IGEPREV é uma autarquia autônoma e possui total ingerência sobre os proventos
previdenciários de sua responsabilidade, dispensável o pedido de inclusão do Estado do Pará ou
quaisquer outras entidades públicas.Ademais, defende que não restou outra alternativa para se ver
ressarcido dos valores descontados indevidamente, que não se socorrer do judiciário, já que não obteve
resposta do apelado/IGEPREV, de seu requerimento com pedido administrativo de devolução dos
proventos descontados indevidamente datado desde 15 de junho de 2007, conforme documentos nos
autos.Em sede de Contrarrazões, o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente e
sustenta que como o próprio recorrente informa, a contribuição previdenciária descontada indevidamente
ocorreu quando o mesmo estava a serviço da Justiça Militar, que é vinculada ao Poder Judiciária. Sendo
outra esfera de poder, está Autarquia não tem como exercer qualquer tipo de ingerência nos assuntos
administrativos desse órgão judiciário. Ao final, requereu o improvimento da Apelação interposta, a fim de
manter a sentença prolatada.Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de
Moraes pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento para anular a sentença
que extinguiu o processo sem resolução de mérito.Coube-me a relatoria do presente feito.É o Relatório.
VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a proferir voto.
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar acerca da legitimidade passiva do IGEPREV na ação que
trata repetição de indébito de natureza previdenciária supostamente descontados de forma indevida de
servidor ativo entre os anos de 1995 a 2006.Concernente a questão da legitimidade passiva da autarquia
estadual, verifico que não assiste razão ao apelante, vejamos:O Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Pará-IGEPREV foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº. 44, de 23 de janeiro de 2003,
alterando o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do
Pará, o qual transcrevo:Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará -
IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria
Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas
próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. Desta feita, resta
evidente que o apelado possui total gerência acerca dos proventos previdenciários sob sua
responsabilidade. Ainda, resta demonstrado que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para
figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus
advindos de suposta condenação judicial.In casu,como bem ressaltado na r. sentença, embora os
recursos a título de custeio previdenciário tenham sido direcionados à Autarquia ora apelada, a presente
lide deveria possuir no polo passivo o Estado do Pará, pois fora um de seus órgãos o responsável pelo
desconto e recolhimento da contribuição.Cabe frisar que, no caso em questão não estamos discutindo
assuntos ligados a proventos de aposentadoria ou qualquer outro benefício previdenciário, que atraia
competência legal da autarquia.Nesse sentido:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
PÚBLICO EM ATIVIDADE. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO.
DEMANDA EM FACE DO IGEPREV. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 60-A DA LC N. 39/2002. 1- Uma
vez que se trata de servidor público em atividade, a legitimidade para requerer incorporação de
gratificação de interiorização deverá ser feita em face do Estado do Pará e não doInstituto de Gestão
Previdenciária do Estado do Pará IGEPREV, que é legítimo apenas para questões que envolvam matéria
previdenciária, a teor do art. 60-A da LC 39/2002. 2- Agravo de Instrumento provido. (2014.04602159-79,
137.228, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA,
Julgado em 2014-08-18, Publicado em 2014-09-02). Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos. É como voto. Belém, 15 de julho de
2019. DESA. NADJA NARA COBRA MEDARELATORA Belém, 15/07/2019 
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DETRANPROCURADOR AUTÁRQUICO: THIAGO LEMOS ALMEIDAAPELADOS: ALCIDES CARDOSO
MARCELO LIMA BARRETTO SUETONIO DE ANDRADE SOARES EDILSON BERNARDO DA COSTA
PEDRO AUGUSTO DA CUNHA CORREA MARCO AURELIO OLIVEIRA DE ANDRADEADVOGADOS:
OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR ? OAB/PA 1.392 JORDANE DA SILVA MIRANDA - OAB/PA
8252PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADORELATORA: DESA. NADJA NARA
COBRA MEDA EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
SUSPENSÃO CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. PRELIMINAR
REJEITADA. MULTA DE TRÂNSITO. LIMITE DE VELOCIDADE EM AVENIDA. AUSÊNCIA DE
SINALIZAÇÃO REGULAMENTAR DE VELOCIDADE. COMPROVAÇÃO DA FALTA DE INDICAÇÃO DE
VELOCIDADE POR MEIO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.1.
O DETRAN/PA e parte passiva legitima em acao que se busca a exclusao de pontuacao registrada na
CNH, uma vez que a competencia fixada pela lei para inclusao e retirada de pontos da CNH de qualquer
condutor nao pode ser afastada por eventual distribuicao administrativa de atribuicoes entre o orgao
estadual e outros agentes administrativos responsaveis pela aplicacao de determinadas infracoes de
transito. Preliminar rejeitada.2. A sinalização da Avenida está em desacordo com as normas de trânsito,
devidamente comprovada por Laudo Pericial realizado por Órgão Estadual, Centro de Perícia Renato
Chaves, confeccionado de acordo com as normas do CONTRAN. Dessa forma, restou comprovado a
irregularidade e consequentemente o provimento da pretensão dos autores a fim de que seja anuladas as
multas de trânsito decorrente da autuação por fiscalização eletrônica em desacordo com as normas de
trânsito.3. No que diz respeito à ampla defesa e ao contraditorio na esfera administrativa da autuacao,
imperioso atentar para o enunciado da Sumula no 312 do STJ, que diz: ?No processo administrativo para
imposicao de multa de transito, sao necessarias as notificacoes da autuacao e da aplicacao da pena
decorrente da infracao?. A inteligencia do citado enunciado exige duas notificacoes distintas para cada ato
infracional, uma para a notificacao da imposicao da infracao e outra para a sua confirmacao apos o prazo
para defesa. Contudo, no caso em análise, conforme os documentos comprobatórios, e possivel notar que
os autores nao foram, previamente notificados a fim de apresentarem suas defesas previas, para que apos
a verificacao da consistencia de suas alegacoes, fossem atribuidas, ou nao, as penalidades decorrentes
das infracoes. Em vez disso, os autores, receberam uma unica notificacao, impondo prematuramente, as
penalidades decorrentes das infracoes, cerceando assim, os seus direitos da ampla defesa, do
contraditorio e, principalmente, do devido processo legal.4. Recursos conhecidos e não providos, em sede
de remessa necessária, mantenham-se todos os termos da sentença vergastada. Vistos, etc. ACORDAM
os eminentes Desembargadores que compõem a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, em
sede de remessa necessária, devem ser mantidos todos os termos da sentença vergastada, conforme
voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito
dias do mês de julho de 2019. Julgamento Presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia
Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO RELATÓRIO Tratam os presentes autos deREEXAME
NECESSARIO e RECURSOS DE APELACAO, estes interpostos pelaSUPERINTENDENCIA EXECUTIVA
DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM (SEMOB) e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO
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DO PARA (DETRAN/PA), as pags. 188/195 (Id. 1340246) e pags. 196/216 (Id. 1340247), contra a r.
sentenca proferida pela MM. Juiza de Direito Titular da 2ª Vara de Fazenda Publica da Capital (pags.
182/187 ? Id. 1340245) nos autos daACAO CAUTELAR INOMINADAinterposta porALCIDES CARDOSO,
MARCELO LIMA BARRETTO, SUETONIO DE ANDRADE SOARES, EDILSON BERNARDO DA COSTA,
PEDRO AUGUSTO DA CUNHA CORREA e MARCO AURELIO OLIVEIRA DE ANDRADE. A sentenca
vergastada as pags. 182/187 (Id. 1340245) julgou procedente a acao, confirmando a liminar deferida as
pags. 94/99 (Id. 1340237), para autorizar a emissao do boleto de licenciamento e transferencia de veiculo,
bem como a renovacao das Carteiras Nacionais de Habilitacao dos Autores, declarando, ainda, a nulidade
dos autos de infracao de nº: B000904081; B000950621 e B000952411; B000309081; B000368561;
B000370221; B000566991 e B000675981; B000430411; B000976801; B000744661; B000746161;
B00074841; B00048821; B000749181. B000738991; B000752751. B000759721; B000765831 e
B000782461. Inconformado com a r. sentenca, o DETRAN/PA interpos recurso de Apelacao (pags.
188/195 ? Id. 1340246), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para atuar na causa,
em virtude de que os autos de infracao foram lavrados pela Companhia de Transportes do Municipio de
Belem (CTBEL), atual SEMOB. Pontuou que cabe aos orgaos que procederam a autuacao alimentar os
sistemas de informacao de transito com os dados colhidos, sendo o DETRAN responsavel apenas pela
cobranca dos valores devidos. Quanto a Apelacao interposta pela SEMOB, esta discute as razoes
alegadas pelos Autores, pois refuta os argumentos de irregularidade da fiscalizacao e sinalizacao da
Avenida Augusto Montenegro, bem como se contrapoem a apreciacao da prova pericial produzida
unilateralmente pelos Requerentes, afastando, ainda, a alegacao de inobservancia do contraditorio
levantada pelos Recorridos. Considerando a interposicao de recursos voluntarios pelas partes contra a
sentenca a quo, alem da necessidade de sujeicao dos autos a reexame, foram os mesmos encaminhados
ao Eg. TJE-PA. Em que pese o despacho de pag. 220 (Id. 1349037) determinar a intimacao dos Apelados
para oferecimento das contrarrazoes, o prazo legal decorreu sem que estes se manifestassem, conforme
certidao de pag. 222 (Id. 1449668). O Ministerio Publico de 2º Grau manifestou-se pelo CONHECIMENTO
e NAO PROVIMENTO do recurso de Apelacao interposto e, em REMESSA NECESSARIA, opina pela
MANUTENCAO IN TOTUM da Sentenca vergastada. E o relatorio. VOTO VOTO Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O DETRAN/PA restringiu suas razoes a preliminar
de ilegitimidade passiva (pags. 188/195 ? Id. 1340246), tendo em vista que no caso em tela o objeto do
pleito dos Autores e a anulacao de autos infracionais e, consequente, desembaraco da renovacao do
licenciamento das Carteiras Nacionais de Habilitacao de suas titularidades, o que compete a SEMOB,
orgao que efetuou as autuacoes. Apesar da contundencia de tal alegacao no que tange ao dever da
Administracao Municipal em efetuar a anulacao dos atos expedidos por seus orgaos, frisa-se que os
Autores requereram a renovacao das Carteiras de Habilitacao, fato esse que decorreu da acumulacao de
pontos nas CNHs dos Requerentes, procedimento que e de reponsabilidade do DETRAN/PA, como bem
salientado na sentenca de pags. 182/187 (Id. 1340245). Nesse sentido, segue o entendimento
jurisprudencial: APELACAO CIVEL SUSPENSAO DE CNH DETRAN LEGITIMIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.I - Nao obstante ter sido o auto de infracao lavrado por outro orgao de transito, o
DETRAN/ES e o legitimado para figurar nos feitos em que se questiona a transferencia das pontuacoes
referentes a multas aplicadas por outros orgaos, bem como a aplicacao de penalidades relativas ao
cometimento destas infracoes.II - A legitimidade resta evidenciada pelo fato de que o DETRAN como
autarquia que representa o Departamento Estadual de Transito do Espirito Santo, fazendo parte do
Sistema Nacional de Transito (SNT) e o responsavel no estado pelas atividades de transito estabelecidas
pelo Codigo de Transito Brasileiro e por normatizacao propria.III - Sendo o apelante parte legitima para
figurar no polo passivo da demanda e restando sucumbente, deve suportar a condenacao ao pagamento
de honorarios sucumbenciais, visto que ele e acessorio do direito que integra o objeto do processo.IV -
Recurso desprovido.(TJ-ES - APL: 00350635920168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de
Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicacao: 17/07/2018). (grifo nosso).
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECLAMANTE REQUER A NULIDADE DO AUTO DE
INFRACAO N.o 275350-W004257405, POIS SUSTENTA, EM SINTESE, QUE O ATO NAO IDENTIFICA O
AGENTE RESPONSAVEL PELA APLICACAO DA PENALIDADE, NEM INDICA A MARCA E MODELO
DO EQUIPAMENTO ELETRONICO QUE FLAGROU A INFRACAO; QUE O AGENTE RESPONSAVEL
PELA LAVRATURA DO TERMO E EMPREGADO CEDIDO PELA URBS A SETRAN E, PORTANTO, NAO
PODERIA EXERCER O PODER DE POLICIA E QUE A MAQUINA NAO PODE SUBSTITUIR O AGENTE
DE TRANSITO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO. SOBREVEIO SENTENCA QUE RECONHECEU A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. INSURGENCIA
RECURSAL DO RECLAMANTE ARGUIU PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E,
NO MERITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENCA E DECLARACAO DE NULIDADE DO
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ATO.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN AFASTADA. EM QUE PESE O
MUNICIPIO DE CURITIBA LAVRAR O AUTO DE INFRACAO E REALIZAR A AUTUACAO, E O DETRAN
QUE TEM PODER DE RENOVAR ANUALMENTE O LICENCIAMENTO DOS VEICULOS. O VALOR DE
PAGAMENTO DE MULTA E VINCULADO AO VALOR DE LICENCIAMENTO E, DESSA FORMA, AMBOS
OS ORGAOS DIVIDEM ATRIBUICOES LEGAIS. PORTANTO, REFORMO A SENTENCA PARA
RECONHECER A LEGITIMIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA PARA FIGURAR
NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.PASSO A ANALISE DO MERITO. COMPULSANDO OS AUTOS,
VERIFICA-SE QUE O RECLAMANTE ASSISTE RAZAO. RESSALTE-SE QUE O ARTIGO 280 DO CTB,
DETERMINA NO INCISO V QUE NO AUTO DE INFRACAO CONSTARA IDENTIFICACAO DO ORGAO
OU ENTIDADE E DA AUTORIDADE OU AGENTE AUTUADOR OU EQUIPAMENTO, JULGO
INSUBSISTENTE A MULTA EM QUESTAO E DECLARO A NULIDADE DO AUTO DE INFRACAO (TJPR -
1a Turma Recursal - 0022691-38.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J.
13.05.2015). (TJ-PR - RI: 002269138201481601820 PR 0022691-38.2014.8.16.0182/0 (Acordao), Relator:
Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 13/05/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicacao:
15/05/2015). (grifo nosso). Desta feita, rejeito a preliminar apresentada pela entidade estadual, devendo a
acao ter regular prosseguimento contra ambos os Requeridos, nos termos da sentenca do Juizo de 1º
grau e da jurisprudencia apresentada. Quanto ao mérito, a SEMOB (Id. 1340247), sustenta que embora os
fotosensores terem sido instalados por entidade privada e destinados a fiscalizacao do transito, nao
representam ofensa a titularidade do poder de policia, na medida em que correspondem a atos meramente
materiais, servindo tao somente ao auxilio da concretizacao da atividade estatal. Ademais, no que tange a
alegacao feita pelos Recorridos sobre a irregularidade da sinalizacao da Avenida Augusto Montenegro,
comprovada pelo Laudo Pericial produzido pelo Centro de Pericia Cientifica Renato Chaves, alega a
Apelante que os documentos anexados as pags. 115/118 (Id. 1340238), em sede de contestacao, sao
suficientes para afasta-la. Por fim, aduz que juntou copias dos Avisos de Recebimento enderecados aos
Autores quando da notificacao das infracoes, rebatendo, dessa maneira, a argumentacao sobre
cerceamento de defesa dos Recorridos. Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para
reformar totalmente a sentenca impugnada. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Representante
Ministerial, as pags. 171/176 (Id. 1340243), transcreve a redacao do art. 1º e §1º da Resolucao nº 079/98
do CONTRAN, corroborando a argumentacao dos Requerentes no que tange a inobservancia das regras
minimas de sinalizacao pelos orgaos de fiscalizacao de transito do Estado do Para e da Capital, conforme
consta do Laudo de Exame no 002/02 (pags. 77/86 ? Id. 1340233), realizado pelo orgao oficial. Assim,
entendeu o Ministerio Publico pela falha na autuacao das infracoes, sendo incabivel a aplicacao das
multas, bem como os obices para as renovacoes das habilitacoes pretendidas. Todavia, como ja relatado,
a SEMOB pugna pelo descarte do referido documento pericial, considerando que nao teve oportunidade
para indicar tecnico de sua confianca para acompanhar o procedimento e que o INMETRO teria aprovado
a utilizacao dos fotosensores. Demonstra o laudo do Centro de Pericia Cientifica Renato Chaves (pags.
77/86?Id. 1340233), por meio da fotografia juntada a pag. 79 (Id. 1340233), que, de fato, ha apenas uma
placa na Avenida em que houve as ocorrencias, servindo tao somente para fins educativos, na medida em
que nao apresenta mensagem imperativa e inequivoca acerca das limitacoes de transito naquela area.
Sendo o ?Renato Chaves? orgao oficial do Estado do Para na consecucao de diligencias periciais
requeridas em juizo, entende-se que o laudo anexado aos autos tem robustez suficiente para afastar as
alegacoes de nulidade da pericia, ainda que solicitada unilateralmente pelos Autores, considerando que
houve posterior apreciacao pela Douta Magistrada de 1º grau. Nesse sentido, aponta a jurisprudencia que
o Juiz nao esta vinculado a conceder todos os requerimentos que tangem a producao de provas, pois
podera fundamentar o julgado nas evidencias ja colacionadas no processo. Vejamos: AGRAVO INTERNO.
DECISAO NAO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE
POR AUSENCIA DE FUNDAMENTACAO. NAO CONFIGURADA. PRESCRICAO DA ACAO DE
OBRIGACAO DE FAZER FUNDADA EM VICIO DE CONSTRUCAO. PRAZO DECENAL. CONCESSAO
DE ANTECIPACAO DE TUTELA COM FULCRO EM LAUDO PERICIAL PARTICULAR. POSSIBILIDADE.
AUSENCIA DE VIOLACAO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. PRINCIPIO DO
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. O JUIZ E O DESTINATARIO DA PROVA. PERICULUM IN
MORA REVERSO NAO DEMONSTRADO. INEXISTENCIA DE DANO IRREPARAVEL. POSSIBILIDADE
DE REPARACAO DO DANO NOS PROPRIOS AUTOS. ORCAMENTO APRESENTADO PELO AUTOR.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.O julgador nao esta obrigado a enfrentar
todas as questoes suscitadas pelas partes, mormente quando os argumentos trazidos nao forem capazes
de modificar a conclusao do julgamento. Precedentes do STJ.2. A fundamentacao concisa nao nulifica o
decisum. Precedentes do STJ. Preliminar de nulidade da decisao afastada.3. E pacifico o entendimento
jurisprudencial de que, em acoes de obrigacao de fazer propostas contra o construtor, o prazo
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prescricional e decenal, porquanto nao ha prazo especifico fixado no Codigo Civil de 2002. Precedentes do
STJ. 4. O termo inicial da prescricao nao deve ser contado da data da celebracao do contrato de
construcao da obra, mas sim da data em que se tornou possivel ao titular do direito reclamar contra a
situacao antijuridica, por aplicacao da teoria da actio nata (STJ - AgInt no REsp 1681746/ES, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 05/12/2017).5. O laudo pericial
particular apresentado para fundamentar a decisao concessiva de tutela antecipada nao configura prova
ilicita, por nao observancia do contraditorio, mormente se a parte adversaria foi possivel se manifestar
sobre tal documento antes da prolacao da decisao que lhe foi desfavoravel.6. Em sintonia com o principio
do convencimento motivado do juiz, ainda que o laudo produzido unilateralmente nao deva ser
considerado prova cabal dos fatos alegados pelo autor da acao, o juiz esta habilitado a valora-lo
livremente, em confronto com as demais provas dos autos, por ser o destinatario do conjunto probatorio.
Inteligencia do art. 371 do CPC/15.7. Na analise de existencia do periculum in mora reverso, em razao do
risco que a decisao do juizo de origem gera a estabilidade financeira da empresa, deve-se ponderar de
forma equitativa os interesses buscados, de maneira a se assegurar que o direito premente nao seja
fragilizado.8. Em acao de obrigacao de fazer, em que se discute vicio de construcao, havendo recusa, por
parte da construtora Re, em cumprir com obrigacao de fazer prevista em contrato, e licito ao juiz
determinar a execucao de tal obrigacao por terceiro, apontado pelo condominio Autor, as custas da parte
contraria. Inteligencia do art. 249, caput, do CC/2002.9. Conforme o entendimento da Corte Superior, ?nao
tendo a parte apresentado argumentos novos capazes de alterar o julgamento anterior, deve-se manter a
decisao recorrida? (STJ - AgRg no Ag: 1212745 RJ 2009/0188164-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI,
Data de Julgamento: 19/10/2010, T3 AA- TERCEIRA TURMA, Data de Publicacao: DJe 03/11/2010). 10.
Recurso conhecido e improvido. (TJ-PI - AGV: 00013009220188180000 PI, Relator: Des. Francisco
Antonio Paes Landim Filho, Data de Julgamento: 06/02/2019, 3a Camara Especializada Civel). (grifo
nosso). Ademais, quanto a aprovacao dos metodos de sinalizacao utilizados pela SEMOB na Avenida
Augusto Montenegro, local das autuacoes, procedida pelo INMETRO as pags. 115/118 (Id. 1340238), e
importante atentar que o Instituto Nacional de Metrologia nao tem competencia para complementar as
normas de transito, pois essa responsabilidade e atribuida ao CONTRAN, orgao nacional da
Administracao Publica, conforme se extrai da analise da Lei 9.503/97: Art. 7º Compoem o Sistema
Nacional de Transito os seguintes orgaos e entidades:I - o Conselho Nacional de Transito - CONTRAN,
coordenador do Sistema e orgao maximo normativo e consultivo. E na Lei 9.933/99: Art. 1º Todos os bens
comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e servicos, sujeitos a regulamentacao tecnica, devem
estar em conformidade com os regulamentos tecnicos pertinentes em vigor.Art. 2º O Conselho Nacional de
Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial - Conmetro, orgao colegiado da estrutura do Ministerio do
Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, criado pela Lei no 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e
competente para expedir atos normativos e regulamentos tecnicos, nos campos da Metrologia e da
Avaliacao da Conformidade de produtos, de processos e de servicos.§ 1º Os regulamentos tecnicos
deverao dispor sobre caracteristicas tecnicas de insumos, produtos finais e servicos que nao constituam
objeto da competencia de outros orgaos e de outras entidades da Administracao Publica Federal, no que
se refere a aspectos relacionados com seguranca, prevencao de praticas enganosas de comercio,
protecao da vida e saude humana, animal e vegetal, e com o meio ambiente.[...]Art. 3º O Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), autarquia vinculada ao Ministerio do Desenvolvimento,
Industria e Comercio Exterior, criado pela Lei no 5.966, de 1973, e competente para: (Redacao dada pela
Lei no 12.545, de 2011).I-elaborar e expedir regulamentos tecnicos nas areas que lhe forem determinadas
pelo Conmetro. (grifo nosso) Assim, infere-se que ao INMETRO somente compete avaliar aquilo que
tambem e de dominio do CONMETRO, o que nao e caso das diretrizes de sinalizacao de trafego.
Portanto, o documento produzido pelo INMETRO nao tem o condao de afastar a apreciacao do laudo
pericial realizado pelo instituto oficial ?Renato Chaves?, que se baseou nos parametros expedidos pelo
CONTRAN. No que diz respeito aos avisos de recebimento anexados ao presente e que comprovariam a
observancia a ampla defesa e ao contraditorio na esfera administrativa da autuacao, imperioso atentar
para o enunciado da Sumula no 312 do STJ, que diz: ?No processo administrativo para imposicao de
multa de transito, sao necessarias as notificacoes da autuacao e da aplicacao da pena decorrente da
infracao?. A inteligencia do citado dispositivo representa a superacao do argumento da Recorrente,
porquanto exige duas notificacoes distintas para cada ato infracional, uma para a notificacao da imposicao
da infracao e outra para a sua confirmacao apos o prazo para defesa. In casu, consoante documentos
juntados as pags. 119/140 (Id. 1340238/1340239) e pelos dados colhidos atraves dos numeros de
RENAVAM dos veiculos dos Autores (pags. 35/61 ? Id. 1340232), os apelados nao foram, previamente
notificados a fim de apresentarem suas defesas previas, para que apos a verificacao da consistencia de
suas alegacoes, fossem atribuidas, ou nao, as penalidades decorrentes das infracoes. Em vez disso, os
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autores, ora apelados, receberam uma unica notificacao, impondo prematuramente, as penalidades
decorrentes das infracoes, cerceando assim, os seus direitos da ampla defesa, do contraditorio e,
principalmente, do devido processo legal. No mais, considerando que as informacoes constantes nos ARs
nao permitem averiguar a finalidade das postagens, nao ha como saber se as notificacoes serviram para
dar conhecimento as autuacoes ou as multas. Dessa forma, em vista da farta indicacao da existencia do
direito tutelado na demanda, deve a sentenca ser mantida, pois comprovada por orgao oficial as
irregularidades na sinalizacao da Av. Augusto Montenegro, e, consequentemente, a ilegalidade do
impedimento das renovacoes das habilitacoes dos Autores, de competencia do DETRAN/PA. Ressalta-se
que o Reexame Necessario foi realizado como uma forma de obedecer ao disposto no art. 496, inciso I, do
CPC/15, que preve o duplo grau de jurisdicao obrigatorio ou necessario. Ante o exposto, nego provimento
aos recursos interpostos, e em sede de remessa necessária, mantenho todos os termos da sentença. É
como voto. Belém-Pa, 08 de julho de 2019. DESA. NADJA NARA COBRA MEDARELATORA Belém,
08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0001536-45.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARIA IRACI DOS
SANTOS ALBUQUERQUE Participação: ADVOGADO Nome: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHEROAB:
8941 Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009410-52.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009868-69.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOSILENE PEREIRA
DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009410-52.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0803449-39.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA
SILVAOAB: 42 Participação: AGRAVADO Nome: PONCIO LIMA REBELO1ª TURMA DE DIREITO
P R I V A D O  A G R A V O  I N T E R N O  E M A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ?  N º .  0 8 0 3 4 4 9 -
39.2018.8.14.0000COMARCA:BELÉM/PA.AGRAVANTE:HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA.ADVOGADO:LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA ? OAB/PA nº 8.699.ADVOGADO:ALINE
CARVALHO BORJA ?  OAB/CE nº  18 .267.AGRAVADO:FELIPE EDUARDO CORRÊA
REBELO.REPRESENTANTE:PONCIO LIMA REBELO.DEFENSOR PÚBLICO:JOÃO PAULO
RODRIGUES RIBEIRO ? OAB/PA nº 12.129-B.RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO. DESPACHOConsoante o disposto no §1º, do art. 9º, da Lei Estadual nº 8328/2015, intime-
se a parte agravante para, noprazo de 05 (cinco) dias, juntar aos mesmos o competente relatório de conta
do processo, relativo às custas cujo comprovante de pagamento se encontra anexado à Id 759552 e
seguintes, sob pena de deserção.Apresentado o competente relatório de conta do processo, promova-se a
intimação da parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso de Agravo Interno.Após,
conclusos.Belém/PA, 15 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador-
Relator  
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Número do processo: 0800183-78.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação: ADVOGADO Nome: JOAO PAULO D ALMEIDA
COUTOOAB: 68000A Participação: AGRAVADO Nome: MARIA DE NAZARÉ FERREIRA Participação:
ADVOGADO Nome: CLAUDIO ALADIO DE SOUSA FERREIRAOAB: 008107/PAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁUNIDADE DE PROCESSAMENTO
JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO CERTIDÃO CERTIFICO, em virtude das
atribuições que me são conferidas por lei, que não houve recolhimento das custas de Agravo Interno. O
referido é verdade e dou fé.Belém, 16 de julho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0007684-43.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ALENISE DOS
SANTOS FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHEROAB: 8941
Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome: NORTE
ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB:
49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009466-85.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: EDMILSON GOMES
PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 Juntar documentosPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0026899-58.2011.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: M. P. D. C.
Participação: ADVOGADO Nome: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTAOAB: 18002
Participação: ADVOGADO Nome: EVANDRO ANTUNES COSTAOAB: 138 Participação: ADVOGADO
Nome: SAVIO BARRETO LACERDA LIMAOAB: 11003/PA Participação: APELANTE Nome: J. E. P. D. C.
Participação: ADVOGADO Nome: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTAOAB: 18002
Participação: ADVOGADO Nome: EVANDRO ANTUNES COSTAOAB: 138 Participação: ADVOGADO
Nome: SAVIO BARRETO LACERDA LIMAOAB: 11003/PA Participação: APELANTE Nome: A. C. P. D. C.
P. Participação: ADVOGADO Nome: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTAOAB: 18002
Participação: ADVOGADO Nome: EVANDRO ANTUNES COSTAOAB: 138 Participação: ADVOGADO
Nome: SAVIO BARRETO LACERDA LIMAOAB: 11003/PA Participação: APELANTE Nome: M. P. D. C.
Participação: ADVOGADO Nome: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTAOAB: 18002
Participação: ADVOGADO Nome: EVANDRO ANTUNES COSTAOAB: 138 Participação: ADVOGADO
Nome: SAVIO BARRETO LACERDA LIMAOAB: 11003/PA Participação: APELANTE Nome: E. M. P. D. C.
Participação: ADVOGADO Nome: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTAOAB: 18002
Participação: ADVOGADO Nome: EVANDRO ANTUNES COSTAOAB: 138 Participação: ADVOGADO
Nome: SAVIO BARRETO LACERDA LIMAOAB: 11003/PA Participação: APELADO Nome: A. A. D. O. C.
Participação: ADVOGADO Nome: AUGUSTO DOMINGUES DAS NEVESOAB: 5124ACÓRDÃO ? ID
____________ ? PJE ? DJE Edição ______/2019: ___/JULHO/2019.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0026899-58.2011.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA.APELANTE(S): MARIA
PACHA DE CARVALHO JOSÉ ELIAS PACHA DE CARVALHO ANA CRISTINA PACHA DE CARVALHO
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P E D R O S O  M A R L U C E  P A C H A  D E  C A R V A L H O  E R M E Z I N D A  M A R I A  P A C H A  D E
CARVALHOADVOGADO(A)(S):CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA ? OAB/PA N. 18.002.
SÁVIO BARRETO ACERDA LIMA ? OAB/PA N. 11.003APELADO(A)(S): ANDRE AUGUSTO DE
OLIVEIRA CARVALHO.ADVOGADO(A)(S):AUGUSTO DOMINGUES DAS NEVES ? OAB/PA N.
5.124.RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.EMENTAPROCESSO CIVIL E
FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DO
STJ. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. NÍTIDA
IMPUGNAÇÃO AO VÍNCULO PATERNO-FILIAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA. PEDIDO SUCESSIVO.
ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA
DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A ação negatória de paternidade constitui ação
estado que envolve direito personalíssimo, de sorte que cabe exclusivamente ao pai registral intenta-la
com o objetivo de desconstituir o vínculo paterno-filial. Precedentes do STJ.2. Os limites objetivos da
demanda são extraídos da interpretação lógico-sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo
irrelevante a denominação (rótulo) apresentado na petição inicial. Inobstante a isso, da leitura completa e
esforçada da petição inicial não é possível extrair pretensão dirigida à anulação da escritura pública de
reconhecimento de paternidade realizada pelo falecido pai dos Apelantes.3. A pretensão veiculada na
demanda tinha nítido objetivo de impugnar o vínculo paterno-filial, assemelhando-se exatamente à espécie
de demanda negatória de paternidade, cuja legitimidade lhes é ausente.4. Não é crível admitira
posteriorialteração da causa de pedir e do pedido, a fim de que se entenda a pretensão negatória como
espécie de ação anulatória. Segundo a regra do parágrafo único do art. 264 do CPC/73, não se admite,
em nenhuma hipótese, a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo.5.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos os autos, em que
são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado
d o  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d o  P a r á ,  n a  c o n f o r m i d a d e  d e  v o t o s  e P O R
UNANIMIDADEemCONHECERdo recurso e lheNEGAR PROVIMENTO,paramanter integralmente a
sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, face a ilegitimidade ativa dos autores,
ora Apelantes, por força do art. 485, VI, do CPC,nos termos do voto do relator.Turma Julgadora: Des.
Constantino Augusto Guerreiro ?Relator, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque?Presidentee Desª.
Maria do Ceo Maciel Coutinho.Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª
Sessão Ordinária, aos oito (8) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e dezenove
(2019).CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRODesembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0800316-52.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: ALMIR CATARINO
DA CRUZ Participação: ADVOGADO Nome: AIRTON BRENO FERREIRA ANDRADEOAB: 59512/BA
Participação: AGRAVADO Nome: M. C. S. Participação: AGRAVADO Nome: SARAH GOMES SOUZA1ª
TURMA DE DIREITO PRIVADOORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE
ANANINDEUAAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800316-52.2019.8.14.0000AGRAVANTE:
A.C.C.AGRAVADO: M.C.S.REPRESENTANTE: S.G.S.RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE
ALMEIDA BUARQUEAGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
SENTENÇA NO PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICATrata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTO,com
pedido de efeito suspensivo, interposto porA.C.C.em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito
da 1ª Vara de Família de Ananindeua, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada porM.C.S.neste ato
representado porS.G.S;a qual deferiu o pedido liminar, vejamos:?1. DefiroPROVISORIAMENTEa AJG,
ante a afirmação de lei. Observe-se o Segredo de Justiça (art. 189, inciso II, CPC).2. Encontrando-se pré-
constituída a prova de parentesco, fixo inicialmente os alimentos provisórios, na base de20% (VINTE POR
CENTO) sobre os vencimentos e demais vantagens do requerido, excluídos os descontos obrigatórios,a
ser depositado na conta bancária de titularidade da genitora do menor (agência 2831-2, conta corrente
0048392-3, banco Bradesco), até o dia 05 de cada mês.3. CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as partes,
para se fazer (em) presente àAUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada
para o dia 05/02/2019 às 11H20min, acompanhado(a-s) de advogado/defensor público e testemunhas (no
máximo três),estas que deverão comparecer independente de intimação. Advirta-se que, frustrada a
possibilidade de conciliação, a CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada em audiência, passando-se à
oitiva das partes e inquirição das testemunhas.4. A ausência da parte ré ou seu comparecimento em juízo,
desacompanhada de advogado, implicarão revelia e confissão quanto à matéria de fato. A AUSÊNCIA DA
PARTE AUTORA IMPLICARÁ NO ARQUIVAMENTO DO FEITO.?O Agravante interpôs o presente Agravo
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de Instrumento, defendendo a reforma de decisão combatida demonstrando seu inconformismo, sob o
argumento de que já paga alimentos para o menor no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), proveniente
de acordo verbal com a genitora do menor.Sustentam que não pode arcar com os alimentos no percentual
deferido, uma vez que prejudicaria seu próprio sustento. Requer ao final a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso e no mérito o provimento do mesmo.Juntou documentos.No evento de Num. 1297434 ? Pág.
01/04, indeferi o efeito suspensivo, mantendo inalterada a decisão do juízo a quo.Contrarrazões no evento
de Num. 1426192 ? Pág. 01/08 pugnando o pelo total improvimento do recurso.O Ministério Público emitiu
parecer no evento de Num. 1818323 ? Pág. 01/07 sustentando o conhecimento e desprovimento do
recurso para que a decisão do juízo a quo seja mantida em sua integralidade.É o relatório. DECIDO.Em
consulta ao sistema processual PJE, deparei-me com questão preliminar que impõe se reconheça
prejudicado o presente recurso, pela perda de objeto, haja vista que foi prolatada sentença no feito
originário, o que acarreta a perda superveniente de interesse recursal quanto a eventual modificação da
decisão interlocutória.Senão vejamos o dispositivo da decisão proferida nos autos do processo nº
0806437-15.2018.8.14.0006:?(...)É o relatório sucinto.As partes acordaram sob os seguintes termos: 01.
Que o pai pagará ao seu filho M.C.S., a título de alimentos, o valor correspondente a 15% (QUINZE POR
CENTO) sobre seus vencimentos e demais vantagens excluídos os descontos obrigatórios, o valor deverá
ser descontado em folha de pagamento e depositado na conta bancária da genitora da menor,
BRADESCO AGENCIA 2831-2 CONTA 0048392-3.Diante do acordo entabulado pelas partes, acima
descrito, o qual, inclusive, foi referendado pelo Fiscal da Lei, HOMOLOGO-O POR SENTENÇApara que
produza seus efeitos legais e jurídicos. Por corolário,JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, alínea b do CPC.OFICIE-SE À FONTE
PAGADORA DO REQUERIDO PARA QUE PROMOVA O DESCONTO DOS ALIMENTOS ACORDADOS
EM BENEFÍCIO DO FILHO M.C.S.Custas pro rata, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, nos
termos do art. 98, § 3º, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Demais diligências legais
necessárias.Após as cautelas legais e de praxe, ARQUIVEM-SE.CUMPRA-SE, SERVINDO O
PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA, NA FORMA
DO PROVIMENTO Nº 002/2009-CJCI.Ananindeua/PA, 07 de março de 2019.CARLOS MÁRCIO DE
MELO QUEIROZJUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA?Acerca da
perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil
Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:"Recurso
prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de
interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível
o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."A jurisprudência assim decidiu:?AGRAVO.
PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por
decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.?(TJRS, 7ª Câm. Cível, AI
70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003).Sobre a superveniência de fato novo, assim
leciona Costa MachadoinCódigo de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p.
844: ?(...) Observe-se que aratioda presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto
fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal
-, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com
justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.?Corroborando com o tema, a jurisprudência assim
se posiciona:?AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.1. Deve ser
reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos do
processo principal. Possibilidade de ser negado seguimento ao agravo com fundamento no
artigo557doCPC.2. Agravo interno a que se nega provimento?(TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG
201002010061084 RJ 2010.02.01.006108-4; julgado em: 19/04/2011; Rel. Desa. Salete Maccaloz)
?AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO
PREJUDICADO.I Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à
perda do seu objeto.II Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado.?(TJPA;Agravo de Instrumento
nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares) (grifo
nosso)?AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.I- Proferida a sentença final no
processo, o Agravo perde o objeto.II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento.
Unanimidade.?(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO
PARENTE, j. 05/03/2009) (grifo nosso)?AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.I-
Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.II- Recurso prejudicado pela perda de
objeto. Arquivamento. Unanimidade.?(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA
MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009).Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso,
julgando-o prejudicado com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.Publique-se.À
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Secretaria para as devidas providências.Belém (PA), 08 de julho de 2019.MARIA FILOMENA DE
ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0007411-64.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ANTONIA DA SILVA
BORGES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0805364-89.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: PERCIO BARROS
DE LIMA Participação: ADVOGADO Nome: GUINTHER REINKEOAB: 148156/MG Participação:
AGRAVADO Nome: BANCO DO BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome: NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUESOAB: 15201/PAÓRGÃO JULGADOR:1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAUTOS
Nº:0805364-89.2019.814.0000CLASSE:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTOJUÍZO DE
ORIGEM:1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINASAUTOS ORIGINÁRIOS Nº:0003365-
72.2013.814.0039AGRAVANTE:PÉRCIO BARROS DE LIMAAGRAVADO:BANCO DO BRASIL
S/A.RELATORA:DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos os
autos.PÉRCIO BARROS DE LIMAinterpôs o presenteRECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVOcontra a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Paragominas (Id. 1902015) que indeferiu o pedido de desbloqueio dos veículos de placa CDL 2350, JWD
4498, JUI 1643, OBU 7070 e OFR 0894, nos autos da Ação de Execução (processo nº 0003365-
72.2013.814.0039) ajuizada porBANCO DO BRASIL S/A.Sustenta, em suas razões recursais, incialmente,
queo crédito exequendo de R$103.564,13 (cento e três mil, quinhentos sessenta e quatro reais e treze
centavos) já estaria mais do que garantido pela penhora do imóvel avaliado emR$ 4.339.000,00 (quatro
milhões trezentos e trinta e nove mil e duzentos reais), fato que caracteriza o excesso de penhora, não
havendo a necessidade de bloqueio dos veículos que lhe são úteis no seu labor, o que claramente
ocasionaria danos de difícil ou incerta reparação. Outrossim, em sede de tutela de urgência, pugnou pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a constrição dos seus veículos.
Meritoriamente, requereu o provimento do presente recurso, no sentido de que seja reformada a decisão
que negou o cancelamento da penhora/bloqueio administrativos dos referidos bens móveis.Brevemente
Relatados.Decido.Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à
espécie e conta com preparo regular (Id. 1902009, 1902014 e Id. 1902033). Demais disso, está instruído
com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto,
preenchidos os pressupostosextrínsecos(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato
impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) eintrínsecos(cabimento, legitimidade e interesse
para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.Relativamente à tutela provisória de urgência, cuja
espécieefeito ativoora é pleiteada pela parte agravante, não se pode olvidar que para o seu deferimento,
mister encontrarem-se presentes os seus requisitos autorizadores, insculpidos no art. 300 do CPC[1],
quais sejam, aprobabilidade do direitoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de
formacumulativa.Pois bem, partindo-se dessas premissas e, por um juízo de cognição sumária, próprio
das tutelas de urgência, é possível vislumbrar, neste momento processual, aprobabilidade do
direitoinvocada pela parte agravante, na medida em que, o acervo probatório carreado até aqui sugere
provável excesso de penhora patrocinado pelo juízo de origem, porquanto da petição inicial da ação de
execução (Id. 1902025) denota-se que o crédito exequendo é deR$103.564,13 (cento e três mil,
quinhentos sessenta e quatro reais e treze centavos), sendo que além da penhora do imóvel descrito no
auto de penhora de Id. 1902020-pág. 02 - o qual foi avaliado emR$ 4.339.000,00 (quatro milhões trezentos
e trinta e nove mil e duzentos reais) (Id. 1902007, págs. 05/06) - também foram bloqueados os veículos de
placa CDL 2350, JWD 4498, JUI 1643, OBU 7070 e OFR 0894, conforme se depreende das
comunicações entre o órgão de trânsito e juízo singular (Id. 1902022, pág. 03/04).Nesse sentido, eis o
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preconizado pelo art. 831 do CPC/2015,litteris:Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens
quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários
advocatícios.Melhor sorte, ademais, socorre a parte agravante quanto ao requisito doperigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, na medida em que possivelmente os bens bloqueados integram a sua
cadeia produtiva rural, por se tratarem, em sua maioria, de caminhões e caminhonetes, cujas constrições
podem ocasionar prejuízos à sua subsistência.Por derradeiro, não se vislumbra, até aqui, opericulum in
morainversoem desfavor da parte agravada, já que o crédito exequendo, ao que parece, afigura-se
garantido, tampouco o risco de irreversibilidade da presente decisão, que pode ser revista a qualquer
tempo, inclusive com a possibilidade de restauração dostatus quo ante.À vista do exposto, DEFIRO O
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO formalizado pela parte agravante, para determinar que o juízo de
origem se abstenha de efetivar qualquer constrição futura aos seus bens.Dê-se ciência imediata ao juízo
de origem e intime-se a parte agravada para exercer o contraditório no prazo de 15 (quinze dias), nos
moldes do que preconiza o art. 1019, I e II do CPC/2015[2], respectivamente,podendo servir a presente
decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.Belém/PA, 09 de julho de 2019.
Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHORelatora [1]Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. [2]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco)
dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
parcialmente, a pretensão recursal,comunicando ao juiz sua decisão. (Destaquei); II - ordenará a intimação
do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído,
ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que
responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao
julgamento do recurso;  

 
 
 
Número do processo: 0006998-51.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: EDCELIA SOARES
MARQUES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0006998-51.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009432-13.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: LAURIANO
SILVARES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0009432-13.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0010046-18.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOSE DE MATOS
XAVIER Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0010046-18.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
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contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0010175-23.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOAO CELINO BRITO
DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32
Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0043381-94.2008.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: ESTADO DO PARA
Participação: APELADO Nome: CARLOS SIQUEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ROSANE
BAGLIOLI DAMMSKIOAB: 7985/PA Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO EDUARDO CARDOSO
DA COSTAOAB: 9083/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0043381-
94.2008.8.14.0301APELANTE: ESTADO DO PARAREPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA
D O S  S E R V I D O R E S  D O  E S T A D O  D O  P A R A A P E L A D O :  C A R L O S
SIQUEIRARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA:APELAÇÃO
CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITARAPLICAÇÃO
DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, NOS
TERMOS EM QUE FOI DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº
870947.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão de (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso
Extraordinário RE nº 870947, definiu quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração
da poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009.2.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença do juízo de pisoquanto aos índices
a serem aplicados a título de juros e correção monetária, em face da fazenda pública, nos termos em que
foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal noRE nº 870947,e em sede de reexame necessário sentença
parcialmente reformada. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação de
sentença da 1ª Vara da Fazenda da Capital.ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a
egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2019.Este
julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Cobrança de
Diárias proposta porCarlos Siqueira, em face do Apelante, julgou procedente o pedido da autora, conforme
parte dispositiva abaixo transcrita,in verbis:?(...) JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao
pagamento das diárias ao autor, no período de 11/08/2006 a 20/08/2006, a ser apurado em liquidação de
sentença, a incidir correção monetária desde quando devidas as diárias e juros legais de 1% (um por
cento) a mês (sic), este a contar da citação, nos ditames do art. 406 do CCB.? Inconformado, o Estado do
Pará interpôs o presente Recurso de Apelação Cível (Id nº 1548704 ? Pág. 1-5), pugnando pelo seu
provimento para reformar a sentença a quo, declarando aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97 no cômputo
dos juros moratórios, a base de 0,5% ao mês, no total de 6% ao ano, por ser medida de direito.O apelado,
não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (Id nº 1548704 ? Pág. 9).Em manifestação de
id nº 1758703, a douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar em razão de ausência de interesse
público.É o relatório. VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de
Apelação Cível. MÉRITOInconformado com o decisum, o apelante recorrepugnando pela reforma da
sentença do juízo de piso no tocante aos juros e correção monetária.Pois bem, o recurso merece
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provimento, explico: No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário
RE nº 870947, definiu quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração da poupança,
disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.Logo, nesse ponto
merece reforma a sentença ora objurgada. Posto isto,conheço da presente Apelação Cível e dou-lhe
provimentopara reformar a sentença quanto aos índices a serem aplicados, a título de juros e correção
monetária, em face da fazenda pública, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal
noRE nº 870947,e em sede de reexame necessário sentença parcialmente reformada.É o voto. Belém, 01
de julho de 2019. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA Relatora Belém, 01/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0010071-31.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: GRACINEIDE SALES
DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHEROAB: 8941
Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: ADVOGADO Nome:
CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHOOAB: 3312/PA Participação: APELADO Nome: NORTE
ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 Participação:
ADVOGADO Nome:  ANDREA MARINA CACERES BRITOOAB:  018106 /PA PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0006884-44.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARIVALDO SERRA
PIRES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 Participação:
ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0047528-48.2014.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: OLAVO FERREIRA
DO NASCIMENTO JUNIOR Part ic ipação:  ADVOGADO Nome: CELSO LUIZ REIS DO
NASCIMENTOOAB: 6290/PA Part ic ipação: APELADO Nome: INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO
(198) -  0047528-48.2014.8.14.0301APELANTE: OLAVO FERREIRA DO NASCIMENTO
JUNIORAPELADO:  INST ITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA  DO ESTADO DO
PARAREPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/32). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO1 - Nas ações em que se pretende a revisão do ato de aposentadoria, a
prescrição quinquenal flui a contar da data da concessão do benefício e atinge o próprio fundo de direito,
nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.2 - O pleito veiculado judicialmente não diz com a inclusão,
modificação ou exclusão de vantagem dos proventos auferidos pela autora, cujo pagamento renova-se
mensalmente (relação jurídica de trato sucessivo), sendo pretendida a alteração/retificação do próprio
fundamento legal de sua aposentadoria (regime jurídico), o que retroage ao passado, atingindo o ato
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editado pela Administração. Logo, não se aplica na espécie a orientação traçada pela súmula nº 85 do
Superior Tribunal de Justiça.3 ? Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃOACORDAMos Exmos.
Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma deDireito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da
relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de
2019.Estejulgamento foi presididopelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.
RELATÓRIO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OLAVO FERREIRA DO
NASCIMENTO JUNIOR contra sentença (ID nº 1469854) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de
Belém, que julgou extinta com resolução do mérito, em razão da prescrição da pretensão do
autor.Inconformado com a sentença o apelante apresentou suas razões recursais (ID 1469855),
sustentando que, não teria incidido, no caso em análise, a prescrição, pois, embora tenha sido reformado
em 2001, a contagem do prazo prescricional somente teria se iniciado em 28/05/2014, quando foi
elaborado laudo médico atestando que sua surdez era permanente.O ora apelado apresentou
contrarrazões (ID nº 1469856), onde pugna pela manutenção da sentença apelada.O Ministério Público de
2º grau, manifestou-se no ID nº 1714223, onde pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.É o
Relatório VOTO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível.O ponto central da
controvérsia diz respeito ao prazo prescricional para pleitear a revisão de aposentadoria.O recorrente
tomou ciência de sua reforma e consequente benefício por meio da Portaria RE nº 1.941, de 01/09/2005,
momento a partir do qual, de acordo com o princípio da "actio nata", começou a correr o prazo
prescricional de cinco anos para o ajuizamento da presente ação revisional.Ocorre que, o apelante,
somente propôs a Ação de Revisão de Benefício em 25/09/2014, quando já decorridos mais de cinco anos
da data ou fato do qual se originou a pretensão, que constitui o fundamento do pedido, qual seja, sua
reforma por meio da Portaria RE nº 1.941, de 01/09/2005.Logo, considerando que, no caso dos autos, o
alegado direito do autor surgiu em 01/09/2005 e que a ação somente foi ajuizada em 25/09/2014, resta
evidente a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do citado art. 1º do Decreto nº 20.910/32.Neste
sentido, sobre a possibilidade de revisão do ato de aposentadoria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já se pronunciou no sentido de que a prescrição flui a contar da data da concessão do benefício e atinge o
próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, senão vejamos os seguintes
julgados: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. EX-CELETISTA. CONTAGEM TEMPO DE
SERVIÇO. ATIVIDADE INSALUBRE. PRESCRIÇÃO. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo
fundamentado e coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de
declaração e, por conseguinte, à violação do art. 535 do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, a revisão do ato de
aposentadoria para a contagem especial do tempo de serviço insalubre exercido durante o regime celetista
submete-se ao prazo prescricional de cinco anos contados da concessão do benefício pela Administração.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1175009/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO DE APOSENTADORIA. EFEITOS
CONCRETOS. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. I. O Superior Tribunal de Justiça "firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo
prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se
como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.
Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato
sucessivo" (STJ, AgRg no REsp 1.378.383/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 13/06/2014). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.242.708/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; REsp 1.212.868/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/03/2011; EDcl no REsp 1.396.909/PA, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2014. II. Hipótese em que a
agravante, inativada em 01/08/1999, apenas em 02/09/2010 ajuizou a ação ordinária, objetivando a
modificação do ato de aposentadoria, restando caracterizada a prescrição do próprio fundo de direito. III.
Agravo Regimental improvido. (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1426863/SP, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, julgado em 06/11/2014, DJe 21/11/2014 ) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA
APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A despeito da
aposentadoria do servidor público caracterizar-se como um ato complexo, que se aperfeiçoa somente
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após o seu registro perante a Corte de Contas - a partir de quando inicia-se o prazo decadencial para a
Administração rever o ato de aposentadoria -, tal fato não tem o condão de modificar o termo inicial do
prazo prescricional da pretensão do servidor inativo de revisão do ato de aposentadoria, a qual inicia-se na
data da concessão do ato de aposentadoria, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ.
Precedentes. 2. "Com o deferimento provisório da aposentadoria, os agravantes passaram a fazer gozo da
benesse, correndo a partir daí o prazo quinquenal para o particular rever o valor da importância pecuniária
percebida. Não cabe invocar, nesse caso, a doutrina do ato complexo utilizada para fins de confirmação,
perante o Tribunal de Contas da União, do ato de aposentação, que inaugura o prazo decadencial para a
Administração rever a concessão do benefício" (AgRg no AREsp 43.863/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/9/2012, Dje 25/9/2012). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 2ª
Turma, AgRg no AREsp 567.783/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em
21/10/2014, DJe 28/10/2014) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AÇÃO REVISIONAL. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA N. 85/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. 1. A alegação do embargante no sentido de tratarem os autos
de "ação revisional de proventos" ao invés de "ação revisional de aposentadoria" não tem o condão de
alterar a realidade dos fatos, pois o nome ou título da ação utilizado pelo autor na inicial não condiciona a
prestação jurisdicional, adstrita tão somente à causa de pedir e ao pedido. Precedentes. 2. No caso em
exame, a consequência direta da pretensão posta em juízo é a alteração do ato de aposentação. Como a
ação de revisão do aludido ato somente foi ajuizada 16 (dezesseis anos) após a concessão do benefício,
incide a prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 3. Não
há se falar em aplicação da Súmula n. 85/STJ, pois a prestação jurisdicional invocada nos autos -
alteração do ato de aposentadoria - antecede o surgimento da relação de trato sucessivo, que se iniciará
somente a partir da concessão do benefício. 4. Embargos acolhidos, sem efeito infringente. (STJ, 5ª
Turma, EDcl no AgRg no REsp 1112291/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 02/05/2013, DJe
16/05/2013) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. IMPROVIMENTO. 1. Este
Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de reconhecer a prescrição do próprio fundo de direito
como própria às hipóteses de revisão de ato de aposentadoria, em se verificando o transcurso de mais de
cinco anos entre o ato de sua concessão e a propositura da ação dirigida à sua modificação. 2. Agravo
regimental improvido. (STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 746.253/RS, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, julgado em 09/08/2005, DJ 12/09/2005 p. 391) Deste modo, a norma que se aplica para os
servidores públicos, é o Decreto 20.910/32, que estipula o prazo de 5 anos.Neste sentido, não há que se
falar em aplicação da Súmula 85 do STJ; ou bem ela está superada tacitamente (veja-se o que o próprio
STJ decidiu recentemente acima) ou há que se entender que, ao conceder o benefício de uma certa
forma, foi negado o próprio direito reclamado, denominado 'fundo de direito' (concessão de outra
forma).Pelas razões acima expostas, conheço da Apelação e nego-lhe provimento.É como voto. Belém, 15
de julhode 2019. DESA. NADJA NARA COBRA MEDA Relatora Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0005472-30.2013.8.14.0076 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE
ACARA Participação: ADVOGADO Nome: ABRAO JORGE DAMOUS FILHOOAB: 12921/PA Participação:
APELADO Nome: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ACARA Participação:
ADVOGADO Nome: SIDENEU OLIVEIRA DA CONCEICAO FILHOOAB: 8141/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0005472-30.2013.8.14.0076APELANTE: MUNICIPIO DE
A C A R A A P E L A D O :  S I N D I C A T O  D O S  S E R V I D O R E S  P U B L I C O S  M U N I C I P A I S  D E
ACARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL Nº 189/2013 NORMA ESPECÍFICA
QUE REGULA O REAJUSTE DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.1- O magistrado julgou procedente o pedido inicial para compelir o Município de Acará a
implementar o reajuste salarial de seus servidores públicos municipais;2- Pois bem, verificou-se aLei
Municipal nº 189/2013(ID nº 1651075 - Pág. 26/30), a qual atualizou outra norma local, a Lei nº 174/2011,
e trouxe novo quadro com os valores atualizados de vencimentos a serem aplicados aos cargos de
provimento efetivo do município, e desde a edição da norma acima referida, nada foi feito pela gestão do
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município a fim de efetivar o aumento dos salários, de modo que os valores atualmente recebidos se
encontram completamente em desconformidade com os parâmetros definidos em lei, gerando prejuízo
econômico, financeiro e social aos servidores; 3- Assim, estando o apelante omisso quanto a efetivação do
reajuste salarial de seus servidores, há clara violação à norma legal da municipalidade.4- Ademais, não há
o que se falar em inépcia da inicial, tendo a autora juntado todos os documentos necessários à propositura
da ação e o fato de não ter atribuído valor real a ação de cobrança ao final da petição, não é razão para
não apreciar o mérito da demanda, uma vez que tal montante pode ser posteriormente apurado quando da
liquidação de sentença.5- ANTE O EXPOSTO e acompanhando o parecer ministerial, conheço da
APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.
ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação da Comarca de
Acará.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer e negar provimento ao recurso
interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos quinze dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto. RELATÓRIO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA
MEDA (RELATORA):Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Acará, contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca da Vara única da Comarca de Acará, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de diferença salarial, qual julgou procedente o pedido inicial. Vejamos, Id. nº
1651081:?(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e considerando o mais que dos autos consta, e os
princípios de direito aplicáveis à espécie,julgo PROCEDENTE o pedido de fl. 02/18, para condenar o
MUNICÍPIO DE ACARÁ-PA-PREFEITURA MUNICIPAL, a: 1) proceder a exibição em relação a todos os
substituídos dos comprovantes de pagamento de salários do mês-base NOVEMEBRO DE 2013, sob pena
de multa diária de RS 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta dias), sob responsabilidade direita e pessoal
do agente público responsável pelo cumprimento da ordem judicial, em favor do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Acará-PA; 2) proceder reajuste salarial a partir de 01.11.2013,
conforme o estabelecido no ANEXO I, da Lei Municipal n.º 189/2013, com as alterações determinadas pela
Lei Municipal n.º 189/2013, com o pagamento das diferenças salarias, 1/3 de férias, 13º. Salário, adicional
de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional por tempo de serviço e de todas as demais
parcelas salarias que tenham o salário como base de cálculo, tudo a ser apurado em liquidação de
sentença no pedido compreendido entre o mês de novembro de 2013 até a data da efetiva
implementação, em definitivo, dos salários. (...)? [grifamos]. Inconformado, o Município de Acará interpôs o
presente recurso e sustenta, em síntese, a inépcia da inicial e a impossibilidade jurídica do pedido. Alega a
ausência de razões de fato e de direito, uma vez que foi ajuizada Ação de Cobrança, mas, ao final, não se
especifica e nem se delimita valor algum a ser pago.Assim, pugna pelo provimento do recurso para
extinguir o processo sem resolução do mérito.Id nº 1651084 ? pág. 13, consta certidão de que decorreu o
prazo legal para apresentação de contrarrazões sem manifestação do ora apelado.Ojuízo a quorecebeu o
recurso apenas no efeito devolutivo (ID nº 1651083 - Pág. 17).A Douta Procuradora de Justiça Maria da
Conceição Gomes de Souza, manifestou-se no Id. nº 1824074, peloconhecimentoedesprovimento do
recurso de apelação, devendo ser mantidain totuma decisão do Juízo de 1º grau.É o relatório. VOTO
Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para
recorrer), conheço do recurso e passo a sua análise.Cinge-se o recurso acerca do acerto ou desacerto do
magistrado que julgou procedente o pedido inicial para compelir o Município de Acará a implementar o
reajuste salarial de seus servidores públicos municipais.Primeiramente, quanto ao tema em questão, cabe
frisar que se trata dereajuste de vencimentose não de revisão geral anual.A doutrina e a jurisprudência
consolidada do C. STF, já definiu, ou melhor, esclareceu a diferença entre os termos revisão e reajuste,
que é tema antigo, inclusive com posicionamento acerca da matéria firmado por ocasião do julgamento da
ADI 3599/DF, conforme se verifica dos fundamentos do voto do Min. Carlos Britto, sob o texto
constitucional com a redação posterior à Emenda Constitucional nº 19/98, senão vejamos:?Entendo que
em matéria de remuneração há apenas duas categorias ou dois institutos. Ou o instituto é da revisão, a
implicar mera reposição do Poder aquisitivo da moeda, por isso que a Constituição no inciso X do artigo 37
fala de índices e datas absolutamente uniformes, iguais; ou, não sendo revisão, será reajuste ? que eu
tenho como sinônimo de aumento. Então, de um lado, temos ou revisão, que não é aumento, é mera
recomposição do poder aquisitivo da moeda, ou, então, aumento. Mesmo que a lei chame de reajuste,
entendo que é um aumento. Ai, sim, há uma elevação na expressão monetária do vencimento mais do que
nominal e, sim, real. Aumento tem haver com densificação no plano real, no plano material do padrão
remuneratório do servidor; revisão não. Com ela se dá uma alteração meramente nominal no padrão
remuneratório do servidor, mas sem um ganho real.? Assim, enquanto a Revisão Geral Anual busca a

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
248



recomposição do poder aquisitivo, corroído pela inflação, a revisão específica, ocorre, segundo Hely Lopes
Meirelles, em doutrinaanteriorà Emenda Constitucional 19/98, ?através das chamadas reestruturações,
pelas quais se corrigem as distorções existentes no serviço público, tendo em vista a valorização
profissional observada no setor empresarial, para que a Administração não fique impossibilitada de
satisfazer suas necessidades de pessoal" (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 16ª ed.,
atualizado pela CF/88, 2ª tir., SP, Ed. RT,1991, pp. 394-395).A revisão geral foi prevista, no texto primitivo
da Constituição Federal de 1988, pelo art. 37, X, nos termos seguintes: ?Art. 37 [...] X - A revisão geral da
remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares,
far-se-á sempre na mesma data.? Após a Emenda Constitucional nº 19/98, o referido dispositivo passou a
vigorar com a seguinte redação: ?Art. 37 [...]X - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de
que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção
de índices;? Cediço, então, que a Constituição Federal não veda a concessão dereajustes diferenciados
aos servidores públicos, mas tão somente assegura que a revisão geral anual seja sempre na mesma data
e sem distinção de índices (artigo 37, X, da CF/88). Esse é o entendimento predominante na
jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que ?é possível a concessão de reajustes setoriais de
vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que
isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual?(AGREG. no Recurso
Extraordinário com Agravo 921.019. Distrito Federal. 2ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli.Julgado em
15/12/2015).Desta feita, quanto ao tema de fundo, com esteio na distinção conceitual acima dos institutos
da revisão e reajuste, cumpre averiguar na hipótese dos autos o que foi efetivamente implementado pela
Administração por meio da Lei Municipal nº 189/2013(ID nº 1651075 - Pág. 26/30), a qual atualizou outra
norma local, a Lei nº 174/2011, e trouxe novo quadro com os valores atualizados de vencimentos a serem
aplicados aos cargos de provimento efetivo do município. Verificou-se que desde a edição da norma acima
referida, nada foi feito pela gestão do município a fim de efetivar o aumento dos salários, de modo que os
valores atualmente recebidos se encontram completamente em desconformidade com os parâmetros
definidos em lei, gerando prejuízo econômico, financeiro e social aos servidores.Pois bem, com estas
considerações, entendo que não merece prosperar as alegações do apelante, não sendo cabível falar em
inépcia da inicial, tendo a autora juntado todos os documentos necessários à propositura da ação e o fato
de não ter atribuído valor real a ação de cobrança ao final da petição, não é razão para não apreciar o
mérito da demanda, uma vez que tal montante pode ser posteriormente apurado quando da liquidação de
sentença.Assim, estando o apelante omisso quanto a efetivação do reajuste salarial de seus servidores,
há clara violação à norma legal da municipalidade.ANTE O EXPOSTOe acompanhando o parecer
ministerial, conheço daAPELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença em
sua integralidade.É como votoBelém-PA, 15 de julho de 2019. NADJA NARA COBRA MEDADESª.
RELATORA Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0001503-55.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARIA DO
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Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
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ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0001503-55.2015.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 
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NASCIMENTOAGRAVADOS: UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA E CENTRO DE ENSINO
MAC LTDA - MERELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEAGRAVO DE
INSTRUMENTO ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
? AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM O OCORRIDO ? AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 CPC ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
MONOCRÁTICATrata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTOinterposto porFABRICIO FURTADO
NASCIMENTO, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial
de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada
contraUNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA E CENTRO DE ENSINO MAC LTDA - ME.A
decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:?1.Defiro o pedido de justiça gratuita. Registre-
se.2.Compulsando os autos, verifico que o demandante limitou-se a afirmar que procedeu a juntada do
documento que justificava a ausência na prova do Enade, junto a instituição de ensino, deixando de
carrear aos autos qualquer comprovação do alegado, requerendo para tanto, em sede de tutela, que as
requeridas procedam a emissão do diploma de colação de grau em licenciatura em educação física ou de
atestado de conclusão de curso.Logo, entendo que as alegações da parte autora bem como a prova
documental que instrui a inicial não evidenciam a probabilidade do direito invocado. Ante o
exposto,INDEFIROo pedido liminar.(...)?O Agravante/Requerente ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer
c/c Danos Morais narrando que é consumidor do serviço educacional prestado pelas rés, tendo concluído
o curso de licenciatura em Educação Física, naUNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ (UNOPAR),no
turno noturno, curso a distância, com pólo de apoio presencial noCENTRO DE ENSINO MAC LTDA ?
ME(FAMAC).Informa que concluiu o curso em dezembro de 2017 e em janeiro do ano seguinte requereu o
atestado de conclusão de curso, contudo, teve seu pedido negado sendo informado que não poderia
receber nem mesmo o diploma pois se ausentou da prova do ENADE 2017, devendo apresentar
justificativa da ausência.Narra que justificou a sua falta no ENADE 2017, conforme requerido, porém ao
tentar novamente a emissão do diploma, foi informado que o mesmo estava bloqueado e que não havia
nenhum protocolo em nome do Autor. Ao procurar a coordenadora do curso foi informado que a entrega
estava prevista para julho de 2018.Alega que na tentativa de ter no mínimo o atestado de conclusão de
curso, a fim de se inscrever em um concurso público, teve seu pedido negado pela coordenadora, motivo
pelo qual entrou com a presente demanda.Pleiteou ao final pela concessão da tutela provisória para que
se determine a emissão do diploma de colação de grau em licenciatura em educação física ou o atestado
de conclusão de curso.O Juízo a quo indeferiu o pedido liminar.Inconformado, o Autor interpôs o presente
Agravo de Instrumento narrando em suas razões recursais que juntou documento de justificativa de falta
no ENADE 2017 e que a ausência na referida prova não é motivo para retenção do diploma.Por fim, pugna
pelo deferimento do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja emitido o diploma ou o atestado de
conclusão do curso e ao final pugna pelo provimento do recurso.Juntou documentos.No evento de Num.
939094 ? Pág. 01/04 foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado por não restar os requisitos
autorizadores.Apesar de devidamente intimadas (Num. 1005901 ? Pág. 02 e Num. 1121122 ? Pág. 02), as
partes Agravadas não apresentaram contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento.É o
Relatório.DECIDO.Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas ?a?, do NCPC, o relator
do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática,
referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar
cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:Art. 926. Os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.§ 1o Na forma estabelecida e
segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula
correspondentes a sua jurisprudência dominante.Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade
desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia
processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão
monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.A controvérsia recursal cinge acerca do deferimento
da tutela de urgência para compelir a instituição de ensino a emitir o diploma de colação de grau ao
requerente.Com efeito, o NCPC prevê em seu art. 300 os requisitos necessários a concessão da tutela de
urgência, senão vejamos:?Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.§ 1oPara
a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.§ 2oA tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.§ 3oA tutela de urgência de natureza antecipada não será
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concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.?Sendo assim, cabe analisar a
presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.In casu, não vislumbro a presença do
primeiro requisito previsto no comando legal supracitado, isto é, a probabilidade do direito do Autor, haja
vista que as provas carreadas aos autos não comprovam afumus bonis iurispor serem provas totalmente
unilaterais.Ademais, cumpre ressaltar que o documento anexado em que comprova o trabalho realizado
pela Defensoria Pública (Num. 928173 ? Pág. 30), não pode ser considerado como obrigação laboral haja
vista que, de acordo com a carteira de trabalho juntada aos autos (Num. 4818631 ? Pág. 01), o Agravante
é empregado da empresa ?Comércio e Transporte Boa Esperança Ltda?.Vejamos o entendimento
jurisprudencial acerca do assunto:EMENTA: Estabelecimento de ensino. Ação de indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Dano moral não caracterizado. Negativa de acesso
da aluna nas dependências da faculdade, ao fundamento de existência de dependências acadêmicas a
serem cursadas sob o regime de recuperação. Situação que não é passível de causar mais que mero
dissabor ao cotidiano da autora, não gerando nenhuma lesão ao seu direito de personalidade. Ausência de
prova de que a autora tenha sido impedida pela ré de prestar o exame do ENADE. Ré que, ao longo de
sua contestação, alegou a ausência de prova dos fatos alegados pela autora na inicial, não havendo que
se falar em questão incontroversa.Ainda que assim não fosse, a alegação da autora deveria vir
acompanhada de um mínimo de prova, não sendo suficientes as reportagens que juntou. Sentença
mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido. (TJ-SP - APL: 10141887920178260100 SP
1014188-79.2017.8.26.0100, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 05/02/2019, 29ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019) (GRIFO NOSSO)EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
ANTECIPADA. AGRAVANTE ALEGA QUE CONCLUIU O CURSO DE DIREITO, MAS A RÉ, ORA
AGRAVADA, SE NEGA A FORNECER O DIPLOMA E AUTORIZAR A COLAÇÃO DE GRAU EM RAZÃO
DE A AUTORA NÃO TER REALIZADO O EXAME DO ENADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO NCPC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU TERATOLOGIA NA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 59 DA CORTE. IMPROVIMENTO AO
RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00465448520168190000 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 4
VARA CIVEL, Relator: ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 01/02/2017,
VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/02/2017)APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
DANOS EMERGENTES CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE
CURSO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADA A DESÍDIA DA RÉ
EM FORNECER O DIPLOMA NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DEVER DE INDENIZAR. Inconteste a
aplicação da legislação consumerista ao caso concreto, sendo possível o instituto da inversão do ônus da
prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu a produção
do suporte probatório. Ainda assim, é oportuno que se destaque que a parte autora deve trazer aos autos
indícios da verossimilhança de suas alegações. Restou comprovado que a autora não concluiu as
atividades complementares exigidas na grade curricular, bem como que não realizou a prova do ENADE e
tampouco providenciou a documentação exigida pela universidade para a emissão dos documentos de
conclusão de curso. Na hipótese dos autos, a ré, ora apelada, se desincumbiu do ônus que estabelece o
art. 333, II, do CPC/73. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70070450937, Décima
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 25/08/2016). (TJ-RS
- AC: 70070450937 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 25/08/2016, Décima Sétima Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/08/2016)Portanto, por não restar presentes os dois
requisitos do art. 300 do CPC, entendo que a melhor solução é manter inalterada a decisão do juízo a
quo.Ante o exposto,CONHEÇOdo Agravo de Instrumento eNEGO PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Belém, 02 de julho de 2019.MARIA FILOMENA DE
ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora 

 
 
 
Número do processo: 0017802-65.2016.8.14.0040 Participação: APELANTE Nome: A & G FARTURAO
ALIMENTOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO EDIVALDO SANTOS AGUIAROAB:
5455/MA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0017802-65.2016.8.14.0040ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBASAPELANTE: A & G
FARTURÃO ALIMENTO LTDARELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
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APELAÇÃO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSO
PROVIDO.- Se o autor deixou de providenciar as diligências necessárias para o cumprimento de
determinação judicial, o processo deveria ter sido extinto, sem resolução do mérito, com base no
abandono da causa, hipótese que se amolda ao inciso III do artigo 485 do referido diploma.- A intimação
pessoal da autora é indispensável à extinção do feito por abandono de causa.- Recurso provido. DECISÃO
MONOCRÁTICA Trata-se deAPELAÇÃOCÍVELinterposta porA & G FARTURÃO ALIMENTO LTDA,nos
autos daAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL,contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara
Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, vejamos: Transcrevo
a sentença: Decorrido o prazo para manifestação, a autora, parte interessada no processo, não promoveu
os atos necessários ao seu regular andamento, não restando alternativa a não ser o arquivamento do feito.
Deve-se registrar que não cabe a este juízo substituir-se ao exequente e promover o andamento do feito,
pois o processo corre no interesse do proponente.ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo sem
resolução do mento nos termos doartigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.Condeno a autora no
pagamento das despesas processuais.Sem honorários advocatícios. Em suas razões, o Apelante sustenta
que a decisão proferida pelo magistrado fere o princípio da economia processual, instrumentalidade das
formas, alegado ainda, a necessidade de intimação pessoal Por fim, pugna pelo conhecimento e
provimento do recurso. Não houveram contrarrazões. É o relatório. Decido. Por atendimento aos requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Em ato ordinatório de ID 628601, fls.
118 do PJE e fls. 220 dos autos físico, foi determinada a intimação da parte Autora para indicar o
administrador judicial e a proposta de pagamento do mesmo, sendo a intimação publicada via DJE de
13.06.2017 (fls. 220). Sobreveio sentença, julgando o processo extinto sem resolução do mérito,
equivocadamente nos termos do artigo 485, IV e VI, do Novo Código de Processo Civil, em razão da
ausência de manifestação da parte Autora. Com efeito, a hipótese tratada nos autos configura abandono
unilateral do processo, por desídia da parte autora, pornão promover os atos e as diligências que lhe
incumbia. Ocorre que para a extinção do processo com base no inciso III do art. 485 do CPC, faz-se
imprescindível a intimação pessoal da parte, nos moldes do parágrafo primeiro do citado artigo, não sendo
bastante apenas a intimação de seu procurador através de publicação no Diário do Judiciário Eletrônico.
Nestes termos, não tendo sido realizada a intimação pessoal da parte autora, para manifestar-se acerca
do interesse no prosseguimento do processo, prematura a extinção do feito. Sobre o assunto, leciona o
Prof. Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "Processo de Conhecimento", Forense, 3ª Ed., p. 335:
"Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte,
pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois
dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como
a ordem de arquivamento dos autos (art. 267, § 1º)". O eg. STJ assim se manifestou: PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO
CPC INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO DA CAUSA. ART. 267,VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.1.
Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a
controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.2. Pacífica a jurisprudência desta
Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-
se à intimação editalícia se desconhecido o endereço, dada a necessária comprovação do ânimo
inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese. Precedentes: REsp1137125/RJ, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.3. Agravo
regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 43290 PR 2011/0211590-2. DJe 11/09/2012. Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES) Por tais razões,DOU PROVIMENTO À APELAÇÃOpara cassar a
sentença, ordenando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, observando-se
que a parte autora deve ser intimadaPESSOALMENTEa se manifestar acerca do interesse no
prosseguimento do feito. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e devolva-se ao juízoa quo. Belém,
21 de maio de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0006876-38.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: DINAIR DO
SOCORRO DA SILVA LOBATO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204
Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE
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DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO
ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0006876-
38.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte
interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª
Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005329-60.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: LUCINILDA COSTA
DIAS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0004886-12.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: KATIA PAIVA SILVA
Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: ADVOGADO Nome:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKIOAB: 43837/PR Participação: APELADO Nome: NORTE
ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004886-12.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0000589-88.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARIA INES
MENDES BARBOSA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0000589-88.2015.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009871-24.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOSIMAR LIMA DE
FREITAS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009871-24.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
253



 
 
Número do processo: 0004640-16.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: FRANCENILDO
SOARES GIL Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004640-16.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0123724-55.2015.8.14.0000 Participação: APELANTE Nome: SORAIA COSTA
LIMA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0006898-96.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: DIELISON DA SILVA
AZEVEDO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32
Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0801939-25.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: CAMILO
CASSIANO RANGEL CANTO Participação: ADVOGADO Nome: CAMILA DE PAULA RANGEL
CANTOOAB: 21377/PA Participação: AGRAVADO Nome: IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA DE
PNEUS CARIOCA LTDA Participação: AGRAVADO Nome: ANDRE DOURADO DOS SANTOS
Participação: AGRAVADO Nome: LORENA CORAL DOS SANTOS1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801939-25.2017.8.14.0000COMARCA: ANANINDEUA /
PAAGRAVANTE:CAMILO CASSIANO RANGEL CANTOADVOGADO:CAMILA DE PAULA RANGEL
CANTO(OAB/PA nº. 21.377)AGRAVADO:IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA DE PENUS CARIOCA
LTDA; ANDRE DOURADO DOS SANTOS e LORENA CORAL DOS SANTOS.ADVOGADO:NÃO
HABILITADORELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRODESPACHO Diante do teor da
certidão de Id 539015, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05
(cinco) dias, promova a complementação do preparo, recolhendo as custas para expedição de carta de
intimação, sob pena de deserção (Art. 1.007, §2º, CPC).Recolhidas as custas, promova-se a intimação da
parte agravada.Após, conclusos.Belém/PA, 15 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO Desembargador ? Relator  
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Número do processo: 0007373-52.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: BENIVAN CORREA
BORGES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0000344-77.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARINALDA
PINHEIRO LOBATO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0000344-77.2015.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0801375-46.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO DO
BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome: SERVIO TULIO DE BARCELOSOAB: 21148/PA
Participação: AGRAVADO Nome: NADIR PIRES MARTINS1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO
DE INSTRUMENTO N.º 0801375-46.2017.8.14.0000.COMARCA: SANTARÉM/PA.AGRAVANTE:BANCO
DO BRASIL S/A.ADVOGADO:SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA 21.148-A).ADVOGADO:JOSÉ
A R N A L D O  J A N S S E N  N O G U E I R A  ( O A B / P A  2 1 . 0 7 8 - A ) A G R A V A D O : N A D I R  P I R E S
MARTINS.ADVOGADO:JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO (OAB/PA 14.519).RELATOR: Des.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. DESPACHO Intime-se o agravante para que,no prazo de 05
(cinco) dias, manifeste expressamente seu interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que, após
consulta ao Sistema Libra, constatei que a parte executada, ora agravante, realizou o pagamento
voluntário do valor devido à parte exequente, conforme se observa pela leitura da decisão datada de 18 de
outubro de 2018, que, inclusive, já transitou em julgado, conforme certidão também constante no Sistema
Libra .Após,  conc lusos.Be lém/PA,  15 de ju lho  de 2019.  CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRODesembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0800229-67.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: UNIMED DE
BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Participação: ADVOGADO Nome: DIOGO DE
AZEVEDO TRINDADEOAB: 11270/PA Participação: AGRAVADO Nome: NADIA GONCALVES DE SA
Participação: ADVOGADO Nome: ROSINES ROLIMOAB: 31512/RS Participação: AGRAVADO Nome:
ROSINES ROLIMPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁUNIDADE DE
PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO CERTIDÃO
CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que não houve recolhimento das
custas do Agravo Interno. O referido é verdade e dou fé.Belém, 16 de julho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0004475-66.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: EDIVALDO
CAETANO DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
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PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004475-66.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0006839-11.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: DRIENE VIANA
PERNA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0006839-11.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0007550-16.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: CARLOS ALBERTO
DUARTE Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0007550-16.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009552-56.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: HELLINTON
AZEVEDO DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009552-56.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0001509-62.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARIA DO
SOCORRO MENDES MACHADO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204
Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0001509-62.2015.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 
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Número do processo: 0049468-82.2013.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: LUIZ CARLOS
CAVALEIRO DE MACEDO Participação: ADVOGADO Nome: RENAN ASSUNCAOOAB: 16488/PA
Participação: APELANTE Nome: PEDRO PAULO CARDOSO DA CUNHA Participação: APELADO Nome:
FERNANDO ANTONIO CAVALEIRO DE MACEDO Participação: ADVOGADO Nome: JARBAS
VASCONCELOS DO CARMOOAB: 5206/PA Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS FRANCISCO DE
SOUSA MAIAOAB: 16953/PA Participação: ADVOGADO Nome: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIROOAB:
231 Participação: ADVOGADO Nome: MEIRE COSTA VASCONCELOSOAB: 66000ANo uso de suas
atribuições legais, a Coordenadora do Núcleo de Cumprimento da UPJ das Turmas de Direito Público e
Privadointima o Recorrido de que foi interposto Recurso Especial pela parte apelante, estando facultada a
apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.030 do CPC/2015. Belém, 16/07/2019. ANA DA
SILVA MELO ZOPPÉ BRANDAOCoordenadora do Núcleo de cumprimento daUPJ das Turmas de Direito
Público e Privado 

 
 
 
Número do processo: 0007041-85.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: DECLEIO
FAGUNDES SOARES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 Participação: ADVOGADO Nome: FELIPE CALLEGARO PEREIRA
FORTESOAB: 763-APA PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0007041-85.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0803722-81.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: EBATA -
PRODUTOS FLORESTAIS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE DE SOUZA PINTO
FILHOOAB: 974 Participação: AGRAVADO Nome: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI - EPP
Participação: ADVOGADO Nome: CESAR AUGUSTO POPINHAKOAB: 44962/SC1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803722-81.2019.8.14.0000AGRAVANTE: EBATA ?
PRODUTOS FLORESTAIS LTDAAGRAVADO: POPINHAK IMPORT E EXPORT EIRELI ?
EPPRELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Decisão
InterlocutóriaNarram os autos que a empresa Popinhak Imp. E Exp. Ltda - EPP ajuizou Ação de
Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar e Perdas e Danos em face de EBATA Produtos Florestais Ltda
em litisconsórcio com Madeireira Alto Giro Belém requerendo a proteção possessória de área de
140.071,48 m² (fls. 305/330 ? ID nº 1737782) localizada no Distrito Industrial de Icoaraci.Inicialmente o
juízo de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada (fls. 507/509 ? ID nº 1737801), sob a justificativa de que
?não foram apresentadas testemunhas e nem indícios capazes de demonstrar o exercício pelo autor de
uso e posse anterior justa, de boa-fé, mansa e pacífica em relação ao imóvel objeto da possessória,
anterior à data do esbulho praticado pelos réus?. Consignou ainda que ?a data em que a autora tomou
ciência da suposta turbação e esbulho, e registrou o boletim de ocorrência para denunciar supostos crimes
ambientais na área praticados pela ré, ocorreu em 23.08.2014 e da data da propositura da ação ocorreu
somente em 24.04.2016, logo há mais de 1ano e 1 dia daquela data termo inicial. Assim, ainda que
houvesse indícios de posse legítima da autora, o que inocorreu, não assistiria à autora o direito ao pleito
liminar em tutela de urgência, por não preencher o requisito legal do art. 588, caput do CPC, aplicando-se
ao caso o procedimento comum, conforme parágrafo único do art. 558, do CPC?.A empresa
requerida/agravante EBATA apresentou contestação (fls. 40/55 ? ID nº 1737635) realizando pedido
contraposto no sentido de conceder proteção possessória nas seguintes áreas: área de 38.348,56 m²
entre o lote 15 e o lote 21 constituída por uma parte de terra firme e outra parte de terra inundável; área de
16.031,06 m²localizada no Setor B, quadra 6, lote 15 e área alagada de 4.098,52 m² localizada no setor B,
quadra 6.Aduz a agravante que, antes que o juízoa quose manifestasse quanto à especificação de provas,
a autora/agravada, invadiu à força a área do porto da agravante, violando a posse e a propriedade
utilizando pessoas armadas para tal fim, o que ensejou a formulação de pedido incidental de tutela de
urgência de reintegração de posse.Em relação ao pedido incidental, o juízo negou a concessão da medida
nos seguintes termos:?(...) Verifico pelos fatos narrados e documentos acostados ao pedido incidental de
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tutela de urgência que a ré não cumpriu os requisitos do art. 561 do CPC e nem os requisitos do art. 300
do CPC. (...)Não há possibilidade de concessão ao pleito da ré em sede de tutela de urgência antecipada
de mérito, haja vista que a ré além de não comprovar o exercício de posse efetiva anterior a do autor
sobre as referidas áreas demandadas, não demonstrou também a existência da probabilidade de
reconhecimento do direito alegado em futura sentença final de mérito e nem da existência do risco atual ou
iminente de prejuízo.A demanda é complexa, que exigirá dilação probatória, em especial prova pericial, e
intimação da CDI para obter informações sobre as áreas do litígio e sobre seu interesse em integrar a lide,
haja vista que a cessão e outorga de direitos de posse feitas as partes impôs obrigações a estas sob a
fiscalização da CDI, que será fundamental para formação da convicção deste juiz durante a instrução do
processo para julgamento do caso.Pairam dúvidas quanto à identificação, localização, limites e
confrontações existentes entre as áreas dos lotes objeto da controvérsia entre as partes e seus
confinantes, que precisam ser esclarecidas durante a instrução, mediante prova pericial.A título de
observação os boletos de pagamento de IPTU?s, as fls. 618/619 e as licenças de operação emitidas pela
SEMAS juntadas pela ré EBATA com o fim de provar exercício de posse, inclusive a última as fls. 620 só
indicam o direito para ocupação e exercício de atividade industrial e econômica sobre único lote n. 15.
setor B. quadra 4. Referente a área portuária para fins de turismo, trapiche, ancoradouro.Ademais não há
probabilidade do exercício de posse efetiva em face das demais áreas pleiteadas, já que as escrituras
públicas e certidões de registros imobiliários juntadas aos autos referentes aos demais lotes não induzem
por si só, a prova de exercício de posse, apenas de propriedade, já que a posse legítima e justa, é o poder
de fato de uso, gozo e fruição sobre o bem de forma efetiva e por atividade exteriorizada, com o animus de
dono, dando-lhe destinação sócio econômica, em cumprimento as normas ambientais.Não há evidências,
até então, nos autos que a autora estaria obstruindo o portão de acesso da área portuária da ré, ou
impedindo o exercício da posse da ré, já que a posse anterior da ré sobre as referidas áreas não está
demonstrada, logo não há que se falar em ocorrência de esbulho possessório.Ante o exposto, ausentes os
pressupostos do artigo 561, 562 e art. 300, caput do NCPC,INDEFIROa tutela liminar de urgência?.
Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso de agravo de instrumento aduzindo que adquiriu uma
área portuária a qual é composta por três lotes que somam a área de 58.478,14 m². Afirma que desde a
aquisição da área a agravante a ocupa de maneira ordeira, responsável e sustentável, pagando o
respectivo IPTU, cujos comprovantes constam nos autos, o que por si só já seriam suficientes para
comprovar a propriedade e a posse longa, duradoura, ininterrupta, mansa, pacífica e legal das áreas
adquiridas.Aduz ainda que desde o início das atividades da empresa, a agravante utiliza o porto de sua
propriedade cuja licença foi emitida pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do
Estado do Pará sob o nº 180/2004, tendo recebido ainda a Licença de Operação sob o nº 882/2005, com
renovações sucessivas até a data de 03/09/2022.Assevera que a empresa autora/agravada, diante da falta
êxito do pleito liminar da ação, procedeu com o esbulho da área objeto, realizando depredações ao meio
ambiente e às benfeitorias, invadindo a área do imóvel, deixando pessoas armadas, bloqueando o acesso
ao terreno.Relativamente aos termos da decisão objurgada, a agravante assevera, no que diz respeito à
ausência de comprovação do exercício de posse efetiva anterior a da agravada Popinhak sobre as áreas
demandadas, que a decisão mostra-se contraditória, visto que o juízoa quo, ao analisar o pleito liminar da
empresa autora negou-lhe o deferimento ao argumento de que, ?em audiência de justificação não foram
apresentadas testemunhas e nem indícios capazes de demonstrar o exercício pelo autor de uso e posse
anterior justa, de boa-fé, mansa e pacífica m relação ao imóvel da possessória, anterior à data do suposto
esbulho praticados pelos réus?. Desse modo, conclui que se o magistrado já havia reconhecido a
inexistência de prova da posse anterior da agravada, afirmando que desde 2014 a agravante se
encontrava na posse da área reivindicada, não poderia agora suscitar a inexistência de prova de que a
agravante estivesse na posse do imóvel invadido violentamente pela agravada.Aduz ainda que, em que
pese o juízo de primeiro grau consignar que há dúvidas em relação à identificação, localização, limites e
confrontações existentes entre as áreas dos lotes objetos da controvérsia, este pontuou na decisão
impugnada que, tanto o IPTU como as licenças ambientais da SEMAS apresentadas pela empresa
agravante, referem-se ao direito de ocupação e exercício de atividade industrial e econômica sobre único
lote n. 15, setor b, quadra 4 referente à área portuária para fins de turismo, trapiche, ancoradouro.
Segundo a agravante somente essa informação já seria suficiente para o deferimento da tutela
pretendida., uma vez que o licenciamento das atividades por si só demonstra a propriedade e a posse da
área em litígio.Acrescenta neste ponto que a autora/agravada enunciou claramente que a área guerreada
diz respeito àquela onde está localizado o porto da agravante.A agravante refuta ainda a alegação do juízo
de que ?não há evidências, até então, nos autos que a autora estaria obstruindo o portão de acesso da
área portuária da ré, ou impedindo o exercício da posse da ré, já que a posse anterior da ré sobre as
referidas áreas não está demonstrada, logo não há que se falar em ocorrência de esbulho possessório?.
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Para tanto, diz que os mapas de localização e as fotos constantes dos autos provam cabalmente o
alegado.Pontua que fotos tiradas na data de 08/02/2017 indicam o portão da empresa com placa
identificadora de investimento FNO com nome da empresa agravante. E, na foto, tirada na data de
14/03/2019 época do esbulho o mesmo portão que identifica a área do porto consta com duas placas
identificadoras da empresa Popinhak, razão pela qual resta comprovado o esbulho possessório.Assim,
pretende, por meio de tais alegações, demonstrar o requisito da probabilidade do direito alegado.No que
tange ao requisito do fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, alega que está patente
tendo em vista que a agravada Popinhak está fazendo depredações da área da agravante, que se
encontra impossibilitada de acessar o seu porto, importante para o desenvolvimento de sua atividade
empresária, uma vez que é de lá que recebe os produtos madeireiros utilizados no processo fabril,
restando prejudicada a possibilidade de continuidade das atividades produtivas e empresariais, colocando
em risco todos os outros recursos patrimoniais.Ao fim, requer a concessão de efeito ativo a fim de que seja
concedida a reintegração de posse em favor da agravante. Às fls. 1253/1278 (ID nº 1821671), a empresa
agravada compareceu espontaneamente nos autos do presente recurso apresentando contrarrazões, na
qual requer preliminarmente a extinção do recurso tendo em vista que o pedido formulado mostra-se
incerto.De acordo com a agravada, são várias as áreas elencadas nos autos, porém, nem todas as
propriedades deduzidas pela agravante são controvertidas e, em alguns casos, não se sabe exatamente
onde tais áreas se situam. Diante de tal fato, aduz que há prejuízo ao próprio direito de defesa da
agravada, não pela qual a admissibilidade do agravo de instrumento deve ser rejeitada.No mérito, aduz
que as matérias de fato suscitadas pela agravante são desprovidas de veracidade. Para tanto, assevera
que a empresa agravante, desde muito antes da propositura da ação possessória, empreendia invasões
não só na área de titularidade da agravada, bem como promovia devastações ambientais, aterros ilegais
em área pública de preservação permanente e várzea sem qualquer licença ambiental específica.
Acrescenta que a agravante foi inúmeras vezes autuada pelos órgãos ambientais em razão da depredação
do meio ambiente.Assevera ainda que a área à beira e ao longo do Rio Maracacuera/Igarapé do Outeiro é
de domínio da União, conforme Nota Técnica expedida pela Secretaria do Patrimônio a União, tendo o
ente concedido a Outorga de Inscrição de Ocupação à empresa agravada. Aduz que o referido título
conferido à agravada pela União confere o direito e o dever de exercer a ação possessória a quem
injustamente a detenha, sobretudo quando se verificar abuso de direito e reiteradas infrações de cunho
ambiental por terceiros.Afirma ainda que os requerimentos de inscrição de ocupação foram realizados em
08/07/2014, e definitivamente concedidos em 24/07/2017, retroagindo à data do requerimento. E, portanto,
havendo título hábil a conferir a posse à agravada, descabe falar em invasão por parte desta, mas tão
somente o exercício regular de direito reconhecido na defesa das áreas.Diante de tais considerações,
aduz que não existe prova do exercício da posse efetiva por parte da empresa agravante, salientando que
no sítio eletrônico da agravada consta que a atividade empresarial é desenvolvida no Lote 13, quadra 06,
setor B do Distrito Industrial de Icoaraci.Afirma que, no que diz respeito aos alegados três lotes
constituidores da área do porto consistem em áreas que sequer possuem contornos delineados dentro do
mapa do Distrito Industrial de Icoaraci.Impugna ainda os documentos apresentados pela agravante,
pontuando que as licenças ambientais apresentadas dizem respeito ao lote 13, quadra 06, setor b, do
Distrito Industrial de Icoaraci.Conclui, portanto, que não estão presentes os requisitos necessários para a
concessão da antecipação de tutela recursal, uma vez que o caso comporta ampla dilação probatória, com
realização de prova pericial acerca da delimitação da área em litígio.Por derradeiro, requer,
preliminarmente o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento e, caso ultrapassada a questão
inicial, seja negado provimento ao recurso.É o relatório.Conforme relatado, a parte agravada argui em
preliminar que o recurso não merece ser conhecido sob a justificativa de que a agravante formula pedido
incerto, vez que não especifica a área a que pretende ser reintegrada, prejudicando o exercício do direito
de defesa da agravada.Rechaço à primeira vista o argumento apresentado.Impende pontuar neste quesito
que, nos termos do artigo 322, §2º, do CPC-2015, o julgador deve analisar o conjunto da postulação da
parte, não podendo se ater de modo literal aos termos apresentados no pedido.No presente caso, a
empresa agravante embora não tenha especificado em seu pedido a área a que pretende ser reintegrada,
delineia ao longo da peça recursal que pretende a proteção possessória de área referente ao porto que
entende ser o conjunto das seguintes áreas: área de 38.348,56 m² entre o lote 15 e o lote 21 constituída
por uma parte de terra firme e outra parte de terra inundável; área de 16.031,06 m²localizada no Setor B,
quadra 6, lote 15 e área alagada de 4.098,52 m² localizada no setor B, quadra 6.Assim, não vislumbro
razão para a admissibilidade negativa do recurso, recusando à agravante o acesso à prestação judiciária,
razão pela qual refuto a preliminar alegada.Sendo assim, presentes os requisitos elencados nos artigos
1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil de 2015, recebo o presente recurso.O cerne do presente
recurso diz respeito à possibilidade de concessão de antecipação de tutela recursal à agravante a fim de
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que seja reintegrada à área referente ao porto necessário à continuidade das atividades empresariais
desta.O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil enuncia:?Art. 1.019. Recebido o agravo de
instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e
IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;?.Nos
termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.No presente caso, em juízo de cognição sumária, examinando os documentos juntados pela
empresa agravante, verifico que estes não são aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada, uma
vez que as cópias das licenças de operação (fls. 112/120- ID nº1737654 a 1737655), os quais a agravante
precipuamente embasa a probabilidade do seu direito, não demonstram de forma cabal a posse anterior
sobre a área litigada, pois consta nos referidos documentos localização diversa da localização da área
guerreada.No que tange à arguição da agravante de que haveria a probabilidade do direito alegado tendo
em vista que foi negada a medida liminar de reintegração de posse à agravada requerida na ação
originária sob o fundamento de que esta não conseguiu comprovar que a posse anterior do imóvel,
entendo que essa alegação é frágil, haja vista que o pronunciamento judicial deu-se em cognição
superficial, sem força vinculante e sem definitividade, não possuindo o condão de embasar proteção
possessória incidental.Ademais, no que tange ao risco de dano, não há elementos que corroborem com a
alegação de que a empresa estaria impedida de exercer suas atividades.Desta forma, ausentes os
requisitos necessários, indefiro a medida pleiteada.Intime-se a parte agravada para apresentar
contrarrazões, sendo-lhe facultado juntar cópias das peças necessárias (art.1.019, II do CPC).Belém-PA,
16 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0077711-65.2015.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: J. V. M. R.
Participação: APELADO Nome: J. B. R. Participação: ADVOGADO Nome: WELLINGTON DA CRUZ
MANOOAB: 76 1ª  TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL N.  º  0077711-
65.2015.8.14.0301.JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM.APELANTE: J. V. M.
R.REPRESENTANTE LEGAL: J. D. S. M.APELADA: J. B. R.MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MANOEL
SANTINO DE NASCIMENTO JUNIOR.RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto porD. G.
A.,representado por sua genitora, assistidos pela Defensoria Pública, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara de Família de Belém, nos autos daAção de Execução de Alimentosajuizada contraJ. B.
R., pelo rito do art. 733 do CPC73 (prisão civil), que julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 485, IV e VI do CPC/15, sob o fundamento de abandono da causa.Em suas razões (ID
n.º 469737 ? pág. 72/81), pugna o autor/apelante pela anulação da sentença porerror in procedendo.Aduz
que o juízo singular não poderia ter extinto o processo por suposta desídia, alegando a necessidade de
prévia intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, conforme preconiza o art. 186, §2º c/c
art. 485, § 1º do CPC/15.Afirma que a alegação de que o autor teria se quedado inerte quando intimado
para informar o endereço atual do executado não se sustenta. Afinal, já havia peticionado em momento
anterior (fls. 46/47), fornecendo o endereço atualizado do devedor, não havendo motivos para a repetição
de ato processual que já constava dos autos, fato que poderia ser comprovado pela simples leitura da
certidão lavrada pelo Oficial de Justiça responsável pela prisão civil do executado (ID 469737 - pág.
64).Diz que apesar de constar na referida certidão que o oficial de justiça deixou de proceder a prisão civil
do apelado, tal fato não pode levar a conclusão de que o executado não reside no endereço fornecido,
uma vez que, nos termos da própria certidão, o meirinho foi informado, pela genitora do apelado, que ele
estaria viajando.Menciona que é clara a tentativa de ocultação do Executado, cuja genitora busca proteger
através de informações evasivas sobre o seu paradeiro ao Sr. Oficial de Justiça. Argumenta que a falta de
interesse de agir não se confunde com abandono da causa, sendo situações juridicamente distintas, com
requisitos legais diferentes.Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para anular a sentença,
prosseguindo-se com a ação executiva.Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID 469737 - pág.
12).Encaminhados os autos a esta instância recursal, coube-me a relatoria, após regular distribuição por
sorteio, ocasião em que recebi o apelo apenas no efeito devolutivo (ID 525504).Instado a se manifestar, o
d. representante do MPE exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n.º
1931379).Vieram conclusos.É o relatório.DECIDO. DOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO AO RECURSO,
NOS TERMOS DO ART. 932, V, E VIII DO CPC C/C ART. 133, XII, ?D? DO RITJE/PA.Presentes os
pressupostos de admissibilidade recursais intrínsecos e extrínsecos, além de possível a decisão
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unipessoal, conheço da insurgência para lhe dar provimento monocrático.Explico.Ab initio, note-se que
embora o fundamento legal utilizado na sentença tenha sido a falta de condição da ação (CPC, art. 485,
VI) e pressupostos processuais (CPC, art. 485, IV), é pouco mais que evidente que o fundamento jurídico
foi o abandono da causa, por não ter o autor promovido os atos e diligências que lhe incumbiam (CPC, art.
485, III e § 1º).Assim, uma vez que a fundamentação legal não se confunde com fundamentação jurídica,
deve prevalecer aratio decidendiextraível da decisão.Pois bem.No caso concreto, acompanho
integralmente o conciso e bem lançado parecer ministerial de ID n.º 1931379, de lavra do d. Procurador de
Justiça Manoel Santino Nascimento Junior.Isso porque não merece prosperar a alegação contida na
sentença de que a parte Exequente não atendeu determinação judicial imprescindível ao regular
andamento do feito.Da leitura da certidão lavrada pelo oficial de justiça responsável pela prisão do
apelado, não se pode concluir que o executado não reside no endereço fornecido para a referida diligência
(ID 469737/P. 64).Por oportuno, transcrevo a manifestação docustus iuris,in litteris: ?(...) Consta na
referida certidão que o oficial de justiça se dirigiu ao endereço fornecido e foi recebido pela genitora do
recorrido em duas oportunidades distintas, nas quais foi informado que o executado estaria viajando e não
residiria no local. Conforme sustentou o recorrente em suas razões recursais, o simples fato da genitora do
recorrido ter declarado, perante o oficial de justiça, que o seu filho não reside no local, não significa que o
executado não reside, de fato, naquele endereço. Ressalto que a declaração da genitora do apelado não
goza de qualquer presunção de veracidade e deve ser encarada com reservas, haja vista que se trata de
pessoa com interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, que é, obviamente, o seu filho.
Nesse sentido, entendo que era desnecessária a intimação do recorrente para apresentar o endereço
atualizado do recorrido, uma vez que não se pode concluir que o endereço fornecido não estava correto.
Ante todo o exposto, entendo que não estava caracterizada a falta de interesse de agir do apelante, não
havendo, portanto, respaldo para a extinção do processo sem a resolução do mérito, com base na regra
do art. 485, VI, do CPC. (...)? Assim, se a certidão do meirinho goza de presunção de veracidade e
legitimidade, o mesmo não se pode dizer das informações prestadas pela genitora do Executado.Em
resumo, se se verifica nos autos que anteriormente a parte Exequente já havia informado o endereço atual
do Executado, seria de todo desnecessária ? exceto se sobreviesse dúvida fundada ?, a intimação para
que informasse novamente o mesmo endereço.Afinal, a declaração unilateral da genitora do Executado,
por óbvio, não goza de presunção de veracidade, diante das circunstâncias e dos óbvios laços de
consanguinidade e natural proteção que os unem.Em todo caso, se para a emenda à inicial não é
necessária a intimação pessoal da parte (CPC, art. 321), para a extinção do feito por abandono da causa
(CPC, art. 485, III), é necessária intimação pessoal da parte, na forma do art. 485, § 1º do CPC.Em se
tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, havia ainda a necessidade de intimação pessoal do
Defensor Público, na forma preconizada no art. 186, § 1º do CPC, o que não ocorreu no caso
concreto.Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I I I ,  DO CPC. INÉRCIA DA PARTE
AUTORA/APELANTE EM PROMOVER OS ATOS E DILIGENCIAS QUE LHE INCUMBIAM. ABANDONO
DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO, BEM COMO DA
AUTORA/APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO § 1º, DO ART.
485, DO CPC. RECURSO PROVIDO.Para extinção do processo, com arrimo nos incisos II e III do art.
485, do CPC, se faz necessária a intimação pessoal do autor, para que pratique o ato no prazo de 5
(cinco) dias, nos termos do parágrafo 1º, do citado artigo.No caso em questão, o mencionado requisito não
restou atendido, impondo-se a anulação da sentença. (TJBA. Classe: Apelação,Número do Processo:
0077755-39.2010.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 19/12/2018 )
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INÉRCIA DAS PARTES
AUTORAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORA PÚBLICA RESPONSÁVEL PELA
DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.1- Na hipótese dos autos, verifica-se que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente
para dar prosseguimento ao feito, caso em que resultou na estagnação do presente processo por elevado
lapso temporal.2- Em razão do quanto determinado pelo artigo 148 da Lei Orgânica da Defensoria Pública
do Estado da Bahia nº 26/06, assim como o artigo 44, da Lei Complementar nº 80/94, que concedem
prerrogativa legal de intimação pessoal da Defensoria Pública nos processos administrativos e judiciais,
resta patente o cerceamento de defesa, o que acarreta a nulidade processual.3- Devido ao cerceamento
de defesa ocorrido na demanda, deve a sentença singular ser anulada em sua integralidade e os autos
retornados ao Juízo originário.APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJBA. Classe: Apelação,Número do
Processo:  0013892-42.1992.8.05.0001,Rela tor (a) :  MARIA DO SOCORRO BARRETO
SANTIAGO,Publicado em: 30/09/2015) Assim, resta cristalino que o juízoa quodeixou de observar as
normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a
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anulação da sentença.À vista do exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ao tempo que LHE
DOU PROVIMENTO, para anular o provimento jurisdicional alvejado e determinar ao Juízo de origem que
dê regular continuidade ao processamento do feito.Belém/PA, 16 de julho de 2019. Desa.MARIA DO
CÉOMACIELCOUTINHORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0805343-16.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: KELLY DE
ANDRADE RODRIGUES Participação: ADVOGADO Nome: ITAMAR GONCALVES CAIXETAOAB:
10613/PA Participação: AGRAVADO Nome: ROBERTA DE SANTANA GAIA Participação: ADVOGADO
Nome: JULIANO LUIS ZUCATELI GUZZOOAB: 14882/PA Participação: ADVOGADO Nome: MARCEL
CEZAR DA CRUZOAB: 17167/PA Participação: AGRAVADO Nome: BANCO BRADESCO SA1ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO DE INSTRUMENTO ? Nº. 0805343-16.2019.814.0000COMARCA:
MARABÁ / PA.AGRAVANTE:KELLY DE ANDRADE RODRIGUES.ADVOGADO:ITAMAR GONÇALVES
CAIXETA ? OAB/PA nº10.613.AGRAVADO:ROBERTA DE SANTANA GAIA.ADVOGADO:MARCEL
CEZAR DA CRUZ ? OAB/PA nº 17.167.ADVOGADO:JULIANO LUIS ZUCATELLI GUZZO ? OAB/PA nº
14.882RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Vistos e etc. Sem delongas, verifico
que a ação de origem se trata de uma anulatória de consolidação de propriedade c/c nulidade de
arrematação de bem (proc. nº 0803258-70.2019.814.0028). Tal demanda foi ajuizada pela Agravada
somente contra o Banco Bradesco S/A, quando, em verdade, deveria a Autora, no mínimo, incluir a
Recorrente no polo passivo da demanda, eis que ela é a atual proprietária do bem ante a arrematação em
hasta pública, nos termos do documento de fls. ID 1900673 ? pág. 21/22.Com efeito, a Agravante solicitou
seu ingresso no feito perante o juízo da origem em 13/06/2019, tendo nesta oportunidade tomado ciência
inequívoca (conforme alegado por si) da decisão atacada e que abaixo será sintetizada.Muito embora o
juízo da origem ainda não tenha se pronunciado acerca da admissão da Recorrente como assistente
litisconsorcial (art. 124 do CPC), este Relator não vislumbra óbice quanto a sua legitimidade para a
interposição do presente recurso, ante a demonstração da qualidade de titular da relação jurídica travada
na ação da origem.Pois bem. Odecisiumatacado concedeu tutela antecipada em favor da Recorrida,
suspendendo a liminar de reintegração de posse concedida à Recorrente nos autos da ação nº 0806488-
57.2018.814.0028, sob o único fundamento de que, em tese, não teria havido a constituição em mora da
Agravada, para fins de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Banco Bradesco S/A (credor
fiduciário), relativo ao imóvel objeto da presente demanda.Todavia, em cognição sumária, verifico a
ausência de verossimilhança das alegações da Agravada, bem como vislumbro indícios de violação ao
princípio da boa-fé objetiva dovenire contra factum proprium.In casu,verifico que a própria Agravada, na
petição de fls. ID 1900682 ? pág. 01/06 (apresentada nos autos da ação ordinária nº 0042235-
09.2015.814.0028), alegou que:?recebeu notificação extrajudicialvia Cartório (ofício nº 097/2016 em
anexo), a mando da Requerida (BANCO BRADESCO S/A) cobrando a dívida aqui ora já discutida
judicialmente...Na referida notificação consignou-se, inclusive, prazo de 15 (quinze) dias para purga do
débitode R$-35.371,70,sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária
? BANCO BRADESCO?(grifei).Ademais, da referida liminar de reintegração de posse concedida em favor
da ora Agravante e em desfavor da ora Agravada,nãohouve a interposição do recurso cabível, razão pela
qual não poderia o juízo de piso, em processo diverso, sustar os efeitos daquela liminar. Outrossim, a
presente ação anulatória de consolidação de propriedade c/c nulidade de arrematação de bem (proc. nº
0803258-70.2019.814.0028) não foi proposta contra a Agravada, mas tão somente contra o Banco
Bradesco S/A, razão pela qual não poderia a Recorrente ser prejudicada com a sustação da liminar de
reintegração de posse em ação onde que sequer foi incluída como parte.Nesses termos, entendo pela
ausência de verossimilhança das alegações do Autor / Agravado, pelo queDEFIROo efeito suspensivo
pleiteado pela Recorrente.Diante disso:1. Com fulcro noart. 1.019, I, do CPC/2015,recebo o presente
Agravo de Instrumento no efeitoSUSPENSIVOe devolutivo;2. Comunique-se o juízoa quoacerca do teor da
presente decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015).3. Proceda-se à intimação da parte agravada por meio de
seu procurador, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015 para, querendo, contrarrazoar o recurso.4.
Cumprido o acima determinado, voltem-me conclusos. Belém/PA, 15 de julho de 2019. CONSTANTINO
AUGUSTO GUERREIRODesembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0805896-63.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: ANTONIEL
MIRANDA SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: ANNE VELOSO MONTEIROOAB: 22996/PA
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Participação: ADVOGADO Nome: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIROOAB: 10826/PA Participação:
AGRAVADO Nome: Presidente da Câmara de Vereadores de Igarapé - MiriVistos.Intime-se o agravante
para que proceda a correta identificação e classificação dos documentos anexados a este recurso, eis que
há especificação genérica dos documentos juntados, o que dificulta a análise dos autos, nos termos do
artigo 17 da Resolução nº 185/2013 c/c o artigo 6º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
rejeição do recurso.Cumpra-se.Belém/PA, 16 de julho de 2019. ROSILEIDE MARIA DA COSTA
CUNHADesembargadora 

 
 
 
Número do processo: 0802066-89.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Participação: ADVOGADO Nome: AMANDIO FERREIRA
TERESO JUNIOROAB: 16837/PA Participação: AGRAVADO Nome: ANDERSON FABRICIO CARDOSO
DA MOTA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802066-
89.2019.8.14.0000AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDAAGRAVADO:
ANDERSON FABRICIO CARDOSO DA MOTARELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Decisão MonocráticaTrata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embracon
Administradora de Consórcio Ltda em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Belém no bojo de Ação de Rescisão Contratual que aplicou multa prevista no
art. 334, §8º do CPC-2015, por entender que a preposta Samara Andreia da Silva Correa não é
funcionária da empresa e não tem nenhum conhecimento a respeito do caso, impossibilitando a tentativa
de acordo entre as partes.Narram os autos originários (Processo nº 0871570-89.2018.8.14.0301)que o
agravado Anderson Fabricio Cardoso da Mota ajuizou Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de
Valores c/c Danos Morais em face de Embracon Administradora de Consórcio Ltda, tendo o juízoa
quodeterminado a citação da empresa ré para comparecimento em audiência de conciliação, sancionável
por meio de multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida com a ação em caso de
não comparecimento injustificado.Consta ainda que por ocasião da audiência, o magistrado constatou que
a preposta da ré não era funcionária da empresa e não tinha nenhum conhecimento a respeito do caso, o
que impossibilitaria qualquer tentativa de acordo entre as partes, razão pela qual aplicou a multa prevista
no artigo 334, §8º do CPC-2015.Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso aduzindo que a lei
não exige que o preposto seja funcionário da empresa, bastando que este esteja devidamente
credenciado, sem qualquer outra restrição ou disposição.Acrescenta que exerce atividade em todo o
território nacional e está sujeita à multiplicidade de processos e, tal circunstância faz com que mais se
assente a conclusão da preposição por terceiro qualquer, devidamente credenciado.Aduz que os artigos
1.169 a 1.171 do Código Civil dispõem sobre o preposto, contudo não indicam a necessidade de
existência de vínculo empregatício. Sendo necessário tão somente a relação de dependência ou a
prestação de serviço sob o interesse ou o comando de outrem.Afirma ainda que não há necessidade de
conhecimento do fato, porquanto não participou da contratação, não tendo condições de saber do negócio
jurídico.Por fim, requer a reforma da decisão que aplicou a multa prevista no art. 338, §8º do CPC tendo
em vista que a preposta não é funcionária da Embracon.É o relatório.Verifico,prima facie, que o presente
recurso não merece ser conhecido, posto que incabível.Conforme relatado, os agravantes pretendem a
reforma da decisão que aplicou a multa prevista no artigo 338, §8º do CPC-2015 em razão da preposta
não ser funcionária da empresa Embracon. Ora, o Código de Processo Civil ? 2015, elenca em seu art.
1.015 as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se encontra a
pretensão dos agravantes,verbis:?Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:I - tutelas provisórias;II - mérito do processo;III - rejeição da alegação
de convenção de arbitragem;IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;V - rejeição do
pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;VI - exibição ou posse de
documento ou coisa;VII - exclusão de litisconsorte;VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;XII
- (VETADO);XIII - outros casos expressamente referidos em lei.Parágrafo único. Também caberá agravo
de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.? Em que pese a
agravante afirme que o caso amolda-se à hipótese de mérito do processo, não verifico a subsunção da
decisão agravada ao referido inciso, tendo em vista que o cerne da ação originária diz respeito à rescisão
contratual com restituição de valores e indenização por danos morais.À vista do exposto, com fulcro no
artigo 932, inciso III, do CPC,não conheço do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
263



inadmissível, ante a ausência do requisito extrínseco do cabimento.Belém-PA, 16 de julho de 2019.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0802247-27.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: EVANDRO
GONCALVES FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE
GONCALVESOAB: 39938/DF Participação: AGRAVANTE Nome: COMPANHIA AGROPECUARIA DO
JAHU Participação: ADVOGADO Nome: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE GONCALVESOAB: 39938/DF
Participação: AGRAVADO Nome: FRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE Participação:
ADVOGADO Nome: CAIRO ROBERTO BITTAR HAMU SILVA JUNIOROAB: 17042/DF Participação:
ADVOGADO Nome: MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOSOAB: 00000A Participação: ADVOGADO
Nome: ANTONIO RUBENS DE FRANCA LINHARESOAB: 6373 Participação: ADVOGADO Nome: HUGO
PINTO BARROSOOAB: 2727TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ AGRAVO DE
INSTRUMENTO (202) - 0802247-27.2018.8.14.0000AGRAVANTE: EVANDRO GONCALVES FERREIRA,
COMPANHIA AGROPECUARIA DO JAHUAGRAVADO: FRANCISCO EDUARDO DE LIMA
ANDRADERELATOR(A):Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO EMENTA ACÓRDÃO
? ID ____________ ? PJE ? DJE Edição ______/2019: ___/JULHO/2019.1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802247-
27.2018.814.0000COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / PAEMBARGANTE:FRANCISCO
EDUARDO DE LIMA ANDRADE.ADVOGADO:LUIZ ADRIANO ARTIAGA DA ROSA ? OAB/PA nº. 14.227-
A . A D V O G A D O : W A L M I R  H U G O  P O N T E S  D O S  S A N T O S  J U N I O R  ?  O A B / P A  n º
15.317.ADVOGADO:CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA ? OAB/DF nº 17.042.ADVOGADO:OPHIR
FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR ? OAB/PA nº 3.259.EMBARGADO:COMPANHIA AGROPECUÁRIA
DO JAHÚ.EMBARGADO:EVANDRO GONÇALVES FERREIRA.ADVOGADO:ANA PAULA DE
ALBUQUERQUE CAVALVANTE? OAB/DF nº 39.938.RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO. EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DESCABIMENTO. QUESTÕES ACERCA DA NULIDADE DA CITAÇÃO E INOCORRÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANALISADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO Vistos,
relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores
que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de
votos ePOR UNANIMIDADEemCONHECERdo recursoe lheREJEITAR,para manter inalterado o Acórdão
de fls. ID 1396690 ? pág. 01/13, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto do
relator.Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro ?Relator, Desª. Maria do Ceo Maciel
Coutinho ?Presidentee Des. Roberto Gonçalves de Moura.Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária, ao primeiro (1º) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e
dezenove (2019).CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRODesembargador ? Relator RELATÓRIO 1ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
0802247-27.2018.814.0000COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / PAEMBARGANTE:FRANCISCO
EDUARDO DE LIMA ANDRADE.ADVOGADO:LUIZ ADRIANO ARTIAGA DA ROSA ? OAB/PA nº. 14.227-
A . A D V O G A D O : W A L M I R  H U G O  P O N T E S  D O S  S A N T O S  J U N I O R  ?  O A B / P A  n º
15.317.ADVOGADO:CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA ? OAB/DF nº 17.042.ADVOGADO:OPHIR
FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR ? OAB/PA nº 3.259.EMBARGADO:COMPANHIA AGROPECUÁRIA
DO JAHÚ.EMBARGADO:EVANDRO GONÇALVES FERREIRA.ADVOGADO:ANA PAULA DE
ALBUQUERQUE CAVALVANTE? OAB/DF nº 39.938.RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO.RELATÓRIO Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Trata-se deEMBARGOS DE
DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO,oposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça
porFRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE, nos autos daAção de Execução nº 0002163-
73.2009.814.0017, diante de seu inconformismo com o Acórdão de fls. ID 1396690 ? pág. 01/13, que
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos Embargados,
reconhecendo a prescrição originária da pretensão executiva, aplicando efeito translativo ao recurso para
extinguir o processo com resolução do mérito.Razõesàsfls. ID 1438136 ? pág. 01/14,tendo o embargante
aduzido que o Acórdão atacado seria omisso e obscuro, eis que não foram enfrentadas outras matérias
que, em tese, seriam aptas a interromper a prescrição, bem como de que não teria havido a análise do
cumprimento dos deveres do Autor relativos a citação dos devedores, o que ensejaria a aplicação da
súmula nº 106 do STJ. Ao final, requereu o prequestionamento da matéria.Mesmo tendo sido devidamente
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intimados, os Embargados não apresentaramContrarrazões.É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para
julgamento.Belém/PA,17dejunhode 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador ?
Relator VOTO VOTO Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. QUESTÕES
ACERCA DA NULIDADE DA CITAÇÃO E INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ANALISADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,
INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.Os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer odecisium,
devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade,
contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.Não obstante, o Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que:?O magistrado não é obrigado a
responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional
de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento.?(EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE
ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016).In casu,o Embargante objetiva a reanalise de possíveis
causas interruptivas da prescrição da pretensão executória e do cumprimento dos deveres dos
Exequentes em relação ao ato citatório dos devedores, irresignações estas devidamente enfrentadas, nos
termos dos itens nº 2.2.2, 2.2.4, 2.2.4.1 e 2.2.4.2, dodecisiumora vergastado.Defende, primeiramente, a
aplicação do entendimento firmado no AgRg no REsp nº 1.351.521 (DJe 05/08/2013), segundo a qual o
efetivo marco interruptivo da prescrição seria a data do ajuizamento da ação, e não a citação. Este julgado
apresentou como razão de decidir oREsp nº 1.120.295/SP, julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o qual, partindo da intepretação sistemática do antigo art. 219, §1º, do CPC/73 c/c art. 174, do
CTN, assentou que a interrupção da prescrição se caracterizaria com despacho que ordena a
citaçãoOcorre que, tanto no caso doAgRg no REsp nº. 1.351.521quanto no precedente formado no
julgamento doREsp nº 1.120.295/SP,compreendeu-se que somente a citação válida operava efeitos
retroativos que conduziam a interrupção do prazo prescricional. Significa dizer, o ajuizamento da ação ou o
despacho que ordena a citação somente resultaria termo interruptivo da prescrição na hipótese de citação
válida; esta seria então pressuposto para ocorrência daqueles termos. Ora, como se verificará mais
adiante, a hipótese dos autos possui singularidade que distância o caso concreto dos julgados acima, na
medida em que se afere a existência de nulidade da citação. Portanto, há distinção do caso dos autos em
relação aos julgados do Superior Tribunal de Justiça, acima referidos.De se ver, assim, que a propositura
da presente execução extrajudicial não gera interrupção do prazo da prescrição originária, pois, para tanto,
deveria restar válida a citação por edital, o que não aconteceu.Por sua vez, aduziu que o art. 202, I, do
CC/02, dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação deveria ser o ato a ser considerado como
apto a interromper a prescrição, contudo, mais uma vez não assiste razão ao Embargante, posto que o
Tribunal da Cidadania já assentou que a referida regra do CC/02 não é relativa ao momento em que se
interrompe a prescrição, mas sim que, uma vez interrompida, condiciona oefeito interruptivo da
prescriçãoa partir do despacho que ordenar a citação, posto que o art. 202, I, do CC/02, é expresso ao
afirmar:?se o interessado a promover no prazo ena forma da lei processual?(grifei).Isto posto, a lei
processual referida no artigo é exatamente o Código de Processo Civil o qual, a época dos fatos objetos
de análise, discorria em seu art. 219 que o ato capaz de interromper a prescrição era acitação válida.(STJ
- EAREsp 1294919 / PR, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CE - Corte Especial, publicado no DJe em
13/12/2018). Dessarte, descabida é a alteração da conclusão firmada no Acórdão embargado.Por fim, o
Embargante alega omissão do Acórdão relativo aosupostocumprimento do Exequente no tocante aos seus
deveres relativos ao ato de citação dos devedores, necessidade de reavaliação dos artigos do CPC/1973
relativos a citação por hora certa e a aplicação da súmula nº 106/STJ. Todavia, como afirmado alhures, os
itens de nº 2.2.4, 2.2.4.1 e 2.2.4.2 repelem veementemente a pretensão do embargante, tendo havido a
seguinte conclusão no Acórdão:?Deste modo, da análise dos fatos especificamente expostos neste item
2.2.4.2, resta cristalino o entendimento de que o Poder Judiciário não contribuiu, de forma exclusiva, para
a demora na efetivação da citação dos Devedores, razão pela qual, também por tais motivos, deve o
exequente suportar o ônus da prescrição originária.?Logo, repiso: é patente a ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão. Nesse sentido, Ressalta-se que?os embargos de declaração,
ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para
sanar a ocorrência de erro material,o que não se verifica na espécie.?.(EDcl no RMS 39265 / MA,
Relator(a) p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJe em 29/04/2015).Nada
obstante a ausência de omissão ou obscuridade, ainda persistem questões profundas de ordem pública
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que podem ser explicitadas, a fim de se eliminar qualquer déficit de compreensão dos argumentos que
resultaram no provimento do agravo de instrumento, bem como para se respeitar a extensão da
devolutividade deste recurso. Nesse diapasão, importante ressaltar a validade ou não da citação
editalícia.Sobre tal argumento, destaca-se quea prioria questão foi efetivamente analisada no Acórdão
embargado. Neste sentido, confira-se o trechoipsis litterisda página ID 1396690 ? pág. 08:?Contudo,
consoante a Certidão de fls. ID 525108 ? pág. 03, a Diretora de Secretaria atestou que o edital de citação
dos Executados teria deixado de atender aos incisos II, III e V, todos do art. 232, §1º, do CPC/1973. Neste
sentido, nos termos da decisão interlocutória (fls. ID 506459 ? pág. 01) agravadasomente pelos
Executados,o juízo a quoreconheceu a nulidade da citação por edital, pois além de não ter preenchidos os
requisitos do art. 232 do CPC/1973, também não teriam sido esgotados todos os meios de localização dos
Réus, para que assim fosse deferida a citação pela via editalícia.Dessarte, temos, até então, que não
ocorreu a citação pessoal dos executados, bem como de quecitação editalícia era nula(consoante: STJ -
REsp 1716842 / AM, DJe 14/11/2018).?Com efeito, do trecho supracitado, constata-se vários vícios hábeis
a fundamentar o reconhecimento da nulidade da citação por edital. O art. 232, do CPC/73, teria sido
violado, porquanto não se observou o inciso II (ausência de afixação do edital na sede do juízo); inciso III
(publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas
vezes em jornal local, onde houver); inciso V (a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o
litígio versar sobre direitos disponíveis); e, o §1º do mesmo dispositivo (inexistência de juntada aos autos
de exemplar de cada publicação do edital, bem como do anúncio, de que trata o no II deste artigo).Lado
outro, a nulidade da citação editalícia decorreu ainda da constatação de que não teriam sido esgotados
todos os meios de localização dos executados e da falta de nomeação de curador especial.A propósito,
confira-se os seguintes precedentes do STJ que corroboram o entendimento acercas das causas de
nulidade da citação por edital, mormente quando não preenchidos de seus requisitos:PROCESSUAL
CIVILE TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL: NULIDADE DE CITAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUMULA 7/STJ -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.1. Acitação editalícia é formal,exigindo seja o edital fixado na sede do
juízo, devidamente certificado (LEF e CPC),sob pena de nulidade.(STJ - REsp 1215403 / RS, Relatora
Ministra ELIANA CALMON, publicado no DJe em 28/08/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O
EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 8º, III, DA
LEI N. 6.830/80. NÃO-OCORRÊNCIA, IN CASU. VASTIDÃO DE PRECEDENTES.2. O acórdão a quo, nos
autos de execução fiscal,indeferiu a citação por edital,porque não esgotados todos os meios para
localização do devedor.3.A citação por edital integra os meios a serem esgotados na localização do
devedor.Produz ela efeitos que não podem ser negligenciados quando da sua efetivação.(STJ - AgRg no
Ag 752344 / PR, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, publicado no DJe em DJ 22/06/2006) PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE
CITAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.2.
Tendo a Corte de origem entendido que "não há que se considerar válida a citação por editaldeflagrada
nos autos,porque inexiste qualquer declaração do oficial de justiça de que o recorrido encontrava em lugar
incerto e não sabido"(fl. 179, e-STJ); "ademais,'nula a citação por edital se previamente não foram
esgotados todos os meios possíveis pra a localização do réu'" (fl. 179, e-STJ), razão pela qual decretou a
nulidade da citação e, por consequência, reconheceu a ocorrência da prescrição; entendimento contrário
demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível nesta Corte ante o óbice da Súmula
7/STJ.(STJ - AgRg no AREsp 689733 / MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado no DJe em
16/11/2015) NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973.NULIDADE DE CITAÇÃO
POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. ART. 219, § 5º, DO CPC/1973. EXPEDIENTE FORENSE
DISCIPLINADO EM ATO LOCAL. ART. 172 DO CPC/1973. SÚMULA 280/STF.2. Sobre a prescrição, o
Tribunal de origem assim se manifestou: "O texto do Edital de Citação da empresa executada foi juntado
aos autos à fl. 16, sem no entanto, constar a comprovação de publicação do mesmo,em desobediência às
determinaçõesdosincisos II e III do art. 232do Código de Processo Civil.Nesta senda, conclui-se pela
nulidade da citação editalícia da empresa executada, Dielusk Ltda, aferindo-se, entre a data da
constituição definitiva do crédito tributário, em 13 de fevereiro de 1995 e a data da publicação da sentença
de 1º grau, em 29 de setembro de 2010, um interregno de mais de 15 (quinze) anos sem que a Fazenda
Pública lograsse proceder à citação da executada. Verifica-se, portanto, o decurso do prazo prescricional
direto, que pode ser, de ofício, reconhecido pelo magistrado de 1º grau."(STJ - REsp 1701807 / PI, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 19/12/2017)Portanto,concluiu-se que, ante os vícios
apontados, manifesta a nulidade do ato citação por edital,e, tal premissa apresentou-se, de modo
consentâneo, como uma das justificações para a conclusão final do voto no sentido da prescrição. Em
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outras palavras, restando nula a citação, não ocorreu interrupção do prazo prescricional e, por
consequência, restou configurado transcurso do prazo prescricional da pretensão executória.Ainda assim,
o embargante asseverou que o Acórdão não poderia ter partido da premissa de que a citação por edital
era nula, pois tal fato não teria sido impugnado pelo Agravante / Embargado em momento oportuno, isto é,
por ocasião dos Embargos à Execuçãoem07/06/2013(fls. ID 524989 ? pág. 02). Assim, em razão da
nulidade da citação por edital não ter sido alegada na primeira oportunidade que coube aos Réus de falar
nos autos, a citação teria sido?convalidada?,sendo que o ato de comparecimento espontâneo dos
executados teria interrompido com efeitos retroativos a prescrição originária. Ventila, então, que a questão
afeta a nulidade da citação por edital teria sido acometida pela preclusão, nos termos do art. 245 do
CPC/1973, que assim dispõe:?A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.?Dessa forma, o embargante apresenta a seguinte
conclusão:?Assim, a citação convalidada(sic), interrompeu a prescrição retroagindo à data da propositura
da ação, na forma do art. 219, §1º, do CPC/1973.Entretanto, analisando detidamente a irresignação acima
exposta, que detém natureza de ordem pública,entendo que os argumentos do embargante são
inteiramente descabidos.Explico:As razões do Embargante, ao alegar que a ocorrência da preclusão
impossibilitaria o reconhecimento da nulidade da citação por edital,olvidaa regra do parágrafo único, do art.
245, do CPC/1973, que assim discorria:?Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva
decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento.?.Sobre tal
dispositivo, trago à baila a conclusão obtida pelo Min Herman Benjamin, nos autos do REsp 1385340 / RJ,
DJe 13/06/2016:?Diz o e. Ministro Mauro Campbell Marques que o INSS recebeu intimação para
responder aos Embargos de Declaração, de modo que, a partir desse momento, cabia a ele suscitar na
Corte local a nulidade cujo reconhecimento somente agora é pleiteado.Embora o Código de Processo Civil
submeta também as nulidades ao instituto da preclusão, hánorma especialque expressamente afasta tal
consequência em relação às nulidades que o juiz deva decretar de ofício. Transcrevo o que dispõe o art.
245, parágrafo único, do CPC:Art. 245.A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidadeem
que couber à parte falar nos autos,sob pena de preclusão.Parágrafo único.Não se aplica esta disposição
às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando aparte legítimo
impedimento.Em síntese, prescreve a norma acima:a) regra geral: preclui a nulidade dos atos processuais,
caso não alegada pela parte interessada na primeira oportunidade para falar nos autos;b) primeira
exceção: não há preclusão se a nulidade for passível de decretação de ofício pelo juiz; ec) segunda
exceção: afasta-se a preclusão se a parte provar legítimo impedimento para invocar a nulidade na primeira
oportunidade para falar nos autos.A nulidade apontada no caso concreto diz respeito a um pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo, ferindo não apenas a legislação federal, como princípios de
estatura constitucional (devido processo legal e ampla defesa), amoldando-se, assim, à hipótese do art.
267, IV, do CPC, isto é, matéria suscetível de conhecimento de ofício do juiz (art. 267, § 3º, do CPC),
responsável pela boa e correta condução do processo.?(grifos da origem)Como se vê, a questão afeta a
nulidade da citação diz respeito a um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo,
tratando-se, claramente, dematéria de ordem pública (REsp 1716842 / AM, DJe 14/11/2018). Dito isto,nos
exatos termos do parágrafo único, do art. 245, do CPC/1973, bem como na escorreita lição do Ministro
Herman Benjamin,não há preclusão se a nulidade for passível de decretação de ofício pelo
juiz.Ademais,ressalte-se que a presente conclusão já havia sido consignada no voto embargado,
consoante expressamente destacado às fls. ID 1396690 ? pág. 08, de modo que se entendeu que pela
inocorrência da preclusão quando se tratar de matérias que devam ser apreciadas de ofício pelo
magistrado. A nulidade da citação é uma dessas matérias, o que afasta a tese de preclusão.Reprise-se
que o comparecimento espontâneo não tem o condão deconvalidara citação por edital inquinada com vício
de nulidade, pois, como afirmado na decisão interlocutória de fls. ID 506459 ? pág. 01, e com espeque no
art. 214, §1º, do CPC/1973 ? aplicável à espécie, ocomparecimento espontâneo somenteSUPREafalta de
citação. Logo,não há que se falar em convalidação, seja do ato nulo ou da comunicação (citação)
nulificada. Neste sentido, confira-se o seguinte precedente que extingue qualquer dúvida a respeito da
conclusão alhures:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO.3.
A contradição deve ser reconhecida, porque não é compreensível tornar sem efeito todos os atos
processuais posteriores à citação, porquanto viciada, sem anulá-la (a própria citação), sendo certo queo
comparecimento espontâneo do réunão convalida a citação viciada, mas apenassupre a faltade tal ato e,
por isso,não opera efeitos retroativos.(AgInt no REsp 1308996 / PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
publicado no DJe em 04/05/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. IAC no REsp 1604412/SC. CARGA DOS AUTOS POR 9 (NOVE) ANOS. NEGAÇÃO.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE.
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SUPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.3. "É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qualo
comparecimento espontâneoaos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e
intimaçãosuprepossíveis vícios de comunicação processual,contando-se o prazo recursal eventualmente
cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a
ser impugnada" (REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 3/11/2011, DJe 11/11/2011).(STJ - AgInt no REsp 1767992 / PR, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em 07/06/2019) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITANDA INCAPAZ. AUSÊNCIA DE CURADOR AD LITEM (ART. 217
DO CPC). NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VALIDADE DO PROCESSO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES RECEPCIONADAS COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR -
PRECEDENTES. DESPACHO CITATÓRIO. ART. 8º, § 2º, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 219, § 5º, DO CPC.
ART. 174, DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.1. A citação do devedor por edital na execução
fiscal só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.
Precedentes:RESP 510791/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 20.10.2003; RESP 451030/SP, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 11.11.2002; EDRESP 217888/SP, Rel. Min. Paulo Medina, DJ de 16.09.2002; RESP
247368/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 29.05.2000).2. A citação por oficial de justiça deve preceder a
citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução
Fiscal (Lei nº 6.830/80, art. 1º).3. Malograda a citação em face da incapacidade do citando, cumpre ao juiz
designar um médico para verificar a impossibilidade, e em caso afirmativo, nomear um curador ad litem
(art. 218 do CPC).4. A oposição da exceção de pré-executividade configura comparecimento espontâneo
suprindo a falta de citação, não afetando a validade do processo.5. O artigo 40 da Lei de Execução Fiscal
deve ser interpretado harmonicamente com o disposto no artigo 174 do CTN, que prevalece em caso de
colidência entre as normas. Isto porque, é princípio de Direito Público que a prescrição e a decadência
tributárias são matérias reservadas à lei complementar, segundo prescreve o artigo 146, III, "b" da CF.6. A
mera prolação do despacho que ordena a citação do executado não produz, por si só, o efeito de
interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em
combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN.7. Precedentes:
RESP 670350 / SC ; Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 23.05.2005; AgRg no AG 607776 / PE ; Rel. Min.
FRANCIULLI NETTO, DJ de 02.05.2005; AgRg no AG 623211 / RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de
02.05.2005;RESP 671627 / RS ; deste relator, DJ de 25.04.2005.8. In casu, em face da citação defeituosa,
mercê do comparecimento espontâneo da parte (art. 214, § 1º, do CPC), a verificação da ocorrência da
prescrição deve considerar a data do oferecimento da exceção de pré-executividade, porque esta é a data
da ciência da execução pelo executado.9. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da
prescrição, prejudicada a análise das demais questões suscitadas.(REsp 837.050/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 18/09/2006, p. 289)Nesse diapasão, considerando
que o suprimento da falta de citação não opera efeitos retroativos, nem mesmo convalida a citação
viciada, tem-se que o termo em que deve ser considerado como efetivamente ocorrida a citação é a data
do comparecimento espontâneo (07/06/2013? data da oposição dos embargos do devedor). E, uma vez
que tal comparecimento ocorreu após transcurso do prazo prescricional, não há como reconhecer
interrupção deste prazo. Isto posto, deve permanecer incólume o entendimento consignado no Acórdão
embargado no sentido de que o comparecimento espontâneo ocorreuapós a consumação do prazo
prescricional quinquenal, fato este que, somado com a analítica fundamentação acerca da inaplicabilidade
ao caso da súmula nº 106/STJ, justificam a manutençãoin totumda decretação da prescrição originária da
pretensão executiva.ASSIM, ante todo o exposto,REJEITO os embargos de declaração, inclusive para fins
de prequestionamento.É como voto.Belém/PA, 24 de junho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRODesembargador-Relator Belém, 02/07/2019 
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BEZERRA JUNIORAGRAVO DE INSTRUMENTO (202):0805097-20.2019.8.14.0000AGRAVANTE:
DANILLO RODRIGUES E SILVANome: DANILLO RODRIGUES E SILVAEndereço: Av Rio Branco, 140,
Novo Horizonte, CANAã DOS CARAJáS - PA - CEP: 68537-000Advogado: LIDYANE BANDEIRA MACIEL
OAB: PA26073-A Endereço: desconhecidoAGRAVADO: N. R. S., G. R. S, D. R. S.REPRESENTANTE:
LEIDY DAYANE DA SILVA ROCHANome: N R SEndereço: R. Bom Jesus, 427, Centro, CANAã DOS
CARAJáS - PA - CEP: 68537-000Nome: G R SEndereço: R. Bom Jesus, 427, Centro, CANAã DOS
CARAJáS - PA - CEP: 68537-000Nome: D R SEndereço: Bom Jesus, 427, Centro, CANAã DOS
CARAJáS - PA - CEP: 68537-000Nome: LEIDY DAYANE DA SILVA ROCHAEndereço: R. Bom Jesus,
427, Centro, CANAã DOS CARAJáS - PA - CEP: 68537-000DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (Num. 1867652-Pág.1/10) interposto
porDANILLO RODRIGUES E SILVAcontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Empresarial da
Comarca de Canaã dos Carajas/PA,que determinou a prisão civil do Agravante pelo prazo de 1 (um) mês
em razão do atraso no pagamento da pensão alimentícia, proferida nos autos daAÇÃO DE DIVÓRCIO
DIREITO CONSENSUAL, em fase de cumprimento de sentença(Processo: 0000252-02.2012.814.0136),
na qual houve a homologação de acordo que envolveu alimentos a serem pagos pelo Agravante aos
filhosN.R.S., G.R.S. e S.R.S.Alega o Recorrente, que a decisão que ordenou a prisão civil é ilegal em
razão de não ter sido advertido da penalidade da prisão.Argumenta não ser possível a tramitação da
execução de alimentos através da via expropriatória e coercitiva no mesmo procedimento.Requer o
deferimento de tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão agravada com a consequente
emissão do alvará de soltura do Agravante e no mérito a reforma da decisão.É o necessário.DECIDO.Em
consulta ao sistema PJE, verifico que o Agravante, em face da mesma decisão ora guerreada, manejou
doishabeas corpus, autuados sob os números 0805058-23.2019.814.0000 e 0805060-90.2019.814.0000,
impetrados em 20/06/2019, os quais, o primeiro, fora indeferido o pedido liminar e o, segundo, não
conhecido em razão de litispendência.Ressalto ainda, que a distribuição do presente Agravo de
Instrumento se deu somente de 24/06/2019, posteriormente a impetração dos remédios
constitucionais.Ademais, verifico que as razões recursais lançadas no presente Agravo de Instrumento
apenas repetem a constante nos remédios constitucionais acima citados, eis que possuem argumentos
idênticos.Dessa maneira, conclui-se que a pretensão recursal do Agravante é revogar a prisão civil
exarada nos autos principais, coincidindo, portanto, com o objeto dosmandamus.Diante disso, configura-se
ofensa ao princípio da singularidade recursal o manejo dehabeas corpuse Agravo de Instrumento com
razões idênticas visando a reforma da mesma decisão, impondo, portanto, o não conhecimento do
presente Agravo de Instrumento.Nesse sentido, cite-se o entendimento jurisprudencial:AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. UNIRRECORRIBILIDADE. Não se admite a
impugnação do decreto prisional mediante habeas corpus e agravo de instrumento, considerando o
princípio da unirrecorribilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.(TJ-RS - AI: 70057642472 RS, Relator:
Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 27/11/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 03/12/2013) Agravo de Instrumento - insurgência contra decisão interlocutória que
decretou a prisão do devedor de alimentos e sobre a qual houve impugnação por meio de Habeas corpus -
inadmissível interposição de novo recurso violação ao princípio da unirrecorribilidade Recurso não
conhecido.(TJ-SP - AI: 00647774320138260000 SP 0064777-43.2013.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas,
Data de Julgamento: 24/04/2013, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. UNIRRECORRIBILIDADE. Não
se admite a impugnação do decreto prisional mediante habeas corpus e agravo de instrumento,
considerando o princípio da unirrecorribilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento Nº
70063153969, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em
23/03/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Considerando
que, no presente recurso o recorrente se insurge contra a mesma decisão e desenvolve a mesma linha
argumentativa expendida no habeas corpus já julgado, onde houve a denegação da ordem, então o exame
do presente recurso resta prejudicado, pois é absolutamente descabido o uso de duplicidade de vias
impugnativas para atacar uma mesma decisão judicial. 2. Não se verifica a litigância de má-fé, quando não
comprovada qualquer das hipóteses previstas no art.17doCPCRecurso não conhecido. (Agravo de
Instrumento Nº 70065768384, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando
de Vasconcellos Chaves, Julgado em 26/08/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. HABEAS CORPUS.Contra decisão que decretou a prisão do agravante foi interposto o
habeas corpus nº 70072936602, que foi julgado por esta Câmara em sessão realizada no dia 27 de abril
p.p. Assim, muito embora, como notório, o habeas corpus não constitua recurso, foi utilizado com idêntica
função, razão pela qual, com base no princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do agravo de
instrumento na parte em que deduz alegações já enfrentadas no writ.Conforme reiteradamente temos
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decidido, e já referido quando do julgamento do habeas corpus, "o acolhimento da justificativa em
demanda executiva de alimentos pressupõe a ocorrência de situação excepcional, verdadeira força maior
que, modo inesperado, venha a retirar a possibilidade de pagamento ao devedor". No caso, o executado
não narrou na origem nenhuma situação excepcional que autorize o acolhimento da justificativa, não
podendo, agora, em grau recursal, inovar os fundamentos. Verifica-se pelo teor da justificativa
apresentada na origem que ela se fundamenta na impossibilidade financeira de pagamento, o que, por si
só, não justifica seu acolhimento. CONHECERAM EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM
PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70072998263, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 17/08/2017)(grifo nosso)Assim sendo,
dispõe o artigo 932, III do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator:III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o
exposto, com base no art. 932, III do NCPC,NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSOem razão de sua
inadmissibilidade. COMUNIQUE-SEa presente decisão ao Juízo ?a quo?.Após o trânsito em julgado, dê-
se ba ixa na d is t r ibu ição e  arqu ive-se.P.  R.  I .Be lém,  16 de ju lho de 2019.  JOSÉ
ROBERTOPINHEIROMAIABEZERRAJÚNIORDESEMBARGADOR- RELATOR 

 
 
 
Número do processo: 0804104-74.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO ITAUCARD
S.A. Participação: ADVOGADO Nome: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZOAB: 27117/PA
Par t i c ipação :  AGRAVADO Nome:  SONIA  SUELI  FERNANDES QUARESMAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ
ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIORAGRAVO DE INSTRUMENTO (202):0804104-
74.2019.8.14.0000AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.Nome: BANCO ITAUCARD S.A.Endereço:
Alameda Pedro Calil, 43, Vila das Acácias, POá - SP - CEP: 08557-105Advogado: FELIPE ANDRES
ACEVEDO IBANEZ OAB: PA27117-A Endereço: desconhecidoAGRAVADO: SONIA SUELI FERNANDES
QUARESMANome: SONIA SUELI FERNANDES QUARESMAEndereço: Avenida Roberto Camelier, 1303,
- até 120/121, Jurunas, BELéM - PA - CEP: 66025-420DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de
Instrumento (Num. 1773780- Pág. 1/18) interposto porBANCO ITAUCARD S.A.contra decisão proferida
pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos daAÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO(Processo: 0806522-52.2019.8.14.0301), ajuizada pelo Agravante, em face deSONIA SUELI
FERNANDES QUARESMA, que indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículos descrito
na inicial, com base no art. 3º, do Del 911/69 c/c/ art. 1046, §2º e art. 300, CPC/15.Determinei a intimação
da Agravante através do despacho de Num. 1795755-Pág.1/2 para que realizasse o pagamento em dobro
do preparo recursal, tendo em vista que não juntou aos autos o documento denominado ?relatório de
conta do processo?O Agravante peticionou (Num. 1819300 ? Pág.1) requerendo a juntada do preparo em
dobro do Agravo de Instrumento, para os fins de direito.É o breve relatório.DECIDO.Conforme disciplina o
art. 9º, §1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, se comprova o pagamento de custas e despesas
processuais mediante a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do
processo, in verbis:Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do
processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer
banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.§ 1º.Comprova-se o
pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntadado boleto bancário
correspondente,concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório
de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para
pagamento. Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA
e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,o
interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processoe orespectivo
boleto:(...)Ocorre que, novamente, o Agravante não trouxe aos autos o documento denominado ?relatório
de contas do processo?, juntando apenas o boleto bancário (Num. 1819301-Pág.1) e o comprovante de
operação (Num. 1819302 ? Pág.1).Dessa maneira, não tendo o Agravante juntado aos autos o documento
?relatório de contas do processo?, para fins identificação das custas de recolhimento do preparo recursal,
pois que neste são registrados os números do documento e do boleto bancario, conforme determina a lei,
conclui-se que não houve a comprovação do pagamento das custas e despesas processuais, implicando
na deserção do Recurso. Ante o exposto,NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumentopor ser inadmissível,
nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação acima
lançada. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste Relator e arquive-se.Belém-PA, 16
de julho de 2019. JOSÉ ROBERTOPINHEIRO MAIABEZERRAJÚNIORDesembargador - Relator 
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Número do processo: 0006921-42.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: DILCIANE DOS
SANTOS PIRES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 Participação: APELADO Nome: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO
MONTE Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE EMILIO MARTINS AMARALOAB: 286 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0007125-86.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: DEUSARINA
PAULINA DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 Participação: APELADO Nome: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO
MONTE Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE EMILIO MARTINS AMARALOAB: 286 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0000492-76.2005.8.14.0040 Participação: APELANTE Nome: JOSE APARECIDO
PEREIRA BARBOSA Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS VIANA BRAGAOAB: 489 Participação:
APELANTE Nome: SONIA MARA CATUXO BARBOSA Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS
VIANA BRAGAOAB: 489 Participação: APELADO Nome: MUNICIPIO DE PARAUAPEBASTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0000492-76.2005.8.14.0040APELANTE: JOSE
APARECIDO PEREIRA BARBOSA, SONIA MARA CATUXO BARBOSAAPELADO: MUNICIPIO DE
PARAUAPEBASREPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBASRELATOR(A):Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CANALIZAÇÃO DE ESGOTO QUE
DESEMBOCA EM IMOVEL PRIVADO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSENCIA DE DANOS.
SENTENÇA DE IMPROVIMENTO DA DEMANDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1 ? A
fundamentação da sentença é suficiente para expor as razões de convencimento do juiz singular, não
havendo de se falar em nulidade, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do §1º do
art. 489 do CPC. Preliminar de Nulidade de Sentença Rejeitada.2 ? No Mérito, os apelantes só se
tornaram proprietários do imóvel em questão em junho de 2002, enquanto que, a construção da drenagem
ocorreu no início de 2001, quando a área em questão era pública.3 - Ademais, o Laudo Pericial (ID nº
1403021) aponta que os imóveis dos requerentes estão situados em local que recebe naturalmente os
efluentes da chuva que escoam para dentro do imóvel dos requerentes, bem como, que não houve danos
nos imóveis dos autores atribuíveis ais serviços de drenagem feito pelo Município.4 ? Assim, para que se
configure a obrigação de indenização por danos, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta,
da ocorrência de dano e o nexo de causalidade, o que não restou demonstrado no caso em tela.5 -
Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação da Comarca de Belém, ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer e
negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presididopelo
Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. RELATÓRIO Trata-se de Apelação Cível (id
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nº1403034) interposta porSONIA MARA CATUXO BARBOSA e, JOSÉ APARECIDO PEREIRA, contra
sentença (id nº1403028) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas, que nos autos daAção de Indenização por Danos Materiais e Morais,julgou improcedente os
pedidos contidos na demanda indenizatória.Aduz em resumo a peça vestibular de id nº1402892, que os
autoressão proprietários dos Imóveis urbanos representados pela "Chácara 23-A" e "Chácara 23", quadra
170, situados no bairro Cidade Nova, na cidade de Parauapebas ? PA e, a prefeitura, de forma
irresponsável, iniciou diversas obras no Bairro, visando atender os interesses imediatos da população às
vésperas do pleito inicial. Alega que uma das obras inacabadas foi a de drenagem, através de manilhas,
utilizadas para escoamento das águas pluviais e esgoto doméstico, que finaliza dentro da propriedade dos
requerentes, fazendo com que toda água pluvial mesclada com o esgoto do bairro, seja lançada dentro de
suas chácaras.Salientam queos dejetos humanos e as águas da chuva são lançados diretamente dentro
da propriedade de cidadãos a mais ou menos quatro anos. Durante este período, parte do imóvel tornou-
se inabitável, criando um verdadeiro lago de urina e fezes.Ressaltam que aSecretaria Municipal de
Serviços Urbanos, enviou ao local, em 23 de agosto de 2003, dois técnicos em meio ambiente, que
classificaram o problema "complicado e sério" e, após a visita, confeccionaram um relatório expondo a
situação e sugerindo uma solução, porém nada foi feito.Ao final pugnam pela procedência da ação para
que o Municpio requerido fosse condenado em danos emergentes no valor de R$ 145.552,98, lucros
cessantes no valor de R$ 107.533,50 e danos morais no valor de R$ 300.000,00, perfazendo um total de
R$ 553.086,48.Em sentença de id nº 1403028, o Juízo de piso julgou improcedente a demanda e
condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que foram arbitrados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa, dado o deferimento do
pedido de justiça gratuita, conforme art. 98, § 3°, do CPC.Os Autores, inconformados com a sentença
proferida, interpuseram recurso de Apelação (id nº 1403034), onde reiteram as alegações da inicial,
aduzindo preliminarmente, a nulidade do julgado por falta de fundamentação e, no mérito, que as provas
dos autos andam em sentido oposto a conclusão do magistrado, pois, pela própria documentação juntada
pela requerida, tanto os requerentes já moravam no imóvel antes de 2001, já possuíam título definitivo,
bem como já existiam as benfeitorias.Contrarrazões recursais ofertadas no id nº 1403036, onde o apelado
pugna pelo desprovimento da apelação interposta.O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se no ID nº
1502646, onde pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso ofertado.É o relatório. VOTO
Presente os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de Apelação.Cinge-se a
controvérsia recursal em apurar se agiu corretamente o Magistrado primevo ao julgar improcedente a ação
indenizatória, movida pelos apelantes.Passo inicialmente a análise da preliminar de Nulidade de Sentença
por falta de fundamentação e análise da documentação carreada aos autos:Sustentam os apelantes, que
o julgado deve ser anulado por falta de fundamentação de e análise da documentação carreada aos autos.
Sem razão, senão vejamos:No caso em ela, verifico que a fundamentação da sentença é suficiente para
expor as razões de convencimento do juiz singular, não havendo de se falar em nulidade.De igual modo,
ainda que a fundamentação fosse sucinta, não seria motivo para invalidar a decisão, pois se mostra
suficientemente clara na sua determinação.Assim, não há que se confundir, para os efeitos jurídicos
respectivos, fundamentação concisa com ausência de motivação. Exige-se para a validade das decisões
interlocutórias que sua fundamentação, ainda que sucinta, deixe entrever razões lógicas e suficientes que
expressem os motivos por que o julgador decidiu da forma impugnada.Neste sentido, não restou
caracterizada nenhuma das situações contidas no§1º do art. 489 do CPC. Deste modo, rejeito a preliminar
de Nulidade de Sentença.Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal:MÉRITO:O cerne da
questão cinge em analisar se escorreita a decisão que julgou improcedente os pedidos de indenização por
entender que não há provas nos autos que autorizem as indenizações pleiteadas.Sem maiores delongas,
verifico que não assiste razão aos recorrentes, uma vez que não restou demonstrado que a Administração
Pública agiu ilegalmente, uma vez que os próprios apelantes afirmaram que as terras eram devolutas e
que não existia titulação das terras ou qualquer outro ato de constituição da propriedade. Conforme
registro no Cartório de Imóveis, os apelantes só se tornaram proprietários do imóvel em questão, em julho
de 2002, enquanto que a construção da drenagem se deu em 2001, quando a área em questão era
pública.Ademais, o Laudo Pericial (ID nº 1403021) aponta que os imóveis dos requerentes estão situados
em local que recebe naturalmente os efluentes da chuva que escoam para dentro do imóvel dos
requerentes, bem como, que não houve danos nos imóveis dos autores atribuíveis ais serviços de
drenagem feito pelo Município.Outrossim, a parte recorrente sequer apresentou impugnação ao laudo
pericial.Ressalto ainda que, para a configuração da obrigação de indenização por danos morais é
imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de
causalidade.Tendo em vista que as obras de drenagem ocorreram quando a área em questão ainda era
pública e, havendo ciência dos proprietários do imóvel, quanto ao escoamento de águas e à canalização
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do esgoto, não há que se falar em danos morais a serem indenizados devido a ausência de ato ilícitoNeste
sentido, o art. 1.288, do Código Civil, determina que ?o dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a
receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu
fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo
dono ou possuidor do prédio superior?.Por fim, improcede também o pedido de indenização por danos
materiais uma vez que, não ficou comprovado a existência de danos causados no imóvel, decorrentes de
conduta omissiva ou que pudesse ser vinculado à responsabilidade objetiva do Município Apelado.Deste
modo, não existem nos autos, provas suficientes para se permitir uma condenação indenizatória, bem
como, ainda há a disposição da parte autora, a possibilidade de ingressar com uma ação de obrigação de
fazer, buscando-se demonstrar em juízo, possíveis danos ambientais e a suposta necessidade de
adequação das obras de drenagem.Outrossim, com base no art. 6º do CPC, advirto as partes que a
matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração
poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa previstano art. 1.026, § 2º, do CPC.Ante doexposto,CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a apelação
interposta, nos termos da fundamentação.É como voto.Belém, 15 de julho 2019. Desembargadora Nadja
Nara Cobra Meda Relatora Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0801118-21.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: RUBBER NEW
PRODUTOS DE BORRACHA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: SOLANGE DO ROCIO
CRUZARAOAB: 41372/PR Participação: ADVOGADO Nome: LUIS GUSTAVO STREMELOAB: 42999/PR
Participação: AGRAVADO Nome: SOCIEDADE ANONIMA BITAR IRMAOS Participação: ADVOGADO
Nome: LUIZ AUGUSTO DA SILVA VENTURA JUNIOROAB: 257 Participação: ADVOGADO Nome:
PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOLOAB: 11259/PA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO DE
INSTRUMENTO ? N.º 0801118-21.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA.AGRAVANTE:RUBBER NEW
PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.ADVOGADO:LUIS GUSTAVO STREMEL ? OAB/PR N.
42.999.AGRAVADO:SOCIEDADE ANÔNIMA BITAR IRMÃOS.ADVOGADO:PEDRO DALL?AGNOL ?
OAB/PA N. 11.259 e LUIZ VENTURA JUNIOR ? OAB/PA N. 20.257.RELATOR: Des. CONSTANTINO
AUGUSTO GUERREIRO.D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C ADes. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO EMENTA: Agravo de Instrumento. Juízo de retratação. Perda do objeto recursal. Recurso
prejudicado.Art .  932,  I I I ,  DO CPC.Recurso não conhecido.  Trata-se deAGRAVO DE
INSTRUMENTOinterposto porRUBBER NEW PRODUTOS DE BORRACHA LTDA,em face
deSOCIEDADE ANÔNIMA BITAR IRMÃOS, diante do inconformismo com a decisão interlocutória
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que indeferiu consulta ao INFOJUD.Ocorre que após consulta ao
Sistema Libra, constatei que o Juízo de origem se retratou em relação ao item da decisão agravada objeto
do recurso (item 2), deferindo a consulta ao INFOJUD. Desta forma, mostra-se imperioso reconhecer que
o presente recurso se encontra prejudicado.ASSIM,com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015,NÃO
CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, por estar o mesmo prejudicado ante a perda
superveniente do objeto.P.R.I. Oficie-se no que couber.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Belém/PA,
15 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRODesembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0007472-22.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: AURILENE DE
ABREU BEZERRA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 
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Número do processo: 0801325-20.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO ALFA DE
INVESTIMENTO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTA MACEDO VIRONDAOAB: 89243/SP
Participação: ADVOGADO Nome: BRUNA ROGERIA CARVALHO OLIVEIRAOAB: 20490/PA Participação:
AGRAVADO Nome: J.M.ALMEIDA & CIA LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: SIMONE A.
ALMEIDA OTONIOAB: 6809-B/PA Participação: AGRAVADO Nome: JOSE MARIANO DE ALMEIDA
Participação: ADVOGADO Nome: SIMONE A. ALMEIDA OTONIOAB: 6809-B/PA1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ? Nº. 0801325-20.2017.8.14.0000.COMARCA:
MARABÁ/PA.AGRAVANTE:BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.ADVOGADO:ROBERTA MACEDO
VIRONDA ? OAB/SP N. 89.243.AGRAVADO:J. M. ALMEIDA & CIA LTDA ? ME e JOSÉ MARIANO DE
ALMEIDA.ADVOGADO:SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA OTONI ? OAB/PA N. 6.809-B.RELATOR:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. DESPACHOConsoante o disposto no §1º, do art. 9º, da
Lei Estadual nº 8328/2015, intime-se a parte agravante para, noprazo de 05 (cinco) dias, juntar aos
mesmos o competente relatório de conta do processo, relativo às custas cujo comprovante de pagamento
se encontra anexado à Id 491039, sob pena de deserção.Apresentado o competente relatório de conta do
processo, promova-se a intimação da parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso
de Agravo Interno.Após, conclusos.Belém/PA, 15 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO Desembargador-Relator  

 
 
 
Número do processo: 0802831-31.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: A S CORPORAL
EIRELI - ME Participação: ADVOGADO Nome: ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA CARNEIROOAB:
754 Participação: ADVOGADO Nome: JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINSOAB: 14965/PA
Participação: AGRAVADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação:
ADVOGADO Nome: ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIROOAB: 12436/PA Participação: ADVOGADO
Nome: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUESOAB: 4670/PA Participação: ADVOGADO Nome:
LORENA DAVID FREITAS TAVARESOAB: 4371.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O  E M  A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ?  N . º  0 8 0 2 8 3 1 -
31.2017.8 .14.0000.COMARCA:BELÉM/PA.EMBARGANTE:CENTRAIS ELÉTRICAS DO
PARÁADVOGADO:LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES (OAB/PA nº 20.103-A).AGRAVANTE:A S
CORPORAL EIRELI - ME.ADVOGADO:JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS ? OAB/PA N. 14.965
e ELIANE MENDES P. DA SILVA CARNEIRO ? OAB/PA N. 19.754.RELATOR: DES. CONSTANTINO
AUGUSTO GUERREIRO. DESPACHO Vistos, etc. Promova-se alteração no nome da representante da
Agravada/Embargante, atentando-se ao requerido à Id 369558 - Pág. 16.Intime-se o Embargado para,
querendo, oferecer contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos à Id 369358.Após,
conclusos.Belém/PA,15dejulhode 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRODesembargador ?
Relator  

 
 
 
Número do processo: 0636660-88.2016.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: ELZILENE EDITH
SERRAO PINHEIRO Participação: ADVOGADO Nome: BRENDA FERNANDES BARRAOAB: 13443/PA
Participação: APELADO Nome: BANCO GMAC S.A.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOORIGEM: 6ª VARA
C Í V E L  D A  C O M A R C A  D E  B E L É M / P A A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º  0 6 3 6 6 6 0 -
88.2016.8.14.0301APELANTE:ELZILENE EDITH SERRAO PINHEIROAPELADO: BANCO GMAC S.A.
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. JULGAMENTO antecipado da lide. AUSÊNCIA DO CONTRATO. INVIÁVEL O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A ANÁLISE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.I ? No caso concreto, resta
inviável o julgamento liminarmente improcedente do pedido. A decisão foi proferida sem a juntada dos
dados específicos do contrato cuja revisão é postulada, impossibilitando a análise de eventuais
ilegalidades.II ? Desconstituição da sentença de ofício. Retorno dos autos ao juízo a quo.III ? RECURSO
PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se deAPELAÇÃO CÍVELinterposta por ELZILENE
EDITH SERRAO PINHEIRO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da
Capital, nos autos daAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO,que julgou liminarmente
improcedente o pedido e extinguiu o processo com base no artigo 355, I e 487, I do CPC. Inconformado o
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autor interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece reforma, porque as instituições
financeiras devem levar em consideração da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, o
que no caso não teria ocorrido, já que os juros cobrados atingem a monta de 24% a. a. Insurge-se, ainda,
contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que somente seria permitida a capitalização na
forma anual, porque o Código Civil é posterior ao Decreto n. 22.626/33. Assevera que, em razão da
abusividade praticada pelo banco réu, a mora deve ser afastada. Insurge-se, ainda, em face da cobrança
da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Por fim, pugna pelo provimento
do apelo. Sem contrarrazões, conforme certificado no evento Num. 407066 - Pág. 2. É o Relatório. Decido.
Antes de conhecer o presente recurso, verifica-se a ocorrência de questão prejudicial a ser analisada. De
início verifico que o magistrado a quo, ao proferir sentença de improcedência liminar do pedido inicial,
incorreu em violação do devido processo legal, sobretudo porque ao presente caso se aplica o Código de
Defesa do Consumidor, em relação da relação consumerista mantida entre as partes. Com efeito, a
sentença foi prolatada com fundamento no artigo 355, I do Código de Processo Civil, que tem a seguinte
redação: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; O objetivo da norma acima transcrita é
proporcionar maior celeridade processual, desde que implementados os requisitos elencados. Embora a
jurisprudência venha se assentando no sentido de que a matéria em questão seja de direito, o que
possibilitaria o julgamento nos moldes do referido dispositivo, verifica-se, no caso concreto, a
impossibilidade de julgamento. Com efeito, a parte autora ajuizou a presente ação a fim de revisar os
encargos alegadamente abusivos cobrados pela instituição financeira, requerendo expressamente a
inversão do ônus da prova. Nesse contexto, para o exame das alegadas abusividades contratuais, faz-se
necessárioa produção de prova documental mínima, oportunizando-se à instituição financeira a juntada do
contrato objeto da lide, conforme postulado na exordial, o que não ocorreu no caso, não havendo, assim,
elementos suficientes nos autos para o exame dos pedidos postos na inicial. Deste modo, não possuindo o
consumidor cópia do contrato para instruir a ação revisional e, tendo o mesmo requerido a sua exibição ao
banco réu, resta inconcebível o julgamento antecipado do feito, em razão da ausência do respectivo
contrato, sob pena de configurar cerceamento de defesa, devendo ser determinada a exibição em juízo
dos documentos necessários ao prosseguimento do feito. Assim, a sentença de improcedência exarada
sem a análise do contrato deve ser reformada, pois o juízo de origem não possui meios de verificar a
alegada abusividade praticada pela instituição financeira, sem, contudo, analisar as cláusulas contratuais.
Deste modo, a lide não se mostra madura e passível de julgamento liminar de improcedência. A propósito:
?APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC. A ausência do contrato cujas
cláusulas pretende a parte autora revisar, inviabiliza o julgamento antecipado com base no art. 285-A do
CPC, impondo-se a desconstituição da sentença. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
APELAÇÃO PREJUDICADA? (Apelação Cível nº 70065948259, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Júnior, julgado em 26/08/2015). ?APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE
ACORDO COM O ART. 285-A DO CPC. Imprescindibilidade de produção probatória, mediante a juntada
dos contratos objetos da revisão, para análise das cláusulas contratuais, diante das ilegalidades arguidas
na inicial. Desconstituição da sentença. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, "EX OFFICIO". APELO
PREJUDICADO.? (Apelação Cível Nº 70054804786, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 26/06/2013). No mesmo sentido, proferi
decisão em casos análogos ao aqui discutido : SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA ORIGEM:
10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA/ PA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.030900-0
APELANTE: AERCIO LIMA RABELO APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JULGAMENTO COM BASE NO ART. 285-A, DO CPC. AUSÊNCIA
DO CONTRATO. I - No caso concreto, resta inviável o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art.
285-A, do CPC. A decisão foi proferida sem a juntada dos dados específicos do contrato cuja revisão é
postulada, impossibilitando a análise de eventuais ilegalidades. II - A Sentença de improcedência proferida
com fulcro no art. 285-A do CPC deve estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal local e dos
Tribunais Superiores. III - Desconstituição da sentença que se impõe. IV - RECURSO PROVIDO.
(2015.03225330-63, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª
CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-11, Publicado em 2015-09-11) Pelo exposto, declaro a
ocorrência de cerceamento de defesa, tornando nula de ofício a sentença a quo e determinar o retorno dos
autos ao juízo de origem para regular processamento do feito e para que seja oportunizada às partes a
produção de provas necessárias ao deslinde do feito, nos termos da fundamentação. Por conseguinte, não
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conheço o recurso de apelação, pois o mesmo encontra-se prejudicado. Belém, 04 de julho de 2019.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0009726-65.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOSE DUARTE
AZEVEDO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0006013-82.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: SIRLEI DO
SOCORRO DE OLIVEIRA CARDOSO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204
Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE
DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO
ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0006013-
82.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte
interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª
Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0007335-40.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: BENEDITO PINTO
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0007335-40.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0804171-39.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB:
20638/PA Participação: AGRAVADO Nome: ELIELSON DA SILVA PEDROSO1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804171-39.2019.8.14.0000AGRAVANTE: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/AAGRAVADO: ELIELSON DA SILVA PEDROSORELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Decisão InterlocutóriaTrata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de decisão proferida
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga que deferiu a medida liminar de busca e
apreensão de automóvel alienado fiduciariamente ao agravado Elielson da Silva Pedroso, vedando a
possibilidade de remoção do bem do Estado sem autorização do juízo.O banco agravante requer a
atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que seja suspensa a decisão de primeiro grau
no que diz respeito à impossibilidade de remoção do bem.Para tanto, defende a constitucionalidade do
Decreto-Lei nº 911/69, aduzindo que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos que é constitucional a previsão legislativa de que o devedor tem 05 (cinco)
dias a partir da execução da liminar para pagar a integralidade da dívida, sob pena de ser consolidada nas
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mãos do credor a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente. Acrescenta que o Tribunal
Superior já pacificou a jurisprudência em relação à conformidade do rito processual previsto no Decreto Lei
nº 911/69 com a Constituição Federal e com o Código de Defesa do Consumidor.Afirma que o
impedimento de remoção do bem limitará o exercício da posse e frustrará a finalidade da medida liminar
concedida, visto que não há dispositivo legal que exija a permanência do bem apreendido na comarca em
que o processo tramita.Assevera que opericulum in moraestá presente diante da crescente depreciação do
bem, do crescimento da dívida e do perecimento do bem móvel dado em garantia fiduciária.Por fim, requer
a atribuição de efeito suspensivo a fim de que seja obstada a decisão no que diz respeito à impossibilidade
de remoção do bem da comarca.É o relatório.Preenchidos os requisitos elencados nos artigos 1016 e
1017 do CPC, recebo o presente recurso de agravo de instrumento.O banco agravante requer a atribuição
de efeito suspensivo à decisão agravada a fim de que seja obstada a determinação de impossibilidade de
remoção do bem da comarca.O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil enuncia:?Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação
do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:I - poderá atribuir efeito suspensivo ao
recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao
juiz sua decisão;?. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil-2015, ?a
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de
seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso?.No presente caso, em juízo de cognição sumária, reconheço os
requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, uma vez que, restando o devedor
impossibilitado de purgar a mora e não tendo este efetuado o pagamento da integralidade da dívida, fica a
propriedade do bem consolidada em favor do credor, não havendo que se falar em impossibilidade de
remoção ou venda do bem apreendido.No que tange ao risco de dano, entendo que este mostra-se
patente diante do perecimento do bem.Dessa forma, presentes os requisitos, defiro o pedido a medida
liminar pleiteada para suspender a determinação de impossibilidade de remoção do bem apreendido da
comarca.Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, sendo-lhe facultado juntar cópias das
peças necessárias (art.1.019, II do CPC).Belém-PA, 09 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DO
CÉO MACIEL COUTINHORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0009956-10.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: CRISPIM DA SILVA
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0007094-66.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: NINA ALVES NE
Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: ADVOGADO Nome:
RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHEROAB: 8941 Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA
Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB: 49
Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO VITOR XEREZ LOUREIRO DUTRAOAB: 18180/PA PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0007094-66.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0004299-87.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: VALDIR PINHEIRO
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DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHEROAB: 8941
Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome: NORTE
ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB:
49 Participação: ADVOGADO Nome: ROSA MARIA ROCHA QUARESMAOAB: 18842/PA PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004299-87.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009366-33.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: GERVANA DUARTE
DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009366-33.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0010115-50.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: IODETE NUNES
FREITAS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009637-42.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0802535-72.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO DO
BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome: SERVIO TULIO DE BARCELOSOAB: 21148/PA
Participação: AGRAVADO Nome: JOANA CELIA FREITAS TRINDADE Participação: ADVOGADO Nome:
JAQUELINE NORONHA DE MELLO F ILOMENO KITAMURAOAB:  10662 /PAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802535-
72.2018.8.14.0000AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SAAdvogado(s) do reclamante: SERVIO TULIO DE
BARCELOSAGRAVADO: JOANA CELIA FREITAS TRINDADEAdvogado(s) do reclamado: JAQUELINE
NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURADesembargador CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIROD E S P A C H O:Em atenção ao disposto no art. 1.017, § 3º, do CPC, intime-se o agravante
para, no prazo de 05 dias, apresentar cópia dacertidão de intimação darespectiva decisão impugnada no
presente recurso, no sentido de se analisar efetivamente o juízo de admissibilidade deste. P.R.I. Expeça-
se o necessário.Após, conclusos.Belém/PA, 12 de julho de 2019Desembargador CONSTANTINO
AUGUSTO GUERREIRO 

 
 
 
Número do processo: 0007104-13.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: DENISE PIMENTEL
DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHOOAB:
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3312/PA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO VITOR XEREZ LOUREIRO DUTRAOAB:
18180/PA PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA
DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar
possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0077400-63.2015.8.14.0046 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE
RONDON DO PARA Participação: ADVOGADO Nome: KAROLINE PANTOJA DO NASCIMENTOOAB:
25932/PA Participação: APELADO Nome: LUCILEIDE LEAL MOREIRA Participação: ADVOGADO Nome:
KARINI SILVA COSTAOAB: 20606/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198)
- 0077400-63.2015.8.14.0046APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARAAPELADO: LUCILEIDE
LEAL MOREIRARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR.LEI COMPLEMENTAR N. 002/2011 QUE
DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASE LEI
MUNICIPAL Nº 17.331/2008. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito
pretendido pela autora é amparado na Lei Ordinária 002/2011, que exige, apenas, o diploma de nível
superior ou de pós-graduação, bem como, pelo art. 25, inciso I, alínea ?g?, da Lei Municipal n. 623/2010.2.
A autora apresentou documento comprobatório de conclusão do curso superior em Serviço Social,
reconhecido pelo MEC, como consta no próprio documento.3. Desta feita, constata-se que a autora
fazjusao recebimento de tal gratificação, inclusive quanto aos valores retroativos, uma vez que demonstrou
que preenche os requisitos exigidos para tanto4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. ACÓRDÃO ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, emconhecer do recurso
interposto e negar provimento, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Trata-se de RECURSO DE
APELAÇÃO interposto por MUNICÍPIO RONDON DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de
Direito 1° Vara Civil da Comarca de Rondon Do Pará/PA que, nos autos da Ação Ordinária com pedido
liminar, movida por LUCILEIDE LEAL MOREIRA julgou procedente o pleito autoral para conceder
gratificação de nível superior a servidora do município.Conforme consta na peça vestibular, a Prefeitura
Municipal de Rondon do Pará, em data de 06 de dezembro de 2010, editou a Lei n. 623/2010 que dispõe
sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Trabalhadores em Educação Pública
do Município.Ressalta que, a mesma norma do art. 25 da Lei n. 623/2010 que instituiu a gratificação de
nível superior, foi mantida no art. 86 da Lei n. 002, bem como, que o Executivo, usando de suas
atribuições, regulamentou o art. 86 da referida norma por meio do Decreto n. 0028/2012.Ocorre que, em
26 de setembro de 2013 a Autora concluiu o ensino superior e requereu administrativamente a gratificação
de nível Superior, sendo que em 07 de novembro de 2013 a Assessoria Jurídica do Município deu parecer
contrário ao pagamento da referida gratificação de nível superior.O Juízoa quo, através da sentença de Id
n. 1705201 julgou procedente o pleito autoral. Inconformado com a sentença do Juízo de Piso, o Município
de Rondon do Pará interpôs Apelação (Id-Num.1705202), na qual sustentou, em síntese, que a decisão
guerreada determinou o pagamento de gratificação de forma equivocada.Sustenta que a autora não teria
função técnica correspondente com a formação, como determina o art. 1º do Decreto nº 028/2012, pois a
mesma é Bacharel em Serviço Social, sendo que ocupa cargo de Agente de Combate à Endemias.Por fim,
requer, total provimento ao presente recurso.Em sede de contrarrazões (Id-Num.1705203), a apelada,
requer a manutenção da sentença do Juízo de Piso e a improcedência do presente recurso.Em
manifestação, o Parquet de 2º Grau deixou de exarar parecer.Após regular distribuição, coube-me a
relatoria do feito.É o relatório. VOTO Verifica-se que o presente recurso foi interposto tempestivamente,
além de estarem presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, devendo, portanto, ser
admitido.O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízoa quoao julgar procedente o pedido
inicial, considerando quea autora não teria função técnica correspondente com a formação.No presente
caso, me parece que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau. Vejamos.Verifica-se que o Município
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apelante editou a Lei Complementar n. 002/2011 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações Públicas e dá outras providências,
assim estabeleceu no artigo 86,in verbis:Art. 86.O servidor que possui nível superior fará jus à gratificação
de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre o vencimento base, acrescentando-se os seguintes
percentuais:I ?10(dez por cento) para especialização;II ?15 (quinze por cento) para mestrado;III ?30 (trinta
por cento) par doutorado.§ 1º. Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste artigo, o servidor
deverá apresentar certificado e histórico escolar e posteriormente diploma.§ 2º Somente poderá ser
concedida a referida Gratificação aos concluintes de nível superior autorizado e de instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação?. (grifei) Essa mesma norma acima transcrita, também se
encontra prevista no art. 25 daLei Municipal nº623/2010, editada em 06 de dezembro de 2010, que dispõe
sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Trabalhadores em Educação Pública
do Município de Rondon do Pará.Posteriormente, o Executivo regulamentou o art. 86 por meio do Decreto
n. 00028/2012, de 24 de janeiro de 2012, da seguinte forma:?Art. 1º - Regulamenta o art. 86 que delibera
sobre a Gratificação de Nível Superior, regulamenta o art. 100 que delibera sobre a Gratificação por
Produtividade, e regulamenta o art. 192 que delibera na Seção II ? DO JULGAMENTO.Art. 2º - A
gratificação de nível superior, prevista no art. 86, será devida aos servidores que exerçam função técnica
correspondente a sua formação profissional.Art. 3º. Após a concessão da gratificação, o servidor terá um
prazo de até 06 (seis) meses para apresentar o diploma, devidamente reconhecido pelo MEC, sob pena
de ter o cancelamento da gratificação e devolução aos cofres públicos os valores percebidos com a
referida gratificação?. No entanto, em diversas ações, esse decreto autônomo acima transcrito, que
regulamentava o art. 86 da Lei Municipal 002/2011, foi declarado inconstitucional pelo juízoa quo. Logo,
essa legislação municipal autônoma que especifica que essa gratificação de nível superior é devida aos
servidores que exerçam função técnica correspondente, não pode ser aplicada a hipótese em julgamento.
Assim, tenho que o direito pretendido pela autora é amparado em legislação municipal que prevê o
pagamento da gratificação de nível superior, quais sejam, a Lei Ordinária 002/2011, que exige apenas o
diploma de nível superior ou de pós-graduação, bem como, pelo art. 25, inciso I, alínea ?g?, da Lei
Municipal n. 623/2010.Demais disso, depreende-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
é de caráter nacional. Vincula a União, os Estados, os Municípios e todos os estabelecimentos de ensino
ao sistema único, que é compulsório. (STJ, RDA 181-182/306). Partindo principalmente desse enfoque, e
preocupando-se com a valorização de todos os profissionais do ensino público básico e, por via de
consequência, com a melhora da qualidade do ensino público nacional, que a gratificação de nível superior
veio para conferir esse direito, a todos àqueles que desempenham essa atividade, ?o magistério? e
possuem nível superior.Não por acaso, aConstituição Federalde 1988 dedicou ao tema educação toda a
Seção I do Capítulo III do Texto Maior, que vai do artigo205ao artigo214, revelando a importância do tema
e dos profissionais da educação para a sociedade brasileira. Nesse capítulo, anuncia-se que a educação,
é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (art. 205); igualmente, erige como princípios do ensino a ser ministrado no
Brasil (I) a valorização dos profissionais da educação escolar.Ademais, verifica-se na legislação pertinente
à matéria, em especial no artigo 25 da Lei Municipal nº 623/2010 que estipula expressamente o direito da
autora em receber a gratificação de nível superior, concedida para valorizar os profissionais da educação,
pelo seu aprimoramento na área do conhecimento. Assim sendo, diante da conclusão do curso superior
fazjusa essa gratificação, bem como aos seus consectários legais.Vejamos jurisprudência de nossa corte
de Justiça, acerca desta questão:?APELAÇÃO CÍVEL. E REEXAME DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DO ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL PROFESSOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I
Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Comum, juízo da Comarca de Santa Isabel do Pará-
Pa, para analisar e julgar o presente feito por se tratar de matéria trabalhista. O STF através da ADI n°.
3.395.6 determinou a competência da Justiça Comum, dentro da ação envolvendo vinculo estatutário ou
administrativo especial, em face do Poder Público. II Extrai-se da legislação pertinente à matéria em
especial a art. 2º da Lei Municipal n° 16/2004 que por restar patente e incontroverso o direito da autora em
receber a gratificação concedida para valorizar os profissionais da educação, pelo seu aprimoramento na
área do conhecimento. Com efeito, diante da conclusão do curso superior faz jus a essa gratificação, bem
como aos reflexos decorrentes que devem ser calculadas so bre o salário base. III À unanimidade nos
termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação PROVIDO PARCIALMENTE, apenas
para isentar o Município Demandado das custas processuais. Art. 15, alíneas g da lei estadual n 5.738/93
Regimento de Custas do Estado do Pará. Mantidos os demais termos da r. sentença monocrática.
Reformando em parte a sentença reexaminada. (2014.04640322-50, 139.895, Rel. LEONARDO DE
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NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-10-20, Publicado
em 2014-11-06).Nesse mesmo sentido, em julgamento recente, assim me manifestei:REEXAME
NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL DO
GRUPO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR NA ORDEM DE 50% SOBRE O
VENCIMENTO BASE E CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À
UNANIMIDADE. 1.Verifica-se na legislação pertinente à matéria, em especial no artigo 2º da Lei Municipal
nº 16/2004 que por restar patente e incontroverso o direito da autora em receber a gratificação concedida
para valorizar os profissionais da educação, pelo seu aprimoramento na área do conhecimento. Com
efeito, diante da conclusão do curso superior faz jus a essa gratificação, bem como aos consectários
legais. 2. Em consonância aos precedentes jurisprudenciais deste TJ/PA, Reexame Necessário conhecido
para se confirmar a Sentença de 1º grau. (TJ-PA - Remessa Necessária: 00022637120128140049
BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 26/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO, Data de Publicação: 30/04/2018)Desta feita, constata-se que a autora fazjusao recebimento de
tal gratificação, inclusive quanto aos valores retroativos, uma vez que demonstrou que preenche os
requisitos exigidos para tanto.Ante o exposto,conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a
sentença do Juízo de Piso.É comovoto.Belém, 08 de julho de 2019. DESA. NADJA NARA COBRA
MEDARELATORA Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0047977-74.2012.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: PAULO SERGIO
RODRIGUES CONCEICAO Participação: ADVOGADO Nome: KENIA SOARES DA COSTAOAB:
15650/PA Participação: APELADO Nome: BANCO ITAUCARD S.A. Participação: ADVOGADO Nome:
ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOCOMARCA DE BELÉM/
PAAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0047977-74.2012.8.14.0301APELANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES
CONCEIÇÃOAPELADO: BANCO ITAUCARD S/ARELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.REVISIONAL DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA.CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.I - A Prova pericial
é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida.II - A orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, pacificada naSúmula 539estabelece que ?É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada?.Feito julgado monocraticamente, nos termos do art.932 do Novo CPC.APELO
IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se deAPELAÇÃO CÍVELinterposta por PAULO SERGIO
RODRIGUES CONCEIÇÃO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca da Capital, nos autos daAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,que julgou improcedente os pedidos
formulados na inicial. Em suas razões, a apelante suscita preliminar de nulidade de sentença,
alegandoerror in procedendo,pois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil e
depoimento pessoal do autor, em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, alega a ocorrência
deerror in judicando, no que tange à cobrança de juros capitalizados. Aduz que a legalidade da
capitalização dos juros deve atrelar-se aos seguintes requisitos, que não foram atendidos no presente
caso, quais sejam: autorização legal e disposição contratual expressa. Por fim, requer o conhecimento e
provimento do presente recurso para: [1] nulidade da sentença por cerceamento de defesa e; [2] que seja
declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de
cláusula expressa prevendo a sua cobrança. O banco réu apresentou contrarrazões, alegando que a
sentença não merece qualquer reparo. Aduz que inexiste qualquer ilegalidade nos encargos contratados.
Por fim, pugna pelo improvimento do recurso. É o relatório. Decido. Trata-se de apelação contra sentença
que julgou totalmente improcedente a ação revisional ajuizada porPAULO SERGIO RODRIGUES
CONCEIÇÃOem face deITAUCARD S/A. Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que
por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a
abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada
pelo requerente. Neste sentido: Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." Feitas as considerações, não é demais observar que o
Código de Processo Civil adotou o princípio ?tantum devolutum quantum apelatum?, conforme se extrai da
redação do artigo 1.013 donovelCPC, caput que dispõe expressamente: ?A apelação devolverá ao tribunal
o conhecimento da matéria impugnada.? Em notas ao citado artigo assinala Theotonio Negrão, em seu
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Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39ª ed, nota 2, p. 664: ?A apelação transfere
ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias
examináveis de ofício? (RSTJ 128/366 e RF 359/236). No mesmo sentido: RSTJ 145/479; STJ-1ª T. Resp
7.143-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, negaram provimento, v.u., DJU 16.8.93, p. 15.955.? Dito isto,
passo a analisar as teses levantadas pelo apelante. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E
DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE. A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se
faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se
referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto
firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados. Ademais, é
facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo,
indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias. O magistrado é o destinatário da prova e tem o
poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide,
art.370doNCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer,
mas, apenas, as que forem pertinentes Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que,
passo a citar arresto alusivo ao tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. Agravo
regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento. 2. Acórdão a quo segundo o qual "como
o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova
documental, não há razão para a produção da prova pericial".3. Argumentos da decisão a quo que são
claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-
acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.Ao julgador cabe apreciar a
questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado
pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.131doCPC), usando os fatos, provas,
jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.Não obstante a
oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância
especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.535,IeII, doCPCquando a matéria
enfocada é devidamente abordada no aresto a quo. 4. Quanto à necessidade da produção de provas, o
juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a
produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer
provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. 5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ,
"a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito
material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide"
e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de
audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos
autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel.
Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix
Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg
no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo
da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de
cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.7. Demonstrado, de modo evidente,
que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos.
Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal
recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.8. Agravo
regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO) Percebe-se dos autos que o
instrumento contratual que vincula as partes, foi juntado no Num. 505270 - Pág. 22/25, estando lá
expressamente pactuados todos encargos contratados. Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos,
devendo o juiz apenas aplicar o direito à espécie. Este é o entendimento da jurisprudência pátria:
"EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
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PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. 1. A simples análise do
contrato juntado pela parte autora revela a pactuação de que os juros incidirão de forma capitalizada sobre
o saldo devedor, não sendo tal ponto incontroverso a exigir prova pericial. 2. A ausência de ponto
controverso na lide torna prescindível a prova pericial e possível o julgamento antecipado da lide. 3. Nos
termos do artigo28,§ 1º,I, da Lei n.10.931/2004 é lícita da capitalização dos juros pactuada na Cédula de
Crédito Bancário."(TJMG. Apelação Cível 1.0672.10.021192-5/001, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2011, publicação da sumula em 19/07/2011). AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Sendo de direito a matéria
deduzida, dispensável a realização da prova técnica. Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Não mais se discute quanto à
possibilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor serem aplicadas aos contratos bancários
(Súmula 297, do STJ). No caso a discussão se mostra impertinente, vez que não há nos autos nenhuma
ilegalidade a ser reconhecida, decorrente da violação das mencionadas regras protetivas.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de operação bancária.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do
contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP 4002277-
68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 27/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento
antecipado autorizado. Desnecessidade de realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros
moratórios estão limitados em 1% ao mês. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não
descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator:
Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014). Assim sendo,inexiste cerceamento de defesa na
negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova
pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto,
perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o
argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso
Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento
sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde
queexpressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782,
1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32. Senão vejamos. Capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo
Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a
seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E
DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios
ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo
método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser
cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos
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encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Dos referido
acórdão originou-se a Súmula 359 do STJ: ?Súmula539/STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada?. Analisando o contrato objeto desta lide, verifico que há expressa previsão
contratual acerca da capitalização de juros conforme item 3.10.3 do contrato colacionado noNum. 505270 -
Pág. 22/25.Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação
explícita da capitalização de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento
consolidado daquela Corte de Justiça. Finalmente, dispõe o inciso IV, alíneas ?a? e ?b? do art. 932 do
NCPC: Art. 932. Incumbe ao relator:IV - negar provimento a recurso que for contrário a:a) súmula do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;b) acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Ante o exposto,CONHEÇOO RECURSO DE APELAÇÃO eNEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no art.
Art. 932, IV, ?a? e ?b? do novo CPC, nos termos da fundamentação. Belém, 02 de julho de 2019. MARIA
FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0005217-34.2018.8.14.1875 Participação: APELANTE Nome: ADDA ANTONIETA
DA FONSECA Participação: ADVOGADO Nome: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA
LOPES DA SILVAOAB: 12614/PA Participação: ADVOGADO Nome: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA
GOMESOAB: 21820/PA Participação: APELADO Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO ? 1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO APELAÇÃO N.º 0005217-34.2018.8.14.1875APELANTE: ADDA ANTONIETA DA
FONSECAADVOGADO(A): DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA ? OAB/PA
12.614ADVOGADO(A): ILTON GUISSEP STIVAL MENDES ? OAB/PA 22.273ADVOGADO(A):
FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZ ? OAB/PA 27.732APELADO(A): BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/ARELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
DECISÃO MONOCRÁTICATrata-se de recurso de Apelação interposto por ADDA ANTONIETA DA
FONSECA, em face de sentença (ID 1920569), que julgou extinta, sem a resolução do mérito, nos termos
do artigo 321 c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, a Ação de Repetição de Indébito c/c
Indenização por Danos Morais Materiais em epígrafe, ajuizada em desfavor deBANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, em virtude da ausência de emenda à inicial, pela parte autora/apelante, no
sentido de informar ao juízo se o valor do empréstimo consignado objeto da ação foi depositado em sua
conta bancária, bem como se utilizou tal numerário, de maneira que, em caso negativo, deveria apresentar
extrato no período compreendido entre os 30 (trinta) dias anteriores e posteriores ao desconto da primeira
parcela do empréstimo. Irresignada, ADDA ANTONIETA DA FONSECA interpôs o presente recurso, em
cujas razões sustenta a desnecessidade de emenda à inicial, uma vez que trouxe aos autos todos os
documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, inclusive requerendo a inversão do ônus
da prova. Pondera a impossibilidade de extinção do feito por abandono, já que se manifestou sobre a
determinação de emenda à inicial. Pontua a inaplicabilidade do princípio dovenire contra factum próprio,
pois não houve deliberação de sua parte na contratação, o que invalida o contrato como um todo. Por
derradeiro, requereu o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a sentença de origem.A
parte apelada não foi intimada para contrarrazoar o feito, em virtude de não ter havido a triangulação
processual na origem (ID 1920571, pág. 2).É o relatório.Decido.Quanto ao Juízo de admissibilidade,vejo
que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com isenção de preparo eis que deferida a justiça
g r a t u i t a  n a  o r i g e m ( I D  1 9 2 0 5 6 8 ,  p á g .  1 ) .  P o r t a n t o ,  p r e e n c h i d o s  o s
pressupostosextrínsecos(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo
do direito de recorrer e preparo) eintrínsecos(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU
PELO SEU CONHECIMENTO.Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à
análise meritória.Pois bem, em sede de considerações iniciais, mister realçar que uma demanda judicial
deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de
admissibilidade, à luz do que preleciona o artigo 320 do CPC/2015, vigente à época do ajuizamento da
ação originária, segundo o qual ?apetição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à
propositura da ação?.Nessa toada, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar
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o requisito ao norte, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que
compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze)
dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, forte no parágrafo único do artigo 321
daquele mesmo diploma legal,litteris:Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos dosarts. 319 e 320ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento
de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado.Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o
juiz indeferirá a petição inicial.(Destaquei) Partindo dessa premissa,tenho que, na espécie, o extrato de
descontos juntado através do ID 1920567, págs. 22/24 faz prova mínima da existência de empréstimo
contraído, em tese, junto à parte apelada, cujo possível caráter fraudulento somente poderá ser
evidenciado através da instrução processual, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova, o
que não fora oportunizado aos contendores pelo juízo de origem. Outrossim, as informações exigidas pelo
togado singular (Id. 1920568, págs. 2/3), à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao
ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, emerror in procedendo.À vista do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ao tempo que LHE DOU PROVIMENTO, para anular a decisão
alvejada e determina ao juízo de origem que imprima regular processamento ao feito.Belém, 16 de julho
de 2019. DesembargadoraMARIA DO CÉO MACIEL COUTINHORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0004730-24.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: FRANCISDALVA DA
CUNHA MOTA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32
Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0004730-24.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0006896-29.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ADENAILSON
SOUZA NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0001496-63.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARIO DO
SOCORRO PINHEIRO VIEIRA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA DA GAMA MALCHER LIMAOAB: 19988/PA Participação:
ADVOGADO Nome: BERNARDO DE PAULA LOBOOAB: 15774/PA Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 Participação:
ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 
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Número do processo: 0804043-19.2019.8.14.0000 Participação: AUTOR Nome: ALUCAR LOCADORA DE
VEICULOS LTDA - EPP Participação: ADVOGADO Nome: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOROAB:
1634 Participação: RÉU Nome: ELIEL PALHETA DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: JACILENE
DE NAZARE FERNANDES RODRIGUESOAB: 9 Participação: RÉU Nome: DULCILENE RODRIGUES DA
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: JACILENE DE NAZARE FERNANDES RODRIGUESOAB: 91ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
B E L É M P E D I D O  D E  E F E I T O  S U S P E N S I V O  E M  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º  0 8 0 4 0 4 3 -
19.2019.8.14.0000REQUERENTE: ALUCAR LOC. VEÍCULOS LTDA.REQUERIDOS:DULCILENE
RODRIGUES DA COSTA e ELIEL PALHETA DE SOUZARELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE
ALMEIDA BUARQUEPETIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO Á APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE
DE TRÂNSITO.A regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito suspensivo; e as exceções
que afastam o suspensivo estão previstas nos incisos do § 1º do art. 1.012 do CPC/15, ainda que a
eficácia da sentença possa ser suspensa pelo relator se demonstrado a probabilidade do recurso de ser
provido ou, se relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação, como
disposto nos § 3º e § 4º. - Circunstâncias dos autos em que não se verificam os requisitos à suspensão
dos efeitos imediatos da sentença. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ALUCAR LOC.
VEÍCULOS LTDA. contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por acidente de
trânsito movida por DULCILENE RODRIGUES DA COSTA e ELIEL PALHETA DE SOUZA(Processo nº
0037183-18.2017.8.14.0301) julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, concedendo tutela de
urgência que determinou a constrição de veículos de propriedade da ré, a fim de assegurar a eficácia da
sentença.Houve oposição de embargos de declaração perante o juízo de origem, os quais foram providos
em parte, para reconhecer a existência de omissão, na forma do inciso I, do art. 1.022, do CPC. No bojo
da referida decisão, também foi indeferido o Pedido Incidental de Reforma da Tutela Cautelar.Irresignada,
insurge-se a parte requerida, por petição específica eletrônica (Num ID 1769603), contra o deferimento da
tutela cautelar do art. 301 do CPC, alegando que não existe uma notável insolvabilidade da empresa
requerida que possa impedir a futura eficácia da r. sentença, que justifique a medida deferida pelo juízo de
origem.Pugna pela concessão do efeito suspensivo apelativo, com a consequente revogação da medida
de urgência deferida e ora combatida. Outrossim, alternativamente, requer que os bens constritos pelo
juízo de primeiro grau sejam substituídos pelos benslivres e desembaraçados, constantes na listagem
anexa ao presente pedido, deixando-os como caução, consoante oprevisto no art. 300, § 1º, do
CPC.Juntou o inteiro teor do processo, incluindo a sentença recorrida, e o recurso de apelação, dentre
outrosÉ o relatório.Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos do pedido de efeito suspensivo à
apelação, nos termos do art. 282, § 2º, do novo RITJE/PA, passo à análise do pleito em questão,
observando que, para tanto, são indispensáveis à presença dos requisitos legais, a teor do art. 1.012, § 4º,
do NCPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, a
existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Compulsando os autos, vislumbro que de fato a
sentença se divide em capítulos diversos e que os efeitos em que o recurso de Apelação será recebido,
dependerá do teor da respectiva condenação, conforme dispõe o art. 1.012 do NCPC.Todavia, a
apreciação,in casu,de efeitos distintos ao previsto em lei, dependerá do preenchimento dos requisitos
acima mencionados (art. 1.012, § 4º, do NCPC).Nesse contexto,misterdestacar que, em face do presente
pedido de efeito suspensivo, anoto que a única matéria passível de ser analisada para deferimento de
efeito distinto ao legal, é a parte da sentença que concedeu a tutela provisória de urgência, diante do que
prescreve o § 4º do art. 1.012 do referido diploma legal. Sendo que, em relação aos capítulos da sentença,
afora o que confirmou a tutela de urgência, o recurso de Apelação deverá ser recebido em ambos os
efeitos, nos termos do art. 1.012,caput, do NCPC.Assim, a tutela provisória de urgência fora proferida nos
seguintes termos:?Tutela CautelarO tempo é dos maiores inimigos do credor. A presente sentença apenas
encerra a prestação jurisdicional de primeira instância. A parte Autora requereu, em caráter cautelar: ...
c o n s t i t u i r  F u n d o  o u  C a u ç ã o ,  q u e  a s s e g u r e ,  d e  p e r  s i ,  o  c u m p r i m e n t o  d a s
obrigaçõesindenizatórias.FREDERICO MARQUES ensina em seu Manual... A tutela jurisdicional cautelar
é instrumental e acessória, portanto se estrutura qual o meio e modo de garantir o resultado final do
processo de conhecimento, ou do processo executivo. Por isso mesmo, o processo cautelar, com o qual
se opera a jurisdição de igual nome, é processo provisório, que depende sempre do processo principal (de
cognição ou executivo), de que é instrumento ou garantia.(Manual de Direito Processual Civil. IV. José
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Frederico Marques. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 329).Dessa forma, tem-se que é Direito do credor
dispor de apenas garantia do ressarcimento do débito descrito naexordial, se confirmada a sentença em
instância superior. Procedo, assim, em caráter provisório, à tentativa deconstrição de veículos automotor
de propriedade do Requerido, na modalidade transferência. Portanto, o veículopoderá circular
normalmente, gerando renda, caso se preste a esta finalidade.Tudo de conformidade com o art. 301,
CPC/2015. O Requerido poderá apresentar outros bens, em substituição, ouvindo-se o Credor. Anexo
resultado da tentativa de constrição, via RENAJUD.? Nesse contexto, a requerente pugna sejam
suspensos os efeitos da sentença que deferiu a tutela cautelar para assegurar o cumprimento da
sentença, determinando a constrição de veículos da requerente, via RENAJUD.Com efeito, a tutela
cautelar deferida encontra amparo nos artigos 139, inciso IV, 300 e 301, todos do Código de Processo
Civil, a seguir transcritos:?Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:(...)IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária;(...)Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.§ 2º A tutela de urgência
pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.§ 3º A tutela de urgência de natureza
antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de
bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito.? Assim, pela análise que se faz da tutela da urgência e das razões do pleito de efeito suspensivo,
não é caso de deferimento.Com efeito, a regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito
suspensivo; e as exceções que afastam o suspensivo estão previstas nos incisos do § 1º do art. 1.012 do
CPC/15, ainda que a eficácia da sentença possa ser suspensa pelo relator se demonstrado a
probabilidade do recurso de ser provido ou, se relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou
de difícil reparação, como disposto nos § 3º e § 4º.Circunstâncias dos autos em que não se verificam os
requisitos à suspensão dos efeitos imediatos da sentença, no que concerne à tutela cautelar, diante do
seu caráter provisório, na modalidade transferência, de modo que não traz prejuízo à parte requerente,
pois os veículos constritos poderão circular normalmente, gerando renda, caso se preste a esta finalidade,
como determinou o Magistrado de origem.Acrescento que, em sede do presente pedido de efeito
suspensivo, não se está antecipando a decisão que irá julgar o mérito do Recurso de Apelação, que
possui outras particularidades; pelo que ratifico, apenas se está identificando, levando-se em consideração
o estado em que a ação originária fora julgada, os requisitos do disposto no art. 1.012, § 4º, do NCPC.
Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, ratificando
que, nos termos do art. 1.012, § 4º, do NCPC, referido pleito somente caberia nas hipóteses
retromencionadas no § 1º do mesmo dispositivo legal.Quanto ao pedido alternativo, no qual o requerente
requer que os bens constritos pelo juízo de primeiro grau sejam substituídos pelos bens livres e
desembaraçados, constantes na listagem anexa ao presente pedido, deixando-os como caução,
consoante o previsto no art. 300, § 1º, do CPC, observo que o pedido necessita do contraditório para a sua
análise, como, aliás, determinou a sentençaa quo.Desse modo, intime-se a parte adversa para se
manifestar sobre o pedido de substituição dos veículos constritos, no prazo legal.À Secretaria para as
devidas providências.Belém (PA),05de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0009940-56.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOSIEL LIMA DA
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009940-56.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 
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Número do processo: 0009514-44.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOSE ALONSIO
MENDONCA PANTOJA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009514-44.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005518-38.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: GIZILDA ALVES
MENDONCA Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKIOAB: 43837/PR
Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome: NORTE
ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB:
49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0005518-38.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0010089-52.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: FRANCINALDA DE
MENEZES FERNANDES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0010089-52.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009929-27.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: BENEDITO DUARTE
LOPES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 Participação:
ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009929-27.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009473-77.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: LUCILENE SEARA
MARTINS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
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DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009473-77.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0004293-80.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: RAIMUNDO ALVES
AGUIAR Participação: ADVOGADO Nome: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHEROAB: 8941 Participação:
ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA
S/A Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO VITOR XEREZ LOUREIRO DUTRAOAB: 18180/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004293-80.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0045502-88.2000.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: BANPARÁ
Participação: APELADO Nome: EUNILCIO MATOS DA SILVA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOORIGEM:
1ª  VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE BELÉMAPELAÇÃO CÍVEL N°  0000327-
84.2006.814.0005APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/AAPELADOS: EUNILCIO MATOS DA
SILVARELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Tratam os presentes autos de recurso
deAPELAÇÃO CÍVELinterposto porBANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, inconformado com a sentença
proferida naAÇÃO DE EXECUÇÃOajuizada em face deEUNILCÍO MATOS DA SILVAque julgou extinto o
processo sem resolução de mérito nos termos do art. 267, III do CPC/1973, por ausência de interesse no
prosseguimento do feito. Em suas razões recursais (ID NUM 1703648),o Apelante defende a necessidade
de intimação pessoal para extinção do feito. Neste contexto, sustenta que o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo, pois descumpriu determinação expressa de lei. Por fim requer que o recurso seja
provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Sem contrarrazões porque a
relação processual não se completou. É o relatório. DECIDO. Estando presentes os pressupostos de
admissibilidade do recurso, dele se conhece.Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele se conhece.Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas ?a?, do NCPC, o
relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão
monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa
dar cumprimento ao dispositivo legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:Art. 926. Os Tribunais
devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.§ 1o Na forma estabelecida e
segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula
correspondentes a sua jurisprudência dominante.Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade
desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia
processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão
monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. No caso em apreço,
verifica-se que o Juízo de origem sequer determinou a intimação do exequente para manifestar interesse
no feito, limitando-se a simplesmente extinguir o feito. Na sentença impugnada, o Juízo de origem
consignou expressamente o seguinte:?Os autos permaneceram parados por longos anos, não havendo
pedido de movimentação do feito, constato que o interessado abandonou a causa, pelo resta configurada
a desistência tácita do requerente.Não podem, assim os autos simplesmente permanecer indefinidamente
em cartório sem que as partes se manifestem, uma vez que o impulso processual não compete somente
ao Poder Judiciário, sendo responsabilidade que deve ser atribuída a todos os integrantes da relação
jurídica, ou seja, o Juiz, Promotor, as partes e seus procuradores.Logo, em face da paralisação do feito, e
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considerando o princípio da razoável duração do processo, entendo que o feito deve ser extinto.(...)
Ademais, se as partes não vieram mais em Juízo é porque já compuseram a lide sem a interferência do
Judiciário?(...)? Entretanto, verifica-se clara violação ao art. 267,III c/c §1º do CPC/73:Art. 267. Extingue-se
o processo, sem resolução de mérito:III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o
arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não
suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Assim , para a extinção do processo com base no inciso III do
art. 267 do NCPC, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte, inocorrente nos autos, já que
intimação foi realizada apenas no diário eletrônico. Nestes termos, não tendo sido determinada a
intimação pessoal da parte autora, para demonstrar interesse no prosseguimento do feito, prematura a
extinção do feito por abandono de causa. O Eg. STJ assim se manifestou: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC
INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO DA CAUSA. ART. 267,VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.1.
Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a
controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.2. Pacífica a jurisprudência desta
Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-
se à intimação editalícia se desconhecido o endereço, dada a necessária comprovação do ânimo
inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese. Precedentes: REsp1137125/RJ, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques,Segunda Turma, DJe 02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro CarlosAlberto Menezes
Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel.Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.3. Agravo
regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 43290 PR 2011/0211590-2. DJe 11/09/2012. Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES) Na jurisprudência pátria não é diferente: Ementa: EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL. 1.Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, II, § 1º, do CPC, desde que
intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas. 2. Recurso Conhecido e Provido,
conforme parecer ministerial. Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1.Pode o magistrado extinguir o processo com base
no art. 267, II, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas.2.
Recurso Conhecido e Provido, conforme parecer ministerial. (TJPI | Apelação Cível Nº 2012.0001.000086-
5 | Relator: Des. José Ribamar Oliveira | 2ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 26/08/2014
) [copiar texto](TJ-PI - AC: 201200010000865 PI 201200010000865, Relator: Des. José Ribamar Oliveira,
Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª Câmara Especializada Cível) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 267, III DO CPC.
ABANDONO DA CAUSA POR NÃO REGULARIZAR O POLO PASSIVO E COMPROVAR PAGAMENTO
DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA SUPRIR A FALTA EM 48
HORAS. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PREVISTA NO ART. 267, § 1º DO CPC. NULIDADE DA
SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. Não sendo a parte autora intimada,
pessoalmente, para regularizar o polo passivo e comprovar o pagamento de custas processuais, antes de
extinção do feito, restou violado o comando do art. 267, § 1º do CPC, devendo ser anulado o decisum para
dar prosseguimento ao feito.( TJBA. Ap. Cível nº 0000521-16.2012.8.05.0096. Rel. Cynthia Maria Pina
Resende ? DJ 17 de Dezembro de 2013) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO OFICIAL DE
JUSTIÇA - HIPÓTESE CONSENTÂNEA COM O ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA
AUTORA POR AR E DA PROCURADORA JUDICIAL VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA - DESÍDIA
CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 267, III, DA LEI PROCESSUAL
CIVIL - CORREÇÃO DE OFÍCIO.1. A ausência de pagamento das custas do Oficial de Justiça para o
cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão pode configurar hipótese de abandono da
causa.2. Merece ser corroborada a sentença de extinção do feito cuja paralisação tenha sido motivada
pela desídia da parte autora, vez que a busca pela celeridade processual é um imperativo de ordem
pública, notadamente quando não há justificativa plausível para o abandono do feito, caracterizado pela
ausência de realização dos atos que competiam à parte. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.CORREÇÃO DE OFÍCIO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1210109-
6 - Piraquara - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - - J. 15.07.2015). Por tais razões, DOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para
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regular prosseguimento, observando-se que a parte autora deve ser intimada pessoalmente, nos termos a
fundamentação apresentada. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e devolva-se ao juízoa quo.
Belém, 04 de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0017724-10.2016.8.14.0028 Participação: APELANTE Nome: UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARA Participação: APELADO Nome: ANA CAROLINA SAVITSKY DE MORAES
Participação: ADVOGADO Nome: LUCAS RIBEIRO MOTAOAB: 339459/SPTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0017724-10.2016.8.14.0028APELANTE: UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARAREPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARAAPELADO: ANA
CAROLINA SAVITSKY DE MORAESRELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO EX OFFICIO
DE SERVIDOR MILITAR PARA PRESTAR SERVIÇO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
COMPANHEIRA QUE É ALUNA ORIUNDA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR DO
CURSO DE ODONTOLOGIA. TRANSFERÊNCIA PARA O CURSO DE MEDICINA EM
ESTABELECIMENTO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 99 DA LEI Nº
8.112/90 E 1º DA LEI N. 9.536/97. INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÃO CONGÊNERES. SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação da Comarca de Marabá.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer e
dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela da
Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Trata-se de Apelação
Cível (ID nº 1364831) interposta porUNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA,em face de
sentença (ID nº 1364830) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá,
que, julgou procedente a demanda no sentido de reconhecer o direito da requerente a matricular-se no
curso de Medicina na Universidade do Estado do Pará, conferindo-lhe todos os direitos inerentes à
condição de aluna regular.Consta da Peça inicial que a requerente, ora apelada, vive em união estável
com Murilo Leone Bueno da Silva, 1° Tenente do Exército Brasileiro, o qual foi transferido ex officio para
servir no Quartel do 52° Batalhão de Infantaria de Selva, localizado no município de Marabá/PA.Afirma que
em razão disso, necessário se faz a transferência de seu curso superior de odontologia, para uma
instituição de ensino localizada no Município de Marabá. Entretanto, não existe nenhuma instituição que
ofereça o referido curso.Aduz que o único curso que se enquadraria como afim ao de odontologia seria o
curso de medicina oferecido pela instituição requerida (UEPA). Todavia, teve seu pedido de matricula
negado, sob a justificativa de existir no município de Marabá, um curso de enfermagem, em instituição de
ensino superior privada. Ao final, alega que o curso de enfermagem não possui reconhecimento no MEC,
bem como, que é o curso de medicina que guarda maior semelhança com o curso de odontologia e não o
de enfermagem. Em sentença proferida no ID nº 1364830, o Juízo sentenciante entendeu que, em razão
de não existir nenhuma instituição que ofereça o curso de odontologia no Munícipio de Marabá, está
autorizado a matricula da autora em instituição de ensino público.Irresignada, a Universidade requerida,
ora Apelante, interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 1364831) no intuito de ver reformada a
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, sustentando que inexiste congeneridade entre os cursos
superiores, bem como, que existe oferta de curso de enfermagem em instituição de ensino particular na
cidade de Marabá. Em contrarrazões (ID nº 1364832), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É
o sucinto relatório. VOTO Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal,
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e
interesse para recorrer), conheço do recurso e passo a sua análise.O cerne da questão diz respeito ao
direito de matricula em curso congênere ao de odontologia, para companheira de Militar do Exército
Brasileiro, transferido ex-oficio para a cidade de MarabáA legislação federal vigente aplicável ao caso
patenteia que as transferências ex officio de alunos oriundos de estabelecimentos de ensino superior, que
sejam servidores federais, regem-se pelo art. 49, parágrafo único, da Lei nº 9.394/96, regulamentado, no
particular, pelo art. 1º da Lei nº 9.536/97, na qual se impõe a restrição de transferência para instituição
congênere, senão Vejamos:Lei nº 9.394/96?Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a
transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante
processo seletivo.Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. (Regulamento)?
Lei nº 9.536/97?Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de
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ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor
público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de
comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde
se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. Vejamos ainda o disposto no art.
99 da Lei nº 8.112/90Lei nº 8.112/90Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da
administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em
instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. O
disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que
vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. (Grifo nosso).
A expressão "qualquer sistema de ensino" consignada nos artigos 8º e 14 a 19 da Lei nº 9.394/96, significa
ser ele federal, estadual ou municipal e não, público ou privado.Por sua vez, a expressão ?congênere?, à
luz da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça ? STJ (incidente suscitado na AMS nº
95.01.22761/8/PI, Rel. Juiz Catão Alves, 1ª Seção do TRF, 1ª Região, julgado em 03.03.1999), deve ser
entendida como transferência feita somente de estabelecimento público para estabelecimento público e de
privado para privado, salvo se na localidade de recepção do aluno não existir estabelecimento público com
o curso por ele freqüentado.Sem maiores delongas, no caso dos autos, a postulante, originária de
instituição de ensino particular, não tem direito à transferência pretendida para universidade pública,
porquanto na localidade onde está exercendo suas atividades não existe o curso de odontologia, o qual a
autora cursava na sua cidade de origem.Não bastasse isso, não estou convencida que o curso de
odontologia seja afim ao curso de medicina, bem como, verifico ainda que existe instituição privada
(Faculdade de Carajás) que oferece o curso superior de enfermagem, a qual embora, ainda não esteja
totalmente reconhecida pelo Ministério da Educação, já teve autorização do próprio MEC para ofertar o
curso de enfermagem. Deste modo, havendo autorização de funcionamento do curso superior pelo MEC, é
totalmente irrelevante, neste momento, se o curso ainda não foi reconhecido, uma vez que este
reconhecimento só pode ser feito no momento oportuno, após todos os procedimentos necessários e
etapas seguintes à autorização.Neste diapasão, tem-se pautado os julgamentos do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:?ADMINISTRATIVO - ENSINO SUPERIOR - TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO
DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL MILITAR - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE
DEPENDENTE PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA LOCALIDADE ONDE O CÔNJUGE PASSOU A
EXERCER SUAS FUNÇÕES - ART. 99 DA LEI N. 8.112/90 - ART. 1º DA LEI N. 9.536, DE 11/12/97 -
ALCANCE DA EXPRESSÃO "INSTITUÇÃO DE ENSINO CONGÊNERE". I- Sendo a impetrante
dependente de servidor público federal militar, removido no interesse do serviço, com mudança de
domicílio, tem direito à transferência, independentemente de vaga, para instituição de ensino congênere,
da localidade onde o seu cônjuge passou a exercer suas funções, nos termos do art. 99 da Lei n. 8.112/90
e do art. 1º da Lei n. 9.536/97. II- A 1ª Seção do TRF 1ª Região, ao analisar o alcance da expressão
"congênere", constante do art. 99 da Lei n. 8.112/90, firmou entendimento, à luz da jurisprudência mais
recente do egrégio STJ, no sentido de que "a expressão congênere deve ser entendida como
transferência feita somente de estabelecimento público para estabelecimento público e de privado para
privado, salvo se na localidade de recepção do aluno não existir estabelecimento público com o curso
dele" (incidente suscitado na AMS n. 95.01.22761-8/PI, REl. Juiz Catão Alves, 1º Seção do TRF 1ª
Região, maioria, julgado em 03/03/99). III- Quando a Lei n. 9.536, de 11/12/97, assegura a transferência
compulsória, em caso de remoção ex officio de servidor público civil ou militar estudante, ou de seu
dependente estudante, "entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino", ou seja, vinculadas
aos sistemas de ensino federal, estadual, do DF ou municipal, não está a impor que a transferência se
opere obrigatoriamente para instituição de ensino público, se servidor estudante ou seu dependente é
originário de instituição de ensino privada, impondo-se interpretação restritiva ao dispositivo, à luz do art.
206, I, da CF/88, de molde a assegurar a igualdade de condições para o acesso a instituição de ensino
superior público. IV- A impetrante, dependente estudante de servidor público federal militar, removido ex
officio, com mudança de domicílio, não tem direito líquido e certo à transferência compulsória de instituição
de ensino superior privada, para outra pública, se na localidade onde o seu cônjuge passou a exercer as
suas funções existem instituições de ensino superior privadas, com o curso para o qual pretende transferir-
se compulsoriamente. V- Apelação improvida.? (TRF, 1ª Região, MAS nº 01000761570-DF ? 2ª Turma,
rel. Juíza Assuzete Magalhães, DJU 31.08.2000, p. 25) ADMINISTRATIVO - TRANSFERÊNCIA DE
ESTUDANTE. A lei só permite, sem restrições, a transferência de estudante de um para outro
estabelecimento quando congêneres as instituições de ensino. 2. Estudante de universidade pública
federal que pede transferência para outra tem direito à obtenção de matrícula (conjugação das Leis
8.112/90, 9.394/96 e 9.536/97). 3. Recurso improvido.? (STJ ? Resp 426997 ? SC ? 2ª Turma ? Rel. Min.
Eliana Calmon, DJU 19.12.2002, pg. 358.) ?CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
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ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO: DISPENSABILIDADE. ENSINO SUPERIOR.
TRANSFERÊNCIA. SERVIDOR QUE ESTUDA EM UNIVERSIDADE PARTICULAR. REGRA
PREVALECENTE. EXCEÇÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O recorrente não
precisa indicar expressamente o permissivo constitucional em que o recurso está apoiado, pois não há na
Constituição Federal ou no Código de Processo Civil dispositivo exigindo a indicação explícita do
autorizativo constitucional no qual o recurso está fundado. O princípio constitucional da legalidade
estabelece que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude lei (cf. art. 5º, II, da CF/88).
Por outro lado, o Regimento Interno do STJ não contém dispositivo semelhante ao art. 321 do RISTF. II -
Em princípio, servidor que estuda em universidade particular não faz jus à transferência para universidade
pública, mas apenas para instituição de ensino congênere, ou seja, privada. No entanto, tal regra pode
comportar exceção, com "in casu:" quando não houver universidade particular na cidade para a qual o
servidor foi transferido "ex officio", a matrícula poderá ser feita em instituição de ensino público.III -
Recurso especial conhecido e provido.? (STJ, 2ª Turma, RESP nº 172416-RS, rel. Min. Adhemar Maciel,
DJU 19.10.1998, p. 72) Deste modo, permitir a transferência ora pleiteada seria afrontar o princípio da
isonomia entre os estudantes, consignado no art. 206, I, da Carta Magna, que visa assegurar a todos a
igualdade de condições para o acesso às instituições de ensino superior público, através de concorrido
vestibular.Ante o exposto, conheço e dou provimento a apelação interposta, para reformar a sentença
guerreada, julgando improcedente a demanda.É como voto.Belém-PA, 08 de julho de 2019. NADJA NARA
COBRA MEDADESª. RELATORA Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0002888-09.2018.8.14.0110 Participação: APELANTE Nome: JOSÉ RIBAMAR
FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ Participação: ADVOGADO Nome:
ELIANE DE ALMEIDA GREGORIOOAB: 15227/PA Participação: APELADO Nome: DANILO FEITOSA
CABRAL Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOROAB:
25668/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
(1728) - 0002888-09.2018.8.14.0110APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO
M U N I C I P A L  D E  G O I A N É S I A  D O  P A R Á A P E L A D O :  D A N I L O  F E I T O S A
CABRALRELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO IMPETRANTE DE 40 HORAS SEMANAIS PARA
30 HORAS SEMANAIS. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIO O REGULAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE
NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 325 E 490 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
EM TODOS OS SEUS TERMOS. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1
?PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:A teoria da encampação é aplicável ao mandado de
segurança quando preenchidos os seguintes requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a
autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação
de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas
informações prestadas, o que verifico ser o caso dos autos. Isto porque, há vínculo hierárquico entre o
Prefeito Municipal, que prestou as informações, e a Secretaria Municipal de Educação, que ordenou a
prática dos atos impugnados; não existe modificação de competência, já que nem o Prefeito de Goianésia
ou a Secretária Municipal de Educação estão elencados no inciso I do artigo 161 da Constituição do
estado do Pará; e por fim, existe manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas pelo
Prefeito. Logo, perfeitamente aplicável ao caso a teoria da encampação.2 - É cediço que todo ato
discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da
Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que
necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme
insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal.3 - A redução de carga horária imposta unilateralmente
pela Administração Municipal, de 200 para 100 horas mensais, implica automaticamente na redução de
salário, verba de natureza alimentar.4- Apelação conhecida e não provida.5 - Reexame Necessário.
Manutenção da sentença pelos mesmos fundamentos apresentados no Apelo. Decisão unânime
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ACÓRDÃOAcordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, emCONHECER DO RECURSO,
NEGANDO ? LHE PROVIMENTO, e emREEXAME NECESSÁRIOconfirmar todos os termos dodecisum,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Nadja Nara Cobra Meda.Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2019.Este
julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO Cuidam os autos deREMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL,interposto peloJOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMAem face dodecisumdo Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos doMANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE
LIMINAR,o qual concedeu a segurança pleiteadaVejamos trecho da decisão (ID nº 1437750):?(...) Diante
do Exposto, nos termos Lei n° 12.016/2009 c/c com o art. 487, I, do CPC,julgo procedente o pedido
constante da inicial e, por conseguinte, concedo a segurança pleiteada para declarar a nulidade da
diminuição das horas/aula de 200h para 150h, determinando o restabelecimento da carga horaria de 200h
(duzentos horas/aula) e a consequente renumeração em favor do Impetrante- a contar da data do
ajuizamento da presente ação mandamental- 12/04/2018 (art. 14, $4°, da Lei nº 12.016/2009) no prazo de
30 (trinta) dias, extinguindo, pois, o processo com resolução do mérito.(...)? [grifamos] Consta na exordial,
que o Impetrante é servidor público efetivo do Município de Goianésia, no cargo de Professor, e relata que
o Edital do concurso em que prestou estabeleceu a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais,
salvo para cargos com jornada especif ica definida em Lei, não sendo este o caso do
presentemandamus.Nessa linha, o Impetrante, assim como os demais servidores do mesmo cargo, desde
a sua posse e entrada em exercício, trabalhou e recebeu seus vencimentos com base na jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, ou o equivalente a 200 (duzentos horas) mensais sendo esta a
base do piso remuneratório de R$ 2.176,50 (dois mil cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos), à
época da abertura do Edital. Contudo, aduz que, recentemente, a Impetrada expediu a Instrução
Normativa n° 001/2017, a qual equiparou genericamente todos os profissionais do magistério para a
jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, ou o equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas
mensais, o que acarretou a redução ilegal da renumeração do Impetrante, em consequência da redução
da carga horaria de trabalho em 50 (cinquenta) horas mensais.Dessa forma, tal ato administrativo, ao
abreviar a jornada de trabalho de dezenas de professores, consequentemente reduziu seus vencimentos e
ocasionou um decréscimo remuneratório de mais de R$ 600,00 (seiscentos reais). Alega que tal conduta
violou a regra constitucional da irredutibilidade remuneratória.Diante disso, ajuizou o presentemandamus,
requerendo liminarmente a imediata suspensão dos efeitos jurídicos da instrução normativa n° 001/2017,
para restabelecer a carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ou o equivalente a 200
(duzentos horas) mensais. Ao final, a procedência total do pedido declarando a nulidade da instrução
normativa n° 001/2017, e a condenação da Impetrada ao ressarcimento das parcelas devidas vincendas e
posteriores à impetração do presentewrit.Ojuízo a quojulgou procedente o pedido constante da iniciale, por
conseguinte, concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da redução das horas/aula de 200h
para 150h.Inconformado,JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA, apresentou recurso deApelação(ID n°
1437751 - Pág. 1) aduzindopreliminarmentea sua ilegitimidade passiva?ad causam?para figurar no polo
passivo da demanda, visto que a Instrução Normativa foi editada pela Secretaria Municipal de
Educação.Alega que os ajustes são plenamente pautados sob a legalidade, impessoalidade e publicidade,
pois feito por meio do debate de meses com o SINTEPP e Ministério Público e outros setores.Narra que
não há que se falar em ofensa ao direito líquido e certo à irredutibilidade de vencimentos neste caso, pois
com o advento da Lei Municipal n° 638/2017, alterou-se o art. 32 da Lei nº 370/2011 (PCCR-Educação),
assim, a jornada de trabalho passou a ser de no mínimo 30 (trinta) horas, e no máximo 40 (quarenta)
horas semanais, o equivalente a 150 e 200 horas mensais, respectivamente.Destaca a ausência de
mácula à irredutibilidade de vencimentos e a infringência da separação dos poderes e da legalidade
estrita, e a impossibilidade jurídica e legal de atendimento ao pleito da parte Recorrida.Aduz que tal pleito
visa determinaçãocontra legem, na medida em que se busca que se materialize no âmbito da distribuição
da jornada de trabalho dos profissionais da categoria da parte Recorrida disposição contraria à legislação
vigente.Dessa forma, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão
guerreada.DANILO FEITOSA CABRAL, apresentoucontrarrazões(ID n° 1437752), sustentando a
legitimidade passiva do Impetrado, uma vez que este é o responsável pela materialização do ato
impugnado, cabendo-lhe ordenar a despesa referente à folha de pagamento dos servidores.Defende a
inexistência de oitiva dos professores prejudicados no processo de elaboração do ato impugnado.
Ressalta que não desconhece a regra de que não há direito adquirido a regime jurídico administrativo,
porém, a garantia de irredutibilidade de vencimentos deve ser respeitada, sob pena de ilegalidade e
violação aos princípios da administração pública.Ao final, pugnou pela confirmação da sentença prolatada
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pelo MM. Juiz de piso, em sua integralidade.Em parecer ofertado ID nº 1630536 o Ministério Público de 2º
Grau, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, devendo a decisão
guerreada ser mantida em todos os seus termos, inclusive para fins de Reexame Necessário.É o relatório.
VOTO Presente os pressupostos de admissib i l idade,  recebo o presente recurso de
Apelação.PRELIMINARMENTE ? DA ILEGITIMIDADE PASSIVAO Apelante suscita a sua ilegitimidade
passiva uma vez que a Instrução Normativa foi editada pela Secretária Municipal de Educação de
Goianésia do Pará.Não prospera tal argumento. Veja-se.Para fins de Mandado de Segurança, considera-
se autoridade coatora a pessoa física que, em nome da entidade pública à qual se subordina, determina a
prática do ato impugnado, ou se omite em emiti-lo, e que detém poderes para corrigi-lo, funcionando como
meio para a obtenção das necessárias informações hábeis à apreciação do pedido formulado.Nesta
senda, ainda que o impetrante tenha se equivocado na indicação da autoridade impetrada, essa situação
não teria o condão de acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois trata-se de vício
passível de ser sanado, tendo em vista que, muitas vezes, é difícil ao particular ter conhecimento da
complexidade da estrutura dos órgãos públicos e da hierarquia entre os servidores.Ademais, restou
sedimentado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do MS 12779, de Relatoria do Ministro Castro
Meira, em 13/02/2008, que a teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança quando
preenchidos os seguintes requisitos:existência de vínculo hierárquico entrea autoridade que prestou
informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;ausência de modificação de competência
estabelecida na Constituição Federal; emanifestação a respeito do mérito nas informações prestadas, o
que verifico ser o caso dos autos.Isto porque, há vínculo hierárquico entre o Prefeito Municipal, que
prestou as informações, e a Secretaria Municipal de Educação, que ordenou a prática dos atos
impugnados; não existe modificação de competência, já que nem o Prefeito de Goianésia ou a Secretária
Municipal de Educação estão elencados no inciso I do artigo 161 da Constituição do estado do Pará; e por
fim, existe manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas pelo Prefeito. Logo,perfeitamente
aplicável ao caso a teoria da encampação.Confira-se a Ementa do MS 12779, julgado em 13/02/2008 ao
norte citado:PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CEBAS. CANCELAMENTO DE ISENÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.1.São três os requisitos para aplicação da teoria da
encampação no mandado de segurança: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou
informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência
estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas.
Precedente da Primeira Seção: MS 10.484/DF, Rel. Min. José Delgado.2. O ato coator apontado foi
exarado pelo Chefe da Seção de Orientação da Arrecadação Previdenciária, da Delegacia da Receita
Previdenciária de Niterói/RJ, vinculada à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência
Social.3. O conhecimento dowritesbarra na alteração de competência estabelecida pela Carta da
República.4. A documentação colacionada pelo impetrante mostra-se insuficiente para comprovar a
ilegalidade do ato administrativo que revogou a isenção tributária que lhe fora concedida com base em
cancelamento do Cebas.5. A alegação de inexistência de cancelamento esbarra em documento acostado
pela própria impetrante, que atesta situação inversa.6. Ordem denegada. Com estas considerações,rejeito
a preliminar de ilegitimidadepassiva arguida. MÉRITOO cerne da questão reside em analisar a decisão
primária que julgou procedente o pedido contido na inicial, concedendo a segurança pleiteada para
declarar a nulidade da diminuição das horas/aula de 200h para 150h, determinando o restabelecimento da
carga horaria de 200h (duzentas horas/aula) e a consequente renumeração em favor do
Impetrante/Apelado, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental.Deixo desde já claro
que não tem fundamentação jurídica o pleito do Apelante. Vejamos.Com efeito, das provas carreadas aos
autos, restou comprovado o efetivo exercício do impetrante de 200 horas-aulas/mês na profissão de
professor, de modo a restar comprovada a alteração abrupta de sua carga horária e da sua
remuneração.Registre-se, por oportuno, que se tratando de fixação de carga horária de servidor municipal
com redução de salário, necessário levar em consideração que, embora a redução seja uma faculdade da
administração, o ato respectivo terá que ser motivado, sob pena de ser considerado nulo.É cediço que
todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal
e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.Desta forma, dúvidas não há de que se faz
necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme
insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. Vejamos o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E DE
VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO.É cediço que, em se
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tratando de redução de carga horária, e consequentemente de vencimentos de servidor público, a
instauração de processo administrativo, através do qual o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa seja ofertado aos interessados, mostra-se imprescindível. Tal mandamento, quando não levado a
efeito, torna o ato administrativo passível de anulação. Não pode, portanto, a Administração Pública, em
que pese o seu poder de autotutela, reduzir, arbitrariamente e em desrespeito ao devido processo legal,
reduzir o vencimento dos seus servidores. (TJ-BA AI 0004361-55.2017.805.000, Relator: JOSÉ JORGE
LOPES BARRETO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/05/2017, Primeira Câmara Cível, Data de
Publicação: 25/05/2017) Por outro lado, o art. 43 da Lei n. 001 de 2012 (PCCR) que rege a categoria de
Profissionais de Educação, assim determina:Art. 43. O aumento oureduçãoda jornada de trabalho do
professor para os limites máximo e mínimo, levará sempre em contareciprocamente o interesse da
Secretaria de Educaçãoe a opção do professor.Grifei). De igual modo, inexiste prejuízo ao Município em
manter a carga horária do impetrante, no exercício do magistério, porquanto, já recebia seus proventos
com a remuneração correspondente às 200 horas-aulas/mês, conforme consta dos autos.Outrossim, em
que pese o Recorrente alegar que houve a participação do SINTEPP, do Ministério Público e da Secretaria
Municipal de Educação na edição do ato normativo nº 001/2017, este não comprovou tal afirmação,
deixando de observar o art. 373, II, do NCPC.Assim, plenamente possível a concessão do Mandado de
Segurança, considerando que a redução de carga de horária traduz redução de salário, verba de natureza
alimentar, evitando-se a ocorrência de um dano irreparável a quem depende de tal renda para sustento
próprio e da família.Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem,
respectivamente: Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da
condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado. Súmula 490. A
dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. Assim, tratando-se de sentença ilíquida,
em Reexame Necessário, verifico que a sentença merece ser mantida pelos fundamentos apresentados
neste voto. Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação para, na esteira do
parecer ministerial,NEGAR-LHE PROVIMENTOe, em Reexame Necessário, mantenho todas as
disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Goianésia do
Pará.É como voto.Belém, 01 de julho de 2019. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA
RELATORA Belém, 10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0802566-58.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO DO
BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome: SERVIO TULIO DE BARCELOSOAB: 21148/PA
Participação: AGRAVADO Nome: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ
ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIORAGRAVO DE INSTRUMENTO (202):0802566-
58.2019.8.14.0000AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SANome: BANCO DO BRASIL SAEndereço: Banco
do Brasil (Sede III), SBS Quadra 1 Bloco G Lote 32, Asa Sul, BRASíLIA - DF - CEP: 70073-901Advogado:
SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB: PA21148-A Endereço: desconhecidoAGRAVADO: TRATOMAQ -
TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDANome: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
LTDAEndereço: desconhecidoDECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido
de efeito suspensivo (Num. 1595782-Pág.1/9), interposto porBANCO DO BRASIL S.A,contra decisão
proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos daAÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO POR EXPRESSA VIOLAÇÃO DO ART. 6] DA LEI FEDERAL 8880/94 E RESOLUÇÃO Nº 2309
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL  E  DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL ?
DESCONFIGURAÇÃO DO CONTRATO DE LEASING (ARRENDAMENTO MERCANTIL) COM PEDIDO
DE REVISÃO DE DÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (processo nº 0859765-
42.2018.814.0301), ajuizada pelo Agravado,TRATOMAQ ? TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA ?
EPP,in verbis: (...)Diante de tudo o exposto, estandoevidenciada a probabilidade do direito(suposta
cob rança  i l ega l  e  a  d i scussão  j ud i c i a l  da  re fe r i da  cob rança  com a legação  de
inexistência/abusividade/ilegalidade do débito) e operigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do
processo(graves danos causados com a inscrição ou permanência da restrição entendida como
ilegal)DEFIRO LIMINARMENTEa tutela de urgência (Art. 300 do CPC) e determino que o banco requerido
se abstenha de lançar o nome da requerente e de seus sócios em cadastros de restrição ao crédito ou, em
caso de já ter promovido a restrição, que providencie a sua retirada, porém somente no que diz respeito a
esta questão judicial, até decisão final.Para o caso de descumprimento da ordem fixo multa de R$
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10.000,00 (dez mil reais), que se reverterá em favor da autora, caso não cumpra essa decisão, na forma
do art. 537 do CPC.(...)Insurge o Agravante, em face da multa aplicado pelo Magistrado em caso de
descumprimento da liminar.Alega, em síntese, que a multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) pode acarretar enriquecimento sem causa ao Agravado.Sustenta que a cominação de multa diária
tem o objetivo de induzir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e não o de ressarcir o credor.Aduz
que a multa diária deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de
que não se torne meio de enriquecimento do credor.Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente
Recurso e, no mérito, a redução da multa diária ao patamar de R$ 50,00, limitada ao máximo de R$
500,00. Determinei a intimação do Agravante para que procedesse com o recolhimento do preparo
recursal em dobro, tendo em vista a não apresentação do relatório de conta do processo. O Agravante se
desincumbiu de tal ônus conforme petição de Num. 1860628-Pág.1. É o necessário. DECIDO.Analisando
a decisão guerreada, verifico que determinou que o Agravante se abstenha de lançar o nome da Agravada
e de seus sócios em cadastros de restrição de crédito ou promova a retirada, caso já tenha incluído a
restrição. Arbitrou, para o caso de descumprimento da liminar, multa no valor de R$ 10.000,00. Todavia,
analisando as razões recursais do Agravante, verifico que discorre acerca de irresignação em relação a
alegada multa diária aplicada pelo magistrado de primeiro grau.Diante disso verifico que a razões
recursais do Agravante estão dissociados dos fundamentos da decisão Agravada, eis que a decisão
guerreada, ao contrário do que discorre o Agravante, não arbitrou multa diária para o caso de
descumprimento da liminar, mas sim, apenas multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de
descumprimento da ordem judicial.Diante disso, ressalte-se que o Agravante não impugnou os
fundamentos da decisão agravada.Nesse sentido, cite-se o entendimento jurisprudencial:DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA.
Dissociadas as razões de agravo da decisão recorrida, manifestamente inadmissível o recurso. AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078605615, Vigésima Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Redator: Iris Helena Medeiros
Nogueira, Julgado em 10/08/2018).(TJ-RS - AI: 70078605615 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de
Julgamento: 10/08/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
15/08/2018)Diante disso, conclui-se, portanto, que o Agravante não impugnou os fundamentos da decisão
agravada, pelo que, deve ser aplicado o disposto no art. 932, III do CPC/2015.Ante o exposto,NÃO
CONHEÇO do Agravo de Instrumentopor ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, em
razão do Agravante não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.Comunique-
se ao Juízoa quoa presente decisão. Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa nos autos e
arquive-se. Publ ique-se. Registe-se. Int ime-se Belém-PA, 16 de julho de 2019. JOSÉ
ROBERTOPINHEIRO MAIABEZERRAJÚNIORDesembargador - Relator  

 
 
 
Número do processo: 0804996-80.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652/PA Participação: AGRAVADO Nome: IVALDO ELIAS BENTES
MONTEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIORAGRAVO DE
INSTRUMENTO (202):0804996-80.2019.8.14.0000AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDANome: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAEndereço: RUA A-10,
00, QUADRA 21 ÇPTE 01/03 SALA 10, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-
000Advogado: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO OAB: PA10652-A Endereço:
desconhecidoAGRAVADO: IVALDO ELIAS BENTES MONTEIRONome: IVALDO ELIAS BENTES
MONTEIROEndereço: AV C05, 00, QD 260, LT 01, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP:
68515-000DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito
suspensivo (Num. 1861426-Pàg.1/18) interposto porL.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-
PA, nos autos daAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS(processo nº 0001210-
72.2018.814.0040),ajuizada pela Agravante, em face deIVALDO ELIAS BENTES MONTEIRO, que deferiu
os benefícios da gratuidade judicial ao Agravado e determinou a produção de prova pericial, cujo
pagamento deve ser arcado pelo Agravante.Determinei a intimação da Agravante através do despacho de
Num. 1869333-Pág.1/2 para que procedesse com a juntada dos documentos no sistema PJe de forma
adequada, inserindo no campo próprio do sistema PJe a correta descrição do teor de cada documento
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juntado aos autos, nos termos do art. 17, Parágrafo Único da Resolução nº 185/2013 do CNJ e da Portaria
Conjunta nº 001/2018-GP/VP deste E. Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento do presente Recurso.O Agravante peticionou em 04/07/2019, requerendo a juntada dos
documentos aos autos.É o breve relatório. Decido. Sabe-se que a todo recurso existem condições de
admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízoad quempossa proferir o julgamento de
mérito no recurso, as quais se classificam em dois grupos: a)requisitos intrínsecos(concernentes à própria
existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou
extintivo do poder de recorrer; b)requisitos extrínsecos(relativos ao modo de exercício do direito de
recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal. No presente caso, vislumbra-se que o Agravante
instruiu seu Recurso de forma inadequada, tendo em vista que não procedeu com a adequada descrição
do teor de cada documento juntado aos autos,nos termos do art. 17, Parágrafo Único da Resolução nº
185/2013 do CNJ e da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP deste E. Tribunal de Justiça. Dessa maneira,
determinei a intimação do Agravante para que saneasse tal vício, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos
do art. 932, Parágrafo único do CPC, sob pena de não conhecimento do presente Recurso.Diante disso,
verifica-se, através do sistema PJE, que o Agravante foi devidamente intimado da determinação acima
através do DJe no dia 26/06/2019, possuindo, portanto, prazo para cumprir a determinação até o dia
03/07/2019.Todavia, conforme se verifica dos autos eletrônicos, o Agravante peticionou apenas em
04/07/2019, quando já esgotado o prazo conferido.Portanto, o Agravante peticionou aos autos de forma
extemporânea. Neste sentindo, decorrido o prazo extingue-se o direito da parte em praticar ou emendar o
ato processual (art. 223 do CPC). Ante o exposto,NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumentopor ser
inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, nos termos da fundamentação acima
lançada.Comunique-se ao Juízoa quoa presente decisão.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na
distribuição e associe-se aos autos eletrônicos principais.Belém-PA, 16 de julho de 2019. JOSÉ
ROBERTOPINHEIRO MAIABEZERRAJÚNIORDesembargador - Relator  

 
 
 
Número do processo: 0001902-07.2012.8.14.0097 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE
BENEVIDES Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO BOTELHO DE MATOSOAB: 1872
Participação: APELADO Nome: ALDELY DE SOUSA CHAGAS CORDEIRO Participação: ADVOGADO
Nome: SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB: 669 Participação: APELADO Nome: MARIA ALICE
NASCIMENTO DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB: 669
Participação: APELADO Nome: ROSILENE BORRALHO MIRANDA Participação: ADVOGADO Nome:
SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB: 669 Participação: APELADO Nome: JORGINA DE SOUSA ALVES
Participação: ADVOGADO Nome: SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB: 669 Participação: APELADO Nome:
CLEMILDA PEREIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB:
669TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198)  -  0001902-
07.2012.8.14.0097APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDESAPELADO: ALDELY DE SOUSA CHAGAS
CORDEIRO, MARIA ALICE NASCIMENTO DA SILVA, ROSILENE BORRALHO MIRANDA, JORGINA DE
SOUSA ALVES, CLEMILDA PEREIRA DA SILVARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA
MEDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. LEI
MUNICIPAL REGULAMENTA O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS AOS PROFESSORES,
DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO DE 1/3 NA CONCESSÃO DOS 30 DIAS. CONSTITUCIONALIDADE
DA LEI. CARTA MAGNA PREVÊ PAGAMENTO MINIMO DE 1/3 SOBRE O VALOR DAS FÉRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A Lei Municipal nº 1017/2005 do Município de Benevides prevê o
direito ao gozo de 45 dias de férias e o pagamento de 1/3 sobre a ocasião da concessão de 30 dias. Ação
requer o reconhecimento do pagamento de 1/3 de férias sobre os 15 dias restantes, com pedido de
declaração de inconstitucionalidade da lei.2. A CF em seu art. 7 dispõe sobre a obrigatoriedade de
pagamento mínimo de 1/3 sobre as férias, sendo devidamente respeitado pela lei atacada, que ainda
concedeu mais 15 dias de gozo, sem obrigação de novo pagamento.3. Em nosso ordenamento jurídico há
várias leis que concedem períodos superiores que 30 dias para categorias de trabalhadores, bem como o
direito a percepção de 1/3 de férias. No caso concreto não há regulamentação na lei atacada, não
havendo qualquer irregularidade material.4. Sentença reformada. Provimento do recurso de apelação para
declarar o art. 25, § 3º da lei 1017/2005 constitucional. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de apelação da Comarca da Capital.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que
integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
de votos,conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de 2019.Este
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julgamento foi presididopelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. RELATÓRIO Trata-
se de Apelação Cível interposta porALDELY DE SOUSA CHAGAS CORDEIRO e OUTROS,em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que, julgou procedente a ação
para condenar o Município de Benevides, a pagar aos requerentes, os valores referentes ao adicional de
1/3 (ura terço) sobre o conjunto das remunerações percebidas nos meses de janeiro dos anos de 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012, acrescidos dos valores vincendos a partir da propositura da presente
ação.Irresignado, o município apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 1397919) no intuito
de reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, sustentando em resumo que, o
entendimento jurisprudencial mais moderno diz que os 15 dias de férias no mês de janeiro tratam-se de
recesso escolar, e os professores estão à disposição da escola que poderá requisita-los.Em contrarrazões
(ID nº 1397922), os apelados aduzem em resumo que, a Lei Municipal é expressa ao conceder o direito de
férias aos professores, não havendo como interpretar por recesso escolar. Motivo pelo qual pugnam pelo
desprovimento do recurso. O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer no ID nº 1487242,
pugnando pela reforma da sentença por considerar a constitucionalidade da lei e a legalidade dos atos
perpetrados pela Prefeitura.É o sucinto relatório. VOTO Preenchidos os pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e
intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso e passo a sua
análise.O cerne da questão diz respeito ao cabimento ou não da incidência do adicional de 1/3 incidente
sobre a remuneração do professor municipal, sobre o período dos 15 dias de férias do mês de janeiro.Na
presente ação, discute-se dois pontos: 1) A constitucionalidade do at. 25 §3º da lei Municipal nº 1017/2005
e; 2) O pagamento do valor retroativo de 1/3 de férias aos professores, que é a consequência do primeiro
ponto.Passamos a análise do recurso.O legislador constituinte preocupou-se em proteger direitos básicos
dos trabalhadores urbanos e rurais, objetivando minimizar as diferenças sociais e garantir qualidade de
vida a qualquer obreiro em nosso país.A CF/88 em seu art. 7ºestabeleceu uma série de direitos dos
trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas com o pagamento de 1/3 a mais do salário
normal. Ressalto que a interpretação da norma a seguir transcrita dá-se no sentido que o pagamento
mínimo é de 1/3, podendo ser ampliativa caso lei posterior determine percentual maior.XVII - gozo de
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; Conforme verifica-
se da simples leitura do artigo constitucional, não há qualquer detalhamento acerca do período de férias,
relativo a quantidade de dias, deixando a cargo o legislador infraconstitucional sua delimitação. Em outras
palavras, a constituição prevê que serão no mínimo 30 dias de férias e no mínimo 1/3 de acréscimo sobre
as férias anuais, para qualquer trabalhador brasileiro.No art. 39 da CFo legislador constitucional tratou
especificamente acerca do direito a férias dos servidores públicos, dispondo:§ 3º Aplica-se aos servidores
ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o
exigir. Éimportante mencionar que muitas profissões possuem leis específicas que concedem direito a 45
e até 60 dias de férias anuais, e especificam o pagamento de 1/3 ou até mesmo percentuais maiores (em
alguns Estados), para todos os períodos, como no caso dos magistrados, promotores, procuradores e
defensores públicos.No caso em estudo, ocorreu a concessão de 45 dias de férias anuais a categoria de
professores do Município, especificando que o percentual constitucional mínimo de 1/3 seria em apenas
uma ocasião, conforme Lei Municipal nº 1.017/2005, senão vejamos:Art. 25. O período de férias anuais do
titular de cargo de professor será de:(...)§1º - As férias do titular de cargo de Professor em exercício nas
unidades escolares serão concedidas nos períodos de férias e recessos escolares, de acordo com
calendários anuais, de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas do estabelecimento.§
2º- Independente de solicitação será pago ao professor, por ocasião das férias, o Adicional de 1/3 (um
terço) incidente sobre a remuneração do período de 30 (trinta) dias de férias. De acordo com legislação
municipal acima transcrita, verifica-se, de fato, que o período de férias dos professores é de 45 (quarenta e
cinco) dias, contudo, o §2º da referida Lei, dispõe que o adicional de 1/3 (um terço), será limitado ao
período máximo de 30 dias de férias.Dessa forma, entende-se que os últimos 15 (quinze) dias serão
gozados como período de recesso escolar, o que não se confunde com férias.Assim, claramente existe
equivoco sobre a contagem do pagamento de férias, uma vez que os autores acreditam que o 1/3 deve ser
pago a cada período concedido.Em uma análise aprofundada, não existe norma constitucional que
estabeleça a pretensão autoral, pois não há qualquer previsão na carta magna que obrigue pagamentos
sucessivos. Há sim, na prática, para a maioria dos trabalhadores o pagamento de 1/3 para cada 30 dias
concedidos, pois resta previsto na CLT (art. 183) e em diversas leis que regulamentam profissões
especificamente.De igual modo, a lei questionada determinou a concessão de 45 dias de férias e dispôs
que será pago o 1/3 constitucional no momento da concessão de 30 dias do mês de julho. Silenciando
sobre qualquer pagamento para os 15 dias restantes, que são usualmente gozados no mês de
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janeiro.Deste modo, é imperioso destacar que em nenhum momento o artigo analisado confronta a
Constituição Federal de 1988, eis que, como visto, nossa carta não determina o pagamento de 1/3 de
férias para cada período concedido.Outrossim, analisar a constitucionalidade de uma norma nada mais é
do que exercer uma atividade de fiscalização da validade e conformidade da lei, a vista da nossa
Constituição Federal, dotada de supremacia.Dessa forma, através do controle de constitucionalidade ?
que neste caso é difuso- é possível aferir se a lei está compatível com a constituição, ou se está colidindo
seus preceitos.Isto posto, conclui-se que não há qualquer irregularidade no art. 25 §3º da lei Municipal nº
1017/2005 sendo claramente condizente com a CF/88.De outra banda, é certo que o direito não é estático,
sendo uma ciência mutável de acordo com o tempo e a sociedade em que vivemos. Em vista disso,
sabemos que os costumes sociais muitas vezes são razão do legislador, originando leis especificas de
cada povo.Dessa forma, firmo o entendimento pela constitucionalidade da Lei Municipal nº 1017/2005, art.
25 §3º, não estando este, em desarmonia com a CF e, em consequência, não há obrigação de pagamento
pelo período requerido.Ressalto que o período pago espontaneamente pela Prefeitura resume-se em uma
auto interpretação da lei, que reflete em direito adquirido a categoria dos professores, e sua subtração
violaria o direito a irredutibilidade de salário.Note-se que a administração pública deve obedecer ao
princípio da legalidade, ainda que a legislação não seja perfeita em sua redação, mas deve-se levar em
conta a vontade do legislador em consonância com a realidade consolidada. Assim, entende-se, o terço
constitucional de férias só poder incidir sobre o período de 30 dias, ainda que por força de lei, os
professores possam gozar de férias em um período superior, caracterizando esse período excedido como
recesso escolar.Com efeito, a Administração Pública deve cumprir seus atos em obediência ao princípio
da legalidade, razão pela qual, não havendo disposição expressa sobre o pagamento abono de férias
sobre os 15 dias de recesso escolar, não há razão para que o Município de Benevides pague tal
vantagem. O nosso Tribunal de Justiça já enfrentou questão semelhante:REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCIDÊNCIA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS SOBRE O PERIODO DE RECESSO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL QUE ASSEGURASSE FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS AOS PROFESSORES.
DIREITO ASSEGURADO COM O ADVENTO DA LEI Nº 595/2009, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE
JANEIRO/2010. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O período de férias dos Professores
do Município de Melgaço correspondia a 30 (trinta) dias consecutivos, usufruídos em período de recesso
escolar, segundo o calendário elaborado pela Secretaria Municipal de Educação do ente apelante. 2. Com
o advento da Lei Municipal nº 595/2009, os apelados passaram a ter o direito de férias correspondente ao
período de 45 (quarenta e cinco) dias, que são parceladas em duas etapas, 30 (trinta) dias, após o término
do 1º semestre e 15 (quine) dias, após o término do ano letivo, sendo que a vigência dessa alteração
legislativa deu-se a partir de janeiro/2010, de modo que o período de 15 (quinze) dias correspondente ao
mês de janeiro dos anos de 2006 a 2010, constitui recesso escolar, não havendo, portanto, a incidência do
terço constitucional de férias sobre o período. 3. Precedentes STJ e STF. 4. Apelo conhecido e provido.
Em reexame necessário, sentença reformada. (2018.01325341-66, 188.015, Rel. ROBERTO
GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12,
Publicado em 2018-04-06) Ante o exposto, conheço e dou provimento a apelação interposta, para reformar
a sentença de 1º grau, reconhecendo a constitucionalidade do art. 25, § 3º da Lei Municipal nº 1017/2005,
e a consequente desnecessidade de pagamento pelo período requerido de 1/3 constitucional de férias.É
como voto.Belém-PA, 15 de julho de 2019. NADJA NARA COBRA MEDADESª. RELATORA Belém,
15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0014998-63.2016.8.14.0028 Participação: APELANTE Nome: ESTADO DO PARA
Participação: APELADO Nome: TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDATRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0014998-63.2016.8.14.0028APELANTE: ESTADO
DO PARAREPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
PARAAPELADO: TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDARELATOR(A):Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO DE QUITAÇÃO ENDEREÇADA
A PROCESSO DIVERSO. JUNTADA EQUIVOCADA NOS PRESENTES AUTOS. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. PRETENSÃO RECURSAL DE CONTINUIDADE DO PROCESSO EXTERNADA VIA
APELO. ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA.1. Embora tenha havido a informação de quitação da dívida
pelo demandante, verifica-se de plano que a petição foi endereçada a processo de execução fiscal
diverso, qual seja: 0014988-19.2016.814.0028, bem como, consta ainda o nome de executado diverso
desta demanda, impondo-se assim, a cassação da sentença para permitir a retomada do curso do
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processo.2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos
autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de apelação da Comarca da Capital.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que
integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
de votos,conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de 2019.Este
julgamento foi presididopelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. RELATÓRIO Trata-
se de Apelação Cível interposta peloESTADO DO PARÁ,em face de sentença proferida pelo Juízo da 3º
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, extinguiu a execução fiscal proposta em razão da
obrigação ter sido satisfeita.A demanda originária é uma execução fiscal interposta pelo Estado do Pará
em face da Transbrasiliana Encomendas e Cargas Ltda., no valor de R$ 24.572,31Em sentença proferida
no ID nº 1448202, o Juízo de piso, extinguiu a presente execução, em razão de constar na petição de ID
nº 1448201, a informação prestada pelo próprio credor, de que o executado teria quitado o débito no
âmbito administrativo.Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (ID nº
1448203) no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, sustentando que se
tratou de evidente erro o requerimento de extinção do feito, tendo em vista que consta como executado o
nome de pessoa diversa da requerida, ora apelada, bem como, que a dívida perante a fazenda está ativa,
motivo pelo qual deve prosseguir a execução. Motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para
que a sentença seja cassada.Sem contrarrazões. Não consta sequer informações acerca da citação da
executada.O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no ID nº 1689031, onde se absteve de intervir
no feito.É o sucinto relatório. VOTO Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade,
regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso e passo a sua análise.O cerne da
questão diz respeito a extinção do feito pelo Magistrado de Primeiro Grau, tendo vista pedido expresso da
parte exequente.No caso em tela é fato incontroverso que o exequente requereu a extinção do feito,
conforme se verifica no ID 1448201.Entretanto, analisando detidamente a referida peça petição, tenho que
assiste razão ao recorrente, eis que consta pedido de extinção do feito, em relação ao credor Agromoto
Comércio de Veículos Ltda.Não bastasse isso, verifico também que a supracitada petição se refere
expressamente ao processo nº 0014988-19.2016.814.0028, que é diverso a estes autos de nº 0014998-
63.2016.814.0028.Deste modo, resta plenamente comprovado que a petição em questão diz respeito ao
processo de execução fiscal diverso desta demanda, não havendo plausibilidade na extinção do
feito.Logo, desnecessárias maiores considerações a fim de concluir pela procedência da pretensão
recursal, seja porque a petição que informou a quitação da dívida, está endereçada ao processo nº
0014988-19.2016.814.0028, que é diverso desta demanda de nº 0014998-63.2016.814.0028, seja porque,
consta como parte executada a AGROMOTO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA, ao invés da executada
nestes autos, denominada TRASNBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, no sentido de cassar a sentença recorrida e, por
conseguinte, determinarO RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO
DO FEITO.É como voto.Belém-PA, 15 de julho de 2019. NADJA NARA COBRA MEDADESª. RELATORA
Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0007360-53.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: BERAIA DE ALMEIDA
PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0001528-68.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARCIO LELIO
TELES BENATHAR Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
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APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0001528-68.2015.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0800126-89.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Participação: ADVOGADO Nome: AMANDIO FERREIRA
TERESO JUNIOROAB: 16837/PA Participação: AGRAVADO Nome: NIVEA TERTULIANA DA SILVA
MOTTA,1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DE BELÉMAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800126-89.2019.8.14.0000AGRAVANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDAAGRAVADO: NIVEA TERTULIANA DA SILVA
MOTTARELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEAGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA NO PRIMEIRO GRAU. PERDA
DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MONOCRÁTICA Trata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTO,com pedido de efeito suspensivo, interposto
porBRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face da decisão prolatada pelo douto
Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada em face deNIVEA TERTULIANA DA SILVA MOTTA.A decisão agravada foi lavrada nos seguintes
termos:?BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.. ajuizou ação de BUSCA E
APREENSÃO (Dec. Lei 911/69) em face de NIVEA TERTULIANA DA SILVA MOTTA, qualificados nos
autos, visando a apreensão do bem alienado fiduciariamente por conta do atraso no pagamento das
parcelas devidas.As partes celebraram contrato de financiamento sendo o bem dado em garantia
fiduciária, convencionado o pagamento em 36 parcelas mensais e consecutivas referentes ao automóvel-
FORD, FIESTA SE HA, PRATA ano/modelo- 2012/2013, placa- OIU7806, chassi- 3FAFP4EKXDM124681,
RENAVAM- 494915080. A ré está inadimplente desde a parcela nº 27 de 36, com vencimento em
10/08/2018, que, atualizada até a data 09/10/2018, resulta no valor total de R$5.856,65, importando
também as parcelas vincendas.INDEFIRO o pedido de liminar, conforme consta na petição inicial, o
devedor já pagou 26 das 36 prestações devidas, ou seja, mais de 40% do valor do contrato. Nestas
circunstâncias parece-me uma arbitrariedade retirá-lo da posse do referido bem antes de dar-lhe uma
oportunidade de purgar a mora, eis que aplicado ao caso a teoria do adimplemento substancial.?Alega nas
razões recursais do Agravo de Instrumento o seu direito em receber a integralidade do débito pela
Agravada, suscitando ainda a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial do contrato aos
contratos de alienação fiduciária, razão pela qual pugna pelo efeito ativo para deferimento da
liminar.Juntou documentos.No evento de Num. 1274628 ? Pág. 01/06, foi deferido o efeito suspensivo
pleiteado por restar comprovado os requisitos autorizadores.Apesar de devidamente intimado (Num.
1647016 ? Pág. 01), a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de
Num. 1875110 ? Pág. 01.É o relatório. DECIDO.Em consulta ao sistema processual PJE, deparei-me com
questão preliminar que impõe se reconheça prejudicado o presente recurso, pela perda de objeto, haja
vista que foi prolatada sentença no feito originário, o que acarreta a perda superveniente de interesse
recursal quanto a eventual modificação da decisão interlocutória.Senão vejamos o dispositivo da decisão
p r o f e r i d a  n o s  a u t o s  d o  p r o c e s s o  n º  0 8 6 7 7 3 1 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 4 . 0 3 0 1 : ? 0 8 6 7 7 3 1 -
56.2018.8.14.0301REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDAREQUERIDO: NIVEA TERTULIANA DA SILVA MOTASENTENÇAVistos, etc.O autor pode a
qualquer momento desistir da ação, em especial quando a ré sequer foi citada, o que torna desnecessária
a anuência da requerida.Ante o exposto, acolho o pedido de ID 9543752 e julgo extinto o processo sem
resolução do mérito, com fundamento noart. 485, VIII, do CPC.Intime-se o distribuidor do juízo.Arquivem-
se, cumpridas as cautelas legais.P.R.I.CBelém, 7 de maio de 2019.CÉSAR AUGUSTO PUTY PAIVA
RODRIGUESJuiz de Direito respondendo pela 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital?Acerca da perda
do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil
Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:"Recurso
prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de
interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível
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o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."A jurisprudência assim decidiu:?AGRAVO.
PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por
decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.?(TJRS, 7ª Câm. Cível, AI
70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003).Sobre a superveniência de fato novo, assim
leciona Costa MachadoinCódigo de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p.
844: ?(...) Observe-se que aratioda presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto
fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal
-, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com
justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.?Corroborando com o tema, a jurisprudência assim
se posiciona:?AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.1. Deve ser
reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos do
processo principal. Possibilidade de ser negado seguimento ao agravo com fundamento no
artigo557doCPC.2. Agravo interno a que se nega provimento?(TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG
201002010061084 RJ 2010.02.01.006108-4; julgado em: 19/04/2011; Rel. Desa. Salete Maccaloz)
?AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO
PREJUDICADO.I Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à
perda do seu objeto.II Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado.?(TJPA;Agravo de Instrumento
nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares) (grifo
nosso)?AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.I- Proferida a sentença final no
processo, o Agravo perde o objeto.II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento.
Unanimidade.?(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO
PARENTE, j. 05/03/2009) (grifo nosso)?AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.I-
Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.II- Recurso prejudicado pela perda de
objeto. Arquivamento. Unanimidade.?(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA
MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009).Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso,
julgando-o prejudicado com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.Publique-se.À
Secretaria para as devidas providências.Belém (PA), 06 de julho de 2019.MARIA FILOMENA DE
ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0009541-27.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOAQUIM DE JESUS
CARVALHO FERNANDES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). 

 
 
 
Número do processo: 0009946-63.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JHONES DOS
SANTOS DUARTE Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005682-03.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: RENATA VIEIRA
PANTOJA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
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Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0001486-19.2015.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: MARIA DO
SOCORRO DE NAZARE Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009697-15.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOSE FRANCISCO
OLIVEIRA DE JESUS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIOOAB: 49 Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO VITOR XEREZ LOUREIRO
DUTRAOAB: 18180/PA PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço
público a quem interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram
opostosRECURSO ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a
apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de
2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009244-20.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: FABIANA MATOS
BRAGA Participação: ADVOGADO Nome: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHOOAB: 3312/PA
Participação: ADVOGADO Nome: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHEROAB: 8941 Participação:
ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome: NORTE ENERGIA
S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB: 49 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009244-20.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0803308-83.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO BMG
Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETOOAB: 23255/PE
Participação: AGRAVADO Nome: NILA NATIVIDADE DA COSTA1.ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO.AGRAVO DE INSTRUMENTO ? N.º  0803308-83.2019.8.14.0000.COMARCA:
CURUÇÁ/PA.AGRAVANTE:BANCO BMG.ADVOGADO:ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO,
OAB/PE 23.255, URBANO VITALINO ADVOGADOS, OAB/PE nº 313.AGRAVADO:NILA NATIVIDADE DA
COSTA.ADVOGADO:SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA, OAB/PA n. 25.719; MARIA DOS REMÉDIOS
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TORRES SARAIVA, OAB/PA n. 21.603; ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA, OAB/PA
26.991.RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó
R I ATrata-se de recurso deAgravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivointerposto porBANCO
BMGem face deNILA NATIVIDADE DA COSTA, diante com seu inconformismo com decisão interlocutória
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que deferiu a liminar pleiteada, determinando ao requerido que
suspenda os descontos em conta referente ao empréstimo dos contratos nº 588049616, nº
160827118500082018, nº 14144544, referente a pensão por morte e suspenda os contratos de nº
589749065, nº 587418094, nº 561605361, nº 14144629 e nº 148046337700082018, valores estes
descontados de forma parcelada na aposentadoria da requerente, no prazo de 72 horas, até ulterior
deliberação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento,
ficando limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).Em suasrazões, o recorrente afirma, em suma, que os
descontos são legais, vez que decorrente de contratos pactuados livremente pela agravada, razão porque
entende estarem ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida pelo juízo de primeiro
grau, protestando pela reforma da decisão. Questiona, ainda, o valor a multa fixada e seu valor.É breve
relatório.Pois bem, da análise dos autos, entendo que a tutela de urgência concedida pelo juízo de piso
deve permanecer inalterada, pois, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto,não
pode ser desprezada a possibilidade da ocorrência fraude por parte de terceiro na elaboração do
contrato.Desta forma, ao contrário do alegado pelo recorrente, verifica-se a presença do perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, diante dos efeitos funestos dos descontos mensais sobre os proventos
de aposentadoria do autor.Cumpre salientar também, por outro lado, que não há perigo de irreversibilidade
da decisão, uma vez que poderá ser dado prosseguimento aos descontos consignados no benefício do
autor, caso venha ser julgado improcedente o seu pleito.Neste sentido, destaco jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória.
Empréstimo consignado.Aposentada. Descontos de valores de benefício previdenciário. Indeferimento da
tutela antecipada. Irresignação da autora. Cabimento. Alegação de suposta fraude e ausência de
contratação. Concedida a tutela para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamentos
relativos aos empréstimos consignados. Efeito ativo confirmado. Recurso provido.(TJ-SP - AI:
20710110220168260000 SP 2071011-02.2016.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento:
21/06/2016, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2016) Quanto à questionamento
relativo ao valor da multa, igualmente não verifico plausibilidade na alegação de exorbitância,
considerando ter sido fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$10.000,00 (dez mil
reais), não se mostrando, portanto, um valor estratosférico.Ademais, há que se ressaltar que apenas
haverá incidência de multa no caso de descumprimento da decisão, não incidindo imediatamente,
conforme se observa pela leitura dos termos da decisão agravada.ASSIM:1. Indefiro o pedido de efeito
suspensivo, mantendo os efeitos da decisão liminar do juízoa quoaté ulterior decisão.2. Comunique-se o
juízoa quoacerca do teor da presente decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015).3. Proceda-se à intimação da
parte agravada, para, querendo, contrarrazoar o recurso, nos termos doart. 1.019, II, do CPC;4. Após,
conclusos para julgamento.Belém/PA, 09 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRODesembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0801195-72.2018.8.14.0201 Participação: APELANTE Nome: ELIONEL SAMPAIO
DE SOUSA Participação: APELADO Nome: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Participação: APELADO Nome: HAROLDO VIEIRA DA SILVA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.JUÍZO
DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI.APELAÇÃO Nº: 0801195-
72.2018.8.14.0201APELANTE: ELIONEL SAMPAIO DE SOUSAREPRESENTANTE: DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARÁAPELADO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A,
HAROLDO VIEIRA DA SILVARELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
DECISÃO 1- Em juízo de admissibilidade recursal único (CPC, art. 1.010, § 3º), verificoa prioria presença
dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos;2- Recebo o apelo em seu duplo efeito (CPC, art.
1.012,caput);3- Considerando que o apelado sequer foi citado na ação, deixo de determinar sua intimação
para apresentar contrarrazões.4- Transcorrido o prazo para interposição de eventual recurso, retornem os
autos conclusos. Publique-se e intimem-se.Belém, 09 de julho de 2019. Desa.MARIA DOCÉO
MACIELCOUTINHORelatora  
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Número do processo: 0803349-50.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO ITAUCARD
S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA Participação:
AGRAVADO Nome: MANOEL LISBOA DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: BRENDA
FERNANDES BARRAOAB: 13443/PAVistos etc. Intime-se a parte contrária para se manifestar acerca do
agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 5º, LV, da CF c/c o art. 112, inciso XXVIII
do Regimento do TJPA e o art. 1.021, §2º, do NCPC. INT. Belém, 08 de julho de 2019. MARIA FILOMENA
DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0004395-05.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: OLGA MULATO
MARQUES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: ADVOGADO
Nome: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHEROAB: 8941 Participação: APELADO Nome: NORTE
ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB:
49 Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO VITOR XEREZ LOUREIRO DUTRAOAB: 18180/PA PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004395-05.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões.(ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0005967-93.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: VALDECI LIMA DE
SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0005967-93.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0004524-10.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: FRANCISCO DAS
CHAGAS DA SILVA PATRICIO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204
Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKIOAB: 43837/PR Participação:
APELADO Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO
TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO
MOREIRAOAB: 32 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0004524-10.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo:  0801202-22.2017.8.14.0000 Part ic ipação:  AGRAVANTE Nome:
REPRESENTACOES TEIXEIRA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: LILIAN CRISTINA CAMPOS
NEVES DOS SANTOSOAB: 8734/PA Participação: AGRAVADO Nome: UNIAO MOTORES ELETRICOS
LTDA.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801202-22.2017.8.14.0000
C O M A R C A :  B E L É M / P A .  A G R A V A N T E ( S ) : R E P R E S E N T A Ç Õ E S  T E I X E I R A
LTDAADVOGADO(A)(S):LILIAN CRISTINA CAMPOS NEVES DOS SANTOS (OAB/PA nº
8.734).AGRAVADO(A)(S):UNIÃO MOTORES ELÉTRICOS LTDA (KOHLBACH MOTORES
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LTDA)ADVOGADO(A)(S):TATIANA MENDES DA SILVA (OAB/SP nº. 160.557).RELATOR: Des.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. DESPACHOConsoante o disposto no §1º, do art. 9º, da Lei
Estadual nº 8328/2015, intime-se a parte agravante para, noprazo de 05 (cinco) dias, juntar aos mesmos o
competente relatório de conta do processo, relativo às custas cujo comprovante de pagamento se
encontra anexado à Id 1811402, com a finalidade de se verificar a que se refere tal pagamento, se relativo
à expedição de carta de intimação.Após, conclusos.Belém/PA, 15 de julho de 2019.CONSTANTINO
AUGUSTO GUERREIRO Desembargador-Relator  

 
 
 
Número do processo: 0802479-73.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: PLENA SERVICOS
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: CLEITON RODRIGO NICOLETTIOAB: 7248 Participação:
AGRAVADO Nome: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ALBERTO IVAN
ZAKIDALSKIOAB: 3927400A/PR1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0802479-73.2017.8.14.0000COMARCA: BARCARENA / PAAGRAVANTE(S):PLENA SERVIÇOS
L T D A A D V O G A D O ( A ) ( S ) : C L E I T O N  R O D R I G O  N I C O L E T T I  ( O A B / P A  n º .
14.598)AGRAVADO(A)(S):BANCO VOLKSWAGEN S.AADVOGADO(A)(S):ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI
(OAB/PR nº. 39.274)RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO DECISÃO
MONOCRÁTICAEMENTA: Agravo de Instrumento. Formalização de acordo no feito principal, devidamente
homologado. Perda superveniente do objeto recursal. Recurso não conhecido.Trata-se deAGRAVO DE
INSTRUMENTOinterposto porPLENA SERVIÇOS LTDA,em face deBANCO VOLKSWAGEN S.A, diante
do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.Sem delongas, o
presente recurso não comporta conhecimento, ante a perda superveniente de seu objeto, tendo em vista,
que, após consulta ao Sistema Libra, constatei que as partes formalizaram acordo no Juízo de Primeiro
Grau, devidamente homologado por sentença, que culminou com a extinção do processo.No assunto,
destaco que ?A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de
recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo
de instrumento? (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015).ASSIM, diante da fundamentação acima exposta, na
forma do art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente recurso, face encontrar-se prejudicado
pela perda superveniente do objeto.P.R.I. Oficie-se no que couber.Após o trânsito em julgado, arquivem-
se.Belém/PA, 15 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador-Relator  

 
 
 
Número do processo: 0804496-14.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: ANTONIO
MONTEIRO MAIA RUSSO Participação: ADVOGADO Nome: BERNARDINO LOBATO GRECOOAB: 71
Participação: AGRAVADO Nome: MUNICIPIO DE BELEM PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁUNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO
PÚBLICO E PRIVADO 0804496-14.2019.8.14.0000 Por meio deste, notifica-se a parte interessada acerca
da interposição de recurso de Agravo Internono presente processo, para fins de apresentação de
contrarrazões, em querendo, em respeito ao disposto no §2º do artigo 1021 do novo Código de Processo
Civil. Belém, 16 de julho de 2019  

 
 
 
Número do processo: 0004277-29.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: NICILENE RIBEIRO
Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome: NORTE
ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB:
49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0004277-29.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 
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Número do processo: 0009518-81.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ELI LIBORIO FERRO
Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome: NORTE
ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB:
49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0008616-50.2012.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: ADERCILIO AMORIM
DAMASCENO Participação: ADVOGADO Nome: BRENDA FERNANDES BARRAOAB: 13443/PA
Participação: APELADO Nome: BANCO ITAUCARD S/A Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO
BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOCOMARCA DE BELÉM/PAAPELAÇÃO
CÍVEL Nº 0008616-50.2012.8.14.0301APELANTE: ADERCILIO AMORIM DAMASCENOAPELADO:
BANCO ITAUCARD S/ARELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO
CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS
REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. MORA
AFASTADA.A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente
abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira
se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo
Banco Central.No caso concreto, conforme o contrato juntado aos autos, prevê taxas de juros ao ano
prefixadas em 26,19%, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo
BACEN, no patamar de 23,96%.Por essa razão, neste aspecto, existe abusividade nas taxas de juros
remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois acima da média consolidada pelo Banco
Central.A capitalização mensal dos juros é permitida pelo artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs
1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e pelo artigo 4º da MP 2.172-32, normas vigentes no ordenamento jurídico,
enquanto pendente de julgamento da ADI 2316, no STF.Analisando o contrato objeto desta lide, verifico
que há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros.Destarte, considerando que
os contratos são posteriores a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização
mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado
daquela Corte de Justiça.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
MONOCRÁTICA Trata-se de recurso deAPELAÇÃO CÍVELinterposto porADERCILIO AMORIM
DAMASCENO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Belém, nos autos daAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO,que julgou improcedente a ação. Inconformado
o autor interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece reforma, porque embora as
instituições financeiras não estejam limitadas a cobrança de juros de 12% a. a. deve levar em
consideração da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, o que no caso não teria
ocorrido. Insurge-se, ainda, contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que somente seria
permitida a capitalização na forma anual, porque o Código Civil é posterior ao Decreto n. 22.626/33. Aduz
ser abusiva a cobrança de comissão de permanência. Assevera que, em razão da abusividade praticada
pelo banco réu, a mora deve ser afastada. Por fim, pugna pelo provimento do apelo. O apelado apresentou
contrarrazões, alegando que não há abusividade na cobrança dos juros remuneratório, nem tampouco há
ilegalidade na cobrança de juros capitalizados. Afirma que não há previsão contratual para a cobrança de
comissão de permanência. Por fim, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É O
RELATÓRIO. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente apelo da parte
autora. Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão
monocrática. Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas ?a?, do NCPC o relator do
processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática,
referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar
cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos: Art. 926. Os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.§ 1o Na forma estabelecida e
segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula
correspondentes a sua jurisprudência dominante. Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade
desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia
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processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão
monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. DOSJUROS
REMUNERATÓRIOS EM CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a
Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do
STF. Súmula 596:As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional. No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de
a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar
se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira ataxa média cobrada pelas
instituições financeiras em operações da espécie. Tal orientação se encontra na leitura combinada das
súmulas nº 296 e 382 do STJ,in verbis: Súmula 296:Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,à taxa média de mercado estipulada
pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Súmula 382: A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Neste contexto, a
jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática
de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.(...).Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados
quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv)
inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOS.a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada
a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ?
art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009) A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente
abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira
se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo
Banco Central. No caso concreto, conforme documentos de Num. 719739 - Pág. 7/10, o contrato firmado
em 12dejulhode 2010, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em26,19%,portanto,superiorà taxa média de
mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de23,96%. Como se vê, o ajuste
celebrado encontra-se com os juros superiores à taxa média de mercado, restando caraterizada a
abusividade, devendo, então, serem reduzidos ao valor da taxa média do mercado. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DOS JUROS Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento
que os mesmos são indevidos Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica
firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73),
bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de
31/03/2000 e desde queexpressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição
das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32. Senão vejamos. Capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça,
cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a
seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E
DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
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incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios
ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo
método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser
cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Dos referidos
temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ: ?Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada? Analisando o contrato objeto desta lide, verifico que há expressa previsão
contratual acerca da capitalização mensal de juros, conforme cláusula 3.10.3, do contratoNum. 719739 -
Pág. 7/10. Destarte, considerando que os contratos são posteriores a 31/03/2000, bem como havendo
pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento,
consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça. Finalmente, insurge-se o apelante contra a
suposta cobrança de comissão de permanência, entretanto analisando o objeto contratual que vincula as
partes (Num. 719739 - Pág. 7/10), verifico que não há previsão contratual para cobrança do referido
encargo. Deste modo, dispõe o inciso IV, alíneas ?a? e ?b? do art. 932 do NCPC: Art. 932. Incumbe ao
relator:IV - negar provimento a recurso que for contrário a:a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto,CONHEÇOO
RECURSO DE APELAÇÃO eDOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo apenas
para: [1]limitar os juros remuneratórios no percentual de23,96% ao ano; [2] afastar a moraaté que haja o
recálculo dos valores conforme os vetores determinados no julgamento e; [3]determinar que o
apelanteproceda a compensação ourestituição na forma simples de valores indevidamente cobrados à
autora. Em razão da reforma ora efetivada, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, os quais,
diante da sucumbência recíproca, serão rateados entre as partes, nos termos do art. 86, do Novo Código
de Processo Civil. Dessa forma, cada parte arcará com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das
custas processuais. No tocante aos honorários advocatícios, cada parte deverá arcar com os honorários
advocatícios devidos em favor do procurador da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, §2º do Novo Código de Processo Civil. PRIC. Belém, 09 de julho de 2019.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0058483-12.2012.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: CORCA DJALO
Participação: ADVOGADO Nome: JOSE ROBERTO TUMA NICOLAU JUNIOROAB: 4155 Participação:
APELADO Nome: SILVIO LOPES LUZEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS
DE PREQUESTIONAMENTO.  

 
 
 
Número do processo: 0009926-72.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JOSE DE MATOS
NETO Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
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DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0004866-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0020651-81.2009.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: FUNDACAO SANTA
CASA DE MISERICORDIA DO PARA Participação: APELADO Nome: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
RUIVO Part ic ipação: ADVOGADO Nome: JACIEL DE MORAES PAPALEO PAESOAB:
7801/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
- 0020651-81.2009.8.14.0301APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO
PARAREPRESENTANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARAAPELADO: MARIA
DO SOCORRO DA SILVA RUIVORELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
FUNCIONAL COM O ENTE ESTATAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. FGTS.
CABIMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO.JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI N.º
9.494/1997.I -É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é a Justiça Comum
competente para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele
vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.II - "[...] é
constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º,
da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser
devido o salário pelos serviços prestados" (RE 596478 Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: Min.
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-
2013).III - E devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor
contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, mormente o
direito FGTS. Precedentes do STF.IV ?No presente caso há a aplicação da prescrição quinquenal, por
força do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. V - Apelação Conhecida e Improvida. E em sede de reexame
necessário,sentença alteradaapenas para determinar a fixação da correção monetária e dos juros de
acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, mantendo os demais termos da sentença. ACÓRDÃO.Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos de apelação e reexame necessário da Comarca da
Capital.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer e negar provimento ao recurso
interposto, e em sede de reexame necessário,sentença reformadanos termos do voto da relatora.Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2019.Este
julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO Tratam os autos deAPELAÇÃO CÍVELinterposta por FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DO PARÁ, com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara
daFazenda Pública da Capital, nos autos daAÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS,proposta porMARIA DO
SOCORRO DA SILVA RUIVO, que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformada, a Fundação
Santa Casa de Misericórdia do Pará interpôs o presente recurso de apelação (ID. 1476546) e em síntese,
defendeu que a relação da autora com a então apelante pode ser declarada nula de pleno direito, pois a
apelada nunca preencheu os requisitos do art. 37, da CF/88, posto que não se submeteu ao concurso
público para o exercício do cargo.Desta feita, requer pela reforma da decisão para julgá-la totalmente
improcedente em razão dos contratos serem considerados nulos e de serem regidos por regime
estatutário e não pelas regras da CLT.Em contrarrazões, (ID. 1476548), a ora apelada defende pelo
improvimento do recurso de apelação, para manter na integralidade os termos da r. sentença, observadas
as formalidades e cautelas legais.Nesta instância, a Douta Representante doParquet (Num. 1727026), em
sua manifestação, alegou queo presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses dos incisos do art.
5º da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016) e, nem das hipóteses do artigo 178 do Novo
Código de Processo Civil,abstendo-se de intervir nestes autos, devolvendo-os à esta Relatoria para
prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.É o relatório. VOTO Quanto ao juízo de
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admissibilidade, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal,
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e
interesse para recorrer), sou pelo seu conhecimento.MéritoNo que tange ao servidor temporário, é pacífico
que a admissão de servidor sem concurso público é nula, com exceção dos cargos em comissão e dos
serviços temporários. A contratação de servidor temporário é permitida pela Constituição Federal (art. 7º,
inciso IX) quando houver necessidade temporária de interesse público excepcional, devidamente
comprovado.A partir do momento em que a Administração Pública prorroga sucessivamente o vínculo com
o servidor temporário, presume-se que a excepcionalidade e a temporariedade da necessidade que gerou
a contratação findaram-se.Assim, ainda que em um primeiro momento o servidor tenha sido contratado
para serviço temporário / excepcional / por prazo determinado, sendo regido pelo Regime Jurídico-
Administrativo, a longa permanência de tal vínculo modifica a incidência desse regime, tendo em vista o
desvirtuamento da relação, passando à égide do Regime Trabalhista - CLT. Neste sentido, faz-se
importante a transcrição da lição de José dos Santos Carvalho Filho:?Numa vertente, entende-se que essa
causa ? o fatortempo- não é idônea para converter o regime especial no regime trabalhista, noutra advoga-
se essa possibilidade em face do desvirtuamento do regime inicial. A despeito da anomalia, parece-os
melhor este último entendimento, e por mais de uma razão: a uma, porque a permanência do servidor
comprovaria a inexistência de qualquer temporariedade do vínculo, como o exige a Constituição; a duas,
porque outra orientação só prejudica o servidor, que não teria as parcelas relativas à rescisão do contrato
de trabalho, não sendo razoável sobre os efeitos da má gestão administrativa. Reitere-se, contudo, que tal
polêmica só se justifica se a pessoa federativa tiver editado a sua lei específica para o regime especial;
caso o contrário, o vínculo terá mesmo que ser trabalhista, seja temporário ou permanente?. (FILHO, José
dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 22ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris.2009) No presente caso, a senhoraMaria do Socorro da Silva Ruivofoi contratada
em02/06/1992até01/09/2006para exercer, a título de servidor temporário, na função de enfermeira. Assim,
considerando que houve a prorrogação do contrato por mais de 14 (catorze) anos, fica patente a
excepcionalidade do vínculo, sendo a contratação totalmente desvirtuada dos ditames legais, devendo o
contrato ser declarado nulo.Quanto à possibilidade do contrato nulo produzir efeitos, o entendimento do
STF, sedimentado no julgamento do RE nº 596.478-RR, é cristalino no sentido de que é devido o depósito
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ? FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a
Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público,
conforme ementa que ora transcrevo:Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos.
Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.1. É constitucional o art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na
conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de
prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.2. Mesmo quando
reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição
Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário
pelos serviços prestados.3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE nº 596.478. Redator
para Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Julgado em 13/06/2012. Divulgado em 28/20/2013).
Por ocasião do julgamento, a Ministra Ellen Gracie, na condição de relatora do recurso, proferiu voto
declarando inconstitucional o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, por entender que este afronta o artigo 37,
inciso II e § 2º da Constituição Federal. Consignando que: ?(...) o conhecimento e o cumprimento da
Constituição é dever de todos, tanto das autoridades quanto dos particulares. Na investidura em emprego
público sem concurso público, ambos incorrem em violação à Constituição, devendo suportar os ônus de
tal conduta, dentre as quais a nulidade do ato.?. Contudo, os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Ayres Britto e Cezar Peluso acompanharam a divergência levantada pelo Ministro Dias
Toffoli, compreendendo que ?na teoria das nulidades, não há princípios absolutos, de modo que é possível
reconhecer que, não obstante sua invalidez teórica, o ato é suscetível de produzir alguns efeitos, dentre os
quais o reconhecimento do pagamento de salário etc., e também, neste caso específico, o depósito de
Fundo de Garantia?.Deste modo, não há que se falar em impossibilidade do contrato declarado nulo gerar
efeitos, nos termos do voto proferido pelo STF.Quanto ao direito ao recebimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço ? FGTS, impende acrescentar o entendimento do Ministro Teori Zavascki no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se arguia a afronta do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 aos
artigos2º e 18,caput, artigo 5º, inciso XXXVI, artigo 7º, inciso III, artigo 37, inciso II e § 2º e artigo 169,
inciso II, todos da Constituição Federal, nos seguintes termos:?Não convence o argumento segundo o qual
a nulidade dos contratos de trabalho não pode gerar direito ao FGTS. Tal raciocínio parte de um
pressuposto absolutamente inadmissível, segundo o qual as consequências da nulidade devem ser
inteiramente carregadas ao trabalhador, não ao tomador do trabalho. A falta de juridicidade de tal
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pressuposto se mostra ainda mais manifesta quando se tem presente que a nulidade do contrato, por
ausência de concurso, foi causada fundamentalmente pelo contratante, não pelo empregado. É de se
considerar, ademais, o inafastável fato da realidade, de que, embora fundada em ato jurídico formalmente
ilegítimo, houve a efetiva prestação do trabalho, da qual tirou proveito a Administração contratante?.Por
derradeiro, cabe pontuar que no presente caso há a aplicação da prescrição quinquenal, por força do art.
1º do Decreto nº 20.910/32, vejamos:Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.Esta é
uma norma especial, a qual prevalece sobre a norma geral, ou seja, deverá a parte ser ressarcida dos
cinco anos anteriores à data em que foi retirada do serviço público, conforme decisões abaixo:?Recurso
extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de
valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação
de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da lei
8.036/90 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo decreto 99.684/90. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da lei 9.868/99. Declaração de
inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. ? (STF,
Pleno, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014). Em relação ao critério de correção
monetária dos débitos da Fazenda Pública, vinha decidindo, com base no RE nº 870.947/SE, de relatoria
do em. Min. LUIZ FUX, que teve a repercussão geral reconhecida, pela aplicabilidade do IPCA-E, haja
vista o entendimento de que a norma inserta no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º
da Lei nº 11.960/09, é inconstitucional no que se refere à atualização monetária segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança. Isso porque, segundo a ótica do Supremo Tribunal Federal, impõe
restrição desarrazoada do direito de propriedade, "uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina".Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do
CPC/2015), confirmou a possibilidade de utilização do IPCA-E a título de correção monetária dos débitos
da Fazenda Pública, haja vista a captação, por esse índice, do fenômeno inflacionário, afastando,
ademais, a modulação de efeitos da decisão que reconheceu a inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 quanto aos casos em que ainda não ocorreu a expedição ou pagamento de precatório.Não
obstante, em 26/09/2018, o em. Min. LUIZ FUX, atribuiu, excepcionalmente, efeito suspensivo aos
embargos declaratórios opostos em face do acórdão prolatado nos autos do RE nº. 870.947/SE, até que o
Plenário da Suprema Corte aprecie o pedido de modulação dos efeitos do referido aresto.Mais recente, em
20/03/2019, o julgamento dos Embargos de Declaração do RE 870.947/SE foi retomado, na ocasião
alguns Ministro apresentaram seus votos, porém o Ministro Gilmar Mendes pediu vistas dos autos, in
verbis: ?Decisão: (Quartos-ED) Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que divergia do
Relator, rejeitando todos os embargos de declaração e não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, no que foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello; do voto do Ministro Marco Aurélio que, além de acompanhar o Ministro
Alexandre de Moraes, afastava a eficácia suspensiva dos embargos de declaração; e do voto do Ministro
Roberto Barroso, que acompanhava o Ministro Luiz Fux (Relator) no sentido de rejeitar integralmente os
embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (petição 71.736/2017) e
acolher, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e
outros) e pelo INSS (petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a
conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente leading case,
pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 20.03.2019.?Com isso, o fundamento que justificava a não
aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, deixou de
existir, na medida em que, com a suspensão da decisão, referida norma está vigente e é aplicável, não
podendo o órgão fracionário do Tribunal de Justiça negar-lhe aplicabilidade, sob pena de ofensa à cláusula
de reserva de plenário (art. 97 da CR/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), não subsistindo o REsp
acima mencionado, pois anterior à decisão de suspensão pelo Ministro Relator do Supremo Tribunal
Federal. Assim, se o início de eventual cumprimento de sentença da presente ação se der antes da
manifestação definitiva da Corte Suprema acerca do índice de correção monetária, deve ser aplicada a
TR, nos exatos termos da norma contida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Todavia, na hipótese de a
eventual modulação no bojo do RE ocorrer antes daquele termo, deverão ser observados os índices e as
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condições estabelecidas em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.Ante o exposto, conheço do recurso
e nego-lhe provimento. E em sede de Reexame Necessário, sentença alteradaapenas para determinar a
fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, mantendo os
demais termos da sentença. É como voto.Belém, 01 de julho de 2019.DESa. NADJA NARA COBRA
MEDA RELATORA Belém, 10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0805372-66.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: VINICIUS
FERREIRA RODRIGUES Participação: ADVOGADO Nome: HELDER IGOR SOUSA GONCALVESOAB:
834 Participação: AGRAVADO Nome: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação:
ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHOOAB: 10652/PA1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª  VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
PARAUAPEBASAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805372-66.2019.8.14.0000AGRAVANTE: VINICIUS
FERREIRA RODRIGUESAGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDARELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EFEITO SUSPENSIVO ?
DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO
GRAVE, DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA Trata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTO,com pedido de efeito suspensivo,
interposto porVINICIUS FERREIRA RODRIGUES, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de
Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos dos Ação de Rescisão Contratual c/c
Reintegração de Posse, apresentada porL.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão
agravada foi lavrada nos seguintes termos: ?(...) Assim, se não ocorre o adimplemento, após a notificação
extrajudicial para quitação da dívida, não há como afastar a ocorrência de esbulho possessório, pois o
vendedor, que então figurava na posição de possuidor indireto naquela relação jurídica inicial, encontra-se
impedido de exercer o seu direito de posse e de propriedade.Verificado o inadimplemento, é de rigor a
incidência dos dispositivos contratuais e legais, que não são inconstitucionais nem ferem outros princípios
previstos no ordenamento jurídico.ANTE O EXPOSTO,defiro o pedido liminarpara declarar rescindido o
contrato e determinar a reintegração do imóvel em litígio em favor da parte autora,devendo o Sr. Oficial de
Justiça envidar de todos os esforços para o cumprimento desta decisão. Defiro desde já o reforço policial e
arrombamento, em caso de resistência ao cumprimento da presente decisão.Outrossim, concedo as
prerrogativas do artigo 212, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, ante a probabilidade de obstáculos à
concretização desta ordem, impondo-se aos infratores às sanções por crime de desobediência e esbulho,
previstos no Código Penal, nos artigos 330 e 161, II, respectivamente. (...)? A empresa Autora/Agravada
ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse alegando a inadimplência da
Agravante com o pagamento das parcelas previstas no contrato de promessa de compra e venda de um
lote, requerendo a reintegração de posse do mesmo. A liminar foi deferida pelo Juízo a quo. Em suas
razões recursais do Agravante/Requerido narra que no lote em questão foi construída pelo mesmo uma
casa onde vive com sua família, possuindo assim direito de retenção das benfeitorias. Sustentam a
ausência de requisitos para deferimento da liminar, pelo que pugna ao final pela suspensão da decisão
que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da Agravada, bem como o conhecimento e
provimento do recurso. Juntou documentos.É o Relatório.DECIDO. Em obediência ao disposto no art. art.
6º, caput, da LICC, tempus regict actum. Deste modo, os pressupostos de admissibilidade recursal devem
ser examinados à luz do art. 1015 e seguintes do NCPC. O recurso é cabível, por força o disposto no art.
1015, inciso I, do NCPC. Pois bem.Orecurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórios, pelo
que entendo preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Consabido, incumbe ao relator apreciar o
pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, de acordo
com o artigo art. 932, II do NCPC. Entendo estarem presentes os requisitos necessários à concessão do
efeito suspensivo pleiteado, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 995 do NCPC. Senão vejamos.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em
sentido diverso.Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do
relator,se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação,Eficardemonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a Insurgente
demonstrou a presença dos requisitos para deferimento do efeito suspensivo buscado, digo isso pois, não
cabe neste momento o deferimento da liminar de reintegração de posse, haja vista que foram realizadas
benfeitorias no imóvel, o que enseja a devida indenização conforme prevê o art. 1.219 do CC e o
instrumento contratual (ID 10583555 ? pág. 10), o possuidor de boa-fé tem direito a receber indenização
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em virtude das benfeitorias feitas no imóvel, vejamos: ?Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à
indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem
pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo
valor das benfeitorias necessárias e úteis.? ?CLÁUSULA 17ª: SE ESTE CONTRATO FOR RESCINDIDO,
POR QUALQUER MOTIVO E HOUVE BENFEITORIAS NO LOTE/TERRENO, A VENDEDORA PODERÁ
A SEU CRITÉRIO, OPTAR PELA RETOMADA DO LOTE/TERRENO, HIPÓTESE EM QUE SERÃO
APLICADAS AO COMPRADOR AS MESMAS PENALIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA 16ª E SEUS
PARÁGRAFOS E O COMPROADOR RECEBERÁ INDENIZAÇÃO SOMENTE DAS BENFEITORIAS
ÚTEIS E NECESSÁRIAS, LEVANTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE CONSTRUÇÃO
PREVISTAS NESTE CONTRATO, DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS
COMPETENTES. Sendo assim, uma vez realizada as benfeitorias, a manutenção da Agravante na posse
do imóvel é medida que se impõe até que seja realizada a devida indenização. Além disso, nota-se que
não restou comprovado o esbulho praticado pela Agravante, haja vista que a posse do imóvel decorre do
instrumento contratual celebrado e ainda não rescindido judicialmente, não há como ser considerada como
injusta, precária ou clandestina, não restando, portanto, caracterizado o esbulho possessório. Portanto,
diante da previsão contratual de indenização das benfeitorias em caso de rescisão, uma vez já construída
a casa no lote em questão e a posse justa da Insurgente, tenho que deve ser atribuído o efeito suspensivo
ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da medida liminar deferida na instância a quo. Ante o
exposto,defiro o pedido de efeito suspensivo,nos termos da fundamentação. Defiro o pedido de justiça
gratuita, face a comprovação da hipossuficiência do Agravante.Intime-se a parte Agravada, para
apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender
necessárias. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. SERVIRÁ A PRESENTE
DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Belém, 02 de julho de
2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0801775-26.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICIPIO DE
BELEM Participação: AGRAVADO Nome: RANIERE RIBEIRO ALVESTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
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MUNICIPIO DE BELEMAGRAVADO: RANIERE RIBEIRO ALVESRELATOR(A):Desembargadora NADJA
NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA
CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. SÚMULA N.º 190/STJ. RECURSO REPETITIVO
SOBRE O ASSUNTO. TEMA Nº 396. LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E IRDR JULGADO PROCEDENTE
POR ESTA EGRÉGIA CORTE. IMPROVIMENTO.1. A existência de específica parcela remuneratória
denominada Gratificação de Atividade Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à
indenização dos Oficiais de Justiça pelo deslocamento em diligências, por si só, não vincula a
possibilidade de identidade com a disposição do art. 12 §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.2. A isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigo 39,
da Lei 6.830/80), privilégio de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das
despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de
diligências em execução fiscal. (Tema nº396 dos Recursos Repetitivos do STJ).3. Obrigatoriedade do
recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas do Oficial de Justiça, nos termos da Lei
Estadual nº. 8.328/2015 e do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n.º 190 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Além do IRDR julgado pelo Pleno desta Corte de Justiça, onde foi fixada a
seguinte tese jurídica: ?A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº
003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça
em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas
recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de
execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais
pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do Estado do Pará.4. Recurso
conhecido e improvido. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de
Instrumento da Comarca de Ananindeua,ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia
2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
emnegarprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela
Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam os presentes
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autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo
MUNICIPIO DE BELEM, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de
Execução Fiscal de Belém que, nos autos da execução fiscal n.º 0073971-02.2015.8.14.0301, determinou
a intimação do Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento de valores
referente à antecipação do pagamento das despesas relativas a diligência de Oficial de Justiça.A decisão
combatida determinou à Fazenda Pública Estadual o recolhimento das despesas com o transporte dos
oficiais de justiça visando o cumprimento de diligências pelo Sr. Oficial de Justiça.Em suas razões
recursais de ID nº 485819, o Município de Belém aduz que a decisão agravada é manifestamente
incompatível com o ordenamento jurídico.Aduz que os Oficiais de Justiça do Estado do Pará já recebem
gratificação específica para despesas de transporte, não sendo justo e correto o adiantamento de
despesa, se estas já são pagas diretamente pelo Erário. O prévio recolhimento por parte da Fazenda
Pública recorrente constituiria em bis in idem quanto ao custeamento das diligências a serem
desenvolvidas pelos serventuários de justiça, bem como, afirma ainda ser inconstitucional, ilegal e injusta
a exigência a que vem sendo submetida a Fazenda Pública municipal de antecipar despesas.Nestes
termos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para
cassação da decisão combatida.Em decisão interlocutória de id nº 1337685, indeferi o pedido de efeito
suspensivo.Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de id nº
1597873.Instado a se manifestar, o Parquet de 2º Grau, se absteve de intervir no feito, por entender não
haver matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva ministerial (ID nº 1658615).É o
Relatório. VOTO Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua
análise.Cinge-se o presente recurso à análise do acerto ou desacerto da decisão que condicionou
diligência de oficial de justiça ao prévio recolhimento pela Fazenda Pública das despesas de deslocamento
do servidor. No que tange ao recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas do Oficial de
justiça,tal mandamento encontra-se inserto no art. 12, §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, senão
vejamos:Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que
requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.[...]§ 2º A Fazenda
Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de
justiça. Como se pode observar, a Lei Estadual ao norte referenciada, é bastante clara sobre a
obrigatoriedade da Fazenda Pública, nas Execuções Fiscais antecipar os valores necessários para
pagamento das despesas para cumprimento das diligências. Tal dispositivo, em nada se confunde com a
isenção das custas prevista no artigo 40 da referida lei, que trata da isenção do pagamento de custas
processuais da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal, suas autarquias e Fundações
Públicas.De igual forma, não se confunde com o art. 39 da Lei nº 6830/80, que estabelece que a Fazenda
Pública está isenta do pagamento de custas e emolumentos.Aliás, a diferença entre custas e despesas
processuais já foi definida em julgadoque pacifica a questão, proferido via sistemática de julgamento de
recursos repetitivos, sob o tema nº202, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇO FISCAL.
PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE.
ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório
extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do
vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp
1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe
08/05/2008)2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro
domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27
e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração,
consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada
inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.3. A isenção de que goza a Fazenda
Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais,
cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845),
sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo
funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, so de responsabilidade do autor exeqüente,
porquanto essas despesas no assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma
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insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.4. Ressalte-
se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se
vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se
coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem
prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício secional.5.Mutatis mutandis, a exoneração
participa da mesmaratio essendida jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da
elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.6. Recurso especial
provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se
vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art.543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em
24/03/2010, DJe 26/04/2010) Quanto alegada tese de impossibilidade de antecipação do pagamento das
despesas de Oficial de Justiça, constato existir jurisprudência uníssona no sentido diametralmente oposto.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: ?a isenção do pagamento de custas e
emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do
CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas
com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.?(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). Não se pode olvidar o entendimento da súmula 190 do
STJ:?Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o
numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.?. Desse modo, não
considero que a existência de específica parcela remuneratória denominada Gratificação de Atividade
Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à indenização dos Oficiais de Justiça pelo
deslocamento em diligências, por si só, vincule a possibilidade de identidade com a disposição do art. 12
§2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.É possível aferir distinções relacionadas aos fatos geradores da
Gratificação de Atividade Externa ? GAE, que é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça de
forma generalizada e o recolhimento específico de numerário para custear despesas na execução de
mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art. 4º, VI, da Lei Estadual, o que
legitima o recolhimento desta despesa.Impende ressaltar que objetivando a melhor aplicação da lei retro
mencionada, a Presidência deste Tribunal de Justiça conjuntamente com as Corregedorias de Justiça
editou a Portaria Conjunta nº001/2016-GP/CJRMB/CJCI, publicada no Diário de Justiça, Edição nº
6017/2016 de 26/07/2016, que dispõe sobre o repasse de valores da antecipação das despesas das
diligências dos oficiais de justiça previstas na Tabela de Taxas Judiciárias, Custas Judiciais e Despesas
Processuais da lei de custas.Ademais, o tema em epígrafe restou pacificado sob a sistemática de recurso
representativo de controvérsia, sob o nº 396, valendo citar o acórdão que encimou o
julgado:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ARTIGO
543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE
BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA
FEDERAL.ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.1. A citação, no âmbito de
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à
Justiça Estadual,ex vido disposto no artigo 1.213, do CPC,verbis: "As cartas precatórias, citatórias,
probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas
comarcas do interior pela Justiça Estadual."2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e
diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos
Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, sendo certo
que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do
ato ou diligência.3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei
10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de
Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no
território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara
Federal".4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a
ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a conveniência do ato processual, devidamente
fundamentada pelo juízo deprecante.5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas
dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade,ex vido disposto no caput do artigo 39, da Lei
6.830/80,verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A
prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária."6. O artigo 27,
do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do
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Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido".7. Entrementes, a isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos
39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda
que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.8. É que
conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial
arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.9. A
Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o
entendimento de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda
pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça."10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de
uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita
ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça,
necessárias para a prática de atos fora do cartório, no se qualificam como custas ou emolumentos,
estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas.
Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está
obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS
1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997)11. A Primeira Seção, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i)
"A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está
adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante
posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito,
cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o
depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a
natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os
conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art.
39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que
houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não
havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício
isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça
integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas
com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à
relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se
coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa
do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").13.
Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e por
autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ
18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado
em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda
Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo,
Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel.Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp
933.189/PB, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).14.
Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela
Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado
em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado
em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado
em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça
Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),cabe à Fazenda
Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça
necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça
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Estadual), por força do princípio hermenêuticoubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.16. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/05/2010, DJe
21/05/2010) Referido entendimento há muito já vinha sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal,
como se vislumbra dos seguintes precedentes:EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL
DE JUSTIÇA. DESPESAS DE ATOS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE
ENVOLVE INTERPRETAÇO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). REGIMENTAL NO PROVIDO. (AI
384372 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/08/2002, DJ25-10-
2002PP-00056 EMENT VOL-02088-10 PP-01936) EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇO DE
BEM MOVEL, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEPOSITARIO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS
27 DO C.P.C. E 39 LEI 6830/80. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO PARAGRAFO-2 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356). NO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇO QUE
CONSIDERA QUE AS DESPESAS EM CAUSA SO EXTRAORDINARIAS, E, PORTANTO, NO SE
ENQUADRAM NAS A QUE ALUDEM OS DISPOSITIVOS LEGAIS ACIMA REFERIDOS. INEXISTÊNCIA
DE VERBA ORCAMENTARIA ESTADUAL PARA FAZER FACE A ELAS, E IMPOSSIBILIDADE DE SE
IMPOR SEU FINANCIAMENTO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. AD IMPOSSIBILIDADE NEMO TENETUR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CONHECIDO. (RE 108183,
Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em26/06/1987, DJ 02-10-1987 PP-21148
EMENT VOL-01476-03 PP-00496) O Conselho Nacional de Justiça também já se manifestou a
respeito:PEDIDO DE PROVIDÊNCIA.COBRANÇA DE VALOR PELO TJBA PARA CUMPRIMENTO DE
DILIGÊNCIA POR OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGAÇO DE COBRANÇA DE TAXA INVALIDAMENTE
CONSTITUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA. DISTINÇO ENTRE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADA
EM PRECEDENTE DO STF - RE 108.183.NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TEMA PACIFICADO
NO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 396).
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Pedido de Providência proposto pelo
Município de Valença - BA, alegando violação ao princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto,
em razão da instituição do art. 6º da Resolução de nº 18/2014, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, que dispõe: "Cumpre à Fazenda Pública, nos processos em que formular o pedido, o custeio de
diligências praticadas pelo Oficial de Justiça Avaliador?; 2. Suposta instituição de taxa sem previsão legal
pelo TJBA para custear as diligências dos oficiais de justiça; 3. Natureza jurídica de despesa processual,
diversa da natureza jurídica de custas e emolumentos, que possuem natureza de taxa. (RE 108.183, de
relatoria do Min. Moreira Alves); 4. Precedente que pacifica a questão proferido via sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (Tema: 396) ? Resp 1144687 / RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, no
âmbito do STJ; 5. Julgamento improcedente. (CNJ - PP: 00020267320152000000, Relator: ROGÉRIO
NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/04/2016) De igual modo, para dirimir qualquer dúvida a respeito,
na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por
unanimidade, acolher o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ? IRDR, fixando a seguinte tese
jurídica: ?A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não
supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de
execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem
antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal,
sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos?, que
deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do Estado do Pará, nos termos do voto.Outrossim,
não se perca de vista que, as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual) por diversas vezes, sem qualquer
critério ou seleção, interpõem uma excessiva demanda de execuções fiscais, que por diversas vezes
encontram-se com débitos prescritos ou já pagos pelos contribuintes. Além de, em algumas situações,
interporem execuções fiscais de valores ínfimos, que causam mais prejuízo ao erário público do que o
próprio crédito a ser recebido.Desta feita,conheço do recurso e nego-lhe provimento.É como voto. Belém,
10/07/2019 
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DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIALAPELADO: MARCUS ALLAN VON SCHUSTERSCHITZ DOS
R E I S R E P R E S E N T A N T E :  D E F E N S O R I A  P U B L I C A  D O  E S T A D O  D O
PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.Compulsando os autos da execução fiscal, verifico que o apelado trouxe aos autos cópia do carnê de
IPTU, demostrando que, de fato, encontra-se embutido no valor cobrado a título de IPTU, montante
atinente às taxas de limpeza pública e urbanização. Desta feita, a Fazenda Pública Municipal ajuizou
execução fiscal visando a cobrança de IPTU embasada por CDA com valores referentes às taxas de
limpeza pública e urbanização embutidas no valor cobrado a título de IPTU.II.No entanto, o Município de
Belém insiste apenas em argumentar que o lançamento do débito fora feito de forma correta. Desta forma,
a certidão de dívida ativa que embasa a ação executória é nula, nos termos do art. 203 do CTN.III.Com
relação aos honorários advocatícios fixados, entendo que aquele que deu causa à propositura da
demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes,
conforme estabelece o princípio da causalidade. Dessa feita, correta a condenação do Município de Belém
ao pagamento da verba honorária fixada pelo juízo a quo.IV.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que
integram a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e voto, que
passam a integrar o presente.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias
do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luiz Gonzaga da
Costa Neto. RELATÓRIO Trata-se deAPELAÇÃO CÍVELinterposto peloMUNICÍPIO DE BELÉM,em face
da sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém,
que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e declarou extinta a execução fiscal, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 803, I, ambos do CPC.Conforme ID-Num. 1707386, o Município
de Belém interpôs o presente recurso de apelação.O apelante alega que a CDA carreada nos autos
respeita inteiramente os requisitos do art. 202, do CTN, discriminando a pessoa do devedor, detalhando o
débito objeto da cobrança bem como os juros acrescidos, a natureza da cobrança e a data da inscrição na
dívida ativa, possibilitando ao contribuinte executado ciência total dos termos da cobrança.Aduz que o
crédito tributário foi formalmente lançado pela Fazenda Pública Municipal com a remessa do carnê de
IPTU.Afirma que a não especificação das taxas (urbanização e resíduos sólidos) na CDA não é capaz de
causar gravame ao direito de defesa do contribuinte ou provocar a nulidade do título executivo.Argumenta
que não há possibilidade de condenação em honorários advocatícios.Por fim, pugna pelo integral
provimento do presente recurso.Contrarrazões, conforme ID-Num. 1707387.Coube-me a relatoria do
feito.O Ministério Público não interviu no feito (ID-Num. 1733458).É o relatório. VOTO Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.A controvérsia dos autos cinge-se à nulidade de
certidão de dívida ativa, que ampara a ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra MARCUS ALLAN VON SCHUSTERSCHITZ DOS REIS, visando à cobrança de dívida ativa
tributária.A exceção de pré-executividade, construção pretoriana e que não encontra sustento legal, tem
cabimento, conforme reiterada jurisprudência pátria, para as hipóteses especialíssimas e restritas de
flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou, ainda, quando, forma evidente, não se fazem
presentes os pressupostos processuais e/ou as condições da ação.E isto exatamente para viabilizar a
defesa da parte interessada, sem o ônus da constrição judicial da penhora, necessária nos embargos do
devedor. Daí que a jurisprudência construiu a denominada exceção de pré-executividade. Ora, se flagrante
a inexistência ou nulidade do título executivo, ou evidente a falta dos pressupostos processuais e/ou
condições da ação, não há sentido algum em submeter a parte a um gravame sobre seus bens, de forma
absolutamente desnecessária, para o exercício da defesa.Por certo, cabível o manejo da exceção de pré-
executividade, no âmbito de execução fiscal, quanto a matérias que podem ser conhecidasex officioe que
dispensem dilação probatória, tal qual proclama a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: ?A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória.? O art. 202 do CTN dispõe acerca do título executivo que
aparelha a ação executória que: Art. 202 - O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-
responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;II - a quantia
devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;III - a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;IV - a data em que foi inscrita;V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.Parágrafo único. A certidão
conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Ainda, prevê o art.
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2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80: Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter:I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou
residência de um e de outros;II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;III - a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida;IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;V - a data
e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; eVI - o número do processo administrativo ou do
auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Compulsando os autos da execução fiscal,
verifico que o apelado trouxe aos autos cópia do carnê de IPTU, demostrando que, de fato, encontra-se
embutido no valor cobrado a título de IPTU, montante atinente às taxas de limpeza pública e
urbanização.Desta feita, a Fazenda Pública Municipal ajuizou execução fiscal visando a cobrança de IPTU
embasada por CDA com valores referentes às taxas de limpeza pública e urbanização embutidas no valor
cobrado a título de IPTU.No entanto, o Município de Belém insiste apenas em argumentar que o
lançamento do débito fora feito de forma correta.Desta forma, a certidão de dívida ativa que embasa a
ação executória é nula, nos termos do art. 203 do CTN.Este é o posicionamento firmado do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO FISCAL. SANEP. CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA. REQUISITOS. NULIDADE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. É nula a CDA que não atende os requisitos do art. 202 do CTN. A
CDA deve conter os mesmos elementos do termo de inscrição da dívida ativa, além da indicação do livro e
da folha de inscrição (art. 2º, § 5º, da LEF), sob pena de nulidade. Hipótese em que a CDA é nula por não
indicar o livro e a folha de inscrição da dívida, tampouco discriminar o fundamento legal para cálculo da
correção monetária e da multa, a teor dos incisos II e IV do § 5º do art. 2º da Lei n. 6.830/80. APELAÇÃO
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70059436725, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MUNICÍPIO DE GUAÍBA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. TAXA DE
BOMBEIRO. EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. OCORRÊNCIA. 1. Princípio da
especificação. 1.1 - Dentre os requisitos do termo de inscrição da dívida ativa, um é citar especificamente
a disposição da lei em que o crédito esteja fundado, o qual deve constar também na CDA, do qual esta é
espelho, sendo que a omissão é causa de nulidade, que por sua vez pode-deve ser pronunciada inclusive
ex officio (CTN, art. 202, III, e parágrafo único, e art. 203; LEF, art. 2º, § 5º, III, e § 6º). 1.2 - O princípio da
especificação, mais que menção à lei, exige o dispositivo da lei, isto é, do artigo, inciso, alínea, etc. 1.3 -
Nulidade da CDA que se limita a referir genericamente números de leis e que também não identifica o
fundamento legal da multa e dos juros. 2. Identificação do livro, folha, número e data da inscrição em
dívida ativa. 2.1 - É imprescindível que na CDA conste o livro, folha, número e data da inscrição em dívida
ativa (CTN, arts. 202-3; LEF, art. 2º, § 5º, V, e § 6º). 2.2 - Nulidade da CDA que se limita a referir o livro e a
folha. 3. Dispositivo. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 70057571333, Primeira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 16/04/2014) APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. IPTU. CONC. PRESCRIÇÃO. CDA. NULIDADE. Transcorrido mais de cinco anos entre
o lançamento tributário de IPTU e o ajuizamento da ação, houve a prescrição, na forma do art. 174, caput,
do CTN. São nulas as CDAS que não prevêem de forma clara a origem, bem como a natureza e a
fundamentação legal do crédito tributário. Referem se tratar de crédito com natureza de "CONC" sem
sequer mencionar o dispositivo legal ou contrato em que se baseia a cobrança. Apelo parcialmente
provido. (Apelação Cível Nº 70058810284, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 02/04/2014) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
ART. 202 DO CTN E 2º, § 5º DA L. 6830/80. - Certidões de Dívida Ativa que não atendem aos requisitos
legais exigidos, conforme disposição do art. 202 do CTN e art. 2º da LEF, tendo em vista a inexistência do
termo inicial dos encargos legais incidentes (juros e correção), além de não discriminar adequadamente as
parcelas do IPTU devidas pelo contribuinte. - Ciência do contribuinte sobre os requisitos legais que não se
presume pela existência de disposição normativa regulamentadora dos encargos legais. Caso em que os
carnês disponibilizados para cobrança igualmente não discriminam adequadamente os valores devidos. -
Contexto em que o prejuízo ao contribuinte justifica o reconhecimento da nulidade das CDA s. NEGADO
SEGUIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70054999222, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 17/06/2013) Com relação aos honorários
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advocatícios fixados, entendo que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de
incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, conforme estabelece o princípio da
causalidade.Na hipótese, apresentada exceção de pré-executividade, esta restou acolhida, a fim de julgar
extinta a execução fiscal ajuizada em desfavor do excipiente, em razão da nulidade do CDA.Dessa feita,
correta a condenação do Município de Belém ao pagamento da verba honorária fixada pelo juízo a
quo.Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. IPTU. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É devida a
condenação do ente municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da
causalidade, através do qual aquele que deu causa à instauração do incidente deve arcar com as
despesas processuais. Honorários advocatícios fixados em favor do excipiente. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079192746, Primeira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 31/10/2018) Portanto, a manutenção
da sentença é a medida que se impõe.Desse modo, conheço do recurso enego-lhe provimento.É
comovoto.Belém, 15 de julho de 2019. DES. NADJA NARA COBRA MEDARELATORA Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0007264-38.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ANAIRES VIANA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 Participação:
ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0007264-38.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0009994-22.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: LUCIENE FARIAS DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 Participação:
ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 1260 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009994-22.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0804957-83.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: Zelia Maria Dacier
Lobato Participação: ADVOGADO Nome: DEBORA SECHIN MELAZOOAB: 19300/PA Participação:
AGRAVADO Nome: LUANA LOBATO REBELO CÂNDIDO SILVA Participação: AGRAVADO Nome:
BRUNA LOBATO REBELO CÂNDIDO SILVAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA
JUNIORAGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0804957-83.2019.8.14.0000AGRAVANTE: ZELIA MARIA
DACIER LOBATONome: Zelia Maria Dacier LobatoEndereço: Avenida Conselheiro Furtado, 1508, apto
3001, Batista Campos, BELéM - PA - CEP: 66035-435Advogado: DEBORA SECHIN MELAZO OAB:
PA19300-A Endereço: desconhecidoAGRAVADO: LUANA LOBATO REBELO CÂNDIDO SILVA, BRUNA
LOBATO REBELO CÂNDIDO SILVANome: LUANA LOBATO REBELO CÂNDIDO SILVAEndereço:
desconhecidoNome: BRUNA LOBATO REBELO CÂNDIDO SILVAEndereço: desconhecidoDESPACHO
Trata-se de Agravo de Instrumentocompedido de efeito suspensivo (Num. 1854923 -Pág.1/5),interposto
porZ.M.D.L,contra decisão interlocutória proferida pela 7ª Vara de Família de Belém/PA, nos autos
daAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS(Processo nº 0822601-09.2019.8.14.0301), ajuizada em
face das AgravadasL.L.R.C.S. e B.L.R.C.S., que negou liminar de exoneração de alimentosAnalisando os
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autos, a Agravante alega que o patrono da mesma fora intimado em 4 de junho de 2019, por meio do
Diário da Justiça. No entanto, não juntou cópia do Diário que comprovasse ou qualquer outro documento
referente a tempestividade do recurso.Assim, verifica-se que a Agravante não trouxe aos autos certidão da
respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do seu recurso, nos
termos do disposto no art. 1.017, I do CPC.Nesse sentido,INTIME-SE a Agravantepara que, no prazo de
05 (cinco) dias, sane os vícios apontados neste despacho, para que apresente,no mesmo prazo,certidão
da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do seu recurso, nos
termos do disposto no art. 932, Parágrafo único c/c 1.017, I, todos do CPC, sob pena de não
conhecimento do Recurso. Após, retornem conclusos. Belém-PA, 16 de julho de 2019. José
RobertoPinheiro MaiaBezerraJúnior Desembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0007526-85.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ANTONIA GUEDES
DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0007526-85.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0801464-35.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: JOAO PAULO
FAINSTEIN DE MACEDO Participação: ADVOGADO Nome: MARIA EMILIA FEIO DOS SANTOSOAB:
014439/PA Participação: AGRAVADO Nome: WAGNER DOS SANTOS CASTELO BRANCO Participação:
ADVOGADO Nome: IVAN MORAES FURTADO JUNIOROAB: 39531.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ?  N . º  0 8 0 1 4 6 4 - 3 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 4 . 0 0 0 0 . C O M A R C A :
BELÉM/PA.AGRAVANTE:JOÃO PAULO FAINSTEIN MACEDO.ADVOGADO:ALBANO MARTINS
HENRIQUES JUNIOR ? OAB/PA n. 6.324.AGRAVADO:WAGNER DOS SANTOS CASTELO
BRANCO.ADVOGADO:IVAN MORAES FURTADO JUNIOR ? OAB/PA 13.953.RELATOR: DES.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. DECISÃO MONOCRÁTICAEMENTA: Agravo de Instrumento.
Formalização de acordo no feito principal, devidamente homologado. Perda superveniente do objeto
recursal. Recurso não conhecido.Trata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTOinterposto porJOÃO PAULO
FAINSTEIN MACEDO,em face deWAGNER DOS SANTOS CASTELO BRANCO, diante do inconformismo
com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.Sem delongas, o presente recurso não
comporta conhecimento, ante a perda superveniente de seu objeto, tendo em vista, que, após consulta ao
Sistema PJe, constatei que as partes formalizaram acordo no Juízo de Primeiro Grau, devidamente
homologado por sentença, que culminou com a extinção do processo.No assunto, destaco que ?A
superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores
que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento?
(AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/10/2015, DJe 29/10/2015).ASSIM, diante da fundamentação acima exposta, na forma do art. 932,
III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente recurso, face encontrar-se prejudicado pela perda
superveniente do objeto.P.R.I. Oficie-se no que couber.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Belém/PA,
15 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador-Relator  

 
 
 
Número do processo: 0801249-59.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BRUNO PEREIRA
LEÃO Participação: ADVOGADO Nome: CAIO PEREIRA LEAOOAB: 2038000A/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ALBERTO ALEXANDRE COSTA E SOUZA JUNIOROAB: 22004/PA Participação:
AGRAVADO Nome: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA Participação: ADVOGADO Nome:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASILOAB: 13179/PA Participação: AGRAVADO Nome: LUXEMBURGO
INCORPORADORA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASILOAB:
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13179/PA Participação: AGRAVADO Nome: PDG CONSTRUTORA LTDA Participação: ADVOGADO
Nome: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASILOAB: 13179/PA1.ª  TURMA DE DIREITO
PRIVADO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ?
N.º 0802326-40.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA.EMBARGANTES:LUXEMBURGO
INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.ADVOGADO:EDUARDO TADEU
FRANCEZ BRASIL ? OAB/PA N. 13.179 e DANIELLE BARBOSA. SILVA PEREIRA ? OAB/PA N.
21.052.EMBARGADO:BRUNO PEREIRA LEÃO.ADVOGADO:CAIO PEREIRA LEÃO ? OAB/PA n.
20.380.RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA:Embargos de Declaração. Ato ordinatório,
desprovido de conteúdo decisório, praticado por servidor, não desafiável por recurso. Inteligência do art.
1.022, caput, do CPC. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido. Trata-
s e  d e E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  E M  A G R A V O  I N T E R N O  E M  A G R A V O  D E
INSTRUMENTOinterpostoperante este Egrégio Tr ibunal  de Just iça porLUXEMBURGO
INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDAem face deBRUNO PEREIRA
LEÃO, diante de seu inconformismo com ato ordinatório de servidor da Unidade de Processamento
Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através do qual
expediu-se intimação ao ora embargante para recolher as custas relativas ao Agravo Interno interposto.Em
suasrazões, o embargante aduz que ato ordinatório é nulo por ausência de fundamentação e padece de
erro material, tendo em vista a ausência de previsão no Código de Processo Civil sobre pagamento de
custas em sede de Agravo Interno.É o sucinto relatório. Decido monocraticamente.Pois bem, a teor do
disposto no art. 1.022, do CPC,?Cabem embargos de declaração contra qualquerdecisão judicial(...)?.
Desta forma, tem-se que apenas as decisões judiciais são passiveis de serem impugnadas por embargos
de declaração.No caso dos autos, estamos diante de um ato ordinatório, praticado por servidor e
desprovido de conteúdo decisório, não sendo atacável, portanto, por embargos de declaração.No assunto,
o Superior Tribunal de Justiça nos orienta no sentido de que?Não estão sujeitos a recurso os despachos
de mero expediente ou ordinatórios, destinados apenas a impulsionar o processo, ou seja, sem qualquer
conteúdo decisório?.(AgRg no Ag 950.731/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 05/04/2010)ASSIM, com fundamento no art. 932, III, do
CPC,NÃOCONHEÇO do presente recurso de Embargos de Declaração, por ser inadmissível, vez que
interposto contra ato ordinatório, sem conteúdo decisório, praticado por servidor.P.R.I. Oficie-se no que
couber.Certifique-se se foi realizado o pagamento do preparo recursal, relativo ao Agravo Interno.Após o
trânsito em julgado, faça-se conclusão.Belém/PA, 16 de julho de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRODesembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0010032-33.2011.8.14.0028 Participação: APELANTE Nome: JAIRO RIBEIRO DE
SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE WILSON CARDOSO DINIZOAB: 23 Participação:
APELADO Nome: BANCO PAN S.A. Participação: ADVOGADO Nome: NELSON PASCHOALOTTOOAB:
89111ª TURMA DE DIREITO PRIVADOORIGEM: 3 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
PARAUAPEBASAPELAÇÃO CÍVEL N° 0010032-33.2011.8.14.0028APELANTE: JAIRO RIBEIRO DE
SOUZAAPELADO: BANCO PANAMERICANO SARELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
PELA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.É descabida a extinção do
processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas, não for
realizada a prévia intimação pessoal da parte. DECISÃO MONOCRÁTICA Tratam os presentes autos de
recurso deAPELAÇÃO CÍVELinterposto porJAIRO RIBEIRO DE SOUZA, inconformado com a sentença
proferida naAÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOajuizada em face deBANCO PANAMERICANO SA, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485 III, do Código de Processo Civil,
ante ausência de recolhimento das custas intermediárias. Inconformado, o autor interpôsRECURSO DE
APELAÇÃO(NUM. 945195) requerendo inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita para a
interposição do presente recurso e no MÉRITO a necessidade de intimação pessoal para recolhimento das
custas processuais no primeiro grau. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a
sentença de piso ante a inexistência de intimação pessoal, e dar continuidade a ação revisional. Esse é o
relatório. Decido. DO PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA No que tange a concessão dos benefícios da
justiça aCarta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência
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jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos. Deste modo, a presunção de
miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que
comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de
condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade. Neste sentido, é o
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO
AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485
DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão
da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que
referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador
que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por
conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o
pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de
necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se
submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.(STJ, AgRg
no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira
Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso). O Novo
Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça
gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos. Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.(...)§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Da
análise dos autos, observo que o APELANTE não trouxe documentos que demonstrem a sua
incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, como cópia da declaração de IRF e/ou
extrato de conta bancária. Desse modo, entendo não estar comprovada a hipossuficiência financeira para
a concessão da gratuidade da justiça. Passo a análise do MÉRITO.. Estando presentes os pressupostos
de admissibilidade do recurso, dele se conhece. Infere-se dos autos que o ora recorrente ajuizou ação
revisional. No decorrer da instrução processual o autor deixou transcorrer in albis o prazo para
recolhimento das custas intermediárias para cumprimento das diligencias, motivo pelo qual o processo foi
extinto com base no art. 485, III do NCPC. Verifica-se que o magistrado a quo determinou ao ora apelante
que recolhesse as custas no prazo de quinze dias (num. 945193, fls. 16), no entanto, após a intimação, a
parte quedou inerte. É cediço que o pagamento das custas processuais é requisito sem o qual o processo
não pode prosseguir, conforme determina o artigo 82 do NCPC. Art. 82. Salvo as disposições
concernentes à gratuidade da justiça,incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença finalou, na
execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. No caso em tela, de fato, as custas são
devidas, como determinou o douto Juízo primevo, não havendo discussão, em sede recursal, sobre o
assunto. Com efeito, a inércia da parte no cumprimento da ordem de recolhimento das custas iniciais do
processo no prazo assinalado pelo juízo a quo, trata-se da hipótese de abandono da causa, quando a
parte não promove os atos e as diligências que lhe incumbe, prevista no art. 485, III do NCPC. Todavia
para a extinção do processo com base no inciso III do art. 485 do NCPC, faz-se imprescindível a intimação
pessoal da parte, nos moldes do parágrafo primeiro do citado artigo, não sendo bastante apenas a
intimação de seu procurador através de publicação no Diário do Judiciário Eletrônico. Nestes termos, NÃO
tendo sido determinada a intimação pessoal da parte autora, para promover o pagamento das custas do
processo, prematura a extinção do feito pelo juiz de piso. Sobre o assunto, leciona o Prof. Humberto
Theodoro Júnior, em sua obra "Processo de Conhecimento", Forense, 3ª Ed., p. 335: "Após os prazos dos
incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para
suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a
inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de arquivamento dos autos
(art. 267, § 1º)". O eg. STJ assim se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC INOCORRENTE.
EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.
ART. 267,VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.1. Constatado que a Corte de
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origem empregou fundamentação adequadae suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a
alegadaviolação do art. 535 do CPC.2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido
daimprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção dofeito, procedendo-se à intimação
editalícia se desconhecido oendereço, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco deabandono
da causa, inocorrente na hipótese. Precedentes: REsp1137125/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, DJe27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,Segunda Turma, DJe
02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro CarlosAlberto Menezes Direito, DJ de 13/10/98; REsp
328.389/PR, Rel.Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg
no AREsp 43290 PR 2011/0211590-2. DJe 11/09/2012. Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES) Na
jurisprudência pátria não é diferente: "DIREITO CIVIL - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
- AUSÊNCIA DE PREPARO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - É
necessária a prévia intimação da parte para recolher as custas iniciais antes de se extinguir o processo
sem julgamento de mérito, conforme art. 267, § 1º, do CPC, e em respeito aos princípios da efetividade e
da economia processual. - É cediço que a Defensoria Pública, OAB e PUC prestam serviços gratuitos que
não conseguem hoje suportar a demanda social". (TJMG - Ap. Cível nº 1.0024.07.801880-1/001 - Rel.
Des. Nicolau Masselli - DJ 14/12/2009). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 267, III DO CPC. ABANDONO DA
CAUSA POR NÃO REGULARIZAR O POLO PASSIVO E COMPROVAR PAGAMENTO DE CUSTAS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA SUPRIR A FALTA EM 48 HORAS.
PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PREVISTA NO ART. 267, § 1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA
DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. Não sendo a parte autora intimada, pessoalmente,
para regularizar o polo passivo e comprovar o pagamento de custas processuais, antes de extinção do
feito, restou violado o comando do art. 267, § 1º do CPC, devendo ser anulado o decisum para dar
prosseguimento ao feito.( TJBA. Ap. Cível nº 0000521-16.2012.8.05.0096. Rel. Cynthia Maria Pina
Resende ? DJ 17 de Dezembro de 2013) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO
PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO OFICIAL DE
JUSTIÇA - HIPÓTESE CONSENTÂNEA COM O ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA
AUTORA POR AR E DA PROCURADORA JUDICIAL VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA - DESÍDIA
CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 267, III, DA LEI PROCESSUAL
CIVIL - CORREÇÃO DE OFÍCIO.1. A ausência de pagamento das custas do Oficial de Justiça para o
cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão pode configurar hipótese de abandono da
causa.2. Merece ser corroborada a sentença de extinção do feito cuja paralisação tenha sido motivada
pela desídia da parte autora, vez que a busca pela celeridade processual é um imperativo de ordem
pública, notadamente quando não há justificativa plausível para o abandono do feito, caracterizado pela
ausência de realização dos atos que competiam à parte. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.CORREÇÃO DE OFÍCIO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1210109-
6 - Piraquara - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - - J. 15.07.2015). Por tais razões, DOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para
regular prosseguimento, observando-se que a parte autora deve ser intimada pessoalmente para efetuar o
pagamento das custas do processo. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e devolva-se ao juízoa
quo. Belém, 08 de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0036051-62.2013.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: LEONARDO NUNES
DA CRUZ Participação: ADVOGADO Nome: HAROLDO SOARES DA COSTAOAB: 8004 Participação:
ADVOGADO Nome: KENIA SOARES DA COSTAOAB: 15650/PA Participação: ADVOGADO Nome:
MIREILLY SOUZA DA SILVAOAB: 381 Participação: APELADO Nome: BANCO PAN S.A. Participação:
ADVOGADO Nome: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPESOAB: 13846/PA Participação: ADVOGADO
Nome: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVAOAB: 00000A1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADOORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉMAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0036051-
62.2013.8.14.0301APELANTE: LEONARDO NUNES DA CRUZAPELADO: BANCO PANAMERICANO
S/ARELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.I - A Prova pericial é desnecessária, quando for de direito a
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matéria deduzida.II - A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada naSúmula
539estabelece que ?É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada?.Feito julgado
monocraticamente, nos termos do art.932 do Novo CPC.APELO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se deAPELAÇÃO CÍVELinterposta porLEONARDO NUNES DA CRUZ, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos daAÇÃO DE REVISÃO
DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA,que julgou improcedente os pedidos do autor. Em suas razões, a apelante suscita
preliminar de nulidade de sentença, alegandoerror in procedendo,pois não lhe foi oportunizada a produção
de prova pericial em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, alega a ocorrência deerror in
judicando, no que tange à cobrança de juros capitalizados. Aduz que a legalidade da capitalização dos
juros deve atrelar-se aos seguintes requisitos, que não foram atendidos no presente caso, quais sejam:
autorização legal e disposição contratual expressa. Por fim, requer o conhecimento e provimento do
presente recurso para: [1] nulidade da sentença por cerceamento de defesa e; [2] que seja declarada
abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de cláusula
expressa prevendo a sua cobrança [3] afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no
período de normalidade contratual; O banco réu apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do
apelante e requerendo a manutenção dodecisium. Afirma que inexistiu cerceamento de defesa e que as
cláusulas foram livremente pactuadas, não podendo serem revisadas, pois o contrato vincula as partes.
Relata inexistir qualquer cobrança de encargos abusivos. Pugna pela improcedência recursal. É o
relatório. Decido. Trata-se de apelação contra sentença que julgou totalmente improcedente a ação
revisional ajuizada porLEONARDO NUNES DA CRUZem face deBANCO PANAMERICANO S/A. Antes de
enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de
Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, se
ocorrer deve ser expressamente apontada pelo requerente. Neste sentido: Súmula 381/STJ - "Nos
contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." Feitas as
considerações, não é demais observar que o Código de Processo Civil adotou o princípio ?tantum
devolutum quantum apelatum?, conforme se extrai da redação do artigo 1.013 donovelCPC, caput que
dispõe expressamente: ?A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.? Em
notas ao citado artigo assinala Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 39ª ed, nota 2, p. 664: ?A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria
impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício? (RSTJ 128/366 e RF
359/236). No mesmo sentido: RSTJ 145/479; STJ-1ª T. Resp 7.143-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93,
negaram provimento, v.u., DJU 16.8.93, p. 15.955.? Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo
apelante. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE. A
presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova
técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de
disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de
direito quanto a legalidade dos valores cobrados. Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou
protelatórias. O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas
que não irão contribuir para a correta solução da lide, art.370doNCPC. Assim, o Magistrado não está
obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito.Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA
DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO
DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. Agravo regimental contra decisão
que desproveu agravo de instrumento. 2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa,
destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não
há razão para a produção da prova pericial".3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem
haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses
contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo
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com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas
sim com seu livre convencimento (art.131doCPC), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos
atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.Não obstante a oposição de embargos
declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há
omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.535,IeII, doCPCquando a matéria enfocada é devidamente
abordada no aresto a quo. 4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de
julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao
constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre
convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao
julgamento da lide. 5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser
prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem
como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo
com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se
falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever
de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante
para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)6.
Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari
Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De
Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº
4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento
de prova pleiteada.7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente
vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar
entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do
direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 /
PR, Ministro JOSÉ DELGADO) Percebe-se dos autos que o instrumento contratual que vincula as partes,
foi juntado no Id. Num. 288013 - Pág. 39/42, estando lá expressamente pactuados todos encargos
contratados. Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à
espécie. Este é o entendimento da jurisprudência pátria: "EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. 1. A simples análise do contrato juntado pela parte autora
revela a pactuação de que os juros incidirão de forma capitalizada sobre o saldo devedor, não sendo tal
ponto incontroverso a exigir prova pericial. 2. A ausência de ponto controverso na lide torna prescindível a
prova pericial e possível o julgamento antecipado da lide. 3. Nos termos do artigo28,§ 1º,I, da Lei
n.10.931/2004 é lícita da capitalização dos juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário."(TJMG.
Apelação Cível 1.0672.10.021192-5/001, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 05/07/2011, publicação da sumula em 19/07/2011). AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Sendo de direito a matéria deduzida, dispensável a
realização da prova técnica. Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Não mais se discute quanto à possibilidade das normas do
Código de Defesa do Consumidor serem aplicadas aos contratos bancários (Súmula 297, do STJ). No
caso a discussão se mostra impertinente, vez que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser
reconhecida, decorrente da violação das mencionadas regras protetivas. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de operação bancária. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de
cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP 4002277-68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz,
Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014).
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento antecipado autorizado. Desnecessidade de
realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros moratórios estão limitados em 1% ao mês.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO
DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento:
27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).
Assim sendo,inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do
conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à
análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos
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termos do art. 355, I do NCPC. NO MÉRITO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS Insurge-se o
apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois
não há autorização legal e disposição contratual expressa. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o
entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas
para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados
no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.
Senão vejamos. Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247
do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".4. Segundo o entendimento
pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.(REsp
973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a
Súmula 541 do STJ: ?Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada? Desse
modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que
expressamente pactuada. Analisando o contrato objeto desta lide Num. 288013 - Pág. 39/42, evidencia-se
que lá estão expressamente previstas as taxas de juros mensal e anual; vislumbrando-se que a primeira é
superior ao duodécuplo da segunda, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada,que
nada mais é que a capitalização da taxa mensal. Extrai-se da consolidada do STJ que a simples previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que a
capitalização esteja expressamente pactuada. Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a
taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante possa deduzir que os
juros são capitalizados, bastando explicitar com clareza as taxas de juros cobradas . Destarte,
considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação acerca da
capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento
consolidado daquela Corte de Justiça. Finalmente, dispõe o inciso IV, alíneas ?a? e ?b? do art. 932 do
NCPC:Art. 932. Incumbe ao relator:IV - negar provimento a recurso que for contrário a:a) súmula do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;b) acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Ante o exposto,CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO eNEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no
art. Art. 932, IV, ?a? e ?b? do novo CPC. Belém, 04 de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUEDesembargadora Relatora  
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Número do processo: 0485632-73.2016.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: SANDRO ROCHA
SIQUEIRA Participação: ADVOGADO Nome: HAROLDO SOARES DA COSTAOAB: 8004 Participação:
ADVOGADO Nome: KENIA SOARES DA COSTAOAB: 15650/PA Participação: ADVOGADO Nome:
RAFAELA GOUVEA SMITH DA SILVAOAB: 519 Participação: APELADO Nome: AYMORE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: MARCO ANDRE HONDA
FLORESOAB: 6171/MS1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM/ PA APELAÇÃO
CÍVEL Nº: 0485632-73.2016.8.14.0301 APELANTE: SANDRO ROCHA SIQUEIRA APELADO: AYMORE
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE
ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - A
Prova pericial é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida. II - A orientação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula 539 estabelece que ?É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada?. Feito julgado monocraticamente, nos termos
do art. 932 do Novo CPC. APELO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se deAPELAÇÃO
CÍVELinterposta por SANDRO ROCHA SIQUEIRA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos daAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,que julgou
totalmente improcedente todos os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC/73. Em
suas razões, o apelante suscita preliminar de nulidade de sentença, alegandoerror in procedendo,pois não
lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, testemunhal e depoimento pessoal do autor, em
razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, alega a ocorrência deerror in judicando, no que tange à
cobrança de juros capitalizados. Aduz que a legalidade da capitalização dos juros deve atrelar-se aos
seguintes requisitos, que não foram atendidos no presente caso, quais sejam: autorização legal e
disposição contratual expressa. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para: [1]
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e; [2] que seja declarada abusiva a cobrança de juros
capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de cláusula expressa prevendo a sua cobrança.
O banco réu não apresentou contrarrazões, conforme certificado no documento Num. 1046708 - Pág. 13.
É o relatório. Decido. Trata-se de apelação contra sentença que julgou totalmente improcedente a ação
revisional ajuizada por SANDRO ROCHA SIQUEIRA em face deAYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S.A. Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da Súmula
381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas
contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente. Neste
sentido: Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas." Feitas as considerações, não é demais observar que o Código de Processo
Civil adotou o princípio ?tantum devolutum quantum apelatum?, conforme se extrai da redação do artigo
1.013 donovelCPC, caput que dispõe expressamente: ?A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada.? Em notas ao citado artigo assinala Theotonio Negrão, em seu Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39ª ed, nota 2, p. 664: ?A apelação transfere ao
conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias
examináveis de ofício? (RSTJ 128/366 e RF 359/236). No mesmo sentido: RSTJ 145/479; STJ-1ª T. Resp
7.143-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, negaram provimento, v.u., DJU 16.8.93, p. 15.955.? Dito isto,
passo a analisar as teses levantadas pelo apelante. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E
DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE. A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se
faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se
referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto
firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados. Ademais, é
facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo,
indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias. O magistrado é o destinatário da prova e tem o
poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370
do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas,
apenas, as que forem pertinentes Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que,
passo a citar arresto alusivo ao tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
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OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Agravo
regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento. 2. Acórdão a quo segundo o qual "como
o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova
documental, não há razão para a produção da prova pericial". 3. Argumentos da decisão a quo que são
claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-
acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.Ao julgador cabe apreciar a
questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado
pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.131doCPC), usando os fatos, provas,
jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.Não obstante a
oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância
especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.535,IeII, doCPCquando a matéria
enfocada é devidamente abordada no aresto a quo. 4. Quanto à necessidade da produção de provas, o
juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a
produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer
provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. 5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ,
"a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito
material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide"
e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de
audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos
autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel.
Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99) 6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix
Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg
no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo
da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de
cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada. 7. Demonstrado, de modo evidente,
que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos.
Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal
recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ. 8. Agravo
regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO) Percebe-se dos autos queo
instrumento contratual que vincula as partes, foi juntado no Num. 1046702 - Pág. 15/18 e Num. 1046703 -
Pág. 1/2, estando lá expressamente pactuados todos encargos contratados. Tais pontos, portanto,
revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à espécie. Este é o entendimento da
jurisprudência pátria: "EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE.
1. A simples análise do contrato juntado pela parte autora revela a pactuação de que os juros incidirão de
forma capitalizada sobre o saldo devedor, não sendo tal ponto incontroverso a exigir prova pericial. 2. A
ausência de ponto controverso na lide torna prescindível a prova pericial e possível o julgamento
antecipado da lide. 3. Nos termos do artigo28,§ 1º,I, da Lei n.10.931/2004 é lícita da capitalização dos
juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário."(TJMG. Apelação Cível 1.0672.10.021192-5/001, Rel.
Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2011, publicação da sumula em
19/07/2011). AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial
desnecessária. Sendo de direito a matéria deduzida, dispensável a realização da prova técnica. Preliminar
rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade.
Não mais se discute quanto à possibilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor serem
aplicadas aos contratos bancários (Súmula 297, do STJ). No caso a discussão se mostra impertinente, vez
que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, decorrente da violação das mencionadas
regras protetivas. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de
operação bancária. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de
mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que
devem ser excluídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP
4002277-68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de
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Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento
antecipado autorizado. Desnecessidade de realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros
moratórios estão limitados em 1% ao mês. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não
descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator:
Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014). Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na
negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova
pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto,
perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados,
sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual
expressa. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de
Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como
entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de
31/03/2000 e desde queexpressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição
das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32. Senão vejamos. Capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça,
cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a
seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E
DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de
juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode
ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Dos referidos
temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ: ?Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada? Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Analisando o contrato objeto desta lideno Num.
1046702 - Pág. 15/18 e Num. 1046703 - Pág. 1/2, evidencia-se que lá estão expressamente previstas as
taxas de juros mensal e anual; vislumbrando-se que a primeira é superior ao duodécuplo da segunda, o
que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada,que nada mais é que a capitalização da taxa
mensal. Extrai-se da consolidada do STJ que a simples previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que a capitalização esteja expressamente
pactuada. Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12
vezes a taxa mensal para que o contratante possa deduzir que os juros são capitalizados, bastando
explicitar com clareza as taxas de juros cobradas . Destarte, considerando que o contrato é posterior a
31/03/2000, bem como havendo pactuação acerca da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há
para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça. Finalmente,

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
332



dispõe o inciso IV, alíneas ?a? e ?b? do art. 932 do NCPC: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar
provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto,CONHEÇO DO RECURSO DE
APELAÇÃO eNEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no art. Art. 932, IV, ?a? e ?b? do novo CPC. Belém,
15 de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0038624-39.2014.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: ROSIANE CARDOSO
DA SILVA BEZERRA Participação: ADVOGADO Nome: HAROLDO SOARES DA COSTAOAB: 8004
Participação: ADVOGADO Nome: KENIA SOARES DA COSTAOAB: 15650/PA Participação: APELADO
Nome: BANCO PAN S.A. Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPESOAB:
13846/PA1ª TURMA DE DIREITO PRIVADOORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉMAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0038624-39.2014.8.14.0301APELANTE: ROSIANE CARDOSO DA SILVA
BEZERRAAPELADO: BANCO PANAMERICANO S/ARELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE
ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.REVISIONAL
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA.CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - A Prova pericial
é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida. II - A orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, pacificada naSúmula 539estabelece que ?É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada?. Feito julgado monocraticamente, nos termos do art. 932 do Novo CPC. APELO
IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se deAPELAÇÃO CÍVELinterposta porROSIANE
CARDOSO DA SILVA BEZERRA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da12ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos daAÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,que julgou improcedente os pedidos
formulados na inicial. Em suas razões, a apelante suscita preliminar de nulidade de sentença,
alegandoerror in procedendo,pois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial em razão do
julgamento antecipado da lide. No mérito, alega a ocorrência deerror in judicando, no que tange à
cobrança de juros capitalizados. Aduz que a legalidade da capitalização dos juros deve atrelar-se aos
seguintes requisitos, que não foram atendidos no presente caso, quais sejam: autorização legal e
disposição contratual expressa. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para: [1]
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e; [2] que seja declarada abusiva a cobrança de juros
capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de cláusula expressa prevendo a sua cobrança
[3] afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual; O
banco réu apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante e requerendo a manutenção
dodecisium. Afirma que inexistiu cerceamento de defesa e que as cláusulas foram livremente pactuadas,
não podendo serem revisadas, pois o contrato vincula as partes. Relata inexistir qualquer cobrança de
encargos abusivos. Pugna pela improcedência recursal. É o relatório. Decido. Trata-se de apelação contra
sentença que julgou totalmente improcedente a ação revisional ajuizada porROSIANE CARDOSO DA
SILVA BEZERRAem face deBANCO PANAMERICANO S/A. Antes de enfrentar as teses levantadas,
cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador
conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, se ocorrer deve ser expressamente
apontada pelo requerente. Neste sentido: Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." Feitas as considerações, não é demais
observar que o Código de Processo Civil adotou o princípio ?tantum devolutum quantum apelatum?,
conforme se extrai da redação do artigo 1.013 donovelCPC, caput que dispõe expressamente: ?A
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.? Em notas ao citado artigo
assinala Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39ª ed,
nota 2, p. 664: ?A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício? (RSTJ 128/366 e RF 359/236). No mesmo sentido:
RSTJ 145/479; STJ-1ª T. Resp 7.143-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, negaram provimento, v.u., DJU
16.8.93, p. 15.955.? Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo apelante. PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE. A presente lide é voltada contra cláusulas
contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as
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questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em
confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores
cobrados. Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias. O magistrado é o
destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a
correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as
provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou
a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O
juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Neste sentido
o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO
A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO
OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de
instrumento. 2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera
suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da
prova pericial". 3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões,
obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso
não implica cerceamento de defesa.Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender
atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre
convencimento (art.131doCPC), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a
legislação que entender aplicável ao caso.Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são
eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida.
Inexiste ofensa ao art.535,IeII, doCPCquando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a
quo. 4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide
antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o
acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o
deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da
lide. 5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em
qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de
julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante
para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99) 6.
Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari
Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De
Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº
4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento
de prova pleiteada. 7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente
vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar
entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do
direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ. 8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 /
PR, Ministro JOSÉ DELGADO) Percebe-se dos autos que o instrumento contratual que vincula as partes,
foi juntado no Id. Num. 882496 - Pág. 9/12, estando lá expressamente pactuados todos encargos
contratados. Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à
espécie. Este é o entendimento da jurisprudência pátria: "EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. 1. A simples análise do contrato juntado pela parte autora
revela a pactuação de que os juros incidirão de forma capitalizada sobre o saldo devedor, não sendo tal
ponto incontroverso a exigir prova pericial. 2. A ausência de ponto controverso na lide torna prescindível a
prova pericial e possível o julgamento antecipado da lide. 3. Nos termos do artigo28,§ 1º,I, da Lei
n.10.931/2004 é lícita da capitalização dos juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário."(TJMG.
Apelação Cível 1.0672.10.021192-5/001, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 05/07/2011, publicação da sumula em 19/07/2011). AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE
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DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Sendo de direito a matéria deduzida, dispensável a
realização da prova técnica. Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Não mais se discute quanto à possibilidade das normas do
Código de Defesa do Consumidor serem aplicadas aos contratos bancários (Súmula 297, do STJ). No
caso a discussão se mostra impertinente, vez que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser
reconhecida, decorrente da violação das mencionadas regras protetivas. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de operação bancária. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de
cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP 4002277-68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz,
Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014).
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento antecipado autorizado. Desnecessidade de
realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros moratórios estão limitados em 1% ao mês.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO
DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento:
27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).
Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do
conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à
análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos
termos do art. 355, I do NCPC. NO MÉRITO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS Insurge-se o
apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois
não há autorização legal e disposição contratual expressa. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o
entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas
para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados
no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.
Senão vejamos. Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247
do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento
pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp
973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a
Súmula 541 do STJ: ?Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada? Desse
modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que
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expressamente pactuada. Analisando o contrato objeto desta lide Id. Num. 882496 - Pág. 9/12, evidencia-
se que lá estão expressamente previstas as taxas de juros mensal e anual; vislumbrando-se que a
primeira é superior ao duodécuplo da segunda, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual
contratada,que nada mais é que a capitalização da taxa mensal. Extrai-se da consolidada do STJ que a
simples previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada. Em outras palavras, basta que o
contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante
possa deduzir que os juros são capitalizados, bastando explicitar com clareza as taxas de juros cobradas .
Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação acerca da
capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento
consolidado daquela Corte de Justiça. Finalmente, dispõe o inciso IV, alíneas ?a? e ?b? do art. 932 do
NCPC: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Ante o exposto,CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO eNEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no
art. Art. 932, IV, ?a? e ?b? do novo CPC. Belém, 08 de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUE Desembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0054240-88.2013.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: ORLANDO DA
COSTA MACHADO Participação: ADVOGADO Nome: BRENDA FERNANDES BARRAOAB: 13443/PA
Participação: APELADO Nome: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: MARCO ANDRE HONDA FLORESOAB: 6171/MS1ª TURMA DE
D I R E I T O  P R I V A D O C O M A R C A  D E  B E L É M / P A A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º  0 0 5 4 2 4 0 -
88.2013.8.14.0301APELANTE: ORLANDO DA COSTA MACHADOAPELADO: AYMORE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.A.RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. MORA
AFASTADA.A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente
abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira
se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo
Banco Central.No caso concreto, conforme o contrato juntado aos autos, prevê taxas de juros ao ano
prefixadas em 45,80%, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo
BACEN, no patamar de 30,88%.Por essa razão, neste aspecto, existe abusividade nas taxas de juros
remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois acima da média consolidada pelo Banco
Central.A capitalização mensal dos juros é permitida pelo artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs
1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e pelo artigo 4º da MP 2.172-32, normas vigentes no ordenamento jurídico,
enquanto pendente de julgamento da ADI 2316, no STF.Analisando o contrato objeto desta lide, verifico
que há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros.Destarte, considerando que
os contratos são posteriores a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização
mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado
daquela Corte de Justiça.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
MONOCRÁTICA Trata-se de recurso deAPELAÇÃO CÍVELinterposto porORLANDO DA COSTA
MACHADO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Belém, nos autos daAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO,que julgou improcedente a ação. Inconformado
o autor interpôs recurso de apelação alegando que a sentença merece reforma, porque embora as
instituições financeiras não estejam limitadas a cobrança de juros de 12% a. a. deve levar em
consideração da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central.Insurge-se, ainda, contra a
cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que somente seria permitida a capitalização na forma
anual, porque o Código Civil é posterior ao Decreto n. 22.626/33. Aduz ser abusiva a cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos. Assevera que, em razão da abusividade
praticada pelo banco réu, a mora deve ser afastada. Por fim, pugna pelo provimento do apelo. O apelado
apresentou contrarrazões, alegando que não há abusividade na cobrança dos juros remuneratório, nem
tampouco há ilegalidade na cobrança de juros capitalizados. Afirma que a cobrança de comissão de
permanência é lícita, conforme precedentes do STJ. Por fim, pugna pelo conhecimento e desprovimento
do recurso. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente
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apelo da parte autora. Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso
em decisão monocrática. Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas ?a?, do NCPC o
relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão
monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa
dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos: Art. 926. Os tribunais
devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.§ 1o Na forma estabelecida e
segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula
correspondentes a sua jurisprudência dominante. Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade
desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia
processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão
monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. DOSJUROS
REMUNERATÓRIOS EM CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a
Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do
STF. Súmula 596:As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional. No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de
a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar
se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira ataxa média cobrada pelas
instituições financeiras em operações da espécie. Tal orientação se encontra na leitura combinada das
súmulas nº 296 e 382 do STJ,in verbis: Súmula 296:Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,à taxa média de mercado estipulada
pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Súmula 382: A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Neste contexto, a
jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática
de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.(...).Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados
quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv)
inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOS.a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada
a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ?
art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009) A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente
abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira
se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo
Banco Central. No caso concreto, conforme documentos de Num. 827085 - Pág. 16, o contrato firmado em
14deabrilde 2011, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em45,80%,portanto,superiorà taxa média de
mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de30,88%. Como se vê, o ajuste
celebrado encontra-se com os juros superiores à taxa média de mercado, restando caraterizada a
abusividade, devendo, então, serem reduzidos ao valor da taxa média do mercado. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DOS JUROS Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento
que os mesmos são indevidos Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica
firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73),
bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de
31/03/2000 e desde queexpressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição
das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32. Senão vejamos. Capitalização de
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juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça,
cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a
seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E
DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios
ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo
método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser
cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) Dos referidos
temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ: ?Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada? Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Analisando o contrato objeto desta lide de Num.
827085 - Pág. 16, evidencia-se que lá estão expressamente previstas as taxas de juros mensal e anual;
vislumbrando-se que a primeira é superior ao duodécuplo da segunda, o que permite a prevalência da taxa
efetiva anual contratada, que nada mais é que a capitalização da taxa mensal. Extrai-se da consolidada do
STJ que a simples previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada. Em outras palavras, basta que o
contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante
possa deduzir que os juros são capitalizados, bastando explicitar com clareza as taxas de juros cobradas.
Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação acerca da
capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento
consolidado daquela Corte de Justiça. Finalmente, dispõe o inciso IV, alíneas ?a? e ?b? do art. 932 do
NCPC: Art. 932. Incumbe ao relator:IV - negar provimento a recurso que for contrário a:a) súmula do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;b) acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Ante o exposto,CONHEÇOO RECURSO DE APELAÇÃO eDOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
reformar a sentença a quo apenas para: [1]limitar os juros remuneratórios no percentual de30,88% ao ano;
[2] afastar a moraaté que haja o recálculo dos valores conforme os vetores determinados no julgamento e;
[3]determinar que o apelanteproceda a compensação ourestituição na forma simples de valores
indevidamente cobrados à autora. Em razão da reforma ora efetivada, impõe-se a redistribuição dos ônus
sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, serão rateados entre as partes, nos termos do
art. 86, do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, cada parte arcará com o pagamento de 50%
(cinquenta por cento) das custas processuais. No tocante aos honorários advocatícios, cada parte deverá
arcar com os honorários advocatícios devidos em favor do procurador da parte adversa, ora fixados em
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Novo Código de Processo Civil. PRIC. Belém,
10 de julho de 2019. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0800528-44.2017.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: FRUTALI
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INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: JULIANA RIOS VAZ
MAESTRIOAB: 14702/PA Participação: AGRAVADO Nome: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO
PARÁEMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO QUE
INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE
DEGARANTIA IDÔNEA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E NECESSIDADE DE
CAUÇÃO IDÔNEA PRESTADA EM ESPÉCIE NO MONTANTE INTEGRAL.SÚMULA 112).
PRECEDENTES STF E STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC/15 PARA A
CONCESSÃO DA TUTELA.PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão do
Juízo de origem, queindeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do Termo de Apreensão e Depósito.
2.OSuperior Tribunalde Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário está condicionada à prestação de caução idônea em juízo,que deverá ser
prestada nomontante integral,em dinheiro, conforme o enunciado da Súmula 112 do STJ. 3. ? O depósito
somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.?( Súmula
112)4.Nãodemonstrado, de plano, a existência de vícios de nulidade noDAE, que, a princípio,se reverte de
presunção de validade e legitimidade, inviável a suspensão da exigibilidade do crédito.5.Ausentes
osrequisitospara o deferimento da tutela de urgência negada na origem,impõe-se a manutenção da
decisão agravada.6.RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores
Desembargadores componentes da1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar
provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.23 ª
Sessão Ordinária ? 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do
mês de julho de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de
Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRADesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0005326-74.2017.8.14.0067 Participação: APELANTE Nome: ESTADO DO PARA
Participação: APELADO Nome: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES Participação:
ADVOGADO Nome: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAESOAB: 6156TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0005326-74.2017.8.14.0067APELANTE: ESTADO
DO PARAREPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
PARAAPELADO: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAESRELATOR(A):Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO Nº0005326-74.2017.814.0067APELANTE:ESTADO
DO PARÁPROCURADOR: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL OAB/PA 24688-BAPELADO:SEBASTIÃO
MAX DOS PRAZERES GUIMARÃESADVOGADO: SEBASTIÃO MAX DOS PRAZERES GUIMARÃES
OAB/PA 6156PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADORELATORA: DESA.NADJA
NARA COBRA MEDA EMENTA: APELAÇÃO ? AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - INEXISTÊNCIA OU ESCASSA ATUAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE MOCAJUBA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO ?
DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS ? ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB ? NÃO CABIMENTO
DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA ? CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA ?
PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.1. É firme a compreensão do Colendo STJ no sentido de que a sentença que fixa
verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o
Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu
juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for
insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em
julgamento.2. Configurada a necessidade de nomeação pelo Juiz de defensor dativo são devidos os
honorários advocatícios pela Fazenda Estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade
primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.3. Segundo
entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir
defensoria pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, fazjusaos honorários
fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB4. Como órgão público
do Poder Executivo, não cabe a defensoria pública assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios
ao defensor dativo5 - A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da
assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a
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produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente público estadual.8. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime ACÓRDÃO ACORDAMos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, à unanimidade de votos,conhecere negar provimento a apelação interposta, nos termos do voto da
relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de
2019.Este julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO RELATÓRIO Trata-se deAPELAÇÃO CÍVEL(Id de nº 1653012)interposta pelo ESTADO DO
PARÁ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Mocajuba/PA que, nos autos
da Execução por quantia certa, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo apelante e, em
consequência, determinou o pagamento ao exequente da quantia executada nos autos.Trata-se de
execução de sentença referente à cobrança de honorários advocatícios dativos fixados, no valor global
executado de R$ 3.490,00 (três mil, quatrocentos e noventa reais), na modalidade RPV.Inconformado o
Apelante, interpõe o presente recurso sustentando em resumo, a existência de Defensoria Pública na
Região; ausência de oitiva do ente público nos autos originais; da não comprovação de pobreza dos
assistido; da existência de representação da OAB/PA na Região; da inobservância dos limites
estabelecidos no NCPC quanto aos honorários sucumbenciais; impugnação aos valores apresentados
pela parte autora; da autorização para destaque da importância dos valores repassados para a Defensoria
Pública.Requer que seja reconhecida a inexistência de títulos executivos e que seja afastada a
responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários do defensor dativo.No que toca aos
honorários sucumbenciais, que sejam fixados em observância aos limites traçados pelo art. 85, § 3º, do
NCPC.Em caso de condenação, que os valores a serem pagos sejam destacados da receita destinada ao
órgão da Defensoria Pública do Estado, eis que detentora de autonomia financeira e orçamentária.O
Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 1653014).Vieram-me os autos distribuídos e, nessa
condição, encaminhei os autos para manifestação do Órgão Ministerial.Em manifestação de id nº
1731016, a douta Procuradoria de Justiça entendeu não ser caso de manifestação do órgão ministerial.É o
relatório. VOTO VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação
Cível.Trata-se deAPELAÇÃO CÍVELinterposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença (ID
1653012) referente à cobrança de honorários advocatícios dativos ao autor/apelado que foi nomeado pelo
Juízo da Comarca de Mocajuba em diversos processos.Deixo desde já claro que não assiste razão ao
apelante. Vejamos.- Quanto ao fato do Estado do Pará não ter participado da relação processual, não
merece acolhida.Sabe-se que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus,
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na
forma do inciso LXXIV do art. 5º destaConstituição Federal. Ou seja, o ônus da assistência judiciária
gratuita é do Estado, porém, ante a inexistência ou insuficiência de Defensoria Pública local, como na
hipótese em julgamento, impõe-se ao juiz o dever de nomear um defensor dativo para representar a parte
necessitada no processo, garantindo-se, desta forma, o cumprimento dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.Assim sendo configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de
defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o
serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no
processo.É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao
pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no
processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Veja-se:AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA
COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.É de responsabilidade do
Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria
pública.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)" (grifou-se).Dessa forma, é
indiscutível a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado em diversas causas
como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como
o bom funcionamento do ordenamento jurídico.- Quanto à alegação de que não há comprovação da
situação de pobreza dos assistidos; de que não há manifestação da OAB para a escolha do Defensor
Dativo e não há demonstração nos autos de que a Defensoria Pública do Estado Pará tenha sido
previamente intimada a disponibilizar Defensor Público para atuar no caso concreto, restando indevida a
cobrança de honorários advocatícios ao Apelante, sob pena de violação ao art. 5º, §1º da Lei n.º 1.060/50,
vejamos: Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
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motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. §1º. Deferido o pedido,o juiz
determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver,
indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado. (grifos nossos).
Sobre o assunto, o artigo 5º, LXXIV da CF/88 e artigo 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, citados alhures,
fundamentam que na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado
indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo juiz,
segundo tabela organizada pela OAB, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de
prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma da lei. Outrossim, no caso em
questão não há nada que aponte que os assistidos possuíam meios de custear advogado particular para
afastar a presunção de necessidade. Ademais, o próprio magistrado informou que não existe Defensoria
Pública minimamente organizada e com atuação no interior do Estado. Sabe-se que a competência do
magistrado para a nomeação do defensor dativo é autorizada pela Lei n. 1.060/50, 3º, que dispõe
claramente a faculdade do juiz em realizar a nomeação do advogado que patrocinará a causa do
necessitado. Assim, o magistrado não ultrapassou as fronteiras de sua competência, nem tampouco agiu
ao seu livre arbítrio, ou mesmo afrontou ao princípio da isonomia.Outrossim, a nomeação de defensor
dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual,
independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a Defensoria Pública é
inexistente ou com parca atuação na comarca, como é o caso da Comarca de Mocajuba.Deste modo,
verifica-se que a nomeação do Apelado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à
legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará. - Quanto ao pleito
de minoração do valor fixado a título de honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante,
uma vez que a quantia foi fixada em compasso com o estabelecido pela tabela da OAB, conforme
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: ?ProcessoREsp
1200578 / MSRECURSO ESPECIAL2010/0122327-7Relator (a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129)Órgão
JulgadorT3 - TERCEIRA TURMAData do Julgamento27/03/2012Data da Publicação/FonteDJe
08/05/2012. Ementa: RECURSO ESPECIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATUAÇÃO COMO
DEFENSOR DATIVO - ARTIGO 22, § 1º, DA LEI N. 8.904/94 - FIXAÇÃO - TABELA DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL - INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE - PRECEDENTES- RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. I - No dia a dia forense, há situações em que não se pode contar, imediatamente, com o
defensor ou advogado credenciado a convênio e, diante de tal dificuldade insuperável, não resta ao
Magistrado outra hipótese senão nomear um advogado chamado dativo. II - O advogado que atuar como
defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço,
faz jus aos honorários advocatícios, fixados, no caso, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo
257 do RISTJ e 20, § 4º, do Código de Processo Civil. III - Recurso especial provido.? ?ProcessoREsp
1225967 / RSRECURSO ESPECIAL2010/0228421-3Relator (a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
(1141)Órgão JulgadorT2 -  SEGUNDA TURMAData do Julgamento07/04/2011Data da
Publicação/FonteDJe 15/04/2011RDDP vol. 100 p. 119Ementa PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO
COM BASE NA TABELA DA OAB.1.Segundo entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo
nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem
de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da
tabela da OAB.Precedentes: AgRg no Ag 924.663/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe de
24.4.2008; REsp898.337/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de4.3.2009; AgRg no
REsp 888.571/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.2.2008.2. Recurso especial
provido.? Grifei Assim sendo, pelo que foi exposto, mantenho a condenação do insurgente ao pagamento
da verba honorária estipulada em prol do Defensor Dativo.-Quanto ao pleito de autorização para desconto
de orçamento da Defensoria Pública do Estado, tenho que o pleito igualmente não merece acolhimento,
uma vez que, embora a Emenda Constitucional nº 45/04 tenha conferido à Defensoria Pública autonomia
funcional e administrativa, não se alterou o entendimento de que a mesma é órgão público do Poder
Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, pelo que não lhe cabe assumir a obrigação de
pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente
necessitado em comarca onde não há defensoria pública.Nesse sentido, colaciono o seguinte
julgado:PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR DATIVO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO LOCAL DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA NA CAPITAL DE ESTADO FEDERATIVO.
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ÔNUS DO ESTADO.
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REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FEITA PELO PRÓPRIO JUIZ DA EXECUÇÃO DIRETAMENTE AO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO
730 DO CPC. ATO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUE O JUIZ
ESTÁ VINCULADO.I - A sentença que fixa a dotação honorária, em processo no qual atuou defensor
dativo, faz título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do Estado o
pagamento dos referidos honorários quando, na comarca, não houver Defensoria Pública.II - Nesse caso,
o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, dada a impossibilidade da
defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo
tabela organizada pelo conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado (§ 1º, do artigo 22, da Lei nº
8.906/94). Precedentes do STJ.III -Embora a Emenda constitucional nº 45/04 tenha conferido à defensoria
Pública autonomia funcional e administrativa, não se alterou o entendimento de que a defensoria Pública é
órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, pelo que não lhe cabe
assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir
causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública.IV - Entendimento
pacífico deste Tribunal de Justiça: AC 18.659/2008-SÃO JOÃO DOS PATOS, Rel. Des. JORGE RACHID
MUBÁRACK MALUF, Primeira Câmara Cível, j. em 16.04.09; AC 3.026/2010-ARAIOSES, Rel. Des.
RAIMUNDO FREIRE CUTRIM, Segunda Câmara Cível, j. em 18.05.10; AC 10.052/2006-TIMON, Rel.ª
Des.ª NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Segunda Câmara Cível, j. em 27.02.07; AC
3.021/2010-ARAIOSES, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA, Terceira Câmara Cível, j. em
11.03.10; AC 5.198/2010-MIRADOR, Rel. Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Quarta Câmara
Cível, j. em 29.03.11.V - Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, deve o juiz da execução
reportar-se ao presidente do Tribunal ao qual está vinculado para a expedição da requisição, não podendo
fazê-lo diretamente ao chefe do Poder Executivo. O pagamento será realizado mediante precatório ou por
requisição de pequeno valor. Precedentes do STJ.VI - Apelação parcialmente provida.(TJ-MA - AC:
51632011 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2011, COROATA) -
Com relação à impugnação à concessão de Justiça Gratuita, menos razão assiste ao Apelante, pois, a
declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária
gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em
contrário, cujo ônus não se desincumbiu o apelante.De igual modo, não cabe ao procurador dativo
comprovar a situação financeira das partes por ele representadas, presumindo que a nomeação foi
realizada pelo MM. Juiz em conformidade com os ditames legais. É presumível que a parte, representada
pelo advogado dativo seja pobre no sentido legal, admissível a carência de recursos uma vez que a
nomeação é realizada pelo Estado-Juiz diante da necessidade de ver resguardado o direito da parte de
estar em Juízo devidamente representada.Na hipótese em julgamento, o impugnante não trouxe para o
caderno processual nenhuma comprovação capaz de afastar a presunção legal de pobreza.Desse modo,
não comporta reparo a decisão que julgou improcedente o pedido de revogação de benefícios de
assistência judiciária gratuita.Ante todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento mantendo a
decisão vergastada na íntegra, nos termos da fundamentação lançada.É como voto. Belém-Pa,08 de
julhode 2019. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA Relatora Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0806290-07.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICIPIO DE
MONTE ALEGRE Participação: AGRAVADO Nome: NELZI SILVA DE ASSUNCAO Participação:
ADVOGADO Nome: SANDERSON ANDRE SILVA DE OLIVEIRAOAB: 2634800A/PATRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)  -  0806290-
07.2018.8.14.0000AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGREAGRAVADO: NELZI SILVA DE
ASSUNCAORELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.
EXERCÍCIO DE 200 HORAS AULAS POR MÊS. REDUÇÃO PARA 100 HORAS AULAS. ALEGAÇÃO DE
REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS SEM A INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO
DE QUE SE TRATARA DE ATO UNILATERAL E SEM MOTIVAÇÃO. A ADMINISTRAÇÃO NOTIFICOU
PREVIAMENTE A IMPETRANTE PARA APRESENTAR SUA MANIFESTAÇÃO. REDUÇÃO DA CARGA
HORÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
EFETIVADA A PERTINENTE MOTIVAÇÃO DO ATO. REDUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS,
MATRÍCULAS E CONSEQUENTEMENTE DA QUANTIDADE E DISPONIBILIDADE DE TURMAS E
CARGAS HORÁRIAS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PARA A PRÁTICA DO ATO DISCRICIONÁRIO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA
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NOS TERMOS DO EDITAL DE 20 HORAS SEMANAIS, O QUE FAZ COM QUE A NOVA CARGA
HORÁRIA EM DISCUSSÃO DE 100 HORAS AULAS NÃO VIOLE O MÍNIMO ESTABELECIDO NO
EDITAL DO CERTAME, A QUE SE SUBMETEU A IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO
DIREITO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSEQUENTE CASSAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM 1º
GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Monte Alegre, ACORDAMos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, à unanimidade de votos,conhecer edarprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto da
relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de
2019.Este julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte
Alegre, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0800384-37.2018.8.14.0032, deferiu o pedido de
tutela de urgência pleiteado para determinar que a autoridade coatora (Sr. Secretário Municipal de
Educação) restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a carga horária da impetrante de 200 horas
mensais.Consta da peça inicial que autora é servidora efetiva do Município de Monte Alegre, ora
agravante, ocupante do cargo de professora e, no ano de 2018, teria sofrido uma redução de sua carga
horária de 200 para 100 horas/mês, o que lhe acarretou perda salarial da metade de seus
vencimentos.Nas razões recursais de ID nº 842249, o agravante se insurge contra esta decisão, alegando
em síntese que, o ato administrativo é discricionário e foi devidamente motivado, bem como, que o referido
ato tem atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público, além de inexistir recurso
administrativo por parte da impetrante.Alega ainda que a decisão agravada implica em aumento de
despesa e fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.Em decisão monocrática de ID nº 1003423, foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo.A agravada apresentou contrarrazões de ID nº 1083347, onde pugna pelo
improvimento do recurso.O Parquet de 2º Grau, manifestou-se no ID nº 1686413, onde opinou pelo
desprovimento do recurso.Após a devida distribuição, coube-me a relatoria do feito. É o relatório. VOTO
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.Ao analisar o caso em
questão, verifico o precedente do Tribunal da Cidadania, acerca da matéria em discussão, em que se
afirma o seguinte: ?A redução de carga horária dos servidores é um tema que está afeto à
discricionariedade da Administração Pública? (STJ ? RMS 47041/ AP , Relator: Ministro Humberto Martins,
DJe 18/05/2015. No mesmo sentido: RMS 44548/ AP: Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
17/11/2014. Destarte, para fins da prática do ato discricionário de redução da carga horária, incumbe
entãoà administração observar as disposições afetas a legalidade do ato.Com efeito, nos termos do art.
50, I, da Lei nº 9784/99, devem ser motivados os atos administrativos que limitem ou afetem direitos ou
interesses. Isto posto, no caso em tela, verifico que a administração municipal notificou prévia e
extrajudicialmente a impetrante/agravada, comunicando-a acerca da redução de sua carga horária de
trabalho, tendo em vista a redução de número de alunos, matrículas e, consequentemente, da quantidade
e disponibilidade de turmas e cargas horárias para o ano letivo de 2018 na rede municipal de ensino,
conforme se verifica no documento com id de nº 842251.Assim sendo, tendo havido a devida motivação
do ato administrativo, eis que no documento de id de nº 842251, consta a indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos do ato praticado, conclui-se, também com escopo na presunção de veracidade dos
atos administrativos, que o ato de redução da carga horária foi legítimo e obedeceu a
legalidade.Depreende-se na notificação extrajudicial administrativa (Id de nº 842251), que a administração
municipal concedeu para a impetrante, o prazo de cinco dias, para que ela se manifestasse a respeito da
redução de sua carga horária de trabalho, contudo, verifica-se que de todos os documentos juntados tanto
nos autos de origem, bem como, no presente recurso, não se vislumbrou a existência de manifestação da
impetrante na seara administrativa, nem mesmo de interposição de recurso contra a referida notificação
administrativa.Conforme consta ainda dos autos, o edital do Concurso Público para o cargo de Professor,
em que a impetrante foi aprovada e nomeada, determina a carga horária mínima, de 20 horas semanais, o
que não foi descumprido pela Administração.Neste sentido, a diminuição da carga horária para o patamar
de 100 horas mensais não viola a carga horária contida no edital do concurso, ao qual se submeteu a
agravada.Desta feita, a determinação pela administração e posterior aceitação da servidora, de se
submeter a regime de trabalho superior concernente ao seu cargo efetivo, gerando, consequentemente,
aumento da remuneração, trata-se, de ato que não gera direito adquirido à impetrante, bem como, torna
desnecessária a instauração de processo administrativo prévio, uma vez que, a redução da carga horária
está dentro do Juízo discricionário da administração.Vejamos o seguinte julgado acerca do
tema:APELAÇÃO.MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA
HORÁRIA DE PROFESSORA MUNICIPAL PARA 20 HORAS. JORNADA AMPLIADA DE 40
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HORASEXERCIDA A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA.DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A REDUÇÃO DA JORNADA. SENTENÇA
MANTIDA.APELO IMPROVIDO.O exercício da jornada ampliada de 40 horas por professor municipal, por
necessidade do serviço, a título de substituição, não gera em seu favor o direito de permanecer com essa
carga horária, de modo que a redução à jornada original de 20 horas não exige prévio processo
administrativo, face à natureza precária, por excelência, da substituição, ainda que a mesma tenha sido
exercida, mediante jornada ampliada, por longo período de tempo. Sentença mantida. Apelo improvido.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0000412-37.2015.8.05.0018, Relator (a): Ivanilton Santos da
Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 12/07/2018 ) (TJ-BA - APL: 00004123720158050018, Relator:
Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)Desta forma, denota-se
que o agravante, procedeu de maneira correta em seu ato administrativo e, assim sendo, entendo que as
alegações da agravada carecem de probabilidade do direito e de verossimilhança necessária para fins de
se manter a liminar concedida pelo Juízo de 1º grau, razão pela qual, entendo pela necessidade de se dar
provimento ao recurso.Destaca-se que o entendimento acima proferido, não se trata de regra intocável
para todos os casos em que houver redução de carga horária, devendo-se portanto, serem sempre
analisadas as particularidades do caso concreto em discussão, o que deverá ser feito durante a devida
instrução probatória pelo Juízo de Primeiro Grau.Por tais razões, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PROVIMENTO, para cassar a liminar concedida pelo Juízoa quo.É como voto.Belém-PA, 08 de julho de
2019. Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0009389-76.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: GENESIO RIBEIRO
DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE
BRITO NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0009389-76.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0809630-56.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: ANDRESA DA
COSTA FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASILOAB:
13179/PA Participação: AGRAVADO Nome: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET Participação:
ADVOGADO Nome: MARCIO RODRIGUES ALMEIDAOAB: 9881/PA Participação: AGRAVADO Nome:
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: MARCIO RODRIGUES
ALMEIDAOAB: 9881/PA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0809630-56.2018.8.14.0000 AGRAVANTE:
ANDRESA DA COSTA FERREIRAAGRAVADOS:XYSMENA PAULA GUIMARÃES JOUGUET E
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRATERCEIRO INTERESSADO: BANCO BRADESCO SARELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESEXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO ?AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO LEILÃO
?SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC - PERDA
DOOBJETO- RECURSO PREJUDICADO -DECISÃOMONOCRÁTICADO RELATOR. POSSIBILIDADE.
APLICABILIDADE DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se deAGRAVO DE
INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVOinterposto porANDRESA DA COSTA
FERREIRA, inconformada com a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Capital que, nos autos
daAção Declaratória de Nulidade do Leilão(proc. n. 0852675-80.2018.814.0301), revogou a decisão
interlocutória mantendo a decisão que suspendeu os efeitos do Leilão Extrajudicial, tendo como ora
agravadosXYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET E CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA.A decisão
agravada possui o seguinte teor: ?Muito embora, a decisão tenha sido concedida considerando a
reconhecida conexão entre este e o processo nº 0853189-33.2018.814.0301, qual gerou confusa
manifestação e interpretação do caso, deve a secretaria certificar desta decisão naqueles autos.O
processo que ora se reconhece como conexo, trata de imissão na posse e por consequência, com efeito
reflexo, implica a resolução desta demanda, tendo em vista a exigência legal da ação petitória de imissão,
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a comprovação da propriedade.Assim sendo,revogo decisão de Num. 7642854, mantendo os efeitos da
decisão anterior, tendo em vista a existência dos requisitos concessivos da tutela então
concedida.Intimem-se as partes e recolham-se eventuais mandado de intimação.Belém, 11 de dezembro
de 2018MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCOJuiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da
Capital Alega que, inicialmente o Juízo ad quo proferiu decisão liminar suspendendo os efeitos do leilão
por entender, a priori, estarem configurados os requisitos para a concessão da tutela e que, após a
apresentação da contestação, a agravante trouxe elementos probatórios que elucidaram a compreensão
do juízo sobre a situação, entre eles, a decisão liminar que reconheceu a intimação realizada pelo banco
nos autos do processo n. 0025811-43.2015.814.0301, o que torna os agravados devidamente constituídos
em mora, o que levou o magistrado a revogar a decisão anterior.Afirma que, após simples pedido de
reconsideração dos agravados e sem ter trazido aos autos fatos novos, o juízo suspendeu a decisão que
revogou a tutela, tratando-se as alegações dos agravados de teses abstratas e pouco
elucidativas.Sustenta que inexiste elemento que poderia ter revertido o entendimento do Juízo para
suspender a revogação da tutela e reconcedê-la, tendo em vista a não configuração da verossimilhança
das alegações ? critério essencial para concessão da tutela.Ressalta que a propriedade do bem descrito
na inicial restou comprovada através de registro no cartório, em nome do banco Bradesco, consolidada em
27/03/2015, salientando que, desde então, os agravados mantêm a posse injusta do imóvel.Aduz que o
leilão fora realizado com todas as formalidades legais, e os procedimentos cartorários para transferência
do bem para o nome da agravante e, que só não foi concluído em razão do processo de anulação do
leilão, asseverando que a suposta ausência de intimação é inverídica, vez que os recorridos foram
constituídos em mora, o que permitiu que a instituição financeira realizasse o leilão.Destaca que a
pretensão real dos agravados é permanecer no bem sem quitar o imóvel, sem qualquer interesse em
pagar as parcelas de financiamento, e sem pagar ainda as taxas condominiais ? que estão sendo pagas
pela agravante.Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art.
1.019, I, do CPC, suspendendo a decisão ora combatida e, no mérito, provimento ao recurso de Agravo de
Instrumento, para que fosse mantida a revogação da tutela e consequentemente que o reconhecimento da
validade do leilão.Coube-me por distribuição a relatoria do feito (ID 1235427).Indeferido o efeito
suspensivo requerido (ID 1248242).Em sede de contrarrazões (ID 1253044), pugnam os agravados pelo
improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.A agravante interpôs Agravo Interno (ID 1277019),
pleiteando a reforma da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.É o
Relatório.DECIDOEm análise dos presentes autos, fora constatado em consulta ao sistema PJe que a
Ação Originária (Proc. nº0852675-80.2018.8.14.0301), já fora sentenciada pelo juízoad quo, a qual se deu
nos seguintes termos:Vistos, etc.XYSMENA PAULA LOIOLA GUIMARÃES e CLERISTON JOUGUET
OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, por intermédio de advogado, ajuizaram a presente Ação
declaratória de nulidade de leilão em face de BANCO BRADESCO S/A e ANDRESA DA COSTA
FERREIRA, já qualificados no presente processo.A tutela antecipada foi deferida para suspender os atos
expropriatórios decorrentes do leilão já realizado, visando a purgação da mora e direito de preferência (ID
6 3 7 3 9 5 7 ) . O s  r é u s ,  d e v i d a m e n t e  c i t a d o s  a p r e s e n t a r a m  c o n t e s t a ç ã o ,  a c o s t a n d o
documentos.Éorelatório.Decido.Trata-se de Ação declaratória de nulidade de leilão em que os autores
afirmam que o imóvel que são legítimos proprietários e possuidores situado na Av. Conselheiro Furtado, n.
2905, apto 701, Ed. Leonardo da Vinci teria sido levado à leilão sem que tenham sido notificados
pessoalmente, desrespeitando ainda o direito de preferência, ferindo o disposto no art. 27 da Lei
9.514/97.Os autores requereram liminarmente a suspensão do leilão do imóvel e ao final, a procedência
da ação para anular a alienação do imóvel em questão.A ré Andresa da Costa Ferreira apresentou
contestação alegando, preliminarmente, que os autos devem tramitar em apenso à ação de imissão na
posse n. 0853189-33.2018.814.0301, bem como devem ser remetidos os feitos em trâmite nas 1ae
10aVaras Cíveis para fins de julgamento conjunto por tratarem de Ação de Notificação n. 0032410-
32.2014.814.0301 e Ação Declaratória de Nulidade de Notificação n. 0025811-43.2015.814.0301,
respectivamente. No mérito, requereu a revogação da liminar concedida e a improcedência dos pedidos
formulados pela autora por estarem divorciados da realidade fática e sistema jurídico, tendo o leilão
ocorrido observadas as formalidades legais.O réu Banco Bradesco S.A apresentou contestação arguindo
no mérito que os autores buscam tumultuar o procedimento judicial, visando impedir a aplicação da lei no
tocante à consolidação de propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária, nos termos do art. 26 da Lei
9514/97.Pugnou ao final, pela improcedência dos pedidos dos autores, com a condenação dos mesmos
em custas processuais e honorários advocatícios.Analisando os autos, entende este Magistrado que o
feito enquadra-se no disposto no art. 355, I do CPC, sendo desnecessária a produção de outras provas,
pelo que passo ao julgamento antecipado do mérito.Quanto à preliminar de que devem ser remetidos os
feitos em trâmite nas 1ae 10aVaras Cíveis para fins de julgamento conjunto por tratarem de Ação de
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Notificação Ação de Notificação n. 0032410-32.2014.814.0301 e Ação Declaratória de Nulidade de
Notificação n. 0025811-43.2015.814.0301, respectivamente, a este Juízo, verifica-se não tratar-se de
conexão, nos moldes do art. 55 do CPC e, ainda que o fosse, os autos da Ação de Notificação já foram
sentenciado, incorrendo no que dispõe o art. 54, parágrafo 1º do CPC, pelo querejeitoa mesma.Em razão
da conexão do presente processo com os autos 0853189-33.2018.814.0301, passo ao julgamento
conjunto destes, nos termos do art. 54 do CPC.Verifica-se da leitura das documentações colacionadas aos
autos pelos requeridos que a ausência destas na inicial, gerou interpretação equivocada acerca da
realidade dos fatos.Os autores financiaram o imóvel através do Banco Bradesco, regido pela Lei 9.514/97,
que trata da alienação fiduciária e após inadimplemento das parcelas o bem teve sua propriedade
consolidada em 26/03/15(ID 6289384), em cumprimento ao disposto nos arts. 26 e seguintes da Lei
9.514/97.O requerido trouxe aos autos cópias: do termo de consolidação da propriedade do imóvel para o
Banco Bradesco após a não purgação da mora pelos requerentes; das atas dos leilões realizados em
19/06/15 e 03/07/15, (ID?s 8266932) em que restou cabalmente demonstrado o cumprimento do rito
disposto na Lei 9.514/97, dentre eles o direito de preferência dos autores, bem como a notificação destes
através da Ação de Notificação n. 0032410-32.2014.814.0301.A Lei 9.514/97 sofreu alteração no ano de
2017 as quais os requerentes buscam aplicação nos leilões ocorridos em data anterior a mesma, o que é
i n c a b í v e l ,  p o r t a n t o .  N e s t e
sentido:AGRAVODEINSTRUMENTO.AÇÃOANULATÓRIA.LEILÃOEXTRAJUDICIALDEIMÓVELALIENAD
OFIDUCIARIAMENTE.INDEFERIMENTODATUTELAPROVISÓRIAPLEITADAPARASUSTARAVALIDADE
EEFICÁCIADOLEILÃOJÁREALIZADO,IMPEDINDOSEJAMREALIZADOSATOSEXPROPRIATÓRIOSSOB
REOIMÓVEL.AUTOR,ORAAGRAVANTE,QUE,NOTIFICADOPARAPURGARAMORA,QUEDOU-
SEINERTE.LEILÃOREALIZADOEMDATAANTERIORÀVIGÊNCIADALEINº13.465/2017,QUEINSERIUO§2º
-
ANOARTIGO27DALEI9.514/97,OQUALIMPÕEAINTIMAÇÃOPOSTALDODEVEDORACERCADASDATAS,
HORÁRIOSELOCAISDOSLEILÕES.FASEJÁVENCIDANAHIPÓTESECONCRETA.DECISÃOINDEFERITÓ
RIADETUTELAQUENÃOSEMOSTRATERATOLÓGICAINTERNAOUEXTERNAMENTE.APLICAÇÃODOE
N U N C I A D O S U M U L A R N º 5 9 D O E G . T J R J . R E C U R S O D E S P R O V I D O .  1 .
"Somentesereformaadecisãoconcessivaounãodaantecipaçãodetutela,seteratológica,contráriaàleiouàeviden
t e p r o v a d o s a u t o s . "  ( E n u n c i a d o s u m u l a r n º 5 9 d o E g . T J R J ) ;
2.Incasu,sustentaoagravanteainvalidadedoleilãoextrajudicialdeimóvelalienadofiduciariamenteanteaausênci
adeintimaçãoacercadadatadasuarealização.Devedorque,notificadoparapurgaramora,quedou-
s e i n e r t e . L e i l ã o a n t e r i o r à v i g ê n c i a d a L e i n º 1 3 . 4 6 5 / 2 0 1 7 , q u e i n s e r i u o § 2 º -
Anoartigo27daLei9.514/97,oqualimpõeaintimaçãopostaldodevedoracercadasdatas,horárioselocaisdosleilõe
s . A l e i , a t é e n t ã o , n ã o e x i g i a n o t i f i c a ç ã o q u a n t o à d a t a d o l e i l ã o ;
3 . A u s ê n c i a d o s r e q u i s i t o s a u t o r i z a d o r e s d a c o n c e s s ã o d a t u t e l a a n t e c i p a d a , i m p o n d o -
s e a m a n u t e n ç ã o d a d e c i s ã o ;  4 . N e g a d o p r o v i m e n t o a o r e c u r s o . ( T J - R J - A I :
00469983120178190000RIODEJANEIROCAPITAL17VARACIVEL,Relator:LUIZFERNANDODEANDRADE
P I N T O , D a t a d e J u l g a m e n t o :
0 6 / 0 9 / 2 0 1 7 , V I G É S I M A Q U I N T A C Â M A R A C Í V E L C O N S U M I D O R , D a t a d e P u b l i c a ç ã o :
11/09/2017).Ratificando o acima exposto, tem-se o documento juntado nos autos conexos n. 0853189-
33.2018.814.0301(ID 6329217) em que consta averbação no Registro de Imóveis na matrícula do bem em
questão, dos leilões negativos realizados em 19/06/15 e 03/07/15, após a consolidação da propriedade
pelo Banco Bradesco em 27/03/15 cujo direito de preferência poderia ter sido exercido pelos requerentes,
nos termos do art. 22 e seguintes da Lei 9514/97.Quanto ao leilão em que a requerida ANDRESA DA
COSTA FERREIRA adquiriu o imóvel do BANCO BRADESCO S/A(ID 8266932), este encontra-se
plenamente válido, não havendo que se falar em direito de preferência a ser exercido pelos autores, vez
que não o fizeram no momento processual em que este era cabível, precluindo, portanto.Pelo exposto,
revogo a tutela concedida nos ID?s 6481284 e 7745684, julgo improcedente o pedido dos autores de
anulação da alienação do imóvel residencial localizado na Av. Conselheiro furtado, n. 2905, apto. 701, com
03 vagas de garagem, área privativa 412 m2, Ed. Leonardo da Vinci, vez que plenamente válidos os
leilões realizados que culminaram com a consolidação da propriedade em favor do Banco Bradesco e o
exercício do direito de preferência pelos requerentes, bem como o leilão em que a requerida ANDRESA
DA COSTA FERREIRA adquiriu o imóvel do BANCO BRADESCO S/A(ID 826693), pelo que julgo extinto o
presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo
Civil.Condeno, ainda, os autores a pagarem as despesas e custas processuais do processo, assim como,
os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com
fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Belém, 8 de julho de 2019 MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCOJuiz de Direito da 8ª Vara Cível
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e Empresarial da Capital. Assim, vislumbra-se que a prolação da sentença gera a Perda de Objeto deste
recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que o seu julgamento deferindo ou negando-lhe provimento,
restará sem efeito diante da superveniência de decisão.Ocaputdo art. 557, da Lei Adjetiva Civil preceitua:
Ar t .  557  ?  O re la to r  negará  segu imento  a  recurso  man i fes tamente  inadmiss íve l ,
improcedente,prejudicadoou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal,
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Negritou-se) O STJ firmou esse entendimento, o
qual é seguido pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos: Ementa:AGRAVO DE INSTRUMENTO.
N E G Ó C I O S  J U R Í D I C O S  B A N C Á R I O S .  A Ç Ã O  R E V I S I O N A L .  C A R T Ã O  D E
CRÉDITO.SENTENÇASUPERVENIENTE.RECURSOPREJUDICADO. Prolatadasentençade parcial
procedência na qual determina a revisão do contrato bancário e antecipa os efeitos da tutela para vedar a
inscrição do nome do autor em cadastros de restrição de crédito, resta configurada, portanto, a perda do
objeto dorecurso, uma vez que a decisão interlocutória agravada tornou-se insubsistente em face da
superveniência dasentença. AGRAVO DE INSTRUMENTOPREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº
70063502132, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral
Junior, Julgado em 29/04/2015). EMENTA: AGRAVO - ARTIGO 557, §1º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO - SENTENÇA PROFERIDA - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO ? DECISÃO-
MANTIDA.Mantém-se a decisão que julga prejudicado o recurso de agravo, diante da superveniência de
sentença proferida pelo juízo de origem.Recurso não provido. (TJMG- Agravo 1.0223.13.014302-5/003,
Relator (a): Des.(a) Kildare Carvalho, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2015, publicação da
súmula em 02/06/2015). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO.Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem
(sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto. Recurso
prejudicado. (TJ-PA, Relator: Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, Data de Julgamento: 10/07/2014, 5ª
CAMARA CIVEL ISOLADA). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.1 Seantes do julgamento do Agravo de Instrumento é
prolatada a sentença, ocorre a perda do seu objeto diante da carência superveniente de interesse
recursal.2 Agravode Instrumento julgado prejudicado. (TJE/PA Agravo de Instrumento nº 20133027563-2,
Acórdão nº134113,1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Rel. Des. Leonardo De Noronha Tavares, Julgamento:
06/06/2014, data da publicação: 03/06/2014). Desta forma, resta prejudicado, por perda de objeto, este
Agravo de Instrumento, tendo em vista que não mais subsiste a decisão agravada. DISPOSITIVOAnte o
exposto, perante inarredável questão prejudicial, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo
Civil,NÃO CONHEÇOdo presente Agravo de Instrumento, por estar prejudicado, face superveniência de
fato novo.Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em
julgadopromova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatoraearquivem-se.
Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências. Publique-se. Intime-se. MARIA DENAZARÉ
SAAVEDRAGUIMARÃES Desembargadora ? Relatora.  

 
 
 
Número do processo: 0000644-08.2018.8.14.0046 Participação: APELANTE Nome: SINDICATO DOS
TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA Participação: ADVOGADO Nome: RONALD
VALENTIM GOMES SAMPAIOOAB: 5936/PA Participação: APELADO Nome: PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE RONDON DO PARA Participação: ADVOGADO Nome: SAMIR CABRAL BESTENEOAB:
5368TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198)  -  0000644-
08.2018.8.14.0046APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO
PAAPELADO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RONDON DO PARARELATOR(A):Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO
GRADE CURRICULAR. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É ÓRGÃO COMPETENTE PARA
AVALIAR OS INTERESSES SOCIAS EM FACE DAS DIRETRIZES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO,
ELABORAR A GRADE CURRICULAR NECESSÁRIA À MELHORIA DOS ÍNDICES DE AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE LESÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ABUSO DE PODER.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ato
apontado como ilegal apelante/impetrante refere-se à alteração da grade curricular do ensino fundamental
e EJA- Educação de Jovens e Adultos do Município de Rondon do Pará promovida pelo Conselho
Municipal de Educação-CME.2. A votação da grade curricular está dentro das atribuições do Conselho
Municipal de Educação, não havendo, portanto, abuso de poder ou ilegalidade.3. Ademais, resta patente
que não houve prejuízo aos alunos, face à efetiva ampliação da carga horária, de modo que as alterações
promovidas pelo CME representam questões relativas ao mérito administrativo, que, ante à inexistência de
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ilegalidades, devem ser respeitadas, sobpena de violação do princípio constitucional da separação dos
poderes.4. Recurso conhecido e não provido RELATÓRIO Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
- SINTEPP contra a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará (ID
nº 1632034), que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra o PREFEITO DE
RONDON DO PARÁ, revogou a liminar anteriormente deferida e concedeu parcialmente a segurança,
autorizando a implementação da grade curricular aprovada pelo Conselho Municipal de Educação (CME)
para 2018, mas proibindo a redução de vencimentos.Conforme consta na peça vestibular, SINTEPP
ajuizou omandamusalegando que o ato da Autoridade Impetrada violou direito líquido e certo por alterar a
grade curricular de ensino fundamental no Município de Rondon do Pará, promovendo inúmeras
supressões que prejudicariam os professores locais, notadamente em razão da redução de carga horária
e, consequentemente, de seus vencimentos.Asseverou, neste sentido, que as alterações trouxeram
prejuízos intelectuais e acadêmicos aos alunos, pois foi substituída a disciplina ?Estudos Amazônicos? por
?Educação Ambiental? e houve redução da carga horária das disciplinas ?Inglês? e ?Artes?, de 02 horas
semanais para 01 hora.Aduz que teria ocorrido prejuízo aos professores de ensino fundamental, pois
passariam a ter que trabalhar 250 horas mensais para receber apenas 200 horas, além do aumento de 45
min/aula para 60 minutos.Aliado a tudo isso, haveria vícios formais quando à imparcialidade a legitimidade
dos membros do CME que aprovaram as alterações, que se deram durante o recesso escolar e
comapenas 08 (oito) votos.O Juízoa quoconcedeu a liminar pleiteada, anulando o novo currículo escolar
do Município de Rondon do Pará, para o ano de 2018, determinando a utilização da matriz então vigente,
de 2017.Na sentença de mérito (Id. n. 1632034), denegou em parte a segurança pleiteada, autorizando a
implementação da grade curricular aprovada pelo CME para o ano de 2018, proibindo a redução de
vencimentos dos professores.Irresignado, o SINTEPP interpõe o presente Recurso de Apelação,
aduzindo, em suas razões recursais (ID nº 1632036), que não houve prévio debate e planejamento sobre
o novo currículo escolar, de modo que o ato de alteração se mostra arbitrário e ilegal, causando vários
prejuízos à classe.Sustenta, neste sentido, que a alteração implementada pelo Poder Executivo envolve
centenas de alunos, professores e pais e não atendeu à gestão democrática da educação, comando
constitucional imanente do art. 206, VI, da CF.Em Contrarrazões de ID nº 1632037, o Apelado sustenta o
não conhecimento do Recurso, pois não teriam sido impugnadas especificamente as razões contidas na
Sentença.No mérito, assevera que foram observadas as disposições legais e a decisão do Conselho
Municipal de Educação seria soberana, de modo que analisar possíveis irregularidades demandaria
dilação probatória.Afirma que não existe qualquer prejuízo aos alunos, pois houve, em verdade, um ganho
de carga horária, na medida que as horas-aulas passaram de 45 minutos para 60 minutos, de modo que
as alterações representam adequação às necessidades locais e melhoria da qualidade do ensino, com o
planejamento para avanços nos índices de avaliação. O Ministério Público de 2º se manifestou (Id. n.
1756807 ? págs. 01-05, pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.É o relatório. VOTO
Verifica-se que o presente recurso foi interposto tempestivamente, além de estarem presentes os demais
requisitos de admissibilidade recursal, devendo, portanto, ser admitido.O cerne da questão é verificar se
laborou com acerto o Juízoa quoque, no Mandado de Segurança manejado pelo Sindicato de
Trabalhadores do Estado do Pará ? SINTEPP, EM FACE DO Prefeito Municipal de Rondon do Pará,
denegou em parte a segurança pleiteada, autorizando a implementação da grade curricular aprovada pelo
CME para o ano de 2018, proibindo a redução de vencimentos dos professores.No presente caso, me
parece que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau. Vejamos.Oato apontado como ilegal
apelante/impetrante refere-se à alteração da grade curricular do ensino fundamental e EJA- Educação de
Jovens e Adultos do Município de Rondon do Pará aprovada pelo Conselho Municipal de Educação -
CME.De acordo com o registrado na própria inicial, a proposta de mudança do Novo Currículo foi
encaminhada ao Conselho Municipal de Educação, recebendo, em seguida, parecer favorável da
Presidente do Conselho. Em 11/01/2018, houve a aprovação do novo Currículo por 08 votos dos
integrantes, havendo dois votos contrários.A nova Grade Curricular promoveu, em suma, as seguintes
mudanças:a) Aumento do tempo de horas-aulas de 45 (quarenta e cinco minutos) para 60 (sessenta)
minutos;b) Diminui-se a quantidade de horas-aulas de 1160 para 1000;c) Com o aumento dos minutos de
horas-aulas, considerando os sessenta minutos, o tempo efetivo passou de 870 horas para 1000 horas;d)
Houve a diminuição para uma hora semanal das disciplinas de Artes e Inglês;e) Substituição de Disciplina
Estudos Amazônicos por Estudo AmbientalVerifico que a Grade Curricular aprovada pelo Conselho
Municipal de Educação ? CME, assegura as 800 horas/aula mínimas exigidas no art. 23, I, da Lei de
Diretrizes Básicas. Sabe-se que o CME é um órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador das
políticas públicas municipais para a educação pública. Nesse sentido, é composto por representantes dos
diversos segmentos da sociedade e exerce a função mediadora entre governo e sociedade, integrando a
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estrutura do Poder Executivo e fazendo parte do sistema Municipal de ensino.Assim sendo, pelo que
consta dos autos, ao contrário do sustentado pelo apelante, o CME cumpriu com as normas do Regimento
Interno do órgão, realizando reunião extraordinária para tratar sobre a mudança da Grade Curricular para
2018, observando os prazos e formas de votação da grade curricular, bem como, a votação da grade
curricular está dentro das atribuições do CME, não havendo, portanto, abuso de poder ou
ilegalidade.Nesse sentido, a impugnação, feita pelo Sindicado Apelante, sobre as alterações promovidas
pelo Conselho Municipal de Educação não podem prosperar, pois este é o Órgão competente para,
avaliando os interesses locais em face das diretrizes nacionais da educação, elaborar a grade curricular
necessária à melhoria dos índices de avaliação educacional.Demais disso, ao contrário do que argumenta
o apelante, não se verificou qualquer prejuízo aos alunos do Município. Ao contrário, o Município
demonstrou que houve um ganho aos alunos no que se refere ao tempo efetivo de ensino que passaram
de 870 aulas para 1000 horas aulas, conforme demonstrado nos autos, tendo em vista o aumento de hora
aula de 45 para 60 minutos, de acordo com a Grade Curricular aprovada pelo CME para 2018.Desta feita,
constata-se que o impetrante não demonstrou lesão à direito líquido e certo ou abuso de poder, razão pela
qual a sentença de mérito deve ser mantida em todos os seus termos.Ante o exposto, ratificando o
entendimento do Órgão Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença do
Juízo de Piso em todos os seus termos.É comovoto. Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0802314-89.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICIPIO DE
BELEM Participação: AGRAVADO Nome: DAVI DE PAULA STAREPRAVOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802314-89.2018.8.14.0000AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE BELEMAGRAVADO: DAVI DE PAULA STAREPRAVORELATOR(A):Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇO FISCAL.
ANTECIPAÇO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO
DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. SÚMULA N.º 190/STJ. RECURSO REPETITIVO SOBRE O ASSUNTO.
TEMA Nº396. LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E IRDR JULGADO PROCEDENTE POR ESTA EGRÉGIA
CORTE. RECURSO DESPROVIDO.1. Em 19/09/2018, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por
unanimidade, acolher o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ? IRDR, onde foi fixada a
seguinte tese jurídica: ?A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº
003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça
em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas
recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de
execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais
pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do Estado do Pará.2. Recurso
conhecido e não provido. RELATÓRIO Tratam os presentes autos deAGRAVO DE INSTRUMENTO, COM
PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO, interposto peloMUNICIPIO DE BELÉMcontra decisão interlocutória
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da execução fiscal
ajuizada em desfavor do ora agravado,DAVI DE PAULA STAREPRAVO, em que a decisão combatida
determinou à Fazenda Pública Municipal o recolhimento das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça visando o cumprimento de diligências pelo Sr. Oficial de Justiça.Em suas razões recursais
oMUNICÍPIO DE BELÉMaduz que o art. 12 da, § 2º da Lei Estadual 8.328/2015 é inconstitucional por
violar o art. 22, inciso I da Constituição Federal. Porquanto aosMunicípiosrestava apenas competência
para suplementação da regulamentação nacional.Assevera que, em relação aoMUNICÍPIO DE BELÉM, a
imposição de pagamento de despesas de deslocamento de oficiais de justiça é ilegítima, porquanto os
referidos servidores já recebem do TesouroEstadual, verba de caráter indenizatório e exclusiva
(Gratificação de Atividade Externa), justamente para ressarcir suas despesas com locomoção.Ressalta
que o recolhimento antecipado de despesas de deslocamento de oficiais de justiça não depende do órgão
responsável pela cobrança judicial da Dívida Ativa do Estado Procuradoria-Geral do Estado, mas do
próprio Poder Judiciário Estadual, por meio de instrumentos internos de gestão (Resolução 153/2012 do
CNJ). Assim, eventual complementação do custeio de despesas de oficiais de justiça para diligências
requeridas pelo Estado do Pará em execuções fiscais, não pode ser imposta à Procuradoria-Geral do
Estado ou ao Poder Executivo, como fez o MM. Juízoa quo.Por fim, aduz que o regular prosseguimento da
execução fiscal não poderia ser condicionado ao prévio recolhimento antecipado de despesas de
deslocamento de oficiais, sob pena de suspensão ou extinção, pois isso consubstanciaria coerção indireta
para pagamento de débitos privados, quando existem meios ordinários de cobrança à disposição dos
interessados.Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que seja provido com a
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anulação definitiva da decisão combatida.Em decisão interlocutória, deferi o efeito suspensivo, nos
seguintes termos: ?Dessa forma, há indícios de que o direito pleiteado existe, pois não há dúvidas de que
os Oficiais de Justiça desta Corte já percebem a ajuda de custo necessária para fazer frente as suas
despesas de locomoção, no cumprimento das diligências, conforme estabelece o artigo 28, III, da Lei
Estadual n. º 6.969/2007, antes reproduzido, não sendo crível que se onere o Estado ao pagamento de um
valor já remunerado pelos cofres públicos para a mesma finalidade.Diante do exposto, com fulcro no
estabelecido no art. 1.019, I, do CPC/2015, DEFIRO o efeito suspensivo.Oficie-se ao juízo de origem, com
cópia desta decisão.Intime-se a agravada, pessoalmente, para apresentar contrarrazões ao presente
recurso, no prazo legal.Após, voltem conclusos.? .O Parquet de 2º Grau, não se manifestou alegando
ausência de interesse público primário e relevância social.É o Relatório. VOTO Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.Cinge-se o presente recurso à
análise do acerto ou desacerto da decisão que condicionou diligência de oficial de justiça ao prévio
recolhimento pela Fazenda Pública das despesas de deslocamento do servidor. No primeiro Ponto, quanto
ao recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas do Oficial de justiça,tal mandamento
encontra-se inserto no art. 12, §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, senão vejamos:Art. 12. Caberá às
partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua
responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.[...]§ 2º A Fazenda Pública, nas execuções
fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. Como se pode
observar, a Lei Estadual ao norte referenciada, é bastante clara sobre a obrigatoriedade da Fazenda
Pública, nas Execuções Fiscais antecipar os valores necessários para pagamento das despesas para
cumprimento das diligências. Tal dispositivo, em nada se confunde com a isenção das custas prevista no
artigo 40 da referida lei, que trata da isenção do pagamento de custas processuais da União, dos Estados,
Municípios, Distrito Federal, suas autarquias e Fundações Públicas.De igual forma, não se confunde com
o art. 39 da Lei nº 6830/80, que estabelece que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas e
emolumentos.Aliás, a diferença entre custas e despesas processuais já foi definida em julgadoque pacifica
a questão, proferido via sistemática de julgamento de recursos repetitivos, sob o tema nº202, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇO DE OFÍCIO
AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA
PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE
OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.1. A certidão requerida
pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento
para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no
REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009;
REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 11/03/2009, DJe
06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/04/2008, DJe 08/05/2008)2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer
despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da
sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei
quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto
não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.3. A isenção de que goza a
Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente
estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE
108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas
ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, so de responsabilidade do autor
exeqüente, porquanto essas despesas no assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da
norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.4.
Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda
Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de
custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de
se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício secional.5.Mutatis mutandis, a
exoneração participa da mesmaratio essendida jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa
extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.6.
Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública,
cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do
art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
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SEÇO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010) Quanto alegada tese de impossibilidade de antecipação
do pagamento das despesas de Oficial de Justiça, constato existir jurisprudência uníssona no sentido
diametralmente oposto. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: ?a isenção do
pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39,
da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento
antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para
cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.?(REsp 1144687/RS,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). Não se pode olvidar o
entendimento da súmula 190 do STJ:?Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre
a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais
de justiça.?. Desse modo, não considero que a existência de específica parcela remuneratória
denominada Gratificação de Atividade Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à
indenização dos Oficiais de Justiça pelo deslocamento em diligências, por si só, vincule a possibilidade de
identidade com a disposição do art. 12 §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.É possível aferir distinções
relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa ? GAE, que é percebida por toda a
categoria de Oficiais de Justiça de forma generalizada e o recolhimento específico de numerário para
custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art.
4º, VI, da Lei Estadual, o que legitima o recolhimento desta despesa.Impende ressaltar que objetivando a
melhor aplicação da lei retro mencionada, a Presidência deste Tribunal de Justiça conjuntamente com as
Corregedorias de Justiça editou a Portaria Conjunta nº001/2016-GP/CJRMB/CJCI, publicada no Diário de
Justiça, Edição nº 6017/2016 de 26/07/2016, que dispõe sobre o repasse de valores da antecipação das
despesas das diligências dos oficiais de justiça previstas na Tabela de Taxas Judiciárias, Custas Judiciais
e Despesas Processuais da lei de custas.Ademais, o tema em epígrafe restou pacificado sob a sistemática
de recurso representativo de controvérsia, sob o nº 396, valendo citar o acórdão que encimou o julgado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C,
DO CPC. EXECUÇO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇO DE BENS DO
EXECUTADO. EXPEDIÇO DE CARTA PRECATÓRIA.  POSSIBILIDADE.  AUTARQUIA
FEDERAL.ANTECIPAÇO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.1. A citação, no âmbito de
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à
Justiça Estadual,ex vido disposto no artigo 1.213, do CPC,verbis: "As cartas precatórias, citatórias,
probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas
comarcas do interior pela Justiça Estadual."2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e
diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos
Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, sendo certo
que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do
ato ou diligência.3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei
10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de
Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no
território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara
Federal".4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a
ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a conveniência do ato processual, devidamente
fundamentada pelo juízo deprecante.5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas
dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade,ex vido disposto no caput do artigo 39, da Lei
6.830/80,verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A
prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária."6. O artigo 27,
do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido".7. Entrementes, a isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos
39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda
que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.8. É que
conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial
arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.9. A
Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o
entendimento de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda
pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
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justiça."10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de
uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita
ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça,
necessárias para a prática de atos fora do cartório, no se qualificam como custas ou emolumentos,
estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas.
Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está
obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS
1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997)11. A Primeira Seção, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i)
"A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está
adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante
posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito,
cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o
depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a
natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os
conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art.
39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que
houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não
havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício
isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça
integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas
com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à
relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se
coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa
do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").13.
Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e por
autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ
18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado
em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda
Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo,
Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel.Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp
933.189/PB, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).14.
Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela
Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado
em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado
em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado
em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça
Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),cabe à Fazenda
Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça
necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça
Estadual), por força do princípio hermenêuticoubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.16. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/05/2010, DJe
21/05/2010) Referido entendimento há muito já vinha sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal,
como se vislumbra dos seguintes precedentes: EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL
DE JUSTIÇA. DESPESAS DE ATOS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE
ENVOLVE INTERPRETAÇO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). REGIMENTAL NO PROVIDO. (AI
384372 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/08/2002, DJ25-10-
2002PP-00056 EMENT VOL-02088-10 PP-01936) EXECUÇO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇO DE
BEM MOVEL, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEPOSITARIO. INTERPRETAÇO DOS ARTIGOS
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27 DO C.P.C. E 39 LEI 6830/80. ARGÜIÇO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTO RELATIVA AO PARAGRAFO-2 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356). NO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇO QUE
CONSIDERA QUE AS DESPESAS EM CAUSA SO EXTRAORDINARIAS, E, PORTANTO, NO SE
ENQUADRAM NAS A QUE ALUDEM OS DISPOSITIVOS LEGAIS ACIMA REFERIDOS. INEXISTÊNCIA
DE VERBA ORCAMENTARIA ESTADUAL PARA FAZER FACE A ELAS, E IMPOSSIBILIDADE DE SE
IMPOR SEU FINANCIAMENTO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. AD IMPOSSIBILIDADE NEMO TENETUR.
APLICAÇO DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CONHECIDO. (RE 108183, Relator(a):
Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em26/06/1987, DJ 02-10-1987 PP-21148 EMENT VOL-
01476-03 PP-00496) O Conselho Nacional de Justiça também já se manifestou a respeito: PEDIDO DE
PROVIDÊNCIA.COBRANÇA DE VALOR PELO TJBA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POR
OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGAÇO DE COBRANÇA DE TAXA INVALIDAMENTE CONSTITUÍDA.
SUPOSTA VIOLAÇO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINÇO
ENTRE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADA EM PRECEDENTE DO
STF - RE 108.183.NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TEMA PACIFICADO NO STJ SOB A
SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 396). AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Pedido de Providência proposto pelo Município de
Valença - BA, alegando violação ao princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto, em razão da
instituição do art. 6º da Resolução de nº 18/2014, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que
dispõe: "Cumpre à Fazenda Pública, nos processos em que formular o pedido, o custeio de diligências
praticadas pelo Oficial de Justiça Avaliador?; 2. Suposta instituição de taxa sem previsão legal pelo TJBA
para custear as diligências dos oficiais de justiça; 3. Natureza jurídica de despesa processual, diversa da
natureza jurídica de custas e emolumentos, que possuem natureza de taxa. (RE 108.183, de relatoria do
Min. Moreira Alves); 4. Precedente que pacifica a questão proferido via sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (Tema: 396) ? Resp 1144687 / RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, no âmbito do STJ; 5.
Julgamento improcedente. (CNJ - PP: 00020267320152000000, Relator: ROGÉRIO NASCIMENTO, Data
de Julgamento: 26/04/2016) De igual modo, para dirimir qualquer dúvida a respeito, na sessão realizada
em 19 de setembro de 2018, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por unanimidade, acolher o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ? IRDR, fixando a seguinte tese jurídica: ?A Gratificação
de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de
pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da
Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de
deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes
interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito
deste Tribunal de justiça do Estado do Pará, nos termos do voto.Outrossim, não se deve perder de vista
que, as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual) por diversas vezes, sem qualquer critério ou seleção,
interpõem uma excessiva demanda de execuções fiscais, que por diversas vezes encontram-se com
débitos prescritos ou já pagos pelos contribuintes. Além de, em algumas situações, interporem execuções
fiscais de valores ínfimos, que causam mais prejuízo ao erário público do que o próprio crédito a ser
recebido.Desta feita,conheço do recurso e nego-lhe provimento, em consequência revogo a liminar
anteriormente concedida.É como voto. Belém, 10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0009910-21.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: JELCILENE
OLIVEIRA BARBOSA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação:
ADVOGADO Nome: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHEROAB: 8941 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 Participação: ADVOGADO Nome: ROSA MARIA ROCHA QUARESMAOAB: 18842/PA
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa
que, nos autos do processo de nº 0009910-21.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL,
estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato
ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada).
Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 
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Número do processo: 0000421-16.2015.8.14.0093 Participação: APELANTE Nome: DOMINGAS
VITORINA CORREA NORDESTE Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS ALBERTO FERREIRA
PIMENTELOAB: 21181/PA Participação: APELADO Nome: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO
Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERONOAB:
81000ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) -  0000421-
16.2015.8.14.0093APELANTE: DOMINGAS VITORINA CORREA NORDESTEAPELADO: MUNICIPIO DE
SANTAREM NOVORELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO
CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1-Ao analisar detidamente os autos, verifico que
o processo não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito sob a justificativa ?em razão do não
implemento, por parte da Requerente, de ato/diligência que lhes fora dado como incumbência?, vez que,
ao proferir a decisão de ID nº. 1291842, o Magistrado ordenou que a parte juntasse aos autos, a
autorização do representante da Câmara Municipal de Santarém Novo referente ao desconto do
duodécimo, para viabilizar a análise de possibilidade de homologação do acordo realizado entre Apelante
e Réu;2-Assim, tal documento solicitado pelo Juiz foi requerido para que o mesmo fizesse homologação
do acordo realizado entre as partes, ou seja, uma vez frustrado o acordo inexiste óbice para o
prosseguimento feito em relação ao julgamento de mérito da demanda. Desta feita, o processo não
deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, e sim dado prosseguimento para que fosse julgado o seu
mérito.3-APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃOACORDAMos Exmos.
Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, à unanimidade de votos,conhecere dar parcial provimentoà apelação interposta, nos termos do voto
da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho
de 2019.Este julgamento foi presididoEste julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz
Gonzaga da Costa Neto. RELATÓRIO Trata-se deAPELAÇÃO CÍVELinterposta porDOMINGAS
VITORINA CORREA NORDESTE,em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de Santarém Novo, nos autos daAÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTAproposta
contraMUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do
não implemento, por parte da Requerente, de ato/di l igência que lhes fora dado como
incumbência.Irresignados, DOMINGAS VITORINA CORREA NORDESTE interpôs recurso de apelação
(ID nº 1291845) aduzindo, em síntese, que a sentença deve ser modificada in totum, uma vez que o
Apelante não teria o poder de obrigar o Representante da Câmara Municipal a autorizar que os descontos
para o pagamento das verbas trabalhistas fossem feitos do repasse do duodécimo repassado ao Poder
Legislativo local.Afirma que a Apelante atendeu a decisão da douta magistrada, informando que o
representante da Câmara Municipal não autorizou o desconto no duodécimo para pagamento das verbas
rescisórias e dessa forma cumprindo a diligência exigida.Alega que o acordo estabelecido entre as partes
atendeu os ditames legais, não havendo necessidade do representante da Câmara Municipal autorizar o
acordo celebrado em razão de que, é pacifico tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que quem deve
figurar no polo passivo da Reclamação Trabalhista é o município. Nesse sentido, aduz que tem-se que o
município de Santarém Novo, através de seu procurador pode e deve postular em juízo nas ações
trabalhistas em que figure no polo passivo a Câmara Municipal, bem como celebrar acordos, não havendo
necessidade de prévia autorização do Representante da Câmara Municipal.O Município de Santarém
Novo apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID nº 1291847).O Ministério Público de 2º Grau se
manifestou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso de apelação (ID nº 1503555).É o
relatório. VOTO Conheço do recurso eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade e
passo a proferir o voto.Ao analisar os autos verifico que o Juízo de Piso prolatou a seguinte decisão (ID nº.
1291842) no decorrer do processo de 1º Grau: ?Analisando os autos, verifica-se que o objeto do acordo
celebrado entre as partes, versa sobre o desconto no duodécimo repassado a Câmara Municipal de
Santarém Novo, no entanto, os requerentes não juntaram qualquer comprovante de autorização do
referido desconto pelo representante da Câmara, sendo isto imprescindível para validade do acordo. Isto
posto, deixo de homologar, neste momento, a transação efetuada entre as partes, em razão ausência da
autorização mencionada.Intime-se os requerentes sobre a decisão proferida e para, no prazo de 10 (dez)
dias, juntar aos autos, a autorização do representante da Câmara Municipal de Santarém Novo referente
ao desconto do duodécimo para possibilitar nova análise de homologação do acordo em
questão.Transcorrido o prazo concedido, voltem os autos conclusos, devidamente certificado.Santarém
Novo -Pa, 14 de abril de 2016.? Em razão da decisão citada, a parte autora, ora apelante, atravessou
petição (Id-Num. 1291843) informando: ?A legislação processual Trabalhista autoriza a conciliação em
qualquer fase do processo (art. 764, da CLT), sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada, inclusive
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em relação a terceiros.Que o Acordo estabelecido entre as partes atendeu os ditames legais, inclusive
tendo sido proposta as Reclamações Trabalhistas nesta Vara Única de Santarém Novo sob os N°
0000401-25.2015.8.14.0093, 0000421-16.2015.8.14.0093 e 0000422-98.2015.8.14.0093.Como já era de
se esperar, não foi autorizado pelo representante da Câmara Municipal o desconto no duodécimo para
pagamento das verbas rescisórias as quais os reclamantes têm direito e estabelecido no Acordo em
questão.Isto posto, nada podemos fazer senão aguardar a continuação do processo e contarmos com a
sabia decisão, que com certeza Vossa Excelência saberá proferir.? Após a manifestação da parte o
Magistrado proferiu sentença (ID nº 1291844) com o seguinte teor: ?Vistos, etc.Compulsando os autos,
observo que a parte requerente não cumpriu as diligências que lhe foram determinadas à fl. 41, conforme
se depreende da petição apresentada à fl. 42.Ante a inércia da parte requerente, vislumbro que não há
interesse no prosseguimento da demanda. Vislumbro que o mesmo deve ser arquivado por falta de
interesse no seu prosseguimento.ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de fl. retro e com base no Art. 485,
inciso III, e no Art. 354, ambos do NCPC/2015, torno EXTINTO o feito em razão do não implemento, por
parte da Requerente, de ato/diligência que lhes fora dado como incumbência.Custas, se houver, pela parte
requerente.P.R. Intime-se por meio do representante legal e/ou Defensoria Pública.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Santarém Novo. 18 de maio de 2017.? Ao analisar
detidamente os autos, verifico que o processo não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito sob a
justificativa ?em razão do não implemento, por parte da Requerente, de ato/diligência que lhes fora dado
como incumbência?, vez que, ao proferir a decisão de ID nº. 1291842, o Magistrado ordenou que a parte
juntasse aos autos, a autorização do representante da Câmara Municipal de Santarém Novo referente ao
desconto do duodécimo, para viabilizar a análise de possibilidade de homologação do acordo realizado
entre Apelante e Réu.Assim, tal documento solicitado pelo Juiz foi requerido para que o mesmo fizesse
homologação do acordo realizado entre as partes, ou seja, uma vez frustrado o acordo inexiste óbice para
o prosseguimento feito em relação ao julgamento de mérito da demanda.Desta feita, o processo não
deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, e sim dado prosseguimento para que fosse julgado o seu
mérito.Ante o exposto, conheço do recurso edou-lhe parcial provimento, para cassar a sentença do Juízo
de Piso, devendo o processo ter regular prosseguimento.É como voto.Belém, 15 de julho de 2019. DESA.
NADJA NARA COBRA MEDARELATORA Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0803788-61.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANPARÁ
Participação: AGRAVADO Nome: JONEI GAIA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO
VOGADO NETOOAB: 6266/PA Participação: PROCURADOR Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB:
6266/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803788-
61.2019.8.14.0000AGRAVANTE: BANPARÁAGRAVADO: JONEI GAIA COSTAPROCURADOR:
ALCINDO VOGADO NETORELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM RAZÃO
DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA
MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NO SE SUBMETEM À LIMITAÇO LEGAL DE 30%.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃOACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram
a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de
votos,darprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pelo
Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. RELATÓRIO Tratam os presentes autos
deAGRAVO DE INSTRUMENTOCOM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, contra decisão
interlocutóriaproferida pelo MM Juízo da 14 Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,que nos autos
daAÇÃO DE REVISÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA AUTERA
PARS, deferiu o pedido de Tutela de Urgência, determinando que a ré se abstenha de realizar qualquer
bloqueio ou débito na conta salário da parte autora, no que se refere aos contratos descritos na exordial,
salvo os consignados em folha, sob pena de multa de R$ 10.000.00 (dez mil reais) por
descumprimento.Alega, preliminarmente, inépcia da inicial diante da inobservância do disposto no art. 330,
§2º do CPC, e que a decisão é extra petita, vez que houve concessão de objeto diverso do pedido,
afrontando o art. 489, §1º, do CPC.Aduz que não há possibilidade de aplicação analógica dos regramentos
do consignado aos contratos de natureza pessoal, tomando como base os atuais precedentes do STJ.Por
fim, requer, atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC ? comunicando ao Juízo a
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quo, em caso de deferimento para, SUSPENDENDO os efeitos da decisão recorrida, possibilitar que
sejam RETOMADOS OS DESCONTOS LEGALMENTE ENTABULADOS em sua integralidade. Deferido o
pedido de efeito suspensivo (ID-Num. 1769353).Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de ID-
Num. 1860622.O Ministério Público de Segundo Grau entendeu por não ser causa que necessite de sua
intervenção (ID-Num. 1835782).É o breve relato. VOTO Conheço do recurso, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade.É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente
à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no
juízoa quo, sob pena de supressão de instância.Nesse sentido, cabe a análise sobre a presençaou não
dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim
de que não se fira o mérito dos autos originários.Inicialmente, constata-se que o autor firmou contrato de
empréstimo bancário com a Instituição agravante, tendo sido estabelecido que o empréstimo seria pago
mediante descontos consignados em sua conta corrente.Em uma análise mais apurada aos autos,
entendo que merece prosperar as razões expostas nas razões recursais do agravante.A análise desse
recurso deve se limitar à possibilidade ou não de a referida limitação dos descontos em 30% dos
rendimentos do recorrido poder ser estendida aos empréstimos contratados na modalidade de crédito
pessoal, o que, desde já, consigno não ser possível.Primeiramente, cabe destacar que à vista do
Contracheque do agravado, verifico que os descontos a título de empréstimos na modalidade consignado
não ultrapassam a limitação legal de 30% dos rendimentos do demandante.Entendo que os empréstimos
consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos
bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações
legais.Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão noREsp 1.586.910, o qual atualmente
encontra-se com julgamento suspenso, em razão de um pedido de vista, ?Não parece razoável e
isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado
a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente
pactuados." Ainda de acordo com o Ministro Salomão: "é salutar" que o empréstimo consignado seja
limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma
regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos
bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor. "É impossível para o
banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter",
disse.Desse modo, concluo pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pela
agravado na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse
sentido.Destaco que não desconheço a divergência jurisprudencial acerca do assunto em comento,
todavia, esclareço que me filio à corrente que entende que as demais modalidades de empréstimos ? que
não sejam os empréstimos consignados em folha de pagamento ? não se submetem à Lei nº 10.820/2003
e, portanto, não estão sujeitas à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do
beneficiário do empréstimo, prevista no supracitado artigo 2º, §2º, inciso I, da referida lei.Ressalto que o
mesmo entendimento já fora adotado em casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme
consta: APELAÇO CÍVEL - AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR PARA
SUSPENSO DE DESCONTOS - CRÉDITO ROTATIVO - NO DEMONSTRAÇO DO DEFEITO NA
PRESTAÇO DO SERVIÇO/ABUSIVIDADE/FRAUDE - CONTRATAÇO FEITA PESSOALMENTE OU
ATRAVÉS DE CARTO DA CONTA CORRENTE - MANUTENÇO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.1. Apelação em Ação Anulatória de Débito
com pedido de Suspensão de Descontos:2. Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade de descontos
realizados na conta do autor, bem como ao pagamento de Danos Materiais e Morais, além dos ônus da
sucumbência.3. A entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de
modo que, ao comercializar os seus serviços deve responder pelos riscos inerentes à atividade
desenvolvida ou pela má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.4. Insurge-se o autor contra descontos efetivados na conta
corrente n.° 2036240 da Agência 27 do Banco requerido, sob a afirmaço de que seriam indevidos,
pugnando pela repetiço de indébito, danos morais e inverso dos ônus da sucumbência.5. No que tange ao
empréstimo n.° 24817936, insta consignar, consoante o documento de fls. 14, juntado pelo autor em sua
inicial, que decorre da repactuaço das operaçes n.° 2179923, 2192090, 2208537, 2229950, 2249866,
2460940 e 2471672, que resultaram no contrato BANPARÁCARD a ser pago em 48 (quarenta e oito)
parcelas de R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) cada, à vista da
liberaço, em 22/07/2014, de R$ 8.659,41 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um
centavos), conforme o documento de fls. 162, apresentado na contestação do Banco requerido, no
havendo, outrossim, a demonstraço de fraude ou de procedimento irregular.6. Quanto ao Contrato n.°
2482523, insta consignar que decorre da liberaço de R$ 13.247,84 (treze mil duzentos e quarenta e sete
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reais e oitenta e quatro centavos), em 02/07/2014, a serem pagos também em 48 (quarenta e oito)
parcelas de R$ 831,72 (oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), conforme o documento
de fls. 162.7. No que concerne ao lançamento de 27/08/2012, a partir do cotejo dos documentos de fls.
103-165, o log das operaçes realizadas (fls. 166-189) e a resposta administrativa do Banco (fls. 191-207),
no haver indícios de irregularidades nas transaçes bancárias efetivadas pelo autor, as quais, ora eram
feitas de forma presencial ou por carto da conta, nas modalidades BANRÁCARD, CREDCOMPUTADOR,
saque, Poupança Programada, etc., no havendo demonstraço acerca da ocorrência de fraude ou de
procedimento irregular por parte da instituiço bancária.8. As operaçes bancárias objurgadas, em sua
maioria, se afiguram em crédito rotativo, as quais, por sua vez, no se submetem aos ditames da Lei n.°
10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. E, assim, no incide a limitaço legal de desconto em 30% (trinta
por cento).9. No demonstrada a ilegalidade/fraude dos descontos, a sentença de improcedência deve ser
mantida, restando, outrossim, prejudicadas as demais questes recursais.10. Manutenção da sentença de
improcedência.11. Recurso conhecido e improvido.(2017.02420859-18, 176.610, Rel. MARIA DE NAZARE
SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-06,
Publicado em 2017-06-19). APELAÇO EM AÇO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
DEVOLUÇO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇO POR DANOS:
PRELIMINAR: DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIDA - PRELIMINAR:
VIOLAÇO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE, REJEITADA - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇO, REJEITADA - MÉRITO: JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NA TEORIA DA
CAUSA MADURA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇO LEGAL - OBSERVÂNCIA -CRÉDITO
ROTATIVO QUE NO SE SUBMETE AOS DITAMES DA Lei N.° 10.820/2003- ALTERAÇO DA
FUNDAMENTAÇO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISO UNÂNIME.1.
Apelaço Cível em Aço Revisional de Contrato Cumulada com Devoluço de Valores Descontados
Indevidamente e Indenizaço por Danos: Prima facie, em que pese ter sido requerida a antecipaço de tutela
para a suspenso do desconto efetivado na folha de pagamento da autora, ora apelante, firmo
entendimento quanto restar prejudicado, face o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como face a
apreciaço do mérito da demanda.2. Análise das questes preliminares, com a ressalva de que o pedido de
Justiça Gratuita fora arguido nesta sede e, em que pese terem sido arguidas as teses de violaço ao
princípio da Inafastabilidade e ausência de fundamentaço como mérito, que seu eventual acolhimento
redundaria em reconhecimento de nulidade de sentença por error in procedendo, razo pela qual aprecio-as
nesta sede.3. MÉRITO: a questo principal gravita em torno da alegação de demonstração da possibilidade
jurídica do pedido, devolução dos valores indevidamente pagos e configuração do dever de indenizar. A
decisão atacada extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o entendimento de impossibilidade jurídica
a partir da contração voluntária de empréstimo do tipo Consignado em Folha de Pagamento e Empréstimo
na modalidade de Crédito Rotativo, denominado como BANPARÁCARD. A recorrente é Servidor Pública
Estadual, no cargo de Professor, auferindo renda de líquida de R$ 3.507,03 (três mil quinhentos e sete
reais e três centavos) e que firmou com o requerido o Contrato de Crédito Consignado, por meio de
Cédula de Crédito Bancário, n.° 1352562, o qual fora renegociado, obtendo-se parcela no valor de R$
739,16 (setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), descontada em folha de pagamento,
tendo, outrossim, contraído novo empréstimo na modalidade Banparácard diretamente em sua Conta
Bancária no valor de R$ 1.311,03 (Hum mil trezentos e onze reais e três centavos). A soma dos descontos
inquinados de ilegalidade alçou a quantia de R$ 2.050,19 (dois mil e cinquenta reais e dezenove
centavos), a qual comprometeria 58,45% (cinquenta e oito por cento e quarenta e cinco décimos) de seus
rendimentos, ultrapassando os 30% (trinta por cento) descritos em Lei, o que, segundo o Princípio da
Adstriço, faz ultrapassar a questo da impossibilidade jurídica do pedido e por se tratar de matéria
exclusivamente de direito permite o julgamento por causa madura, nos termos do art. 515, §3º do Código
de Processo Civil/1973, que guarda correspondência com o art. 1013, §3° do CPC/2015. Os empréstimos
consignados submetem-se aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. Os
empréstimos consignados em folha de pagamento possuem limitaço legal de 30% (trinta por cento) de
desconto, restando a consignado efetivada no contracheque da autora na monta de R$ 739,16 (setecentos
e trinta e nove reais e dezesseis centavos), os quais, considerando a remuneraço líquida de R$ 3.507,03
(três mil quinhentos e sete reais e três centavos), perfazem o percentual de 21,07% (vinte e um por cento
e sete décimos avos),salientando que estes descontos tem natureza jurídica diversa do BANPARÁCARD
que decorrem de crédito rotativo diretamente contratado na Conta Corrente do recorrido.4. O
entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que é possível
proceder ao desconto em folha de pagamento de prestaçes referentes a contrato de empréstimo pessoal
de servidor com instituiçes financeiras, desde que o valor a ser descontado, na forma da legislaço
regedora, no ultrapasse a 30% (trinta por cento) da remuneraço do servidor, observadas outras
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especificidades. 5. No se verifica a ilegalidade dos descontos objurgados,estando, entretanto, diante de
um caso de improcedência, ou seja: de julgamento com apreciaço de mérito e no de impossibilidade
jurídica do pedido, que redunda na no apreciaço do mérito, devendo, assim, a fundamentaço da sentença
ser alterada de art. 267, VI do Código de Processo Civil/1973 para art. 487, I do CPC/2015. Recurso
conhecido e improvido, com a alteraço to somente a fundamentaço da sentença de art. 267, VI do Código
de Processo Civil/1973 para art. 487, I do CPC/2015. Deciso unânime. (2017.01710376-86, 174.373, Rel.
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgo Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-08). Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em
questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo recorrido, sem ter sido evidenciado qualquer vício
de consentimento.Nesse sentido:EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL
(BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO
DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO
PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS,
PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO
FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05,
Publicado em 2017-09-14). Ante o exposto,conheçodo presente Agravo de Instrumento edou-lhe
provimento, devendo ser modificada a decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.É como
voto.Belém, 09 de julho de 2019. Desa. NADJA NARA COBRA MEDARelatora Belém, 15/07/2019 
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VERONICA ARAUJO PACHECOOAB: 26408/PA Participação: AGRAVADO Nome: P. S. V. N.
Participação: ADVOGADO Nome: SAMARA CHAAR LIMA LEITEOAB: 10827/PA Participação:
ADVOGADO Nome: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVAOAB: 99 Participação: ADVOGADO
Nome: GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVAOAB: 42Despacho Intime-se a agravante, para que se
manifeste sobre a petição id n.º1894535, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Belém, JOSÉ MARIA
TEIXEIRA DO ROSÁRIODesembargador Relator  

 
 
 
Número do processo: 0000526-75.2009.8.14.0052 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE SAO
DOMINGOS DO CAPIM Participação: ADVOGADO Nome: MARIA EVANEIDE PANTOJA DA SILVAOAB:
23354/PA Participação: APELADO Nome: MARIA APARECIDA FERREIRA DO AMARAL Participação:
ADVOGADO Nome: JOAO DOS SANTOS CORREA DA CRUZOAB: 13812/PA Participação: APELADO
Nome: MARIO DE ARAUJO VENANCIO JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: JOAO DOS SANTOS
CORREA DA CRUZOAB: 13812/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) -
0000526-75.2009.8.14.0052APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIMAPELADO: MARIA
A P A R E C I D A  F E R R E I R A  D O  A M A R A L ,  M A R I O  D E  A R A U J O  V E N A N C I O
JUNIORRELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO
CÍVEL.DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS.TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO ? TFD, TRATA-SE DE UM INSTRUMENTO
LEGAL QUE VISA O TRATAMENTO MÉDICO PARA PACIENTES QUE JÁ ESGOTARAM TODAS AS
VIAS DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DE ORIGEM.LIMITAÇÃO DA MULTA IMPOSTA NA QUANTIA
DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME
NECESSÁRIOSENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1.A obrigação constitucional de prestar
assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea
dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência,
responsabilidade solidária;2. O direito à saúde não se enquadra apenas no rol de direitos fundamentais,
com previsão expressa no art. 196 da Carta Magna, mas a sua proteção e garantia está
indissociavelmente ligada ao direito à vida de todo e qualquer ser humano. Direito este, que é pressuposto
necessário para o exercício de qualquer outro e que se algum ato, seja de um ente público ou de um
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particular, o ameaça de lesão ou o lesiona, toda a ordem jurídico-social entra em risco iminente. No caso
em tela, restou comprovada nos autos a necessidade do paciente no Tratamento Fora do Domicílio ?
TFD.3. Recurso conhecido e não provido. Reexame Necessário conhecido de Ofício. Sentença ilíquida.
Súmulas 325 e 490 do STJ. Em Reexame Necessário, reformo a sentença do juízoa quo,apenas para
limitar o valor da multa até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),mantendo os demais termos da
sentença.Vistos, relatados e discutidos estes autos deAPELAÇÃO CÍVEL,da Comarca de São Domingos
do Capim. ACORDÃOAcordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito
Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, emconhecer do recurso e
negar ? lhe provimento, e em sede deReexame Necessário,reformar parcialmente a sentença nos termos
do voto da relatora.Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24
dias do mês de junho do ano de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam os presentes autos deRECURSO DE
APELAÇÃOinterposto peloMUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM(id nº 1677620) contra a r.
sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim, que julgou
procedente a demanda interposta por Mario de Araújo Venâncio Júnior para determinar que o Estado do
Pará, regularize a situação do requerente, no programa de TFD, devendo agendar em caráter de urgência
as consultas, exames e tudo mais que seja necessário para o tratamento do menor, bem como condenou
o Município de São Domingos do Capim, ao pagamento das diárias necessárias ao apelado e sua
acompanhante, para realização do TFD, abrangendo despesas relativas a transporte, diárias para
alimentação e pernoite para o paciente.(sob pena de multa diária de R$1.000,00 ( mil ) reais, em favor do
autor, aplicada para cada requerido, em caso de descumprimento.Narra o Autor, através de sua
representante legal, em sua inicial que é criança domiciliada no Município de São Domingos do Capim e
sofre de malformações congênitas, conforme laudo médico, razão pela qual necessita se deslocar com
frequência ao Município de Belém para tratamento médico. Juntou documentos médicos.A r. sentença (Id.
n° 1677619) julgou procedente a demanda e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos seguintes
termos:?Isto posto, pelos fundamentos acima delineados e com base nos art. 196 da CF e art.487, I, do
NCPC, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, para determinar que o Estado do Pará, regularize a
situação do requerente, MARIO DE ARAÚJO VENÂNCIO JÚNIOR, no programa de TFD, devendo
agendar em caráter de URGÊNCIA as consultas, exames e tudo mais que seja necessário para o
tratamento do menor, bem como CONDENO O MUNCÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, ao
pagamento das diárias necessárias ao requerido e sua acompanhante, para realização do TFD,
abrangendo despesas relativas a transporte, diárias para alimentação e pernoite para o paciente.(sob
pena de multa diária de R$1.000,00 ( mil ) reais, em favor do requerente que aplico, para cada requerido,
em caso de descumprimento.Deixo de condenar os requeridos ao ressarcimento dos valores despendidos
para custear o deslocamento do requerente para tratamento fora do domicílio, porquanto não houve
comprovação do alegado.Sem custas em face da gratuidade deferida.São Domingos do Capim/PA, 11 de
julho de 2016.MARIA AUGUSTA FREITAS DA CUNHAJuíza de Direito? As partes foram devidamente
intimadas da sentença.Irresignado, o Município de São Domingos do Capim interpôs apelação (id.
1677620). Em suas razões, defende que a responsabilidade pelo custo do Tratamento Fora de Domicílio
(TFD) é do Estado do Pará, através do 3º Centro Regional de Saúde/SESPA, na cidade de Castanhal.
Ressalta que a responsabilidade do município consiste apenas em iniciar o procedimento de TFD, o que
ocorreu em 27 de março de 2015 (processo n. 15/026). Ao final, requer o provimento e a reforma da
sentença.O apelado, embora tenha sido devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, nos termos
da certidão de id. 1677620.O Ministério Público através da sua Douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID num. 1754594).É o relatório. VOTO Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, pelo que passo à sua análise.Pois
bem, é cediço que oatendimento de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, para
garantir o direito insculpido no art. 196, da CF/88. A Constituição da República atribui à União, aos
Estados e aos Municípios, competência para ações de Saúde pública, devendo cooperar, técnica e
financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera
de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando
atendimento direto eimediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).Nesse passo, tem-
se que a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que
significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e
Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Nesse sentido colaciono o
julgado do STJ:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE
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ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido
e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos
autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior
Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção
do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja
relevância interessa a toda a sociedade. 3.O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem
decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos
entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de
demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei. Esse é entendimento desta Corte:AGRAVO DE
INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE
MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES.
DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM
FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Há legitimidade passiva do Município de Belém para o
cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária
dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda. 2. O direito à
saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o
fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa.
3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo
que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se
a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de
instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.
(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14) DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE
ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS
INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM
HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART.
196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade
passiva.O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos
Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no
polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema
de saúde.Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a
determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS,
situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o
Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as
prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o
apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para
assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.
(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26) A saúde, direito público subjetivo
do cidadão, fonte primeira de todos os bens jurídicos, foi alçada pelo Texto Magno à categoria de direito
fundamental, embora situado fora do catálogo do art. 5º.Constitui inarredável obrigação do Poder Público
assegurá-la a todos, por se tratar de prerrogativa jurídica indisponível, imprescindível a uma vida com
dignidade.Isso implica, portanto, ser dever do Poder Público disponibilizar os recursos necessários ao
tratamento de moléstias que acometam os cidadãos, incluindo internações, cirurgias e o fornecimento de
medicamentos e alimentação especial.Dever esse que incumbe solidariamente a todos os entes
federativos, e ao qual nenhum destes se pode furtar.No que tange à limitação consubstanciada noprincípio
da reserva do possível, como bem assentou o Supremo Tribunal Federal: "(...) entre proteger a
inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a
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todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa
prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado
esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela
que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana." (STF, Tribunal Pleno, AgR na STA 175/CE
e AgR na SL 47/PE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, voto do Ministro Celso de Mello, Dje 30.04.2010.) O
Superior Tribunal de Justiça também já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, ponderando
que:?Embora venha o STF adotando a 'Teoria da Reserva do Possível' em algumas hipóteses, em matéria
de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar
que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada. ? (STJ, REsp 835687 / RS,
2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 04/12/2007). Inafastável, assim, a superioridade da saúde e da vida
frente a princípios e normas regedores das relações administrativas.Areserva do possívelnão imuniza o
administrador de cumprir os direitos fundamentais prestacionais, não podendo estar dissociada da ideia do
mínimo existencial ou do núcleo da dignidade da pessoa humana, mormente quando é notória a
destinação de vultosos recursos públicos para áreas de relevância bem inferior aos valores básicos de
uma sociedade democrática de direito.Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de
manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do
SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da República, defeso lhe é esquivar-se de seu dever
constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas.Nem mesmo a alegada
necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional.
Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em
entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário.Outrossim, a atuação do Judiciário
de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes.A própria
Constituição Federal estabeleceu um sistema dechecks and balances(freios e contrapesos), a fim de
permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo
a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a
direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe
ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta
Maior, na defesa da ordem constitucional. (vide TJ/MG, MS nº 1.0000.10.015785-8/000, 4º Grupo de
Câmaras Cíveis, Rel. Des. Wander Marotta, DJ 22/10/2010)O que há, portanto, é uma decisão sobre
violação do direito constitucional à saúde, por inobservância dos entes federados em assegurarem o seu
exercício.Com efeito, ?as políticas públicas não podem constituir óbice à eficácia do direito à saúde e,
diante da recusa pelo Estado, é perfeitamente justificável a intervenção do Poder Judiciário de modo a
viabilizar o fornecimento de medicamentos indispensáveis a quem deles necessitar.? (TJ/CE, MS nº
37446-49.2010.8.06.0000/1 AgR, Pleno, j. 09/12/2010).Nesse mesmo sentido segue o entendimento de
nossos Tribunais: REEXAME NECESSÁRIO- OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS - SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA-
CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSIVEL - INAPLICABILIDADE - OFENSA À INDEPENDÊNCIA DOS
PODERES - INOCORRÊNCIA. - O Poder Público não pode se eximir da sua obrigação de assistência aos
necessitados pelo simples fundamento de que alguns dos fármacos requeridos não são os padronizados
pelo SUS, vez que tais normas administrativas que delimitam a prestação a determinadas espécies de
medicamento, restringem o atendimento, tornando-o parcial, violando, assim, os preceitos constitucionais
da garantia do direito à saúde, ao bem-estar físico, psicológico e mental, e à dignidade da pessoa humana.
- Comprovada a imprescindibilidade de utilização de determinado medicamento por pessoa necessitada,
este deve ser fornecido de forma irrestrita, sendo que a negativa do ente público nesse sentido, implica
ofensa a uma garantia constitucional. - Incabível a aplicação da Cláusula da Reserva do Possível quando
não comprovada a incapacidade econômico-financeira do Estado, afigurando-se, lado outro, razoável a
pretensão de fornecimento de medicamento a pessoa carente, estando, assim, em harmonia com o devido
processo legal substancial. V.V. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. ALGUNS FÁRMACOS NÃO INCLUÍDOS NA LISTA DO SUS. RESERVA DO
POSSÍVEL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. Seja pela observância das cláusulas da reserva do
possível e da reserva em matéria orçamentária, seja pelos princípios da isonomia, da seletividade e da
distributividade, não se pode impor ao ente público o ônus financeiro para a realização do tratamento da
saúde de um único cidadão, mediante aquisição de medicamentos não padronizados pelo Poder Público,
especialmente quando não demonstrado que se submeteu, sem êxito, às opções terapêuticas
disponibilizadas pelo SUS. É de responsabilidade do Município o fornecimento de medicamentos incluídos
na farmácia básica. (TJ-MG - REEX: 10518081407182003 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de
Julgamento: 18/04/2013, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2013).
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR. GARANTIA CONSTITUCIONAL À
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SAÚDE.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO I, HIPOTIREOIDISMO,
OBESIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NAS LISTAS DO
SUS.SUBSTITUIÇÃO POR GENÉRICOS, OU SIMILARES. POSSIBILIDADE. 1. Constitui direito líquido e
certo da Substituída o fornecimento dos medicamentos e insumos necessários para o tratamento de sua
saúde, sendo obrigação do Estado assegurar tal direito, nos termos da Constituição Federal. 2. As
prescrições médicas, solicitando o fornecimento de medicamentos e insumos, elaboradas por médicos
habilitados, são provas que, produzidas de plano, na impetração do mandamus, justificam a concessão da
segurança pleiteada. 3.É possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não
incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS,desde que reste comprovação de que não há nela opção
de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedente do STF. 4. O Estado poderá optar pelo fornecimento
de medicamento genérico, em substituição àqueles de marca específica, conforme a Lei nº 9.787/99,
todavia, a Substituída poderá, a qualquer tempo, fazer prova de que aquele prescrito por seu médico é
mais eficiente, exigindo-lhe o seu custeio. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.(TJ-GO - MS:
243507020168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento:
25/08/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2104 de 05/09/2016) Do mesmo modo se
posiciona o E. TJPA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA
FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1 A obrigação
constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma
participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em
decorrência, responsabilidade solidária; 2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o
oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais
e econômicas; 3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e,
corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 4. O acesso igualitário à saúde
não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 5. Apelação conhecida e desprovida.
(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 09-18, Publicado em 2017-10-19) GRIFADO DO REEXAME
NECESSÁRIO Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem,
respectivamente: Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da
condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).
Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (grifos nossos).
Assim, tratando-se de sentença ilíquida, conheço de ofício do Reexame Necessário e ao apreciá-lo verifico
que a sentença merece reforma com relação ao valor da multa cominatória fixada.Quanto a valor da multa
cominatória fixada, ressalta-se que é lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 357 do
CPC, a requerimento da parte ou de ofício, modificar o seu valor ou a sua periodicidade, caso verifique
que se tornou insuficiente ou excessiva.De fato, o magistrado, quando da sua fixação, deve observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a imposição de valor exorbitante,
justamente por se revelar manifestamente ilícito, e, muitas vezes, inexequível, não tem o condão de
persuadir o litigante a cumprir a determinação judicial exarada. Não se trata, portanto, de um fim em si
mesma, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante do que o próprio cumprimento da
obrigação principal.Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que
intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral
cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do
devedor.Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA
- OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA
PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.1. Esta Corte já decidiu que o artigo
461, § 6º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa quando este se
tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Precedentes.2. É
possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem
causa. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014) AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR. TERMO
INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento
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de decisão judicial (art. 461 do CPC) quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da
razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, o que ocorre no caso dos autos.2. Questão do termo inicial
da multa não debatida pela instância de origem (Súmula 282/STF).3. A revisão dos critérios de equidade
utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do
recurso especial (Súmula 7/STJ), salvo na hipótese de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se
verifica no caso presente.4. Agravos regimentais a que se nega provimento.(AgRg no REsp 935.103/SE,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 12/06/2014).
Diante desse quadro, entendo que o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo juízo de piso,
encontra-se dentro do razoável, no entanto, para evitar a apenação desmensurada do agravante, limito o
teto da multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, patamar que se revela
adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder
Judiciário, bem como, apto a possibilitar o custeamento do tratamento necessário ao paciente. Devendo a
multa recair tão somente em face fazenda pública. Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,e, de ofício, em Reexame Necessário, reformo a sentença do
juízoa quo, apenas para limitar o valor da multa até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),mantendo os
demais termos da sentença.É como voto.Belém, 17 de junho de 2019 DESEMBARGADORANADJA NARA
COBRA MEDARELATORA Belém, 03/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0805178-66.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: P. A. P. R.
Participação: ADVOGADO Nome: LIA DANIELA LAURIAOAB: 719 Participação: AGRAVADO Nome: T. L.
S.  S.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIORAGRAVO DE
INSTRUMENTO (202):0805178-66.2019.8.14.0000AGRAVANTE: P. A. P. R.Advogado: LIA DANIELA
LAURIA OAB: 719-A Endereço: desconhecidoAGRAVADO: T. L. S. S.DECISÃO MONOCRÁTICATrata-se
deAgravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (Num. 1881270-Pág.1/9), interposto
porP. A. P. R.,contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua-PA,
nos autos daAÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS, CUMULADO COM
REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITA c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE
ALIMENTOS (Processo: 0820912-27.2019.814.0301),proposta pelo Agravante, em desfavor deT. L. S. S.
R.,in verbis:DESPACHOVistos, etc..1.Defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita.2.Trata-se de
Ação com pedido de Divórcio Litigioso c/c Reconhecimento de União Estável, partilha de bens, guarda e
alimentos.3.A demanda requer a partilha de bens tanto na constância do casamento quanto a relatada
união estável, ou seja, em períodos diferentes com instruções probatórias diferentes.4.Assim, entendo que
não é cabível analisar, nos mesmos autos, o reconhecimento (e consequente dissolução) de união estável
entre as partes c/c com o pedido de divórcio litigioso.5.Com o exposto, determino que a parte autora
emende a exordial, no prazo de 15 dias, com fito de escolher qual ação deverá prosseguir na presente
demanda, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.6.Decorrido o prazo acima, certificar o que for
necessário e, após, faça a conclusão. Alega o Agravante, que os pedidos, constante na inicial, não são
incompatíveis, eis que o divórcio é direito potestativo e a União Estável segue o procedimento comum,
podendo ser cumulados na mesma ação.Sustenta que o art. 693 do CPC permite a cumulação de ações
para solucionar o litígio.Aduz que tais pedidos são passiveis de cumulação, ainda que a previsão legal seja
de ritos distintos, desde que a parte opte pelo rito comum.Requer a concessão de efeito suspensivo e no
mérito que seja admitida a cumulação dos pedidos de divórcio e reconhecimento de união estável no
mesmo processo.É o necessário.DECIDO.O recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932,
III do CPC/2015, eis que é manifestamente inadmissível face o não preenchimento do requisito de
admissibilidade recursal do seu cabimento.Cediço é que a todo recurso existem algumas condições de
admissibilidade que necessitam estarem presentes para que o juízoad quempossa proferir o julgamento do
mérito no recurso.Esses requisitos de admissibilidade classificam-se em dois grupos: a) requisitos
intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao
modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.No presente caso,
merece destaque a análise do cabimento.De acordo com o art. 1.015 do CPC, para o ato judicial ser objeto
de agravo, ele precisa ser, obrigatoriamente, uma decisão interlocutória,ex vi: Art. 1.015. Cabe agravo de
instrumento contra asdecisões interlocutóriasque versarem sobre:(...) Não se pode olvidar que o agravo é
o recurso cabível para impugnar decisão interlocutória, que é o pronunciamento do juiz que soluciona
questão incidente, no curso do processo, sem pôr termo a ele.No caso em tela, não se vislumbra decisão
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interlocutória, porquanto se trata de despacho facultando ao agravante emendar à inicial, sem o cunho
decisório que reveste as decisões interlocutórias, e que poderia ensejar a recorribilidade por meio de
agravo, sendo irrecorrível conforme disciplina o art. 1.001 do CPC/2015. Art. 1.001. Dos despachos não
cabe recurso.Em compasso com a argumentação delineada, é a posição jurisprudencial: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
DECISÃO IRRECORRÍVEL.A determinação de emenda à inicial não causa gravame à parte. É mero
despacho de expediente, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta Corte.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.(TJ-RS, AI 70054114848 RS, Data da Publicação 24/04/2013) PROCESSO
CIVIL. RECURSO DE AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICAL. DESPACHO DE
MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.1. Agravo de instrumento
com objetivo de reformar despacho que determinou ao autor a emenda a inicial. 2. A decisão recorrida não
possui caráter decisório, pois se trata de despacho de mero expediente, mostrando-se inviável a
interposição de agravo de instrumento. 3. Recurso de agravo de improvido.(TJ-PE AGV
175478820128170000 PE 0020307-10.2012.8.17.0000, Data da Publicação 10/01/2013). Certo é que a
determinação de emenda a inicial não tem cunho decisório. Portanto, tal pronunciamento judicial é
irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015.Ante o exposto,NÃO CONHEÇOdo presente Agravo de
Instrumentopor ser manifestamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 1.001 c/c art. 1.015do CPC,
uma vez que não preenchido um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento, ante a
ausência de previsão legal para interposição de agravo em face de despacho que faculta a parte a
emenda a petição inicial.Oficie-se ao juízoa quocomunicando a presente decisão.Após o trânsito em
julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição e associe-se aos autos eletrônicos principais.Belém-PA,
16 de julho de 2019. José RobertoPinheiro MaiaBezerraJúnior Desembargador - Relator  

 
 
 
Número do processo: 0802983-11.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: VOTORANTIM
CIMENTOS N/NE S/A Participação: ADVOGADO Nome: CASSIO CHAVES CUNHAOAB: 12268/PA
Part ic ipação:  AGRAVADO Nome: JOAO NORMANDO ALVES DA MOTA -  MEPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ
ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIORAGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0802983-
11.2019.8.14.0000AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/ANome: VOTORANTIM CIMENTOS
N/NE S/AEndereço: Edifício Poty, 27, Rua Madre de Deus 27, Recife, RECIFE - PE - CEP: 50030-
906Advogado: CASSIO CHAVES CUNHA OAB: PA12268-A Endereço: desconhecidoAGRAVADO: JOAO
NORMANDO ALVES DA MOTA - MENome: JOAO NORMANDO ALVES DA MOTA - MEEndereço: Vila
Irmã Adelaide, 530, - de 457/458 a 730/731, Caiçara, CASTANHAL - PA - CEP: 68744-
620DESPACHOTrata-se de Agravo de Instrumento interposto porVOTORANTIM CIMENTOS N/NE
S.A(Num. 1656666-Pág.1/7)contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Castanhal, nos autos daAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, em cumprimento de
sentença (processo n º 0003771-65.2008.814.0015),proposta pelo AgravanteJOÃO NORMANDO ALVES
DA MOTA ? ME,in verbis:(...)Ante o exposto, determino que a exequente apresente o cálculo de acordo
com os parâmetros acima delineados para o prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze)
dias.P.R.ICumpra-se(...)Analisando estes autos e considerando que os autos principais são físicos,
constata-se que a Recorrente não anexou os documentos, no Sistema do PJe, de modo adequado,
dificultando o exame dos autos eletrônicos por este Juízo, bem como o exercício do contraditório e da
ampla defesa pela parte adversa, na medida em que não foram devidamenteclassificados e identificados,
com a corretadescriçãodo teor de cada documento no campo próprio do sistema PJe. Ressalte-se que
sequer identificou os documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I do CPC.Dispõe a Resolução nº
185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 17, parágrafo único, nessa hipótese, assim dispõe
?in verbis?:Art. 17. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e
organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos.Parágrafo único. Quando a forma de
apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.Na mesma linha, a
Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP, deste E. Tribunal, publicada no Diário da Justiça nº 6434, de
29/05/2018, que regulamenta a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário
deste Estado, dispõe em seu art. 6º, § 8º, III e IX que:Art. 6º Os atos processuais que passarem a ser
regidos por esta Portaria, de acordo com o cronograma de implantação do PJe, terão registro,
visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico e serão assinados digitalmente.
(...)§ 8º Incumbirá ao usuário do Sistema PJe o correto cadastramento dos dados solicitados no formulário
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eletrônico, sendo de sua responsabilidade as consequências decorrentes de seu mau preenchimento e
perda de prazo para conhecimento de medidas urgentes, bem como: (...)III a equivalência entre os dados
informados e os constantes da petição remetida, considerando a correta classificação dos tipos de
documentos e suarespectiva identificação no sistema; (...) IXa correta descrição, a indexação e a
ordenação daspeças processuais e dos documentos transmitidos;(...)Ademais, ressalte-se que os
diretores eleitos através da ata das assembleias gerais extraordinária e ordinária realizada
cumulativamente (Num. 1656667-Pág.1/6 não coincidem com os diretores que outorgaram poderes aos
advogados que figuram na procuração particular de Num. 1656669-Pág.1/2, de modo que inviabiliza a
verificação da regularidade de representação.Nesse sentido,INTIME-SE a Recorrentepara que saneie, no
prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de não conhecimento
do presente Recurso, os seguintes vícios de formação:I- Saneieo vício apontado neste despacho,
classificando e identificando os documentos de forma adequada, inserindo no campo próprio do sistema
PJe a correta descrição do teor de cada documento juntado aos autos, de modo a facilitar o exame dos
autos eletrônicos, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 185/2013, do CNJ e da Portaria
Conjunta nº 001/2018-GP/VP, deste E. Tribunal,identificando, ainda, os documentos obrigatórios dispostos
no art. 1.017, I, do CPC.II- Saneie o vício de representação apontado no presente despacho. Por fim,
considerando a certidão emitida pela UNAJ de Num. 1841547-Pág.1/2, certificando que a falha no sistema
do TJPA, a qual impossibilitou ao Agravante o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do
presente Recurso, defiro o pedido constante na petição de Num. 1797224-Pág.1, de devolução da
diferença do recolhimento que caracterizou o preparo recursal realizado em dobro, constante nos Num.
1797225-Pág.1 e Num. 1797233-Pág.1. Após, retornem conclusos.Belém-PA, 16 de julho de 2019. José
RobertoPinheiro MaiaBezerraJúnior Desembargador ? Relator  

 
 
 
Número do processo: 0802386-42.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BRADESCO
SAUDE S/A Participação: ADVOGADO Nome: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCIOAB: 15674/PA
Par t i c ipação :  AGRAVADO Nome:  CRISTOVAO VASCONCELOS OLEGARIOPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ
ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIORAGRAVO DE INSTRUMENTO (202):0802386-
42.2019.8.14.0000AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/ANome: BRADESCO SAUDE S/AEndereço:
Bradesco Seguros S/A, Rua Barão de Itapagipe 225, Rio Comprido, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20261-
9 0 1 A d v o g a d o :  K A R I N A  D E  A L M E I D A  B A T I S T U C I  O A B :  P A 1 5 6 7 4 - A  E n d e r e ç o :
desconhecidoAGRAVADO: CRISTOVAO VASCONCELOS OLEGARIONome: CRISTOVAO
VASCONCELOS OLEGARIOEndereço: Avenida Gentil Bittencourt, 1014, apt. 2602, Nazaré, BELéM - PA -
CEP: 66040-174DECISÃO MONOCRÁTICATrata-se de Agravo de Instrumento compedido de efeito
suspensivo (Num. 1560272 ? Pág. 1/9) interposto porBRADESCO SAÚDE S/Acontra decisão proferida
pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autosAÇÃO DE ANULAÇÃO DA
CLAUSULA CONTRATUAL DE CARÊNCIA NO CASO DE EMERGÊNCIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E
PEDIDO LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS(processo nº:
0810034-432019.814.0301), ajuizada pelo Agravado,CRISTOVÃO VASCONCELOS OLEGÁRIO,que
determinou que a agravante de forma imediata autorize e custeie o tratamento médico-hospitalar
necessário para fazer frente à enfermidade, sobretudo a quimioterapia, sob pena de multa diária de R$
2.000,00 limitada a R$ 100.000,00.Em suas razões recursais de Num. 1813587-Pág.1/12 requerendo a
concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.Determinei a intimação do Agravante
para que juntasse aos autos o documento ?Relatório de conta do processo?, sob pena de deserção.
(Num. 1818170 ? Pág. 1/2).Posteriormente, o Agravante peticionou novamente requerendo a desistência
do presente recurso, conforme petição no Num. 1871883-Pág.1.É o relatório.DECIDO.O Agravante requer
a desistência do presente Recurso, conforme se depreende através da petição de Num. 1871883-Pág.1,
protocolada por advogado regularmente habilitado e com poderes para tanto. Nesse sentido, dispõe o art.
998, do CPC que: ?O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos
litisconsortes, desistir do recurso?.Assim, cabe ao magistrado homologar o pleito de desistência, restando,
por via de consequência, prejudicado o recurso, ante a perda do interesse recursal, o que ocorre na
espécie.A jurisprudência assim tem decidido:Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE
VIZ INHANÇA.  AÇÃO INDENIZATÓRIA .PEDIDO DE DESISTÊNCIA  DO RECURSO.
HOMOLOGAÇÃO.Nos termos do art. 998, do novo Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a
qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. No caso,
informando a parte não ter mais interesse no julgamento do agravo, deve ser homologada a desistência,
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restando prejudicado o exame do recurso, ante a perda do objeto. Jurisprudência da Corte.
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento Nº 70073017923, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 31/03/2017). (Grifei). Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO.PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. A parte
recorrente pode, a qualquer tempo, desistir do recurso, mesmo sem a anuência do recorrido, nos termos
do art. 998 do Código de Processo Civil. Com a desistência do agravo de instrumento interposto,em
decorrência de composição efetuada entre as partes,ocorre a perda do objeto recurso, restando
prejudicada a sua análise. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº
70072875701, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella
Villarinho, Julgado em 30/03/2017). (Grifei). Ante o exposto,HOMOLOGOa desistência do Recurso e,
consequentemente,NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumentopor estar prejudicado, em face da perda do
interesse recursal, com fulcro no art. 932, III, do CPC.Comunique-se esta decisão ao Juízoa quo.Após, dê-
se baixa na distribuição e associe-se aos autos eletrônicos principais. Belém-PA, 16 de julho de 2019.
José RobertoPinheiro MaiaBezerraJúniorDesembargador- Relator 

 
 
 
Número do processo: 0802081-92.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: ANTONIO
CLAUDIO PEREIRA DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS
LEITEOAB: 16194 Participação: ADVOGADO Nome: MARCIA ELIANE CUNHA DIASOAB: 24352/PA
Participação: ADVOGADO Nome: STEPHANIE CAROLINE DA SILVA COELHOOAB: 24304/PA
Participação: AGRAVADO Nome: PAYSANDU SPORT CLUB Participação: ADVOGADO Nome:
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRESOAB: 12401/PA Participação: ADVOGADO Nome: RENATA
FRANCO MUNIZOAB: 50000A1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802081-92.2018.8.14.0000.COMARCA DE BELÉM -
PA (7ª VARA CÍVEL).AGRAVANTE: PAYSANDU SPORT CLUB.ADVOGADO:RENATA HACHEM
FRANCO MUNIZ CORDEIRO (OAB/PA N. 11.655)AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA
COSTA.ADVOGADO:RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS LEITE(OAB/PA n. 16.194).RELATORA: Desª.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. D E S P A C H O Vistos etc. I - Intime-se a parte agravada para
apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2º do
CPC/15. II - Após, conclusos. Cumpra-se. Belém - PA, 16 de julho de 2019. Desa.MARIA DO
CÉOMACIELCOUTINHORelatora  

 
 
 
Número do processo: 0000152-90.2009.8.14.0091 Participação: SENTENCIANTE Nome: JUÍZO DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA Participação: SENTENCIADO Nome: HUMBERTO
SALVADOR FILHO Participação: SENTENCIADO Nome: PARA MINISTERIO PUBLICOTRIBUNAL DE
J U S T I Ç A  D O  E S T A D O  D O  P A R Á  R E M E S S A  N E C E S S Á R I A  ( 1 9 9 )  -  0 0 0 0 1 5 2 -
9 0 . 2 0 0 9 . 8 . 1 4 . 0 0 9 1 S E N T E N C I A N T E :  J U Í Z O  D E  D I R E I T O  D A  V A R A  Ú N I C A  D E
SALVATERRASENTENCIADO:  HUMBERTO SALVADOR FILHO,  PARA MINISTERIO
PUBLICOREPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICORELATOR(A):Desembargadora NADJA
NARA COBRA MEDA EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. LEI Nº 8.429/92. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADAS.
ATOS ÍMPROBOS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.1 - A norma do art. 11 da Lei
8.429/92 prevê tipo aberto que engloba toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Cumpre ressaltar, porém, que os atos
de improbidade administrativa descritos no referido dispositivo dependem da presença do dolo genérico,
dispensando a demonstração do dolo específico e a ocorrência de dano para a Administração Pública ou
enriquecimento ilícito do agente2 - O Sentenciado teve a sua prestação de contas rejeitada, ante ao
pagamento indevido efetuado ao Prefeito e Vice-Prefeito; descontrole financeiro, resultando numa ?receita
a comprovar? de R$ 21.366,37 e; Falta de controle adequado na comprovação da aplicação dos recursos
do FUNDEF.3 ? Assim, não há como ser julgada improcedente a presente ação civil pública, uma vez que
caracterizada a hipótese contida no art. 11 da Lei nº 8.429/92, devendo, por conseguinte, ser condenado o
réu, nos termos do art. 12, III, do mesmo texto legal (LIA)4 ? Em sede de Reexame, Sentença Reformada.
ACÓRDÃOACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer e dar provimentoao Reexame
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Necessário, para fins de reformar a Sentença de 1º Grau, julgando-se procedente a demanda, nos termos
do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de
julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães
Nascimento. RELATÓRIO Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO em face da sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra, que julgou improcedente a ação civil pública por improbidade
administrativa.Consta da peça inicial (ID nº 1621004 ? Pág. 03/11) que o ex-gestor municipal, HUMBERTO
SALVADOR FILHO, teve sua prestação de contas referente ao exercício financeiro de 1999, julgadas e
rejeitas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, conforme se extrai da Resolução nº
7.564.A auditoria, dentre outras irregularidades, apontou para a intempestividade na remessa dos
demonstrativos financeiros, despesas orçamentárias incorretas, balanço financeiro incorreto e ausência de
comprovação de aplicação de recursos, sendo o ex-prefeito penalizado pelo TCM a recolher multas aos
cofres públicos pelas condutas danosas.Os atos atribuídos ao ex-prefeito estão resumidos na Resolução
nº 7.564, proveniente do Tribunal de Contas dos Municípios, pela qual o Órgão de Contas recomendou à
Câmara Municipal (lembramos que o TCM não reprova as contas do Gestor Municipal, mas sim a Câmara)
a não-aprovação das contas da Prefeitura Municipal, exercício financeiro de 1999, de responsabilidade do
requerido, pelos seguintes motivos: não cumprimento dos prazos legais; não remessa para cadastro da lei
orçamentária; despesa orçamentária incorreta; não remessa dos anexos nº 8, 12, 14, 15, 16 e 17 da lei
federal 4320/64; Balanço financeiro incorreto, resultando, inclusive, no lançamento a conta ?Agente
ordenador? da importância de R$153.260,63; aplicação dos recursos do FUNDEF em ?outras despesas?
em percentual superior ao máximo permitido de 40% conforme determina a lei 9424/96; não remessa do
parecer do conselho de controle do FUNDEF; pagamento a maior dos gestores municipais, num total de
R$-37.800,00; ausência de comprovante de despesa para a NE 0720; não retenção e recolhimento do
INSS para a Previdência social, dos comissionados e gestores municipais.Como resultado das
irregularidades apontadas, o TCM aplicou ao requerido multas pelo pagamento a maior dos subsídios,
pela remessa do orçamento e balanço geral fora do prazo legal, pelo descontrole na Execução Financeira,
pela não retenção do IR na fonte e pela sonegação de documentos e desrespeito às normais
legais.Instado a realizar o pagamento, o Demandado quedou-se inerte, dando causa ao ajuizamento da
Ação de Improbidade pelo D. Ministério Público.O Juízo Sentenciante determinou a notificação do
requerido, para apresentar manifestação prévia (ID nº 1621014 - Pág. 1).Após notificado, o requerido nos
termos do art. 17 §7º da Lei 8.249/92, apresentou manifestação no ID nº 1621015, onde aduziu a
prescrição da ação de improbidade, uma vez que o ex-gestor exerceu dois mandatos distintos (de 1997 a
2000 e de 2001 a 2004) e o termo inicial da prescrição quinquenal deveria ser contado a partir da data de
término do primeiro mandato.Sustentou a ilegitimidade do Ministério Público para ingressar com a referida
ação, devendo a pessoa jurídica de direito público lesada tomar as medidas legais cabíveis para reaver o
que lhe teria sido retirado ilicitamente, no caso, o Município de Salvaterra. Ao final, requereu a
improcedência total da ação.O Juízo Sentenciante, não vislumbrando na manifestação prévia, nenhum
elemento para rejeição,recebeu a Peça Inicial,conforme ID nº 1621018 - Pág. 1.Diante da não
apresentação de contestação, foi decretada a revelia do requerido, através do despacho datado de
30/06/2017.Em sentença proferida de Id-Num. 1621020, o Juízo de Piso julgou improcedente a demanda,
por entender que não restou provada a existência do elemento subjetivo DOLO na conduta do
requerido.Não havendo recurso voluntário, encaminhou-se os autos para este Egrégio Tribunal de Justiça,
para fins de Reexame de Sentença.É o Relatório. VOTO Conheço do Reexame Necessário, eis que
constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, pelo que passo à sua
análise.Cinge-se a controvérsia acerca da existência de ato de improbidade administrativa por parte do Sr.
HUMBERTO SALVADOR FILHO, em razão da rejeição pelo TCM, das contas apresentadas no exercício
financeiro de 1999.A jurisprudência do C. STJ há muito assentou que a configuração do ato de
improbidade administrativa consistente em violação dos princípios da administração pública prescinde de
comprovação de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário, eis que a lesividade, nesses casos,
decorre "in re ipsa", sendo necessária, todavia, a demonstração do dolo, ainda que genérico (REsp
1320315/DF; AgInt no REsp 1278009/MG).Destarte, demonstrado que o réu, na qualidade de prefeito,
deixou de agir de forma diligente ao não remeter a prestação de contas tempestivamente e não destinar os
recursos públicos de forma adequada.Consta ainda dos autos que houve aplicação em outras despesas
das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB) além do limite legal, bem como o pagamento a maior de
remuneração aos gestores municipais.Assim, não há como ser julgada improcedente a presente ação civil
pública, uma vez que caracterizada a hipótese contida no art. 11, II e VI, da Lei nº 8.429/92, devendo, por
conseguinte, ser condenado o réu, nos termos do art. 12, III, do mesmo texto legal (LIA).Quanto ao
elemento subjetivo da conduta, é pacífica a orientação do STJ no sentido de que a "lesão a princípios
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administrativos contida no art. 11 da Lei n. 8.429/92 não exige dolo específico na conduta do agente nem
prova da lesão ao erário. Basta a vontade de praticar o ato descrito na norma para ficar configurado o ato
de improbidade" (STJ, AgRg no REsp 1.100.213/PR, Rel. Min. Humberto Martins).Assim, não se pode
afastar o dolo do réu/recorrente na prática de tais condutas, já que, para a caracterização desse elemento
subjetivo, basta a presença da vontade livre e consciente do agente para praticar determinada conduta,
sendo esta a hipótese dos autos.Desta feita, não há de prevalecer o argumento de que o réu não teve a
intenção de desobedecer às normas públicas, eis que era seu dever como agente público, sobretudo como
agente político experiente, conhecer minimamente as normas e protocolos que deve seguir na condução
dos recursos e serviços públicos.Com efeito, na hipótese dos autos, cuidando-se da prática de ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11, II e VI, da Lei
8.429/92), é de aplicar-se o previsto no art. 12, II, da mesma lei, que assim dispõe, in verbis:Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).II -
na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos
de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; Não
se ignora que, segundo jurisprudência do STJ, para a configuração dos tipos descritos no artigo 11 da lei
8.429/92, é desnecessária a demonstração do dano (REsp 1214605/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 13/06/2013). Entretanto, para que haja a aplicação da
sanção de ressarcimento integral dos valores públicos, dos quais não houve a devida prestação de contas,
faz-se necessária a comprovação do efetivo dano causado ao erário, causado pela malversação do
dinheiro público ou apropriação indevida por parte do acusado.Essa conclusão encontra reforço no que se
acha disposto no artigo 21, I, da lei 8.8429/92, segundo o qual?a aplicação das sanções previstas nesta lei
independe (I) da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de
ressarcimento?.Além disso, o relatório técnico juntado aos autos, do Tribunal de Contas dos Municípios ?
TCM, constatou diversas irregularidade nas contas apresentadas, entre elas: balanço financeiro
incompleto; ausência de comprovante de despesa; despesa orçamentária incorreta; etc.Logo, é cristalina a
efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, uma vez que o sentenciado deixou de prestar contas do
dinheiro público gasto em seu governo.De igual modo, o C. STJ já deliberou que, no campo da
improbidade administrativa, a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento
é inescusável, evidencia a presença de dolo, sendo descabido cogitar-se de aplicação do princípio da
insignificância (AgRg no AREsp 20.747/SP; MS 21.715/DF).No que tange a legitimidade do Parquet para
interpor Ação Civil Pública por Ato de Improbidade e o prazo prescricional, vejamos as seguintes teses
firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça:TESE 2 - O Ministério Público tem legitimidade ad causam para
a propositura de Ação Civil Pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, recorrentes de atos de
improbidade.TESE 14 - No caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do prazo prescricional nas
ações de improbidade administrativa deve ser contado a partir do término do último mandato.Ante o
exposto, reformo a sentença do Juízo de piso, para CONDENAR o requerido HUMBERTO SALVADOR
FILHO,pela pratica de ato de improbidade administrativa, aplicando-lhe as seguintes sançõesprevistas no
art. 12, inciso II da Lei 8.429/92 , quais sejam: a) Suspensão dos direitos políticos por quatro anos e b)
Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de 03 (três) anos.Deixo de condenar ao ressarcimento do dano causado e multa, tendo em vista que
já houve condenação neste sentido, perante o Tribunal de Contas dos municípios ? TCM, evitando-se
assim o bis in idem.É comoVOTO.Belém, 08 de julho de 2019. Belém, 08/07/2019 
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PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO
CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que o
candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital, mesmo que o prazo de vigência do
certame já tenha expirado e não tenha ocorrido contratação precária ou temporária de terceiros durante o
período de sua vigência, tem direito à nomeação e posse em concurso público;2- A impetrante/agravada
foi aprovada no Concurso Público nº 001/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Belém - PMB,
IPAMB, para o cargo de ?Psicólogo?, na 2ª colocação, das 02 vagas disponibilizadas.3 ? Entretanto, a
Administração Pública, durante a validade do concurso, além de não nomear a impetrante/agravada, ainda
contratou temporariamente dois profissionais para o respectivo cargo.4 - Assim, restou preenchido os
requisitos para concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro Grau;5 - Recurso conhecido e não
provido.  ACÓRDÃO.Vistos,  re latados e discut idos os presentes autos de agravo de
instrumento,ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecerdo recurso enegar-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos oito dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam os presentes autos de AGRAVO DE
INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão
interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos de
Mandado de Segurança (Processo n. 0853224-90.2018.814.0103), concedeu o pedido Liminar, para
determinar a suspensão dos efeitos dos Contratos Temporários n° 050 e 051/18 formalizados pela
Impetrada, determinando, ainda, a imediata convocação, nomeação e posse da Impetrante, ao cargo
público efetivo de psicóloga junto ao IPAMB, cominando multa no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) por
dia de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seu efetivo implemento.Nas
suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese, que a decisão agravada se encontra equivocada
uma vez que a nomeação da impetrante é Direito Subjetivo da Administração Pública, bem como que o
concurso realizado pela impetrante ofereceu cargos inexistentes, além de que a determinação de
nomeação é temerária e viola a ordem pública administrativa.Ao final requer a concessão de efeito
suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a total procedência do recurso para reforma do decisum.Em
decisão monocrática de ID nº 1235291, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.Sem Contrarrazões,
conforme Certidão de ID nº 1361419O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se no ID nº 1555992,
onde pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.É o sucinto relatório. VOTO Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.O cerne do recurso gira em
torno da possibilidade ou não de manutenção da liminar deferida pelo juízo de 1º grau, que determinou a
suspensão dos efeitos dos Contratos Temporários n° 050 e 051/18 formalizados pela Impetrada, bem
como, a imediata convocação, nomeação e posse da Impetrante, ao cargo público efetivo de psicóloga
junto ao IPAMB.A Agravada se submeteu ao Concurso Público n.º 001/2017-IPAMB, para provimento do
cargo de psicólogo, classificando-se em 2º lugar, cujo edital previa 2 (duas) vagas para ingresso
imediato.Compulsando atentamente os autos, entendo que as razões elencadas pelo Município de Belém,
não foram capazes de demonstrar o desacerto da decisão agravada, que corretamente pontuou que a
recorrida tem direito a nomeação, por ter sido classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital
do certame.Admitir o contrário seria totalmente desrespeitoso com esses candidatos que estudaram e se
esforçaram para lograrem aprovação, ainda mais, dentro do número de vagas previstas pela
Administração como necessárias, subtendendo-se que necessitava desses novos servidores para o
desempenho de suas funções, justificando plenamente a nomeação e posse. Afinal, o prejuízo diante da
não nomeação dos classificados no concurso afetaria não apenas aos postulantes ao cargo público, mas
sim a toda coletividade, que sofreria com a piora dos serviços públicos por ausência de pessoal ou, com a
contratação indevida de servidores temporários para ocuparem os cargos de servidores efetivos.Neste
sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que aqueles candidatos
aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto em edital possuem direito à
nomeação e posse, pois a Administração fica vinculada à previsão editalícia, consoante se verifica do
seguinte precedente, in verbis:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade para
a abertura da instância especial, é admitido não só na forma explícita, mas também implícita, não
dispensando, nos dois casos, o necessário debate da matéria controvertida, o que não ocorreu. Logo,
incide o enunciado 211 da Súmula de jurisprudência desta Corte.2. A aprovação em concurso público
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dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo
de ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado, conforme jurisprudência
pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, que se manifestou em sede de repercussão geral (RE
598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3.10.2012). Precedentes: RMS 30.539/PR, Rel. Min. NEFI
CORDEIRO, DJe 25.6.2015; AgRg no RMS 28.823/MS, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, DJe
26.6.2012.3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES/PE desprovido. (AgRg no AREsp
746.558/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016,
DJe 29/06/2016). Grifei Sobre o tema trago a colação alguns julgados deste Egrégio TJE/PA, in
verbis:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. 1 A
prejudicial de decadência não prospera, uma vez que o Concurso Público foi homologado em 20/6/2013
(fl. 75), cujo prazo de validade era de 2 (dois) anos, exaurindo-se em 20/6/2015. O Mandado de
Segurança foi proposto em 6/10/2015, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias disposto no art. 23 da
Lei nº 12.016/09; 2 O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu
que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital, mesmo que o prazo de vigência
do certame já tenha expirado e não tenha ocorrido contratação precária ou temporária de terceiros durante
o período de sua vigência, tem direito à nomeação e posse em concurso público; 3 ? Constato que a
impetrante/agravada foi aprovada no Concurso Público nº 01/2012, realizado pela Prefeitura Municipal de
Belém PMB, Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, para o cargo de Assistente de Administração-
Belém, na 197ª colocação, das 300 vagas disponibilizadas conforme Anexo 03 - Informações de Cargos
(fls. 69 verso); 4 Presentes os requisitos, a liminar deve ser mantida; 5 Recurso conhecido, porém
desprovido. (2016.04894108-44, 168.757, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª
CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, publicado em 2016-12-07). EMENTA: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. PREFEITO É AUTORIDADE COATORA PARA O ATO PRETENDIDO. APROVAÇÃO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO A NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. O Município
de Belém voltou-se contra decisão que determinou que o Agravado fosse convocado para ocupar vaga em
concurso público, o qual foi aprovado dentro do número de vagas. II. O prefeito é autoridade coatora no
tocante a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público municipal. III. No presente caso,
o Agravado foi aprovado e classificado na 11ª colocação das 15 vagas ofertadas no edital para o cargo de
auxiliar de manutenção no concurso da Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN). O edital do
concurso foi homologado em 10 de maio de 2013 e expirou em 09 de maio de 2015. IV - Os candidatos
aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto em edital possuem direito à
nomeação e posse, pois a Administração fica vinculada à previsão editalícia. Precedentes STJ. V. Recurso
conhecido e desprovido. (2016.04798890-33, 168.346, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão
Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-30). EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADQUIRIDO A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO
APROVADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2016.04447273-09, 167.127, Rel. EZILDA PASTANA
MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-
07) A alegação de que inexistem verbas suficientes para remuneração dos aprovados não merece
guarida, na medida em que, quando da publicação do edital de concurso público, já é feita a previsão
orçamentária dos gastos necessários para tanto, de maneira que não advirá prejuízos ao ente público em
decorrência da nomeação dos mesmos, mesmo porque prestarão o serviço público de sua
alçada.Ressalto que em casos de nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, não
se aplica a regra estabelecida no §3º do art. 1º da lei nº 8.437/92. Senão vejamos o entendimento do
STJ:EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATOS APROVADOS.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no REsp 1234859/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012). Outrossim, o dever de boa-fé da
Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das
vagas do concurso público, ressaltando que a expectativa de direito, convola-se em direito subjetivo
quando da contratação precária e, de toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do
número de vagas deve ser devidamente motivada e, portanto, submetida ao controle pelo Poder
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Judiciário.Portanto, tenho que a fumaça do bom direito, requisito para a concessão da liminar pelo Juízo
de piso, restou configurada, uma vez que a impetrante/agravada possui direito líquido e certo para ser
nomeada ao cargo que foi aprovada.De igual modo, quanto ao perigo na demora, entendo que se
apresenta a favor da impetrante/agravada, pois investiu tempo e dinheiro para ser aprovada no concurso e
ter que aguardar o deslinde do processo, certamente lhe traria dano de difícil reparação.Ante o exposto,
ratificando a manifestação do Órgão Ministerial,conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, devendo
a decisão combatida permanecer inalterada, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.É como
voto.Belém, 08 de julho de 2019. Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo:  0024132-39.2009.8 .14 .0301 Par t i c ipação:  APELANTE Nome:
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM Participação: APELADO
Nome: ARISTEU ANGELIM VERCOSA FILHO Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA
LOUCHARD PIRESOAB: 7316PROCESSO Nº 0024132-39.2009.8.14.0301APELAÇÃO CÍVEL1ª TURMA
DE DIREITO PÚBLICOAPELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE
BELEMAPELADO: ARISTEU ANGELIM VERCOSA FILHOADVOGADO: Ana Cristina Louchard Pires
OAB/PA 4316RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO DESPACHO Da análise dos
autos, observo que o apelado, sr. ARISTEU ANGELIM VERCOSA FILHO não possui advogado habilitado
nos autos, estando sua representação processual irregular.Desta forma, determino aintimação do apelado
para regularização da representação, com juntada de procuração, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
aplicação do disposto no art. 76, § 2º II do CPC.Após, ao Ministério Público para os fins de
direito.Publique-se. Intime-se.Belém, 15 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIAREGINA DE
LIMAPINHEIRORelatora  
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Participação: APELANTE Nome: CARMY BRASIL MARQUES Participação: ADVOGADO Nome: SOPHIA
NOGUEIRA FARIAOAB: 669 Participação: APELANTE Nome: SANDRA DO SOCORRO SANTOS
ALBUQUERQUE Participação: ADVOGADO Nome: SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB: 669 Participação:
APELANTE Nome: BERENICE FARIAS Participação: ADVOGADO Nome: SOPHIA NOGUEIRA
FARIAOAB: 669 Participação: APELANTE Nome: SIMONE SEILA DE FIGUEIREDO Participação:
ADVOGADO Nome: SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB: 669 Participação: APELANTE Nome: VERA LUCIA
COELHO FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB: 669
Participação: APELANTE Nome: CARLOS IVAN VAZ DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome:
SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB: 669 Participação: APELANTE Nome: CARMEN LUCIA CAMPELO
PALHETA Participação: ADVOGADO Nome: SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB: 669 Participação:
APELANTE Nome: REJANE MARIA DA COSTA OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: SOPHIA
NOGUEIRA FARIAOAB: 669 Participação: APELANTE Nome: NECY MARIA TRINDADE RODRIGUES
Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO RAFAEL SILVA CORREAOAB: 27930/PA Participação:
ADVOGADO Nome: SOPHIA NOGUEIRA FARIAOAB: 669 Participação: APELADO Nome: MUNICIPIO
DE ANANINDEUATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0018042-
59.2016.8.14.0006APELANTE: ATILA SILVANA ESPIRITO SANTO BASTOS, CARMY BRASIL
MARQUES, SANDRA DO SOCORRO SANTOS ALBUQUERQUE, BERENICE FARIAS, SIMONE SEILA
DE FIGUEIREDO, VERA LUCIA COELHO FERREIRA, CARLOS IVAN VAZ DOS SANTOS, CARMEN
LUCIA CAMPELO PALHETA, REJANE MARIA DA COSTA OLIVEIRA, NECY MARIA TRINDADE
RODRIGUESAPELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUAREPRESENTANTE: MUNICIPIO DE
ANANINDEUARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO
CÍVEL. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA
LEI  MUNICIPAL N. º  851 /86 ,  MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA
REVOGAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37
DO STF.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1- Os professores da rede pública do
Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86,
mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de
gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a
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necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal
n.º 1.248/95 prevê de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º,
do Decreto-Lei n.º4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram
o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da
gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. 2- Todavia, o
recurso merece ser parcialmente provido, no sentido de reconhecer o direito adquirido a percepção da
Gratificação de Ensino Superior apenas à apelante Carmy Brasil Marques, bem como pagamento
retroativo das parcelas que não lhe foram pagas, devendo ser observado o prazo quinquenal, consoante o
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.3- Assim, na esteira do parecer ministerial, recurso conhecido e
parcialmente provido. Vistos, etc. ACÓRDÃO ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a
egrégia 2ª Turma deDireito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos oito dias do mês de julho de 2019.Estejulgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Trata-se deAPELAÇÃOinterposto porATILA SILVANA
ESPIRITO SANTO BASTOS E OUTROS,em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara da
Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial daAÇÃO
DE COBRANÇA, proposta pelos ora apelantes.Inconformados, os autores interpuseram recurso de
apelação (ID 1615220, págs. 1-12), pugnando pela reforma da sentença guerreada por entender que a
GNS prevista na Lei Municipal nº 851/1986 é devida aos servidores, em razão da referida garantia já ter
sido incorporada ao rol de direitos adquiridos dos professores que adentraram no serviço público municipal
em data anterior a revogação da referida norma.Em contrarrazões (ID 1615221, págs. 1-10), o Município
de Ananindeua pugna pelo desprovimento do recurso, sob os mesmos argumentos expostos em
contestação.O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio deste Procurador de Justiça,
manifestou-se peloCONHECIMENTO e PARCIALPROVIMENTOdo presente recurso de apelação, para
que a sentença prolatada pelo juízoa quoseja modificada, tão somente, para reconhecer o direito adquirido
a percepção da Gratificação de Ensino Superior apenas à apelanteCARMYBRASIL MARQUES, bem como
ao pagamento retroativo das parcelas que não lhe foram pagas observado o prazo prescricional constante
no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.É o relatório. VOTO Apelação satisfaz os pressupostos de
admissibilidade recursal e deve ser conhecida.Ainsurgência recursal decorre da controvérsia sobre o
direito dos apelantes, que são servidores do magistério público do Município de Ananindeua, receber
gratificação de nível superior, na forma reconhecida na sentença de procedência do pedido,
fundamentadano art. 18 da Lei Municipal n.º 851/86,nos seguintes termos: ?Art. 18 ? Ao funcionário do
magistério, serão concedidas as seguintes vantagens:I ?Gratificação aferível superior dos portadores de
licenciatura plena na ordem de 60% sobre o vencimento base.? Em recente pronunciamento, está egrégia
2.ª Turma de Direito Público proferiu acórdão sobre a matéria, em Voto de lavra da Desembargadora Luzia
Nadja Guimarães Nascimento, nos autos do processo n.º0043529-65.2015.8.14.0006, julgado em
10/05/2018, conhecendo e dando provimento a apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente
o pedido de recebimento da gratificação de nível superior pelos professores da rede pública municipal de
ensino, que ingressaram no cargo após arevogação da Lei Municipal n.º 851/86, tendo em vista a
ausência de previsão legal, inclusive debase de incidência e do percentual a ser pago, conforme a
seguinte ementa: APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE
ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR
CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL
SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. Os professores da rede pública do Município de Ananindeua
ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível
superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior,
tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação
da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma
expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de
04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais
se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de
previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade.
(2018.01885206-26, 189.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11). Isto porque, em
suas disposições finais a Lei Municipal n.º 1.248/95 estabeleceu de forma expressa a revogaçãoda Lei
Municipal n.º 851/86, conforme se verifica do disposto noart. 44 da Lei Municipal n.º 1.248/95, in verbis:
?Art. 44 ? Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996,revogando-se as disposições em
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contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986e 1012 de 08 de julho de 1991.?
Analisando os autos, entendo aplicável a espécie os fundamentos consignados no precedente retro
mencionado, pois apesar das apelantes terem ingressado no cargo quando ainda se encontrava vigentea
Lei Municipal n.º 851/86,conforme documentos nos autos (Id. nº 1615203 - 1615208), verifico que somente
obtiveram o nível superior após a revogação do referido diploma legal, conforme consta dos diplomas
apresentados.Logo, somente preencheram todos os requisitos legais quando já não se encontravam mais
vigente o diploma legal que fixava os parâmetros para recebimento do benefício.Assim, vislumbra-se da
análise dos documentos acostados à inicial que os servidores ingressaram no serviço público durante a
vigência da Lei Municipal nº 851/1986, e que, contudo, a grande maioria apenas concluiu o ensino superior
em datas posteriores a entrada em vigor da Lei 1.248/1995, excetuando-se a servidoraCarmy Brasil
Marques, que, de acordo com o diploma constante em ID 1615208, pág. 18, recebeu o título de
licenciatura plena em 27/01/1995, perfazendo, assim, os requisitos autorizadores de que tratava a Lei nº
851/1986 durante a sua vigência, possuindo, portanto, direito adquirido a Gratificação de Ensino
Superior.Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço da apelação e dou-lhe parcial
provimento para reformar a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.É como Voto.Belém/PA, 08
de julho de 2019. DESA. NADJA NARA COBRA MEDA RELATORA Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0004024-57.2009.8.14.0040 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS Participação: APELADO Nome: BANCO ABN AMRO REAL S.A. Participação:
ADVOGADO Nome: MARIA RITA FERRAGUTOAB: 128779/SPTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ APELAÇÃO (198)  -  0004024-57 .2009 .8 .14 .0040APELANTE:  MUNICIPIO DE
PARAUAPEBASREPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBASAPELADO: BANCO ABN AMRO
REAL S.A.RELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA
EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2001. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1- Se o crédito foi constituído em 21 de outubro de
2003, a execução fiscal deveria ter sido proposta até 21 de outubro de 2008, tendo sido ajuizada somente
em 13 de maio de 2009, conforme papeleta do processo, Id. nº 1536578 - pág. 06.2- Dessa forma, ocorreu
a prescrição originária do crédito tributário, vez que ocorreu mais de 05 (cinco) anos entre a constituição
do crédito e o ajuizamento da execução, já que o apelante/exequente não diligenciou a ação de execução
fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN.3- Ante o exposto e acompanhando
o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento. ACÓRDÃO ACORDAMos Exmos.
Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, à unanimidade de votos, emconhecer do recurso interposto e negar provimento, nos termos do
voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho
de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães
Nascimento. RELATÓRIO Tratam os autos deRECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,interposto
peloMUNICÍPIO DE PARAUAPEBASem face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível
e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos dosEMBARGOS ÀEXECUÇÃO,a qual julgou
procedente o pedido inicial, declarando a prescrição do crédito tributário, nos moldes a seguir transcritos
(ID nº 1536584): ?(...)Diante do exposto na fundamentação e de tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a prescrição e a extinção do crédito tributário. Por
consequência declaro EXTINTA a execução fiscal, com fulcro no artigo 924, III, CPC/15. (...) [sem grifos]A
Embargante é instituição financeira, e que na consecução de seu objetivo social, recolhe os tributos
inerentes à sua atividade, inclusive o imposto sobre serviços - ISS. Afirma que apesar de recolher
corretamente o ISS, a Municipalidade de Parauapebas distribuiu o executivo fiscal em testilha, visando o
adimplemento de suposta ausência de recolhimento do ISS no importe de R$ 9.518,10, atinentes ao ano
de 2001.Diante disso, opôs Embargos à Execução a fim de anular o título executivo que originou o
executivo fiscal combatido, seja pela prescrição que fulminou o direito fazendário, pelo patente
cerceamento de defesa, em vista a impossibilidade de aferir quais subcontas foram autuadas, seja pela
impossibilidade de oneração, pelo ISS, das subcontas acima descritas, considerando-as como objeto do
lançamento de ofício. O Juízo de piso julgou procedente o pedido inicial, declarando a prescrição do
crédito tributário.OBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.opôs Embargos de Declaração (ID nº 1536585),
sustentando a omissão da r. sentença no que tange aos demais pontos suscitados em seus embargos à
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execução fiscal, quais sejam: O cerceamento do direito de defesa da Embargante, em razão da
impossibilidade de identificação da origem do crédito tributário (é impossível saber quais subcontas foram
autuadas); e a inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência que abrange atividades que não se
subsomem ao conceito de serviço.O Juízo primário conheceu dos Embargos de Declaração, e os acolheu,
por haver omissão, fundamentando as teses sustentadas pelo Banco.Inconformado, oMUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS, interpôsRecurso de Apelação(ID N° 1536589), pleiteando a reforma da sentença, sob o
fundamento que oApelado foi notificado para regularizar a situação junto a Divisão de Tributos e
transcorr ido orefer ido prazo, o mesmo ter ia 20 (v inte) dias para apresentar recurso
administrativamente.Portanto, é inquestionável que lançamento não ocorreu nesse momento, pois a
constituição definitiva do crédito, se dá com a notificação do resultado final ao sujeito passivo.Sustenta que
o juízoo quo, decide pela prescrição, alegando que o crédito foi devidamente constituído em 21/10/2003,
porém, a referida data, não corresponde com a constituição final do crédito, está se dá com a notificação
ou despacho no final do processo administrativo.Ressalta que de acordo com o Auto de Infração, a
constituição definitiva do crédito se deu através do despacho em 17 junho de 2008 e a ação de execução
fiscal foi ajuizada em 12 de maio de 2009, com a citação judicial, em 25 de maio de 2009 restando bem
claro, que não houve prescrição entre a constituição definitiva do crédito e a citação, que é o ato que
interrompe a prescrição, devendo dessa forma, rechaçada qualquer possibilidade de extinção do processo
de execução em apenso.Nesses termos, requer o conhecimento e o provimento do recurso para a reforma
da sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que a execução
fiscal tenha o seu trâmite regular.O Apeladoapresentou contrarrazões ao recurso(ID nº 1536590),
refutando os argumentos sustentados pelo Apelante, pugnando ao final, pela manutenção da decisão
guerreada.Encaminhei os autos para manifestação do Órgão Ministerial que opinou pelo conhecimento e
improvimento do recurso. É o relatório. VOTO Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.O cerne da questão gira em torno do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o
pedido inicial, declarando a prescrição do crédito tributário.Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe
de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese doImposto Sobre Serviços
(ISS), o lançamento se dá por homologação, quando se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem exame prévio da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que o auditor fiscal,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, atestando
ser devido o montante recolhido. Pois bem, consta nos autos processuais que a Certidão de Dívida Ativa
67/2008 fora emitida em 16 de julho de 2008, sendo referente ao crédito tributário constituído em 21 de
outubro de 2003 (Id. nº 1536579).O prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, para
cobrança do crédito tributário é o momento em que se constitui o credito tributário.Sendo assim, se o
crédito foi constituído em 21 de outubro de 2003, a execução fiscal deveria ter sido proposta até 21 de
outubro de 2008, tendo sido ajuizada somente em 13 de maio de 2009, conforme papeleta do processo,
Id. nº 1536578 - pág. 06.Dessa forma, ocorreu a prescrição originária do crédito tributário, vez que ocorreu
mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução, já que o
apelante/exequente não diligenciou a ação de execução fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto
no art. 174, do CTN.Assim sendo, considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na
sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se pela incidência da prescrição do direito de cobrar
judicialmente o crédito do ISS, referente ao exercício de 2001.Desse modo, acompanhando o parecer
ministerial, conheço do recurso enego-lhe provimento, para manter a decisão de primeiro grau que
decretou a prescrição originária do crédito tributário referente ao ISS do exercício do ano de 2001.É
comovoto.Belém, 08 de julho de 2019. Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0024089-05.2011.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: PARA MINISTERIO
PUBLICO Participação: APELANTE Nome: CANDIDA MARIA TEIXEIRA SALES Participação:
ADVOGADO Nome: FRANCISCA EDNA LEAL FRAGOSOOAB: 7350/PA Participação: APELADO Nome:
ESTADO DO PARATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0024089-
05.2011.8.14.0301APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, CANDIDA MARIA TEIXEIRA
S A L E S R E P R E S E N T A N T E :  P A R A  M I N I S T E R I O  P U B L I C O A P E L A D O :  E S T A D O  D O
PARAREPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATO NULO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE ESTATAL.
CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. FGTS. CABIMENTO. DIREITOS
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FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR. PRECEDENTES DO STF. RECURSO INTERPOSTO PELA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO MP PROVIDO.EM REEXAME
NECESSÁRIO, FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE ACORDO COM O ART. 1º-F
DA LEI Nº 9.494/97.I.O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n°
596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente,
reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores
que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de
inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em
concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao percebimento
do FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos. II. No caso em análise, o contrato de
trabalho perdurou pelo período de 02/04/1992 a 30/10/2008, e a autora ajuizou a ação em 13/04/2009 (Id.
1639426 - Pág. 1), dentro do lapso temporal para o ajuizamento da ação. Contudo, importa ressaltar que a
autora faz jus somente aos cinco anos anteriores do ajuizamento da ação, ou seja, deve receber o
pagamento dos valores referentes ao FGTSaté a data de 13/04/2004, em observância a prescrição
quinquenal relativa aos débitos contra a Fazenda Pública.III. O percebimento do FGTS referente ao
período trabalhado não atingido pela prescrição, não sofrerá acréscimo de 40% (quarenta por cento),
conforme restou assentado no RExt nº 705.140/RS, segundo o qual ?as contraprestações sem concurso
pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção
dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS?.IV. Fixação da
correção monetária e os juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.V. Ante o exposto, conheço do
recurso interposto porCandida Maria Teixeira Salese dou-lheparcial provimento, e conheço do recurso
interpostopelo Ministério Público do Estado do Pará e dou-lheprovimento.E em sede de Reexame
Necessário, determino a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº
9.494/97. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação da Comarca da
Capital.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer e dar parcial provimento ao
recurso interposto pela autora, e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
do Estado do Pará nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, aos dias do mês de junho de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos
por Candida Maria Teixeira Sales e Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Reclamação Trabalhista em
face do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido da autora, conforme parte dispositiva, transcritain
verbis(Id. 1639440 - Pág. 1/9):(...)Ante todo o exposto, julgoIMPROCEDENTEo pedido da parte autora, e,
em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil de 2015.Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser a parte
Autora/Sucumbente beneficiária da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios, que arbitro em R$1.000,00 (mil reais), suspendendo a cobrança em razão do benefício da
justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitado em julgado e cumpridas as formalidades
legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.Belém, 01 de setembro de 2016.(...) Alegou a
autora que foi contratada pelo Estado do Pará em 02/04/1992, através de contrato administrativo, para
exercer cargo de Médica, o qual se renovou por anos e perdurou até 31/10/2008, no entanto, afirma que
não teve depositados os valores referentes ao FGTS e nem recebeu o pagamento do saldo de salário de
outubro/2008 e as demais verbas rescisórias. Ao final, requereu o pagamento das verbas rescisórias, tais
como, 13º salário, férias simples e proporcionais, aviso prévio e FGTS por todo o período laborado mais a
multa de 40% (Id. 1639416 - Pág. 4/15).Inicialmente, o processo foi instruído na Justiça do Trabalho.
Contudo, em decisão, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de 8ª Região, com base no
posicionamento do STF, concluiu que a Justiça do Trabalho não é competente para conhecer e decidir lide
que envolva servidor público e o Estado. Assim, determinou a remessa dos autos à Justiça Comum do
Estado do Pará (Id. 1639430 - Pág. 27 - 1639431 - Pág. 5).A autora emendou a inicial (Id. 1639434 - Pág.
1/5).O Estado do Pará apresentou contestação, alegando a impossibilidade jurídica do pedido, e como
prejudicial de mérito alegou a prescrição quinquenal. No mérito, aduziu a legalidade da contratação
temporária, bem como a impossibilidade de pagamento de FGTS a servidor temporário. Por fim, pugnou
pela improcedência da ação (Id. 1639436 - Pág. 2/25).A autora apresentou réplica à contestação (Id.
1639438 ? Pág. 1/13).O Ministério Público de 1º grau se manifestou pela procedência parcial dos pedidos
da inicial (Id. 1639439 - Pág. 2/9).Em sentença, o Juízoa quojulgou improcedente os pedidos da inicial,
conforme relatado alhures (Id. 1639440 - Pág. 1/9).Inconformada com a decisão proferida, a Sra. Candida
Maria Teixeira Sales interpôs Recurso de Apelação Cível, sustentando que faz jus aos depósitos do FGTS
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em razão da nulidade do contrato temporário, por todo o período do pacto laboral, bem como a multa de
40% e as demais verbas rescisórias. Ao final, requereu o provimento do recurso (Id. 1639441 - Pág.
2/13).O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando as argumentações da apelante e pugnando
pelo desprovimento do recurso (Id. 1639442 - Pág. 2/13). Posteriormente, oParquetinterpôs apelação
cível, pugnando pela reforma da sentença no sentido de conhecer o direito aos depósitos do FGTS, sem a
multa, não atingido pela prescrição quinquenal (Id. 1639443 - Pág. 2/11).O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao apelo doParquet(Id. 1639444 - Pág. 2/15).A Sra. Candida Maria Teixeira Sales não
apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Órgão Ministerial, conforme certidão (Id. 1639444 -
Pág. 16).O Ministério Público do Estado do Pará de 2º grau se manifestou pelo conhecimento ePARCIAL
PROVIMENTO do recurso interposto pela Sra. Candida Maria Teixeira Sales, e pelo PROVIMENTO do
recurso interposto peloParquetde 1º grau, (Id. 1747230).É o relatório. VOTO Quanto ao juízo de
admissibilidade, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal,
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e
interesse para recorrer), sou pelo seu conhecimento.No que tange ao servidor temporário, é pacífico que a
admissão de servidor sem concurso público é nula, com exceção dos cargos em comissão e dos serviços
temporários. A contratação de servidor temporário é permitida pela Constituição Federal (art. 7º, inciso IX)
quando houver necessidade temporária de interesse público excepcional, devidamente comprovado.A
partir do momento em que a Administração Pública prorroga sucessivamente o vínculo com o servidor
temporário, presume-se que a excepcionalidade e a temporariedade da necessidade que gerou a
contratação findaram-se.Assim, ainda que em um primeiro momento a servidora tenha sido contratado
para serviço temporário / excepcional / por prazo determinado, sendo regido pelo Regime Jurídico-
Administrativo, a longa permanência de tal vínculo modifica a incidência desse regime, tendo em vista o
desvirtuamento da relação, passando à égide do Regime Trabalhista - CLT. Neste sentido, faz-se
importante a transcrição da lição de José dos Santos Carvalho Filho: ?Numa vertente, entende-se que
essa causa ? o fatortempo- não é idônea para converter o regime especial no regime trabalhista, noutra
advoga-se essa possibilidade em face do desvirtuamento do regime inicial. A despeito da anomalia,
parece-os melhor este último entendimento, e por mais de uma razão: a uma, porque a permanência do
servidor comprovaria a inexistência de qualquer temporariedade do vínculo, como o exige a Constituição;
a duas, porque outra orientação só prejudica o servidor, que não teria as parcelas relativas à rescisão do
contrato de trabalho, não sendo razoável sobre os efeitos da má gestão administrativa. Reitere-se,
contudo, que tal polêmica só se justifica se a pessoa federativa tiver editado a sua lei específica para o
regime especial; caso o contrário, o vínculo terá mesmo que ser trabalhista, seja temporário ou
permanente?. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 22ª Edição. Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris.2009) No presente caso, a senhoraCANDIDA MARIA TEIXEIRA SALESfoi
contratada peloESTADO DO PARÁem02/04/1992,para exercer cargo de Médica, o qual se renovou por
anos e perdurou até31/10/2008.Assim, considerando que houve a prorrogação do contrato por mais de 16
(dezesseis) anos, fica patente a excepcionalidade do vínculo, sendo a contratação totalmente desvirtuada
dos ditames legais, devendo o contrato ser declarado nulo.Quanto à possibilidade do contrato nulo
produzir efeitos, o entendimento do STF, sedimentado no julgamento do RE nº 596.478-RR, é cristalino no
sentido de que é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ? FGTS na conta de
trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, conforme ementa que ora transcrevo: Recurso extraordinário. Direito
Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.
Constitucionalidade.1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração
Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o
seu direito ao salário.2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos
termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.3. Recurso extraordinário ao qual se
nega provimento. (RE nº 596.478. Redator para Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Julgado em
13/06/2012. Divulgado em 28/20/2013). Por ocasião do julgamento, a Ministra Ellen Gracie, na condição
de relatora do recurso, proferiu voto declarando inconstitucional o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, por
entender que este afronta o artigo 37, inciso II e § 2º da Constituição Federal. Consignando que: ?(...) o
conhecimento e o cumprimento da Constituição é dever de todos, tanto das autoridades quanto dos
particulares. Na investidura em emprego público sem concurso público, ambos incorrem em violação à
Constituição, devendo suportar os ônus de tal conduta, dentre as quais a nulidade do ato.?. Contudo, os
Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Ayres Britto e Cezar Peluso acompanharam a
divergência levantada pelo Ministro Dias Toffoli, compreendendo que ?na teoria das nulidades, não há
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princípios absolutos, de modo que é possível reconhecer que, não obstante sua invalidez teórica, o ato é
suscetível de produzir alguns efeitos, dentre os quais o reconhecimento do pagamento de salário etc., e
também, neste caso específico, o depósito de Fundo de Garantia?.Deste modo, não há que se falar em
impossibilidade do contrato declarado nulo gerar efeitos, nos termos do voto proferido pelo STF.Quanto ao
direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ? FGTS, impende acrescentar o
entendimento do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se
arguia a afronta do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 aos artigos2º e 18,caput, artigo 5º, inciso XXXVI, artigo
7º, inciso III, artigo 37, inciso II e § 2º e artigo 169, inciso II, todos da Constituição Federal, nos seguintes
termos: ?Não convence o argumento segundo o qual a nulidade dos contratos de trabalho não pode gerar
direito ao FGTS. Tal raciocínio parte de um pressuposto absolutamente inadmissível, segundo o qual as
consequências da nulidade devem ser inteiramente carregadas ao trabalhador, não ao tomador do
trabalho. A falta de juridicidade de tal pressuposto se mostra ainda mais manifesta quando se tem
presente que a nulidade do contrato, por ausência de concurso, foi causada fundamentalmente pelo
contratante, não pelo empregado. É de se considerar, ademais, o inafastável fato da realidade, de que,
embora fundada em ato jurídico formalmente ilegítimo, houve a efetiva prestação do trabalho, da qual tirou
proveito a Administração contratante?. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do
empregado público, nos termos do art. 37, §2°, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador
ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.De modo que
deve se assegurar o direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público, pois a
nulidade contratual não tem caráter absoluto, uma vez que os atos praticados pelos servidores contratados
temporários são aproveitados.Vejamos ainda a ementa do acordão, relatado pelo ministro Teori Zavascki,
no RE 765.320 (com repercussão geral reconhecida):?a contratação por tempo determinado para
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade
com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em
relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao
período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990,ao levantamento dos depósitos
efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)?.Neste sentido, vejamos os seguintes
julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO -
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA - PAGAMENTO DE FGTS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO -
NATUREZA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.Por ter sido arregimentada
pela Administração Pública para prestar serviços a título temporário, a relação de prestação de serviços
estabelecida entre o Apelante e a Apelada se caracteriza como vínculo de natureza administrativa, de
forma que havendo rescisão faz jus a Recorrida ao recebimento do FGTS diante da nulidade do contrato
de trabalho celebrado.2.Mesmo no caso de nulidade da contratação, deve a Administração Pública pagar
ao funcionário, irregularmente contratado, pelos serviços a ela prestados, com observância dos direitos
assegurados pelas normas estatutárias a seus servidores públicos, sob pena de enriquecimento
ilícito.3.Em relação a condenação ao pagamento de férias e seu 1/3 (um terço) constitucional, bem como
do 13º salário, os quais o Apelante não comprovou o adimplemento, entendo pela necessidade de sua
manutenção, pois em verdade trata-se de norma constitucional de caráter cogente.4. Recurso conhecido e
improvido. (TJ-AM - APL: 00003270620138040000 AM 0000327-06.2013.8.04.0000, Relator: Maria do
Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 25/07/2016, Segunda Câmara Cível, Data de
Publicação: 27/07/2016) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS TRABALHISTAS -
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA -PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL -
ADMISSÃO DA AUTORA SEM CONCURSO PÚBLICO - IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO -
NATUREZA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA QUE TEM DIREITO A RECEBER AS
VERBAS DEVIDAS PELA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, DO CONTRÁRIO, CONFIGURARIA
ENRIQUECIMENTO; ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13 PROPORCIONAL
NOS TERMOS DA SENTENÇA MONOCRÁTICA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I - Malgrado eventual irregularidade na contratação, não pode a
Administração Pública se furtar ao pagamento da contraprestação adequada e garantida, com todos seus
acréscimos e direitos pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em
detrimento do particular, privilegiando-se, ademais, o princípio da boa-fé objetiva;II - O ato do Poder
Público que veda o direito ao pagamento das verbas trabalhistas, viola os princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da moralidade e ainda constitui um grava me maior que é o enriquecimento sem causa
em detrimento do direito do servidor/empregado. (TJ-SE - AC: 2012210994 SE, Relator: VAGA DE
DESEMBARGADOR (DES. JOSÉ ALVES), Data de Julgamento: 21/08/2012, 2 . CÂMARA CÍVEL). Por
derradeiro, cabe pontuar que no presente caso há a aplicação da prescrição quinquenal, por força do art.
1º do Decreto nº 20.910/32, vejamos: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
377



bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.Esta é
uma norma especial, a qual prevalece sobre a norma geral, ou seja, deverá a parte ser ressarcida dos
cinco anos anteriores à data em que foi retirada do serviço público, conforme decisões abaixo: ?Recurso
extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de
valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação
de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da lei
8.036/90 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo decreto 99.684/90. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da lei 9.868/99. Declaração de
inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.? (STF,
Pleno, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014). No caso em análise, o contrato de
trabalho perdurou pelo período de 02/04/1992 a 30/10/2008, e a autora ajuizou a ação em 13/04/2009 (Id.
1639426 - Pág. 1), dentro do lapso temporal para o ajuizamento da ação. Contudo, importa ressaltar que a
autora faz jus somente aos cinco anos anteriores do ajuizamento da ação, ou seja, deve receber o
pagamento dos valores referentes ao FGTSaté a data de 13/04/2004, em observância a prescrição
quinquenal relativa aos débitos contra a Fazenda Pública.Alega, ainda, a apelante que faz jus ao
pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, bem como a demais verbas rescisórias.A lei nº 8.036/90
dispõe em seu art.18, §1º acerca da multa de 40% sobre os valores depositados na conta vinculada do
trabalhador no FGTS: Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará
este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos
referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem
prejuízo das cominações legais.§ 1ºNa hipótese de despedida pelo empregador sem justa
causa,depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual aquarenta por cento
do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de
trabalho,atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. Observa-se que a multa de 40%
tem caráter eminentemente indenizatório, motivo pelo qual se mostra incabível sua concessão nos casos
de contratos nulos com a administração pública.Em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
a nulidade do contrato temporário não constitui ato indenizável. Vejamos a jurisprudência da Suprema
Corte: Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM
RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE
596.478 - REPERCUSSÃO GERAL).INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO
INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de
1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das
normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua
nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).2. No que se refere a
empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei
8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.(RE 705140, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG
04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). Conforme a vasta jurisprudência sobre o assunto, nos casos em que
servidores temporários tem seus contratos anulados, deles não se originam nenhum direito, exceto a
percepção do FGTS do período laborado. Desta forma, não assiste razão a apelante nesse ponto, tendo
em vista o entendimento consolidado pelo STF, em razão da nulidade da contratação temporária, o
servidor contratado irregularmente faz jus somente ao saldo de salário e ao FGTS, logo, sendo inviável a
condenação do Estado do Pará ao pagamento das verbas de 13º salário e férias mais o terço
constitucional à autora.Desta feita, o percebimento do FGTS referente ao período trabalhado não atingido
pela prescrição, não sofrerá acréscimo de 40% (quarenta por cento), conforme restou assentado no RExt
nº 705.140/RS, segundo o qual ?as contraprestações sem concurso pela Administração Pública não
geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários do período
trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS?.Assim, existem razões para a reforma
da sentença quanto ao direito da autora a percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
devendo, contudo, serem negadas todas as demais verbas pleiteadas pela requerente, uma vez que,
consoante consignado nos fundamentos supra, incabíveis na espécie.Em relação ao critério de correção
monetária dos débitos da Fazenda Pública, vinha decidindo, com base no RE nº 870.947/SE, de relatoria
do em. Min. LUIZ FUX, que teve a repercussão geral reconhecida, pela aplicabilidade do IPCA-E, haja
vista o entendimento de que a norma inserta no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º
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da Lei nº 11.960/09, é inconstitucional no que se refere à atualização monetária segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança. Isso porque, segundo a ótica do Supremo Tribunal Federal, impõe
restrição desarrazoada do direito de propriedade, "uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina".Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do
CPC/2015), confirmou a possibilidade de utilização do IPCA-E a título de correção monetária dos débitos
da Fazenda Pública, haja vista a captação, por esse índice, do fenômeno inflacionário, afastando,
ademais, a modulação de efeitos da decisão que reconheceu a inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 quanto aos casos em que ainda não ocorreu a expedição ou pagamento de precatório.Não
obstante, em 26/09/2018, o em. Min. LUIZ FUX, atribuiu, excepcionalmente, efeito suspensivo aos
embargos declaratórios opostos em face do acórdão prolatado nos autos do RE nº. 870.947/SE, até que o
Plenário da Suprema Corte aprecie o pedido de modulação dos efeitos do referido aresto.Mais recente, em
20/03/2019, o julgamento dos Embargos de Declaração do RE 870.947/SE foi retomado, na ocasião
alguns Ministro apresentaram seus votos, porém o Ministro Gilmar Mendes pediu vistas dos autos, in
verbis:?Decisão: (Quartos-ED) Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que divergia do
Relator, rejeitando todos os embargos de declaração e não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, no que foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello; do voto do Ministro Marco Aurélio que, além de acompanhar o Ministro
Alexandre de Moraes, afastava a eficácia suspensiva dos embargos de declaração; e do voto do Ministro
Roberto Barroso, que acompanhava o Ministro Luiz Fux (Relator) no sentido de rejeitar integralmente os
embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (petição 71.736/2017) e
acolher, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e
outros) e pelo INSS (petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a
conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente leading case,
pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 20.03.2019.?Com isso, o fundamento que justificava a não
aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, deixou de
existir, na medida em que, com a suspensão da decisão, referida norma está vigente e é aplicável, não
podendo o órgão fracionário do Tribunal de Justiça negar-lhe aplicabilidade, sob pena de ofensa à cláusula
de reserva de plenário (art. 97 da CR/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), não subsistindo o REsp
acima mencionado, pois anterior à decisão de suspensão pelo Ministro Relator do Supremo Tribunal
Federal.Assim, se o início de eventual cumprimento de sentença da presente ação se der antes da
manifestação definitiva da Corte Suprema acerca do índice de correção monetária, deve ser aplicada a
TR, nos exatos termos da norma contida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Todavia, na hipótese de a
eventual modulação no bojo do RE ocorrer antes daquele termo, deverão ser observados os índices e as
condições estabelecidas em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.Desta feitas, na esteira do parecer
ministerial, verifico que existem razões para a reforma da sentença quanto ao direito da autora a
percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com limite da prescrição quinquenal, ou
seja, limitado aos cinco anos anteriores à data da propositura da ação, valores a serem calculados em
liquidação de sentença, devendo, contudo, serem negadas todas as demais verbas pleiteadas pela
requerente, uma vez que, consoante consignado nos fundamentos supra, incabíveis na espécie.Ante o
exposto, conheço do recurso interposto porCandida Maria Teixeira Salese dou-lheparcial provimento, e
conheço do recurso interpostopelo Ministério Público do Estado do Pará e dou-lheprovimento.E em sede
de Reexame Necessário, determino a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97. É como voto.Belém, 01 de julho de 2019. DESa. NADJA NARA COBRA MEDA
RELATORA Belém, 10/07/2019 
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ANDRESA DA COSTA FERREIRAAGRAVADOS:XYSMENA PAULA GUIMARÃES JOUGUET E
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRARELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃESEXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO
?AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR?SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC - PERDA DOOBJETO- RECURSO
PREJUDICADO -DECISÃOMONOCRÁTICADO RELATOR. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART.
932, III, DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVOinterposto porANDRESA DA COSTA FERREIRA, inconformada com a
decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Capital que, nos autos daAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
COM PEDIDO LIMINAR(Proc. nº 0853189-33.2018.8.14.0301), que suspendeu os efeitos da decisão que
havia imitido a autora/ora agravante na posse do imóvel, objeto do litígio, tendo como ora
agravadosXYSMENA PAULA GUIMARÃES JOUGUET E CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA.A decisão
agravada possui o seguinte teor: ?Tendo em vista a decisão prolatada no processo 0852675-
80.2018.814.0301, por consequência reformo a decisão de Num. 7530890.Em resumo do fundamento, a
imissão na posse se funda no título de propriedade, o qual está sendo discutindo nos autos de
nulidade.Apreciando com mais cuidado estes autos, por ora, entendo que a propriedade não restou
comprovada de forma definitiva, o que gera a possibilidade de modificação da titularidade do imóvel, após
julgamento do mérito da ação de nulidade, processo 0852675-80.2018.814.0301.Assim sendo, suspendo
os efeitos da decisão de fls. Num. 7530890 recolha-se o mandado.Intime-se.Belém, 11 de dezembro de
2018MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCOJuiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da
Capital.? Sustenta que a propriedade do bem descrito na inicial restou comprovada através do registro no
cartório, em nome do banco Bradesco, consolidada em 27/03/2015, salientando que, desde então, os
agravados mantêm a posse injusta do imóvel.Aduz que o leilão fora realizado com todas as formalidades
legais, e os procedimentos cartorários a transferência do bem para o seu nome, não havendo sido
concluído em razão do processo de anulação do leilão, asseverando que a suposta ausência de intimação
é inverídica, vez que os recorridos foram constituídos em mora, o que permitiu que a instituição financeira
realizasse o leilão.Afirma que a pretensão real dos agravados é permanecer no bem sem quitar o imóvel,
sem qualquer interesse em pagar as parcelas de financiamento, e sem pagar ainda as taxas condominiais,
que estão sendo pagas pela agravante.Assevera que o entendimento externado pelo juízo de que a
existência de ação anulatória do leilão causa óbice ao presente processo de imissão na posse não merece
prosperar, tendo em vista que a propriedade já está comprovada e, que suposta causa para anulação
(ausência de intimação) é inverídica.Destaca que o imóvel fora adjudicado pelo Banco Bradesco S.A, em
razão dos executados/ora agravados não terem quitado as prestações do financiamento, mesmos tendo
sido intimados judicialmente para adimplirem os referidos débitos, conforme Ação de Notificação, de n.
0032410-32.2014.814.0301, salientando que a referida notificação está valida e os agravados constituídos
em mora, o que permitiu ao banco proceder com o registro da propriedade do imóvel perante o cartório de
Registro de Imóveis do Segundo Ofício e, uma vez registrado de imóvel em nome deste, pôde realizar o
leilão extrajudicial.Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art, 1.019, I, do CPC,
para suspender a decisão ora combatida, uma vez presentes os requisitos dopericulum in moraefumus
boni iurese, no mérito, provimento ao presente recurso, reformando a decisão ora agravada, com a
consequente manutenção da tutela de imissão em favor do ora agravante.Coube-me por distribuição a
relatoria do feito (ID 1235293).Indeferido o feito suspensivo requerido (ID 1248243).Em sede de
contrarrazões (ID 1253073), pugnam os agravados pelo improvimento do recurso de Agravo de
Instrumento.A agravante Interpôs Agravo Interno (ID 1277105) pleiteando a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. É o Relatório. DECIDO.Em análise dos
presentes autos, fora constatado em consulta ao sistema PJe que a Ação Originária (Proc. nº0853189-
33.2018.8.14.0301), já fora sentenciada pelo juízoad quo, a qual se deu nos seguintes termos:Vistos, etc.
ANDRESA DA COSTA FERREIRA, devidamente qualificada nos autos, por intermédio de advogado,
ajuizou a presente Ação de Imissão na Posse em face de XYSMENA PAULA LOIOLA GUIMARÃES e
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA, já qualificados no presente processo.A tutela antecipada foi deferida
para imitir a autora na posse (ID 7530890).Após foram suspendidos os efeitos da tutela em razão da
decisão prolatada à época nos autos conexos n. 0852675-80.2018.814.0301(ID 7745846).Os réus,
devidamente citados apresentaram contestação, acostando documentos.É o relatório.Decido.Trata-se de
Ação de Imissão na Posse em que a parte autora alega ter adquirido imóvel em leilão que está ocupado
pelos réus, pelo que devem proceder à desocupação do mesmo através da expedição do mandado de
imissão de posse.Requereu ainda a autora, a remessa dos autos, por dependência, à 10aVara Cível e
Empresarial em razão da tramitação da Ação Declaratória de Nulidade de Notificação n. 0025811-
43.2015.814.0301.Os réus alegam que são legítimos proprietários e possuidores situado na Av.
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Conselheiro Furtado, n. 2905, apto 701, Ed. Leonardo da Vinci, o qual teria sido levado à leilão sem que
tenham sido notificados pessoalmente, desrespeitando ainda o direito de preferência, ferindo o disposto no
art. 27 da Lei 9.514/97.Pleiteiam ainda, o reconhecimento de conexão desta ação com os autos 0852675-
80.2018.814.0301, pugnando pela improcedência da demanda e condenação da autora em sucumbência,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.Analisando os autos, entende este Magistrado
que o feito enquadra-se no disposto no art. 355, I do CPC, sendo desnecessária a produção de outras
provas, pelo que passo ao julgamento antecipado do mérito.Quanto ao pleito de remessa dos autos, por
dependência, à 10aVara Cível e Empresarial em razão da tramitação da Ação Declaratória de Nulidade de
Notificação n. 0025811-43.2015.814.0301, verifica-se não tratar-se de conexão, nos moldes do art. 55 do
CPC e, ainda que o fosse, tal processo já fora sentenciado, incorrendo no que dispõe o art. 54, parágrafo
1º do CPC, pelo querejeitoa preliminar.Ratifico o reconhecimento da conexão desta ação com os autos
0852675-80.2018.814.0301, a qual já foi mencionada na decisão de ID 7745846.A questão central na
presente lide se apresenta de fácil deslinde, vez que através do ID 6329215 resta comprovado que o
imóvel objeto da ação foi adquirido pela autora por meio de arrematação em leilão, consoante Ata e
Recibo de Arrematação constantes no ID 6329217, em que restou consolidada a propriedade do bem em
favor do Banco Bradesco S/A, o qual, por sua vez, efetuou negócio de compra e venda com a parte
autora.Os réus alegam serem legítimos proprietários e possuidores do imóvel situado na Av. Conselheiro
Furtado, n. 2905, apto 701, Ed. Leonardo da Vinci, o qual teria sido levado à leilão sem que tenham sido
notificados pessoalmente, desrespeitando ainda o direito de preferência, ferindo o disposto no art. 27 da
Lei 9.514/97, entretanto, tal argumentação não merece guarida.Os réus financiaram o imóvel através do
Banco Bradesco, regido pela Lei 9.514/97, que trata da alienação fiduciária e após inadimplemento das
parcelas o bem teve sua propriedade consolidada em 26/03/15(ID 6289384), em cumprimento ao disposto
nos arts. 26 e seguintes da Lei 9.514/97.Extrai-se da leitura do documento ID 6329217, a averbação no
Registro de Imóveis na matrícula do bem em questão, dos leilões negativos realizados em 19/06/15 e
03/07/15, após a consolidação da propriedade pelo Banco Bradesco em 27/03/15 cujo direito de
preferência poderia ter sido exercido pelos requerentes, nos termos do art. 22 e seguintes da Lei
9514/97.A Lei 9.514/97 sofreu alteração no ano de 2017 as quais os requeridos buscam aplicação nos
leilões ocorridos em data anterior a mesma, o que é incabível, portanto. Neste sentido:AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA PLEITADA PARA SUSTAR A
VALIDADE E EFICÁCIA DO LEILÃO JÁ REALIZADO, IMPEDINDO SEJAM REALIZADOS ATOS
EXPROPRIATÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. AUTOR, ORA AGRAVANTE, QUE, NOTIFICADO PARA
PURGAR A MORA, QUEDOU-SE INERTE. LEILÃO REALIZADO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA
LEI Nº 13.465/2017, QUE INSERIU O § 2º- A NO ARTIGO 27 DA LEI 9.514/97, O QUAL IMPÕE A
INTIMAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR ACERCA DAS DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DOS LEILÕES.
FASE JÁ VENCIDA NA HIPÓTESE CONCRETA. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE TUTELA QUE NÃO SE
MOSTRA TERATOLÓGICA INTERNA OU EXTERNAMENTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR
Nº 59 DO EG. TJRJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da
antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos." (Enunciado sumular
nº 59 do Eg. TJRJ); 2. In casu, sustenta o agravante a invalidade do leilão extrajudicial de imóvel alienado
fiduciariamente ante a ausência de intimação acerca da data da sua realização. Devedor que, notificado
para purgar a mora, quedou-se inerte. Leilão anterior à vigência da Lei nº 13.465/2017, que inseriu o § 2º-
A no artigo 27 da Lei 9.514/97, o qual impõe a intimação postal do devedor acerca das datas, horários e
locais dos leilões. A lei, até então, não exigia notificação quanto à data do leilão; 3. Ausência dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, impondo-se a manutenção da decisão; 4.
Negado provimento ao recurso.(TJ-RJ - AI: 00469983120178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 17
VARA CIVEL, Relator: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 06/09/2017,
VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/09/2017)Desta feita, resta
válido o leilão em que a requerente adquiriu o imóvel e busca imitir-se na posse, não havendo que se falar
em direito de preferência a ser exercido pelos réus, vez que não o fizeram no momento processual em que
este era cabível, precluindo, portanto.A imissão na posse baseia-se em quem detenha o domínio da coisa,
sem nunca haver exercido a posse. Possui como requisitos a existência de título de propriedade e o fato
de nunca haver o proprietário gozado ou fruído da posse.No caso em comento, a inicial veio acompanhada
por todos os documentos necessários para que seja deferida a pretensão possessória, pois houve a
colação da matrícula do imóvel, de onde se abstrai a arrematação e celebração da escritura de compra e
venda em prol da parte requerente, com todos os atos devidamente registrados, pelo que se enquadra a
requerente como terceiro de boa-fé, devendo ter acolhido seu pleito. Nesse sentido:EMENTA: AGRAVO.
LEILÃO EXTRAJUCIAL. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DO ADQUIRENTE.
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TERCEIRO DE BOA FÉ. A arrematação extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente dá ao
arrematante o direito à sua imissão liminar na posse. O fundado receio de dano irreparável é notório visto
que a persistência da posse dos atuais detentores sobre bem imóvel de manifesta propriedade de outrem
causa a este prejuízos, os quais lhe serão de difícil ou impossível reparação. A verossimilhança das
alegações e a prova inequívoca caracteriza-se pelo regular título de propriedade adquirido pela
arrematação extrajudicial do bem. O adquirente/arrematante, de boa-fé, não pode ser prejudicado por
ação de manutenção de posse em que não é parte. Presentes os requisitos para a imissão na posse
(existência de título de propriedade e o fato de nunca haver o proprietário gozado ou fruído da posse) a
antecipação de tutela deve ser deferida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.012272-1/001,
Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/0019, publicação da
súmula em 06/06/2019)Pelo exposto, revogo a tutela concedida no ID 7745846, julgo procedente o pedido
da autora, devendo a mesma ser imitida na posse do imóvel residencial localizado na Av. Conselheiro
furtado, n. 2905, apto. 701, com 03 vagas de garagem, área privativa 412 m2, Ed. Leonardo da
Vinci,extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de
Processo Civil.Concedo o prazo de 10(dez) dias para que os réus desocupem voluntariamente o imóvel,
sob pena de fazê-lo compulsoriamente, com a possibilidade de arrombamento e reforço policial no caso de
resistência, sem a necessidade de expedição de novo mandado.ArbitroCondeno, ainda, os réus a
pagarem as despesas e custas processuais do processo, assim como, os honorários advocatícios que
arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do
Código de Processo Civil.Cumpra-se o mandado emREGIME DE URGÊNCIA.Publique-se. Registre-se.
Intime-se. A cópia desta decisão servirá como mandado nos termos do art. 1º do Provimento 003/2009-
CJRMB, de 22.01.2009. Belém, 8 de julho de 2019MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCOJuiz de
Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital Assim, vislumbra-se que a prolação da sentença gera a
Perda de Objeto deste recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que o seu julgamento deferindo ou
negando-lhe provimento, restará sem efeito diante da superveniência de decisão.Ocaputdo art. 557, da Lei
Adjetiva Civil preceitua: Art. 557 ? O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente,prejudicadoou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal,
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Negritou-se) O STJ firmou esse entendimento, o
qual é seguido pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos: Ementa:AGRAVO DE INSTRUMENTO.
N E G Ó C I O S  J U R Í D I C O S  B A N C Á R I O S .  A Ç Ã O  R E V I S I O N A L .  C A R T Ã O  D E
CRÉDITO.SENTENÇASUPERVENIENTE.RECURSOPREJUDICADO. Prolatadasentençade parcial
procedência na qual determina a revisão do contrato bancário e antecipa os efeitos da tutela para vedar a
inscrição do nome do autor em cadastros de restrição de crédito, resta configurada, portanto, a perda do
objeto dorecurso, uma vez que a decisão interlocutória agravada tornou-se insubsistente em face da
superveniência dasentença. AGRAVO DE INSTRUMENTOPREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº
70063502132, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral
Junior, Julgado em 29/04/2015). EMENTA: AGRAVO - ARTIGO 557, §1º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO - SENTENÇA PROFERIDA - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO ? DECISÃO-
MANTIDA.Mantém-se a decisão que julga prejudicado o recurso de agravo, diante da superveniência de
sentença proferida pelo juízo de origem.Recurso não provido. (TJMG- Agravo 1.0223.13.014302-5/003,
Relator (a): Des.(a) Kildare Carvalho, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2015, publicação da
súmula em 02/06/2015). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO.Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem
(sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto. Recurso
prejudicado. (TJ-PA, Relator: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Data de Julgamento: 10/07/2014, 5ª
CÂMARA CÍVEL ISOLADA). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.1 Seantes do julgamento do Agravo de Instrumento é
prolatada a sentença, ocorre a perda do seu objeto diante da carência superveniente de interesse
recursal.2 Agravode Instrumento julgado prejudicado. (TJE/PA Agravo de Instrumento nº 20133027563-2,
Acórdão nº134113,1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Rel. Des. Leonardo De Noronha Tavares, Julgamento:
06/06/2014, data da publicação: 03/06/2014). Desta forma, resta prejudicado, por perda de objeto, este
Agravo de Instrumento, tendo em vista que não mais subsiste a decisão agravada. DISPOSITIVOAnte o
exposto, perante inarredável questão prejudicial, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo
Civil,NÃO CONHEÇOdo presente Agravo de Instrumento, por estar prejudicado, face superveniência de
fato novo.Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em
julgadopromova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatoraearquivem-se.
Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências.Publique-se. Intime-se. MARIA DENAZARÉ
SAAVEDRAGUIMARÃES Desembargadora ? Relatora.  
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Número do processo: 0801807-94.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MAXSUEL
FRANCO LIMA Participação: ADVOGADO Nome: THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROSOAB: 24895/PA
Participação: AGRAVADO Nome: YOSSEF KABACZNIK Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS
AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBREOAB: 9316/PAAgravo de Instrumento n.º 0801807-
94.2019.8.14.0000? PJEAgravante:Maxsuel Franco LimaAgravado:Yossef KabacznikDesembargador
Relator: José Maria Teixeira do Rosário Decisão Monocrática Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por Maxsuel Franco Lima Kabacznik, contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel (Processo n.º 0125019-77.2015.8.14.0049),que decidiu o
seguinte:1) deu por encerrada a Administração Judicial;2) deferiu a tutela de urgência requerida na
reconvenção, para determinar o afastamento de Samuel Kabacznik Júnior e Maxuel Franco Lima
Kabacznik da Administração da Indústria Yossam Ltda;3) definiu que o Sr. Yossef Kabacznik administrará
exclusivamente a sociedade empresaria até ulterior decisão, devendo prestar caução real no valor de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais) e disponibilizar prestação de constas mensalmente.O Agravante alega
que inexiste dúvida quanto à sua condição de sócio, assim como do seu irmão Samuel Kabacznik Júnior, e
esse direito foi reconhecido na ação de inventário (Processo n.º 0036469-97.2013.814.0301), o qual foi
confirmado em apelação, que, atualmente, aguarda julgamento de embargos de declaração, sem efeito
suspensivo.Diz que é incongruente a nomeação do agravado para administrar a sociedade empresária,
porque existe prova pericial demonstrando a ocorrência de atos de má gestão, relativas a administração
de 2013 a 2015.Aduz que a nomeação do agravado representa risco processual irreversível, pois poderá
camuflar seus atos ilícitos e demitir funcionários que podem servir de testemunhas.Sustenta que o juízoa
quonão tinha argumentos para afastar o agravante da administração da empresa, e que por esse motivo
fora utilizada fundamentação ilegal para tanto.Em razão do acima exposto, requer que seja concedida
tutela de urgência para suspender a nomeação do Sr. Yossef Kabacznik da administração da Indústria
Yaossam.Em 8 de julho de 2019, o Agravante relatou que o Agravado não prestou caução suficiente, e por
esse motivo o juízo de primeiro grau determinou que os autores e os réu provassem que possuem
condições de prestar caução em favor da parte contrária no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de
reais).Sendo assim, o Agravante aduz que o seu irmão Samuel Kabacznik prestou caução, e que
preenchem os requisitos para assumirem a administração da empresa (Id.1930116). É o relatório
necessário.Decido acerca do pleito de tutela de urgência.Verifico que o presente recurso se contrapõe a
decisão que reconheceu a inviabilidade da administração conjunta pelas partes litigantes, sob pena de
desmantelo da empresa antes mesmo do julgamento da lide. Portanto, como o agravado é o sócio
originário, foi designado para administrar exclusivamente a Indústria Yossam.Ademais, constato que a
decisão vergastada, cautelosamente, determinou que o Agravado prestasse caução e realizasse
prestação de contas mensalmente.Impende registrar que, apesar de existir alegação de irregularidades
perpetradas pelo Agravado na administração da empresa, verifico que também foram carreados
documentos nos autos demonstrando que houve vício no ingresso do autores na sociedade (o que está
sendo discutido no âmbito do processo de inventários acima referido) e que foram praticados atos
atentatórios à estabilidade social pelo agravante e seu irmão.Por oportuno, pondero que, de fato, houve
uma determinação do juízo de primeiro grau para que as partes interessadas comprovassem que teriam
capacidade de prestar caução de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), mas objetivando ter elementos
para estabelecer as premissas para a utilidade do processo e ter respaldo para proferir futuras decisões
judiciais.Destarte, tal fato não cabe ser analisado no presente Agravo de instrumento, visto que não fora
sequer objeto da decisão objurgada.Assim sendo, não verifico estarem presentes ofumus boni iurise
opericulum in moranecessários para a reforma da decisão combatida.Ante o exposto,indefiro o pedido de
tutela de urgência.Proceda-se à intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao
presente recurso, no prazo de quinze dias.Oficie-se o juízo de primeiro grau, a fim de dar conhecimento da
presente decisão.Belém, JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIODesembargador Relator  
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MEDA EMENTA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA
APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO APÓS
EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE
PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O candidato aprovado em concurso público fora do número
de vagas previsto no edital tem mera expectativa de direito à nomeação. Com isso, compete à
Administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear candidatos
aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim de
evitar arbítrios e preterições.2. Na hipótese em julgamento, restou demonstrado queas últimas nomeações
foram realizadas em02 de fevereiro de 2015, portanto, após expirado o prazo de validade do certame.3.
No caso em apreço, não houve afronta a direito da apelante, pois não houve surgimento de vagas no
período de vigência do concurso nem a convocação de candidatos em preterição à ordem de
classificação. Além disso, a desistência de outros candidatos, melhor classificados que a recorrente, se
deuapós a expiração do prazo da vigência do certame, motivo pelo qual sua mera expectativa de direito
não se convolou em direito subjetivo à nomeação e posse 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes
da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2019.Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO Cuida-se deAPELAÇÃO CÍVELinterposta pela ApelanteLEYLIANE LOPES DE PINA, em
face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA que, nos
autos daAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇAimpetrado contra ato doPREFEITO MUNICIPAL DE
IPIXUNA DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos formulados, por não vislumbrar a existência de
direito líquido e certo da Impetrante.Na origem, tem-se que a inicial mandamental historia que a
impetrantefoi aprovada em 30º lugar em concurso público realizado pelo Município de Ipixuna do Pará, em
cargo para o qual eram previstas 10 vagas.Relatou que, dentro do prazo de validade do certame, a
Administração Municipal nomeou até o 28º aprovado, sendo que, dessas nomeações, 3 foram tornadas
sem efeito, em razão da desistência de candidatos, motivo pelo qual a apelante deveria ter sido convocada
pela Municipalidade a preencher um dos cargos vagos.Asseverou que a inércia do Município contraria o
princípio da legalidade e o art. 37, II, da CR/88, assim como o art. 34, §5º, da Constituição Estadual.Diante
disso, afirmou possuir direito subjetivo, e não mera expectativa de direito, à nomeação e posse no cargo
pretendido.Embora pessoalmente intimado (ID nº 1200656, fl. 05), o MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
deixou transcorrerin albiso prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão aposta ao ID nº
1200656, fl. 06.O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID Nº 1733887).É o relatório. VOTO O cerne da questão em análise consiste em verificar se
correta a sentença que reputou ausente o direito líquido e certo à nomeação e posse da apelante no cargo
de professora de nível superior em pedagogia ofertado em concurso público realizado pelo Município de
Ipixuna do Pará.O concurso prestado pela apelante foi regido pelo Edital CPPMI ? 001/2010 (ID nº
1200645, fls. 11/19, e ID nº 1200646, fls. 01/12).A recorrente inscreveu-se no referido certame com vistas
a ocupar cargo de Professor Pedagógico (Professor Ensino Infantil e Ensino Fundamental ? 1º ao 5º Ano ?
100hs) ? código 302, para o qual foram previstas 10 vagas (ID nº 1200645, fl. 12).Consoante Lista de
Aprovados para o cargo de Professor Pedagógico (ID nº 1200647, fl. 01), a apelante foi aprovada em 30º
lugar, não se classificando, portanto, no cargo pretendido, como se depreende do mencionado informe (ID
nº 1200646, fl. 20):?FORAM OFERECIDAS 10 (DEZ) VAGAS NO TOTAL. PORTANTO OS 10 (DEZ)
PRIMEIROS COLOCADOS ESTÃO CLASSIFICADOS?. Nos termos do item 52 do Edital CPPMI ?
001/2010, o concurso público em comento teve validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais
dois anos (ID nº 1200646, fl. 07). A contagem do referido prazo teve início a partir da data da homologação
do certame, ocorrida em 26/11/2010 (ID nº 1200646, fls. 13/14).Conforme demonstrado nos documentos
acostados aos autos, a convocação dos candidatos aprovados até a 28º colocação para o cargo de
Professor Pedagógico se deu no dia 25/11/2014, como se extrai do Edital de Convocação nº 16/2014 (ID
nº 1200646, fls. 16/17), logo, a um dia do prazo de validade do certame expirar, já após sua prorrogação.É
cediço que, em se tratando de concursos públicos, é consolidada a orientação jurisprudencial segundo a
qual não existe direito subjetivo à nomeação quando o candidato é aprovado fora do número de vagas
previsto no edital do concurso público.O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital
ostenta, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo
caso o número de vagas ofertado no certame não seja efetivamente preenchido, em razão da desistência
ou não assunção dos cargos por candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo
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edital, dentro do prazo de validade do concurso público.Os próprios arestos colacionados pela apelante
seguem tal entendimento, senão vejamos, exemplificativamente: sob o ID nº 1200655, fl. 07, a apelante
juntou o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.1.É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que até
expirar o prazo de validade do concurso, a Administração tem o poder-dever de convocar os candidatos
aprovados no limite das vagas veiculadas o edital, em observância da ordem classificatória.2. Agravo
regimental a que se nega provimento.(AgRg no RMS 27.022/RS, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014) Já sob o ID nº 1200655, fls. 08/09, a recorrente juntou o
seguinte julgado do E. TJ/PA:ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NUMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.
EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES
CLASSIFICADOS, SE CONVERTE EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO.SUPERVENIÊNCIA DE VAGAS
DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis
no edital do concurso, lhe confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a
Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas. 2.
A desistência de candidato convocado, nesses casos, gera para os seguintes na ordem de classificação
direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas. Precedentes. 3.
Segurança concedida, nos termos do voto do Des. Relator.(2013.04153684-66, 121.396, Rel. ROBERTO
GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013- 06-26, Publicado em
2013-06-28) Ambos os casos acima dizem respeito a surgimento de novas vagas dentro do prazo de
validade do certame, o que não ocorreu no presente feito, em que as últimas nomeações foram realizadas
em02 de fevereiro de 2015, portanto, após expirado o prazo de validade do certame, conforme
documentos de ID nº 1200651, fls. 22, e ID nº 1200652, fls. 01/06).No mesmo sentido, destaca-se o
seguinte julgado deste E. TJ/PA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO
CONCRETO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES
CLASSIFICADOS, SE CONVERTE EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA
DE VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA, CUJOS EFEITOS NÃO INDUZEM NECESSARIAMENTE A
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
[...] 2. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital
possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso
haja comprovação de preterição, seja pela inobservância da ordem de classificação ou por contratações
temporárias irregulares. 3. A revelia caracterizada pela ausência de contestação, ou a apresentação
intempestiva desta, não conduz à procedência do pedido deduzido na demanda, salvo se verificado pelo
magistrado que, do exame das provas colacionadas aos autos, suficientes a seu convencimento, resulte
presunção da veracidade dos fatos. 4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.(2018.01867495-
03, 189.748, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-05-11) Ademais, entende o Supremo Tribunal
Federal: ?EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO
DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA
REPERCUSÃO GERAL. RE837.311/PI. TEMA 784. SUPOSTA CONVOLAÇÃO DE EXPECTATIVA DE
DIREITO À NOMEAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE
CONCURSADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O surgimento de novas
vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame
anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da
administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser
demonstrada de forma cabal pelo candidato. Precedente submetido à sistemática da Repercussão Geral:
RE 837.311 RG, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, DJe 18.04.2016. 2. In
casu, a agravante não logrou comprovar, por prova pré-constituída, que as funções licitadas por
terceirização são as mesmas oferecidas em concurso público. A partir dos elementos trazidos aos autos,
resta manifesta a distinção de atribuições entre o cargo para o qual a impetrante prestou concurso e as
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funções licitadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que desconfigura hipótese de preterição arbitrária e
imotivada. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.?(MS 33064 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 09-10-2017 PUBLIC
10-10-2017) No caso em apreço, não houve afronta a direito da apelante, pois não houve surgimento de
vagas no período de vigência do concurso nem a convocação de candidatos em preterição à ordem de
classificação. Além disso, a desistência de outros candidatos, melhor classificados que a recorrente, se
deuapós a expiração do prazo da vigência do certame, motivo pelo qual sua mera expectativa de direito
não se convolou em direito subjetivo à nomeação e posse.Por todo o exposto, não vislumbrando direito
líquido e certo por parte da apelante, conheço do Recurso eNEGO PROVIMENTO, devendo a sentença
vergastada ser integralmente mantida. É o voto.Belém-PA, 01 de julho de 2019. DESEMBARGADORA
NADJA NARA COBRA MEDARELATORA Belém, 10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0802159-86.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICIPIO DE
BELEM Participação: AGRAVADO Nome: MARIA ISABEL CABRAL DA SILVATRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802159-86.2018.8.14.0000AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE BELEMAGRAVADO: MARIA ISABEL CABRAL DA SILVARELATOR(A):Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA
CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. SÚMULA N.º 190/STJ. RECURSO REPETITIVO
SOBRE O ASSUNTO. TEMA Nº 396. LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E IRDR JULGADO PROCEDENTE
POR ESTA EGRÉGIA CORTE. IMPROVIMENTO.1. A existência de específica parcela remuneratória
denominada Gratificação de Atividade Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à
indenização dos Oficiais de Justiça pelo deslocamento em diligências, por si só, não vincula a
possibilidade de identidade com a disposição do art. 12 §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.2. A isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigo 39,
da Lei 6.830/80), privilégio de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das
despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de
diligências em execução fiscal. (Tema nº396 dos Recursos Repetitivos do STJ).3. Obrigatoriedade do
recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas do Oficial de Justiça, nos termos da Lei
Estadual nº. 8.328/2015 e do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n.º 190 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Além do IRDR julgado pelo Pleno desta Corte de Justiça, onde foi fixada a
seguinte tese jurídica: ?A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº
003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça
em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas
recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de
execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais
pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito deste Tribunal de justiça do Estado do Pará.4. Recurso
conhecido e improvido. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de
Instrumento da Comarca de Ananindeua,ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia
2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
emnegarprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela
Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam os presentes
autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo
MUNICIPIO DE BELEM, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de
Execução Fiscal de Belém que, nos autos da execução fiscal n.º 0039493-02.2014.8.14.0301, determinou
a intimação do Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento de valores
referente à antecipação do pagamento das despesas relativas a diligência de Oficial de Justiça.A decisão
combatida determinou à Fazenda Pública Estadual o recolhimento das despesas com o transporte dos
oficiais de justiça visando o cumprimento de diligências pelo Sr. Oficial de Justiça.Em suas razões
recursais de ID nº 503737, o Município de Belém aduz que a decisão agravada é manifestamente
incompatível com o ordenamento jurídico.Aduz que os Oficiais de Justiça do Estado do Pará já recebem
gratificação específica para despesas de transporte, não sendo justo e correto o adiantamento de
despesa, se estas já são pagas diretamente pelo Erário. O prévio recolhimento por parte da Fazenda
Pública recorrente constituiria em bis in idem quanto ao custeamento das diligências a serem
desenvolvidas pelos serventuários de justiça, bem como, afirma ainda ser inconstitucional, ilegal e injusta
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a exigência a que vem sendo submetida a Fazenda Pública municipal de antecipar despesas.Nestes
termos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para
cassação da decisão combatida.Em decisão interlocutória de id nº 1342640, indeferi o pedido de efeito
suspensivo.Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de id nº
1597663.Instado a se manifestar, o Parquet de 2º Grau, se manifestou, no ID nº 1614524, onde deixou de
ofertar parecer, por entender não haver matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva
ministerial.É o Relatório. VOTO Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a sua análise.Cinge-se o presente recurso à análise do acerto ou desacerto da decisão que
condicionou diligência de oficial de justiça ao prévio recolhimento pela Fazenda Pública das despesas de
deslocamento do servidor.No que tange ao recolhimento antecipado de valores para custeio das despesas
do Oficial de justiça,tal mandamento encontra-se inserto no art. 12, §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015,
senão vejamos:Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que
requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.[...]§ 2º A Fazenda
Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de
justiça. Como se pode observar, a Lei Estadual ao norte referenciada, é bastante clara sobre a
obrigatoriedade da Fazenda Pública, nas Execuções Fiscais antecipar os valores necessários para
pagamento das despesas para cumprimento das diligências. Tal dispositivo, em nada se confunde com a
isenção das custas prevista no artigo 40 da referida lei, que trata da isenção do pagamento de custas
processuais da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal, suas autarquias e Fundações
Públicas.De igual forma, não se confunde com o art. 39 da Lei nº 6830/80, que estabelece que a Fazenda
Pública está isenta do pagamento de custas e emolumentos.Aliás, a diferença entre custas e despesas
processuais já foi definida em julgadoque pacifica a questão, proferido via sistemática de julgamento de
recursos repetitivos, sob o tema nº202, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇãO FISCAL.
PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE.
ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório
extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do
vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp
1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe
08/05/2008)2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro
domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27
e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração,
consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada
inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.3. A isenção de que goza a Fazenda
Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais,
cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845),
sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo
funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, so de responsabilidade do autor exeqüente,
porquanto essas despesas no assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma
insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.4. Ressalte-
se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se
vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se
coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem
prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício secional.5.Mutatis mutandis, a exoneração
participa da mesmaratio essendida jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da
elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.6. Recurso especial
provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se
vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art.543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em
24/03/2010, DJe 26/04/2010) Quanto alegada tese de impossibilidade de antecipação do pagamento das
despesas de Oficial de Justiça, constato existir jurisprudência uníssona no sentido diametralmente oposto.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça asseverou: ?a isenção do pagamento de custas e
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emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do
CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas
com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.?(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). Não se pode olvidar o entendimento da súmula 190 do
STJ:?Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o
numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.?. Desse modo, não
considero que a existência de específica parcela remuneratória denominada Gratificação de Atividade
Externa ? GAE (Lei Estadual nº. 6.969/07, art. 28, III), destinada à indenização dos Oficiais de Justiça pelo
deslocamento em diligências, por si só, vincule a possibilidade de identidade com a disposição do art. 12
§2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.É possível aferir distinções relacionadas aos fatos geradores da
Gratificação de Atividade Externa ? GAE, que é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça de
forma generalizada e o recolhimento específico de numerário para custear despesas na execução de
mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art. 4º, VI, da Lei Estadual, o que
legitima o recolhimento desta despesa.Impende ressaltar que objetivando a melhor aplicação da lei retro
mencionada, a Presidência deste Tribunal de Justiça conjuntamente com as Corregedorias de Justiça
editou a Portaria Conjunta nº001/2016-GP/CJRMB/CJCI, publicada no Diário de Justiça, Edição nº
6017/2016 de 26/07/2016, que dispõe sobre o repasse de valores da antecipação das despesas das
diligências dos oficiais de justiça previstas na Tabela de Taxas Judiciárias, Custas Judiciais e Despesas
Processuais da lei de custas.Ademais, o tema em epígrafe restou pacificado sob a sistemática de recurso
representativo de controvérsia, sob o nº 396, valendo citar o acórdão que encimou o
julgado:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ARTIGO
543-C, DO CPC. EXECUÇO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇO DE
BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA
FEDERAL.ANTECIPAÇO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.1. A citação, no âmbito de
execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à
Justiça Estadual,ex vido disposto no artigo 1.213, do CPC,verbis: "As cartas precatórias, citatórias,
probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas
comarcas do interior pela Justiça Estadual."2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e
diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos
Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, sendo certo
que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do
ato ou diligência.3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei
10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de
Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no
território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara
Federal".4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a
ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a conveniência do ato processual, devidamente
fundamentada pelo juízo deprecante.5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas
dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade,ex vido disposto no caput do artigo 39, da Lei
6.830/80,verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A
prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária."6. O artigo 27,
do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido".7. Entrementes, a isenção
do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos
39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda
que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.8. É que
conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial
arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.9. A
Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o
entendimento de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda
pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça."10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de
uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita
ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça,
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necessárias para a prática de atos fora do cartório, no se qualificam como custas ou emolumentos,
estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas.
Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está
obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS
1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997)11. A Primeira Seção, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i)
"A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está
adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante
posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito,
cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o
depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a
natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os
conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art.
39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que
houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não
havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício
isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça
integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas
com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à
relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se
coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa
do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").13.
Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e por
autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ
18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado
em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado
em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda
Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo,
Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel.Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp
933.189/PB, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).14.
Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela
Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado
em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado
em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado
em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça
Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),cabe à Fazenda
Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça
necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça
Estadual), por força do princípio hermenêuticoubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.16. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/05/2010, DJe
21/05/2010) Referido entendimento há muito já vinha sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal,
como se vislumbra dos seguintes precedentes:EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL
DE JUSTIÇA. DESPESAS DE ATOS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE
ENVOLVE INTERPRETAÇO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). REGIMENTAL NO PROVIDO. (AI
384372 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/08/2002, DJ25-10-
2002PP-00056 EMENT VOL-02088-10 PP-01936) EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇÃO DE
BEM MOVEL, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEPOSITARIO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS
27 DO C.P.C. E 39 LEI 6830/80. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO PARAGRAFO-2 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356). NO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇÃO QUE
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CONSIDERA QUE AS DESPESAS EM CAUSA SO EXTRAORDINARIAS, E, PORTANTO, NO SE
ENQUADRAM NAS A QUE ALUDEM OS DISPOSITIVOS LEGAIS ACIMA REFERIDOS. INEXISTÊNCIA
DE VERBA ORCAMENTARIA ESTADUAL PARA FAZER FACE A ELAS, E IMPOSSIBILIDADE DE SE
IMPOR SEU FINANCIAMENTO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. AD IMPOSSIBILIDADE NEMO TENETUR.
APLICAÇO DA SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CONHECIDO. (RE 108183, Relator(a):
Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em26/06/1987, DJ 02-10-1987 PP-21148 EMENT VOL-
01476-03 PP-00496) O Conselho Nacional de Justiça também já se manifestou a respeito:PEDIDO DE
PROVIDÊNCIA.COBRANÇA DE VALOR PELO TJBA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POR
OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGAÇO DE COBRANÇA DE TAXA INVALIDAMENTE CONSTITUÍDA.
SUPOSTA VIOLAÇO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINÇO
ENTRE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADA EM PRECEDENTE DO
STF - RE 108.183.NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TEMA PACIFICADO NO STJ SOB A
SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 396). AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Pedido de Providência proposto pelo Município de
Valença - BA, alegando violação ao princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto, em razão da
instituição do art. 6º da Resolução de nº 18/2014, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que
dispõe: "Cumpre à Fazenda Pública, nos processos em que formular o pedido, o custeio de diligências
praticadas pelo Oficial de Justiça Avaliador?; 2. Suposta instituição de taxa sem previsão legal pelo TJBA
para custear as diligências dos oficiais de justiça; 3. Natureza jurídica de despesa processual, diversa da
natureza jurídica de custas e emolumentos, que possuem natureza de taxa. (RE 108.183, de relatoria do
Min. Moreira Alves); 4. Precedente que pacifica a questão proferido via sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (Tema: 396) ? Resp 1144687 / RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, no âmbito do STJ; 5.
Julgamento improcedente. (CNJ - PP: 00020267320152000000, Relator: ROGÉRIO NASCIMENTO, Data
de Julgamento: 26/04/2016) De igual modo, para dirimir qualquer dúvida a respeito, na sessão realizada
em 19 de setembro de 2018, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte decidiu, por unanimidade, acolher o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ? IRDR, fixando a seguinte tese jurídica: ?A Gratificação
de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de
pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da
Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de
deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes
interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos?, que deve ser aplicada no âmbito
deste Tribunal de justiça do Estado do Pará, nos termos do voto.Outrossim, não se perca de vista que, as
Fazendas Públicas (Municipal e Estadual) por diversas vezes, sem qualquer critério ou seleção, interpõem
uma excessiva demanda de execuções fiscais, que por diversas vezes encontram-se com débitos
prescritos ou já pagos pelos contribuintes. Além de, em algumas situações, interporem execuções fiscais
de valores ínfimos, que causam mais prejuízo ao erário público do que o próprio crédito a ser
recebido.Desta feita,conheço do recurso e nego-lhe provimento.É como voto.Belém, 01 de julho de 2019.
DESA. NADJA NARA COBRA MEDARelatora Belém, 10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0003861-12.2014.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: INSTITUTO DE
GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA Participação: APELADO Nome: RAIMUNDO NERI
DA SILVATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) - 0003861-
12.2014.8.14.0301APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
PARAAPELADO: RAIMUNDO NERI DA SILVARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA
MEDA EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. PREVISÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. EMENDA CONSITUCIONAL Nº 41/2003.
JUROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 204 DO STJ.DECISÃO UNÂNIME.1. Na espécie, o apelado foi
aposentado por invalidez do serviço público estadual, através da Portaria nº 1505, de 1º de outubro de
2007, onde exercia o cargo de motorista, vinculado à Secretaria Executiva de Saúde Pública, portanto sob
a égide da EC nº 41/2003 2. Antes mesmo da entrada em vigor da EC 70, a jurisprudência já vinha
garantindo, com base no art. 40,§1º, inciso I da CF/88, o direito ao servidor aposentado por invalidez,
decorrente de doença grave e incurável prevista em lei, de receber seus proventos de modo integral desde
a inativação.3. Por se tratar de benefício previdenciário aplica-se na hipótese em julgamento
aSúmula204doSTJ, a qual enuncia: "Osjurosdemoranas ações relativas a benefícios previdenciários
incidem apartirdacitaçãoválida?.4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para aplicar a
Súmula 204 do STJ na fixação dos juros. Decisão unânime. RELATÓRIO Trata-se de Apelação Cível
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interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Pará ? IGEPREV, contra a sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/Pa, que julgou
procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que oIGEPREVque proceda a imediata
incorporação aos seus proventos do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) a título de Adicional por
Tempo de Serviço (ATS), bem como que efetue o pagamento das diferenças nos proventos de
aposentadoria, retroativamente aos 05 (cinco) anos anteriores a propositurada ação, impondo-se, ainda, o
pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção
monetária, a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), utilizando-se os índices previstos no
artigo 10 - F da Lei n° 9.494/97.Inconformado com a sentença o apelante apresentou suas razões
recursais (ID 1395078), sustentando que, como o apelado ingressou no serviço público antes da EC/41, há
necessidade de limitar efeitos financeiro à data da promulgação da EC Nº 70, ou seja, 29/03/2012 e efeitos
retroativos previstos no art. 2º do mesmo dispositivo legal.Ressalta que houve erro na fixação dos juros de
mora a partir do evento danoso, quando na verdade, deveria o magistrado ter aplicado a Súmula n. 204 do
STJ.O ora apelado apresentou suas contrarrazões (Id n. 1395080) e ressaltou que antes mesmo da
entrada em vigor da EC/70, a jurisprudência já vinha garantido, com base no art. 40, parágrafo 1º da CF, o
direito do servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave e incurável prevista em lei, de
receber seus proventos de modo integral desde a inativação, sem aplicação do cálculo aritmético previsto
na Lei n. 10.887/04, com o argumento de que a EC/41 prevê proventos integrais em tais casos.Ao final,
requer a manutenção da sentença de 1º grau em todos os seus termos.O Ministério Público de 2º grau,
manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação, uma vez atendidos todos os pressupostos
recursais para análise de seu mérito, bem como seu improvimento (ID n. 1446477).É o relatório. VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível.O ponto central da controvérsia
consiste em aferir se o autor deve perceber seus proventos de aposentadoria de forma integral,
percebendo a parcela denominada Adicional por Tempo de Serviço ? ATS, uma vez que foi aposentado
por invalidez em razão de doença incapacitante, elencada no art. 186, § 1º da Lei n. 8.112/90 e art. 110,
inciso I da Lei n. 5.810/94.Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
está consolidada e sumulada (Súmula n. 359) no sentido de que a aposentadoria é regida conforme a Lei
vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício. Na espécie, o
apelado foi aposentado por invalidez do serviço público estadual, através da Portaria nº 1505, de 1º de
outubro de 2007, onde exercia o cargo de motorista, vinculado à Secretaria Executiva de Saúde Pública,
portanto sob a égide da EC nº 41/2003.Nesse sentido, como bem fundamentou em sua decisão o juízo de
1º grau, (Id n. 1395077), antes mesmo da entrada em vigor da EC 70, a jurisprudência já vinha garantindo,
com base no art. 40,§1º, inciso I da CF/88, o direito ao servidor aposentado por invalidez, decorrente de
doença grave e incurável prevista em lei, de receber seus proventos de modo integral desde a inativação,
sem a aplicação do cálculo aritmético previsto na Lei n. 10.887/04, com o argumento de que a EC 41
prevê proventos integrais em tais casos.Assim sendo, não há como prevalecer o argumento sustentado
pelo apelante de que o direito a integralidade e paridade no caso excepcional do autor, só foi garantido a
partir da promulgação da EC n. 70/2012, pois é contrária a texto expresso da Constituição Federal,in
verbis:Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)§ 1º Os servidores abrangidos pelo
regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir
dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição,exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)(grifei). Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos de julgados :de nossos Tribunais
SuperioresO art. 40, § 1º, I, da CF assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de
previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição.O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ?na forma da lei?.
Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo
STF, tem natureza taxativa. [RE 656.860, rel. min. Teori Zavascki, j. 21-8-2014, P,DJEde 18-9-2014]. (...)a
aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei implica o direito à
integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC 41/2003.
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Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições, forma preconizada
na Lei 10.887/2004, porquanto a citada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando
sobre as exceções indicadas na Constituição aposentadoria por invalidez permanente decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave.[ARE 653.084 AgR, voto do rel. min. Marco
Aurélio, j. 5-11-2013, 1ª T,DJEde 28-11-2013].MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MAL DE PARKINSON. DOENÇA PREVISTA NO ROL TAXATIVO
DO ART. 186 DA LEI 8.112/90. PREVISÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL
41/03. NÃO APLICAÇÃO EM VIRTUDE DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 40, § 1o., I DA
CF/88. DIREITO DO IMPETRANTE À PERCEPÇÃO DA APOSENTADORIA NA FORMA INTEGRAL.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A aposentadoria por invalidez decorrente de enfermidade grave e incurável gera
direito à percepção do pagamento integral dos proventos, nos termos do art. 40, § 1o., I da CF/88 e do art.
186, I da Lei 8.112/90. 2.A 3a. Seção deste Tribunal pacificou o entendimento de que a Emenda
Constitucional 41/03, ao extinguir o cálculo integral para os benefícios concedidos nos termos do art. 40, §
3o. (aposentadorias) e § 7o. (pensões) da Carta Magna e da Lei 10.887/04, excetuou expressamente os
casos em que o pagamento deve ser percebido integralmente, como no caso de Servidor Público
aposentado por invalidez permanente, decorrente de doença grave, prevista no rol taxativo da legislação
regente. 3. In casu, o impetrante comprovou com a apresentação de laudo oficial ser portador do Mal de
Parkinson, doença que consta do rol taxativo do art. 40, § 1o., I da CF/88, de sorte que a aplicação do
cálculo aritmético previsto na Lei 10.887/04 pela Administração viola o princípio da estrita legalidade e a
garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos. 4. Ordem concedida para anular o trecho da
Portaria 1.497, de 21.10.08, do Advogado-Geral da União, que determinou o cálculo proporcional da
aposentadoria do impetrante, devendo ser mantido o pagamento integral dos proventos, em conformidade
com o art. 40, § 1o., I da CF/88, nos termos do parecer do MPF. (STJ - MS: 14160 DF 2009/0028707-6,
Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2010, S3 - TERCEIRA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/03/2010). Grifei.Dito isso, entendo correta a fundamentação
dodecisumde que a parte autora tem direito a paridade e integralidade de seus proventos, direito este
garantido desde a época de sua aposentadoria, inclusive com a incorporação do Adicional por Tempo de
Serviço ? ATS, pois a aposentação do apelado se enquadra na hipótese excepcional prevista no Texto
Magno, conforme transcrito alhures.- Com relação a fixação dos juros, nesse particular assiste razão ao
apelante, pois, como a matéria aqui tratada é de natureza previdenciária,osjurosdemoraincidem
apartirdacitaçãoválida (Súmulan.º204/STJ).Nesse sentido, vejamos julgado do Superior Tribunal de
Justiça:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOREGIMENTAL EM RECURSOESPECIAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA N.º 204/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PARCELAS VENCIDAS APÓS APROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.º 211/STJ. 1. Nas dívidas de natureza previdenciária, os juros de
mora incidem a partir da citação válida (Súmula n.º 204/STJ) e até a data de homologação da conta de
liquidação. 2. Não é possível, na via especial, proceder o exame do dies ad quem dos honorários
advocatícios, em razão da ausência de prequestionamento. Incide, à espécie, o enunciado da Súmula n.º
211do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 935802 SP
2007/0064730-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2011, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 02/02/2012)Pelas razões acima expostas, conheço da Apelação e dou-lhe parcial
provimento, apenas para que os juros sejam aplicados a partir da citação válida, conforme determinado na
Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.É como voto. Belém, 10/07/2019 
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CANDIDATO REPROVADO POR NÃO COMPARECIMENTO À FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E
ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PUBLICADA VIA
EDITAL NO SITE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA, CONFORME REGRA EDITALÍCIA. FALHA NO
ACESSO AO SITE DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. O CANDIDATO
DEVE BUSCAR OS MEIOS DE DIVULGAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL PARA OBTER INFORMAÇÕES
SOBRE AS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1
-O ato impugnado foi o de eliminação do autor, candidato ao Concurso Público C-199, promovido pela
SUSIPE. A eliminação do impetrante ocorreu na etapa deAVALIAÇÃO PSICOLÓGICAeENTREGA DA
DOCUMENTAÇÃO PARA A FASE DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS, em razão do
candidato não ter entregue os documentos no prazo apontado no Edital de Convocação nº 17/2018 ?
SEAD/SUSIPE, DE 18 DE JUNHO DE 2018.2 - A AOCP publicou o edital de convocação de nº 17/2018,
o n d e  c o n s t a  o  n o m e  d o  A g r a v a n t e  c o n f o r m e  c o n s u l t a  a o  s i t e  d a  A O C P
(https://www.aocp.com.br/concurso.jsp?id=343). Neste Edital consta a expressa informação de onde o
candidato poderá obter a informação acerca do local da realização das etapas. Assim, deveria o
Agravante/Autor ter acessado via login e senha para obter a informação do local de realização das etapas
da avaliação psicológica.3 - Mesmo o Agravante informado não ter conseguido efetuar o login e senha,
mas tão somente com o login de outro candidato e bem posterior à publicação do Edital de Convocação
(06/08/2018), este não comprovou com tela (print) da ausência de acesso ao site para obter a informação
do local de realização das etapas de avaliação psicológica.4 - Ademais, todos os e-mails anexados
correspondem apenas à impossibilidade do candidato em acessar o Edital de Convocação, não fala em
nenhuma dificuldade em acessar o seu acesso pessoal com nº de inscrição e senha.5 - Assim, conforme
previsão no item 12.5.6 e 12.5.7 não havendo o comparecimento do candidato para a avaliação
psicológica, este será eliminado do concurso6 - Ademais é sabido que a Administração Pública fica
vinculada ao contido no edital, não podendo, em nenhuma hipótese, oferecer tratamento diferenciado aos
candidatos.7 - Por esta mesma razão, o não comparecimento no exame de avaliação psicológica, não
discrepa das disposições editalícias, mas pelo contrário, encontra amparo em regra expressa (tanto no
Edital de Abertura quanto no Edital de Convocação), não se cogitando desta forma, qualquer ilegalidade
no ato de sua eliminação do certame. 8 -Recurso conhecido e não provido. ACORDÃO Acordam, os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de
Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso enegar-lhe provimentoao recurso, nos
termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do
mês de julho de 2019.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luiz Gonzaga
da Costa Neto. RELATÓRIO Tratam os presentes autos deAGRAVO DE INSTRUMENTOinterposto
porMESSIAS NOGUEIRA DA SILVAcontra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com
pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor da AOCP e SUSIPE, objetivando a
reforma da decisão interlocutória, para que seja concedida liminar no sentido dedeterminar imediatas
providências para que o Agravante possa realizar todas as etapas e exames faltantes, realizar exame
psicológico, entregar exames e documentos, ingresso no curso de formação, bem como sua nomeação e
posse no cargo pretendido caso aprovado, sob pena de desobediência.Aduz o autor que se inscreveu no
Concurso da Susipe visando lograr êxito no provimento ao Cargo de Agente Prisional, tendo obtido nas
provas objetivas a 26º colocação e em julho do corrente ano foi publicado, no sítio oficial da banca
realizadora do certame, o Edital de convocação para a realização da entrega de documentos e exame
psicológico, porém, afirma o autor que não conseguiu ter acesso ao Edital, tendo entrado em contato, via
e-mail, com a banca, não tendo obtido quaisquer resposta.Que somente no dia 06 de agosto do corrente
ano o autor teve acesso ao edital através de outro computador quando se cientificou que o prazo para a
apresentação de documentos e exame médico já havia transcorrido.Requer a concessão de liminar no
sentido de obrigar o requerido a permitir que o autor possa realizar todas as etapas e exames faltantes. No
ID nº 1300073 me reservei para apreciar a liminar após ouvir a parte contrária.A SUSIPE no ID nº 1435818
e a AOCP no ID nº 1863141 apresentaram contrarrazões.O Ministério Público de 2º Grau deixa de emitir
parecer em razão de ausência de interesse social (ID1129968).É o relatório. VOTO Presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.Sabe-se que
em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que
concedeu ou não a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o
(in)deferimentoab initiodo pleito excepcional e não do mérito da ação.Para a concessão de efeito
suspensivo ao recurso interposto, torna-se indispensável a presença de dois requisitos, quais sejam,
ofumus boni iurise opericulum in mora.Portanto, se faz necessário a presença simultânea da fumaça do
bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto
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com a documentação acostada, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o
reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação
ao demandante com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.Não é demasiado que se traga à
colação, por total pertinência ao tema em análise, os ensinamentos de Athos Gusmão Carneiro quando
leciona que:"A antecipação de tutela depende de que prova inequívoca convença o magistrado da
verossimilhança das alegações do autor. Mas tais pressuposto não são bastantes. É mister que aos
mesmos se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no
andamento do processo causa ao demandante dano irreparável ou de difícil reparação; ou,
alternativamente, de que fique caracterizado o abuso do direito de defesa, abuso que inclusive se pode
revela pelo manifesto propósito protelatório revelado pela conduta do réu no processo ou, até, extra
processualmente". Aplicando as premissas acima explicitadas ao caso dos autos, e considerando os
fundamentos fáticos trazidos pelo agravante e os elementos probatórios constantes nos autos, vislumbra-
se na presente demanda AUSÊNCIA de elementos que possibilitam o deferimento do efeito suspensivo
recursal pleiteado, senão vejamos:O ato impugnado foi o de eliminação do autor, candidato ao Concurso
Público C-199, promovido pela SUSIPE. A eliminação do impetrante ocorreu na etapa deAVALIAÇÃO
PSICOLÓGICAeENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A FASE DE INVESTIGAÇÃO DE
ANTECEDENTES PESSOAIS, em razão do candidato não ter entregue os documentos no prazo apontado
no Edital de Convocação nº 17/2018 ? SEAD/SUSIPE, DE 18 DE JUNHO DE 2018.O Edital do Concurso
001/2017 ? C-199 em seu item 12.5, prevê que em momento oportuno será publicado Edital de
convocação para realização da Avaliação Psicológica, vejamos: 12.5 O local, a data e o horário da
realização da avaliação psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para
realização da Avaliação Psicológica, podendo conter normas e informações complementares
pertinentes.Assim, a AOCP publicou o edital de convocação de nº 17/2018, onde consta o nome do
Agravante conforme consulta ao site da AOCP (https://www.aocp.com.br/concurso.jsp?id=343).Neste
Edital consta a expressa informação de onde o candidato poderá obter a informação acerca do local da
realização das etapas vejamos:Art. 2ºA1ª Etapa da Avaliação Psicológica ? Testagem Coletiva, será
aplicada para todos os candidatos na data de 01 de julho de 2018, conforme Cronograma ? Retificado,
publicado em 08/06/2018.I -Para conhecer o local de realização da 1ª Etapa da Avaliação Psicológica ?
Testagem Coletiva,o candidato deverá consultar e imprimir oCARTÃO DE INFORMAÇÃO DO
CANDIDATO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 1ª ETAPA ? TESTAGEM COLETIVA,que estará disponível no
endereço eletrônicowww.aocp.com.bra partir das 15h do dia 19/06/2018.A identificação do local de
realização da avaliação é de inteira responsabilidade do candidato, não podendo o mesmo realizar a
avaliação em desconformidade com as disposições estabelecidas neste Edital.II -O portão de acesso ao
local de realização da 1ª ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA será aberto às 7h00min e fechado às
08h00min, observado o horário local.III- A aplicação da avaliação psicológica terá início20 (vinte)minutos
após o fechamento do portão de acesso, observado o horário local.IV -Os candidatos deverão comparecer
ao local da avaliação com, no mínimo,60 (sessenta)minutos de antecedência, munidos de documento
oficial de identificação com foto (original) e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em
material transparente.V ?O candidato poderá levar alimentos para o local de realização da fase, mas o
consumo deverá ser feito exclusivamente no intervalo que será concedido durante a realização da
etapa.Art. 3° A entrega da documentação para Investigação de Antecedentes Pessoais ocorrerá no dia
01/07/2018 no mesmo horário e local de realização da 1ª Etapa da Avaliação Psicológica ? Testagem
Coletiva.I -O envelope, com os documentos previstos no item 15 do Edital de Abertura, deverá ser
entregue lacrado e devidamente identificados com nome, cargo e número de inscrição do candidato.II -
Não haverá conferência da documentação no momento da entrega, cabendo ao candidato a entrega da
documentação conforme disposto no item 15 do Edital de Abertura.Art. 4°A2ª Etapa da Avaliação
Psicológica ? Entrevista Individual, será aplicada entre 02 e 06 de julho de 2018.I -Para conhecer o local
de realização da 1ª Etapa da Avaliação Psicológica ? Entrevista Individual, o candidato deverá consultar e
imprimir oCARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 2ª ETAPA ?
ENTREVISTA INDIVIDUAL, que estará disponível no endereço eletrônicowww.aocp.com.bra partir das
15h do dia 19/06/2018. A identificação do local de realização da avaliação é de inteira responsabilidade do
candidato, não podendo o mesmo realizar a avaliação em desconformidade com as disposições
estabelecidas neste Edital.II -Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo,30
(trinta)minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original). Assim,
deveria o Agravante/Autor ter acessado via login e senha para obter a informação do local de realização
das etapas da avaliação psicológica.Mesmo o Agravante informado não ter conseguido efetuar o login e
senha, mas tão somente com o login de outro candidato e bem posterior à publicação do Edital de
Convocação (06/08/2018), este não comprovou com tela (print) da ausência de acesso ao site para obter a
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informação do local de realização das etapas de avaliação psicológica. Ademais, todos os e-mails
anexados correspondem apenas à impossibilidade do candidato em acessar o Edital de Convocação, não
fala em nenhuma dificuldade em acessar o seu acesso pessoal com nº de inscrição e senha.Assim,
conforme previsão no item 12.5.6 e 12.5.7 não havendo o comparecimento do candidato para a avaliação
psicológica, este será eliminado do concurso, vejamos: 12.5.6Não haverá segunda chamada para a
avaliação psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato.Será eliminado do concursoo candidato que não comparecer à avaliação psicológica, Primeira e
Segunda Etapa, no local e horário previstos para a sua realização. 12.5.7 Em hipótese alguma será
aplicada a avaliação psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de
convocação para esta fase do certame. Ademais é sabido que a Administração Pública fica vinculada ao
contido no edital, não podendo, em nenhuma hipótese, oferecer tratamento diferenciado aos
candidatos.Por esta mesma razão, o não comparecimento no exame de avaliação psicológica, não
discrepa das disposições editalícias, mas pelo contrário, encontra amparo em regra expressa (tanto no
Edital de Abertura quanto no Edital de Convocação), não se cogitando desta forma, qualquer ilegalidade
no ato de sua eliminação do certame.Como se sabe, no Direito Administrativo vigora a regra segundo a
qual a Administração Pública deve cumprir estritamente as normas que tenha previsto para disciplinar o
certame tornado público através do edital. É o que doutrinariamente se denomina princípio da vinculação
ao instrumento convocatório. Significa dizer, em outros termos, que ?a Administração fica estritamente
vinculada às normas e condições nele [edital] estabelecidas, das quais não pode se afastar?.Quanto a
esse aspecto, não cabe ao poder judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados
pela administração na elaboração do concurso público e na definição dos requisitos necessários para o
preenchimento de seus cargos, estando o controle jurisdicional restrito à observância dos princípios,
valores e regras legais e constitucionais.No caso concreto, conforme asseverado pelo próprio Autor em
sua petição inicial, resta incontroverso que o mesmo não apresentou os documentos necessários para a
sua contratação na data previamente fixada. Alega, contudo, que tal infortúnio se deve à falta de acesso
ao sistema pessoal para ter acesso às informações do Local da avaliação. A AOPC, em contrapartida,
sustenta que cabia única e exclusivamente ao candidato zelar pelo cumprimento de tal obrigação.Ora, de
fato, como bem fixou a regra editalícia, cujo conteúdo vincula todos os concorrentes do certame bem como
a própria Administração,é deinteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos
osatos, editais e comunicados referentes ao Concurso(item19.1.1 DO Edital de Abertura), de forma que,
os prazos estabelecidos no edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos,não havendo
justificativa para o não comparecimento e paraapresentação de documentos após as datas
estabelecidas.Logo, por ser inequívoca a irregularidade cometida pelo candidato em não ter cumprido o
prazo previamente fixado no edital para apresentação dos documentos necessários à sua contratação,
reputo legítima a conduta administrativa de excluí-lo do certame.Nesse sentido, é a farta jurisprudência
dos Tribunais Pátrios, cujo entendimento se infere das ementas a seguir:?Ementa AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.CONCURSO PÚBLICO. NÃO
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DEDOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA
DEVIOLAÇÃO À ISONOMIA E À LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AOEDITAL.
PRECEDENTES. REQUISITO NÃO CUMPRIDO.AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta
Corte firmou entendimento de que ocandidato aprovado em concurso público está condicionado
aocumprimento dos requisitos fixados em edital que é a lei do concurso, cujasregras, vinculam tanto a
Administração quanto os candidatos, emhomenagem ao art.37, caput, daCF. 2. Verifica-se da leitura do
edital que o item 4.4 trata das condições para a participação no certame, exigindo-se, nesta fase, tão
somente a apresentação da carteira profissional. O item 4.5 se refere aos documentos a serem
apresentados no ato da inscrição, sendo indispensável a entrega de declaração, certidão, ou cópia de
documento expedido pela respectiva Ordem ou Conselho Profissional, quando houver, a fim de comprovar
que o candidato se encontra ee pleno gozo de suas prerrogativas profissionais. 3. No caso, a autora, ora
agravante, foi desclassificada do certame tendo em vista que no ato da inscrição apresentou apenas a
carteira profissional, documento considerado pelo edital como insuficiente para comprovar a regularidade
de sua situação junto ao Conselho Profissional. 4.Admitir a inscrição de candidato nocertame sem a
apresentação de todos os documentos exigidos no edital oupermitir a apresentação posterior é medida
que viola o princípio daisonomia, sem respaldo no edital ou na legislação de regência.5. Agravo de
instrumento a que se nega provimento.? (TRF1AG 662266520134010000 AG -AGRAVO DE
INSTRUMENTO ? 662266520134010000 Relator (a) DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES
Órgão julgador QUINTA TURMA Fonte e-DJF1 DATA:07/10/2014PÁGINA:308) EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTÓRIO.CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA DEDOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DEVIOLAÇÃO À
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ISONOMIA E À LEGALIDADE.TEMA APRECIADO PELO CNJ EM CASO IDÊNTICO.PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL.PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO
POSTULADO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao
pleito de anulação da decisão administrativa de indeferimento de inscrição em concurso público pela
ausência de apresentação de duas certidões exigidas pelo Edital. A recorrente alega que o prazo para
retificação de documentos deveria ser-lhe fraqueado para permitir a juntada posterior daqueles que se
omitiu em agregar tempestivamente.2. Do exame dos autos, anoto que não há o direito líquido ecerto
buscado. A candidata não juntou, tempestivamente, a documentaçãodemandada no Edital 01/2001 e teve
sua inscrição indeferida;A previsão do item 8, 'b' do Edital diz respeito à retificação de documento
tempestivamente juntado, e não o suprimento de documento não apresentado. 3. Em caso idêntico,
referido ao mesmo certame, o Conselho Nacional de Justiça assim manifestou, em Procedimento de
Controle Administrativo: 'cumpre reconhecer que o artigo fala, claramente, de apresentação incorreta de
documentos, e não da falta, da ausência de documentos. O que se possibilita sanar, segundo o edital, é o
documento incorreto (a exemplo da falta de autenticação em uma certidão) e não a ausência absoluta de
algum documento.' (CNJ, PCA 0006290-75.2011.2.00.0000).4. Asobrigações dos editais de concursos
públicos devem ter cumprimentocompulsório, em homenagem ao art.37, caput, daConstituição
Federal.Precedentes: MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.11.2012;
RMS 23.833/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º.6.2011; RMS
29.646/AC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 17.8.2009; e AgRg na MC 15.389/AC,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.5.2009. Recurso ordinário improvido. ..EMEN:?
(STJROMS 201300157383 ROMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA ? 40616
Relator (a) HUMBERTO MARTINS Órgão julgador SEGUNDA TURM Fonte DJE DATA:07/04/2014
..DTPB:) Assim sendo, não cabe a este Juízo proferir ordem contrária à atuação administrativa, porquanto
em consonância com a legislação que rege o certame em apreço.Ademais, em que pese a agravada,
SUSIPE, ter suscitado ser ilegítima em razão da fase do concurso (avaliação psicológica) conforme
previsão editalícia no item 1.3.1.2 e 12.4 em sede de contrarrazões, entendo não ser possível a sua
análise sob pena de supressão de instância, uma vez que não houve manifestação do juízoa quoacerca
da referida alegação.Diante do exposto,conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da
fundamentaçãoÉ como voto.Belém, 15 de julho de 2019. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA RELATORA
Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0039164-75.2010.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: CHRISTIANE
CAVALCANTE LISBOA Participação: ADVOGADO Nome: MAURO AUGUSTO RIOS BRITOOAB:
8286/PA Participação: APELANTE Nome: PARA MINISTERIO PUBLICO Participação: APELADO Nome:
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ APELAÇÃO (198) - 0039164-75.2010.8.14.0301APELANTE: CHRISTIANE CAVALCANTE LISBOA,
PARA MINISTERIO PUBLICOREPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICOAPELADO: FUNDACAO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARAREPRESENTANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE
MISERICORDIA DO PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM
CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE
ESTATAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. FGTS. CABIMENTO.
PRECEDENTES DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO.I -É firme o entendimento do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que é a Justiça Comum competente para processar e julgar
causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem
estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.II - "[...] é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o
qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador
cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em
concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da
contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito
do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados"
(RE 596478 Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013).III - APELAÇÕES CONHECIDAS E
PROVIDAS. ACORDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos edar-lhes provimento, nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
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aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Cuida-se dos autos de Apelação
Cível, interposto porCHRISTIANE CAVALCANTE LISBOA e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARÁ, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.Em
síntese, inconformados com a sentença de piso, tanto o Ministério Público do Estado do Pará, quanto a
autoraCHRISTIANE CAVALCANTE LISBOA, interpuseram recurso de apelação, onde aduzem em
resumo, que a requerente foi contratada indevidamente pela administração pública, sem concurso, à
mingua do que dispõe o art. 37,II da CF, sendo portanto nulo o contrato de trabalho.Aduzem que a
sentença recorrida se deu em desconformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em
relação a matéria, emanado no Recurso Extraordinário nº 705140, julgado em regime de repercussão
geral, que reconhece o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao FGTS. A Fundação
Santa Casa de Misericórdia apresentou contrarrazões, aduzindo que a recorrida é Fundação Pública
Estadual e não adota regime celetista, mas sim estatutário, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento
dos recursos.O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos
recursos de apelação.É o relatório. VOTO Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade,
regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço dos recursos e passo as suas análises.No
que tange ao servidor temporário, é pacífico que a admissão de servidor sem concurso público é nula, com
exceção dos cargos em comissão e dos serviços temporários. A contratação de servidor temporário é
permitida pela Constituição Federal (art. 7º, inciso IX) quando houver necessidade temporária de interesse
público excepcional, devidamente comprovado.A partir do momento em que a Administração Pública
prorroga sucessivamente o vínculo com o servidor temporário, presume-se que a excepcionalidade e a
temporariedade da necessidade que gerou a contratação findaram-se.Assim, ainda que em um primeiro
momento a servidora tenha sido contratado para serviço temporário / excepcional / por prazo determinado,
sendo regido pelo Regime Jurídico-Administrativo, a longa permanência de tal vínculo modifica a
incidência desse regime, tendo em vista o desvirtuamento da relação, passando à égide do Regime
Trabalhista - CLT. Neste sentido, faz-se importante a transcrição da lição de José dos Santos Carvalho
Filho:?Numa vertente, entende-se que essa causa ? o fatortempo- não é idônea para converter o regime
especial no regime trabalhista, noutra advoga-se essa possibilidade em face do desvirtuamento do regime
inicial. A despeito da anomalia, parece-os melhor este último entendimento, e por mais de uma razão: a
uma, porque a permanência do servidor comprovaria a inexistência de qualquer temporariedade do
vínculo, como o exige a Constituição; a duas, porque outra orientação só prejudica o servidor, que não
teria as parcelas relativas à rescisão do contrato de trabalho, não sendo razoável sobre os efeitos da má
gestão administrativa. Reitere-se, contudo, que tal polêmica só se justifica se a pessoa federativa tiver
editado a sua lei específica para o regime especial; caso o contrário, o vínculo terá mesmo que ser
trabalhista, seja temporário ou permanente?. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito
Administrativo. 22ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris.2009) No presente caso, a autora foi
contratada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, sem prévia aprovação em concurso
público, em 01/03/2002 e dispensada em 28/02/2008, quando exerceu a função de agente de saúde.A
partir do momento em que a Administração Pública prorroga sucessivamente o vínculo com a servidora
temporária, presume-se que a excepcionalidade e a temporariedade da necessidade que gerou a
contratação findaram-se.Assim, considerando que houve a prorrogação do contrato por aproximadamente
06 (seis) anos, fica patente a excepcionalidade do vínculo, sendo a contratação totalmente desvirtuada
dos ditames legais, devendo o contrato ser declarado nulo.Quanto à possibilidade do contrato nulo
produzir efeitos, o entendimento do STF, sedimentado no julgamento do RE nº 596.478-RR, é cristalino no
sentido de que é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ? FGTS na conta de
trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, conforme ementa que ora transcrevo:Recurso extraordinário. Direito
Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.
Constitucionalidade.1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração
Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o
seu direito ao salário.2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos
termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.3. Recurso extraordinário ao qual se
nega provimento. (RE nº 596.478. Redator para Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Julgado em
13/06/2012. Divulgado em 28/20/2013). Por ocasião do julgamento, a Ministra Ellen Gracie, na condição
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de relatora do recurso, proferiu voto declarando inconstitucional o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, por
entender que este afronta o artigo 37, inciso II e § 2º da Constituição Federal. Consignando que: ?(...) o
conhecimento e o cumprimento da Constituição é dever de todos, tanto das autoridades quanto dos
particulares. Na investidura em emprego público sem concurso público, ambos incorrem em violação à
Constituição, devendo suportar os ônus de tal conduta, dentre as quais a nulidade do ato.?. Contudo, os
Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Ayres Britto e Cezar Peluso acompanharam a
divergência levantada pelo Ministro Dias Toffoli, compreendendo que ?na teoria das nulidades, não há
princípios absolutos, de modo que é possível reconhecer que, não obstante sua invalidez teórica, o ato é
suscetível de produzir alguns efeitos, dentre os quais o reconhecimento do pagamento de salário etc., e
também, neste caso específico, o depósito de Fundo de Garantia?.Deste modo, não há que se falar em
impossibilidade do contrato declarado nulo gerar efeitos, nos termos do voto proferido pelo STF.Quanto ao
direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ? FGTS, impende acrescentar o
entendimento do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se
arguia a afronta do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 aos artigos2º e 18,caput, artigo 5º, inciso XXXVI, artigo
7º, inciso III, artigo 37, inciso II e § 2º e artigo 169, inciso II, todos da Constituição Federal, nos seguintes
termos:?Não convence o argumento segundo o qual a nulidade dos contratos de trabalho não pode gerar
direito ao FGTS. Tal raciocínio parte de um pressuposto absolutamente inadmissível, segundo o qual as
consequências da nulidade devem ser inteiramente carregadas ao trabalhador, não ao tomador do
trabalho. A falta de juridicidade de tal pressuposto se mostra ainda mais manifesta quando se tem
presente que a nulidade do contrato, por ausência de concurso, foi causada fundamentalmente pelo
contratante, não pelo empregado. É de se considerar, ademais, o inafastável fato da realidade, de que,
embora fundada em ato jurídico formalmente ilegítimo, houve a efetiva prestação do trabalho, da qual tirou
proveito a Administração contratante?. Vejamos ainda a ementa do acordão, relatado pelo ministro Teori
Zavascki, no RE 765.320 (com repercussão geral reconhecida):?a contratação por tempo determinado
para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em
desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos
jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)?. Neste sentido, vejamos os
seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBAS TRABALHISTAS -
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA -PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL -
ADMISSÃO DA AUTORA SEM CONCURSO PÚBLICO - IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO -
NATUREZA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA QUE TEM DIREITO A RECEBER AS
VERBAS DEVIDAS PELA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, DO CONTRÁRIO, CONFIGURARIA
ENRIQUECIMENTO; ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13 PROPORCIONAL
NOS TERMOS DA SENTENÇA MONOCRÁTICA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I - Malgrado eventual irregularidade na contratação, não pode a
Administração Pública se furtar ao pagamento da contraprestação adequada e garantida, com todos seus
acréscimos e direitos pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em
detrimento do particular, privilegiando-se, ademais, o princípio da boa-fé objetiva;II - O ato do Poder
Público que veda o direito ao pagamento das verbas trabalhistas, viola os princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da moralidade e ainda constitui um grava me maior que é o enriquecimento sem causa
em detrimento do direito do servidor/empregado. (TJ-SE - AC: 2012210994 SE, Relator: VAGA DE
DESEMBARGADOR (DES. JOSÉ ALVES), Data de Julgamento: 21/08/2012, 2 . CÂMARA CÍVEL). Por
derradeiro, cabe pontuar que no presente caso há a aplicação da prescrição quinquenal, por força do art.
1º do Decreto nº 20.910/32, vejamos:Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.Esta é
uma norma especial, a qual prevalece sobre a norma geral, ou seja, deverá a parte ser ressarcida dos
cinco anos anteriores à data em que foi retirada do serviço público, conforme decisões abaixo:?Recurso
extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de
valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação
de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da lei
8.036/90 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo decreto 99.684/90. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da lei 9.868/99. Declaração de
inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.? (STF,
Pleno, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014). Com base no plexo de fundamentos
acima narrados,conheçodos presentes recursos de apelação edou-lhes provimento, para reformar a
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sentença de primeiro grau impugnada e conceder o direito de recebimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço ? FGTS, com limite da prescrição quinquenal, ou seja, limitado aos cinco anos
anteriores à data da propositura da ação, valores a serem calculados em liquidação de sentença.Nos
termos do art. 85 do CPC, condeno a parte apelada em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o
valor da condenação.É como voto.Belém-PA, 24 de junho de 2019. NADJA NARA COBRA MEDADESª.
RELATORA Belém, 03/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0004529-06.2013.8.14.0046 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE ABEL
FIGUEIREDO Participação: APELADO Nome: JOSE ALBERTO PATRICIO MARTINS Participação:
ADVOGADO Nome: ALEX GOMES PIRESOAB: 16009/PA Participação: ADVOGADO Nome: GISLEIDE
ALVES DE SOUSAOAB: 18749/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) -
0004529-06.2013.8.14.0046APELANTE: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDOREPRESENTANTE:
M U N I C I P I O  D E  A B E L  F I G U E I R E D O A P E L A D O :  J O S E  A L B E R T O  P A T R I C I O
MARTINSRELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP ? REJEITADA. NO MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
CONTRATO DE TRABALHO QUE DUROU 10 MESES. CONTRATO VÁLIDO E LEGAL CONFORME
PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. SALDO SALÁRIO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO
CONSTITUCIONAL, PROPORCIONAIS AO EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO. CABIMENTO. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- No caso em tela, a demanda envolve interesse
puramente da Fazenda Pública, inexistindo interesse público ou social aptos a ensejar a atuação
ministerial. Não se deve confundir o interesse público com interesse fazendário, que é coisa distinta e deve
ser buscado pelos procuradores da Fazenda Pública.Preliminar de NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
ATUAÇÃO MINISTERIAL ? REJEITADA.2- A Lei prevê a contratação temporária de servidores, por
período de seis meses a um ano, podendo ser prorrogado por igual prazo. 3- Em análise aos autos,
observo que o contrato do ora apelado se deumediante vínculo administrativo temporário em 22/02/2012 e
foi rescindido em 22/01/2013 sem o respectivo pagamento das verbas decorrentes do contrato de
trabalho.Dessa forma o contrato de trabalho realizado entre o autor e o apelante não é nulo, mas sim
plenamente legal e válido, sendo direito do servidor o recebimento das verbas remuneratórias relativas ao
período por ele efetivamente trabalhado e das verbas rescisórias do contrato de trabalho.4- Neste sentido,
conforme entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando não há nulidade do contrato
temporário celebrado com a Administração, permanece o direito aopagamento de saldo de salário, décimo
terceiro e férias acrescido do terço constitucional.5- RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
ACÓRDÃOAcórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de
Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, mantendo a sentença em seus termos, conforme o voto da Relatora.Sala das
sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de
2019.Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO Trata-se de APELAÇO CÍVEL interposta pelo MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO, em face
de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação de Cobrança, o qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.Vejamos trecho da decisão guerreada:?(...)JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos iniciais paraCONDENARa ré a pagar à demandante o
montante devido referente asaldo salário, férias vencidas e proporcionais e décimo-terceiro salário
proporcional, corrigido monetariamente desde a data de ajuizamento da ação. (...)?. Inconformado, o
município de Abel Figueiredo interpôs recurso de Apelação (ID nº 1550000) alegando preliminarmente a
nulidade da sentença, ante a ausência de intervenção do Ministério Público no feito, enquanto que no
mérito, sustenta a nulidade do contrato administrativo firmado, ante a ausência de demonstração da
necessidade de contratação temporária e do excepcional interesse público.Desta feita, requer pela reforma
do decisum ora atacado para que seja declarada a nulidade do contrato administrativo e julgada
improcedente a demanda.Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1550000 - Pág. 16.O Ministério
Público de 2º Grau deixou de opinar no feito, por não vislumbrar relevância social que justifique a atuação
do Parquet (ID nº 1758705).É o Relatório. VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.Passo inicialmente à análise da preliminar levantada
pelo Recorrente: PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO:Sustenta o apelante que a sentença é nula tendo em vista a não intimação do
Ministério Público Estadual para atuar no feito.Sem razão o recorrente, eis que a demanda envolve
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interesse puramente da Fazenda Pública, inexistindo interesse público ou social aptos a ensejar a atuação
ministerial. Não se deve confundir o interesse público com interesse fazendário, que é coisa distinta e deve
ser buscado pelos procuradores da Fazenda Pública.Ante o exposto Rejeito a Preliminar de NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO MINISTERIAL.Superada essa fase, não havendo mais preliminares nem
prejudicial de mérito a serem apreciadas, passo a análise do mérito recursal. MÉRITOO cerne da
demanda gira em torno da decisão de piso que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
determinar o pagamento da rescisão contratual, além dos honorários fixados em 10% sobre o valor da
condenação.Não assiste razão ao ente Municipal. Vejamos.Pelo que se depreende dos autos, a parte
autora era servidor público municipal na função de vigilante, contratado mediante vínculo administrativo
temporário, firmado em 22/02/2012 e rescindido em 02/01/2013 sem o respectivo pagamento das verbas
referente ao 13º e férias, decorrentes do contrato de trabalho.Considerando que o contrato celebrado entre
as partes, se deumediante vínculo administrativo temporário de 22/02/2012 até 02/01/2013, é plenamente
válido o contrato administrativo eis que não ultrapassou o prazo estipulado em lei para esse tipo de
contrato.Dessa forma o contrato de trabalho realizado entre o autor e o apelante não é nulo, mas sim
plenamente legal e válido, devendo desta feita, ser afastado apenas o pagamento de FGTS, pois somente
o contrato declarado nulo com a Administração é que autoriza, além do saldo de salário, o pagamento de
FGTS.Assim, estando o contrato válido, são direitos dos servidores públicos, além do salário, o
recebimento de férias e 13º salário proporcionais, senão vejamos:Dispõe o § 3º do art. 39 da CF:"aplica-se
aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir". O art. 7º, por sua vez, estabelece, especialmente em seus incisos VIII e XVII,
o seguinte:Art. 7ºSão direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:(...)VIII -décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria;(...)XVII -gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal; (...). A relação jurídica entre as partes encontra-se devidamente comprovada, não tendo a
municipalidade comprovado a liquidação regular do débito, fato esse que se encontra no âmbito da
desconstituição do direito do autor e cuja prova competia ao réu apelante (art. 333, II, do CPC c/c art. 320
do CC), que dela não se desincumbiu, a fim de eximir-se da cobrança que lhe é imposta e que aqui se
impõe.Outrossim, constitui direito do servidor o recebimento das verbas remuneratórias relativas ao
período por ele efetivamente trabalhado e das verbas rescisórias do contrato de trabalho, na hipótese em
que houver retenção indevida pelo Poder Público, sob pena de enriquecimento sem causa, pouco
importando tenha o direito sido constituído no período da Administração anterior à atual.Eventual
malversação do gestor municipal anterior não tem o condão de eximir o apelante do pagamento das
verbas devidas aos seus servidores, em virtude do princípio da continuidade e impessoalidade da
Administração Pública.Assim, correta a sentença que determinou ao Município Apelante, o pagamento das
férias e 13ª salário das verbas rescisórias, bem como, afastou o pagamento de FGTS, já que este último é
indevido em razão da validade do contrato administrativo celebrado.Considerando ainda o disposto no §
11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 1º grau, para 20% (vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação em favor do patrono da parte autora.Ante do
exposto,CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a apelação interposta, mantendo-se a sentença guerreada
em todos os seus termos. É como voto.Belém, 24 de junho de 2019. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.
Relatora Belém, 03/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0009692-49.2013.8.14.0051 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE
SANTAREM Participação: APELADO Nome: DOMINGAS BRANCHES CORREA Participação:
ADVOGADO Nome: CATALINE STRADA DA SILVAOAB: 18221/PA Participação: ADVOGADO Nome:
JARDSON FERREIRA DA SILVAOAB: 12068/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
A P E L A Ç Ã O  ( 1 9 8 )  -  0 0 0 9 6 9 2 - 4 9 . 2 0 1 3 . 8 . 1 4 . 0 0 5 1 A P E L A N T E :  M U N I C I P I O  D E
SANTAREMREPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREMAPELADO: DOMINGAS BRANCHES
CORREARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO
CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PREJUÍZO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.A responsabilidade civil é a obrigação de
reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é
objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade
entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição
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Federal. III2. Na hipótese em julgamento, extrai-se do contexto fático-probatório que a autora foi vítima de
graves danos à sua propriedade imobiliária, decorrente de falha em obra do poder público municipal, que
levou ao entupimento dos bueiros, queda do muro e, alagamento da sua residência conforme fartamente
comprovado nas provas documentais, pericial e testemunhal.2. Tenho que o valor arbitrado a título de
dano moral, em sede de primeiro grau, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), está proporcional ao
grau de culpa e ao dano causado a parte Apelada, configurando um valor razoável e justo para a
indenização.3. Recurso de Apelação conhecido e improvido. ACORDAMos Exmos. Desembargadores que
integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
de votos,conhecerda apelação e negar-lhe provimento,mantendo incólume a sentença atacada, nos
termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do
mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja
Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município
de Santarém contra sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL
DE SANTAREM, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA que julgou
procedente o pedido de indenização por danos morais, conforme segue:?POSTO ISSO, com fulcro nos
artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio:JULGO PROCEDENTE, o pedido de indenização
por danos morais em face da requerida e, via de consequência, CONDENO O MUNICIPIO DE
SANTAREM, ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, cujo valor fixo em
R$80.000,00 (oitenta mil) reais, conforme fundamentação, valor este a ser corrigido com base na
Remuneração Básica de Caderneta de Poupança (artigo 1º - F da Lei nº9.494/97, na redação da Lei nº
11.960/09;(...)?.Na exordial (ID1327599), desprende-se que a autora reside na cidade de Santarém/PA
desde o ano de 1969.No ano de 2013, a prefeita municipal fez serviços de aterros nas ruas próximas à
residência da requerente e, na madrugada do dia 10 de julho de 2013, a requerente e sua família foram
surpreendidos com a água da chuva invadindo a sua casa, derrubando 40 metros de muro que protegiam
a residência. Em consequência, a requerente perdeu roupas, fogão, três guarda roupas, colchoes de
cama, alimentos que estavam no armário, um notebook, uma máquina de lavar, aparelho de som,
aparelho de DVD, sofá, documentos e fotos, cadeiras da sala de jantar, armário de louças, aparelho
telefone, dentre outros bens e, ainda, o reboco das paredes da residência que começaram a cair.Além dos
bens materiais, o bisneto da requerente por pouco não foi atingido por uma janela de madeira que caiu em
sua cama quando o muro avançou sobre a casa. A criança tinha apenas 3 anos de idade, na ´pepoca do
ocorrido e, teve que começar um tratamento com um psicólogo, pois o trauma sofrido foi grande.Aduz que
o acidente ocorreu devido ao mal planejamento das manutenções da Prefeitura, onde foram feitos serviços
de drenagem e aterramento da Avenida Irurá e ainda foram fechados bueiros, por onde as enxurradas
corriam na chuva, fazendo com que, na primeira chuva, uma grande quantidade de entulhos e água,
invadissem a casa da requerente.Que após o incidente, a defesa civil esteve no local para fazer a vistoria,
onde foi verificado o grande prejuízo que a requerente e sua família sofreram.Em contestação (ID1327602)
o Município de Santarém, arguiu, no mérito, que não assiste a autora, uma vez que os supostos danos
sofridos por esta não resultaram exclusivamente das obras em execução pelo poder público, mas sim de
caso fortuito e força maior decorrente das fortes chuvas ocorridas na época.O juízo julgou procedente o
pedido de indenização por danos morais (ID1327608), condenando o Município de Santarém ao
pagamento de indenização por danos, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil) reaisEm razões recursais (Id
n. 1327610) o Município apelante, sustenta que a sentença não está em harmonia com as provas colhidas
no procedimento processual; tendo em vista que, não tem qualquer ligação ou responsabilidade com o fato
acontecido.Alega que, a documentação acostada aos presentes autos é frágil e insuficiente para legitimar
os pedidos da autora, uma vez que o evento que originou a demanda não teve qualquer ação ou omissão
do Município. Por fim requereu conhecimento do recurso de apelação reformando-se a sentença em todos
os seus termos, por ausência dos requisitos que autorizam a indenização.A apelada DOMINGAS
BRANCHES CORREA, em contrarrazões recursais (Id n. 1327611), refuta todos os argumentos do
apelante e, ao final, pugna pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.Após regular distribuição,
coube-me a relatoria do feito e, nessa condição, encaminhei os presentes autos para manifestação do
órgão Ministerial.O Parquet de 2º grau (Id n. 1735835), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento
do presente recurso de apelação.É o que importa relatar. VOTO Preenchidos os pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e
intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); conheço do recurso,pelo que passo a
apreciá-lo.O recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém insurgiu-se no que tange ao
deferimento do dano moral em favor da autora Domingas Branches Correa.A despeito dos argumentos do
apelante, analisando as provas documentais, testemunhais e, especial a Perícia de Engenharia (Id n.
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1327601), deixo desde já claro que as razões não merecem prosperar.O Município, no exercício de suas
atribuições e poder, deve agir no sentido de fiscalizar as vias urbanas, sendo sua responsabilidade, dentre
outras, a limpeza e conservação das vias públicas, dentro do seu limite territorial.Nesse sentido, a doutrina
e jurisprudência de nossas mais altas cortes de Justiça já pacificaram o entendimento que o Município
deve responder pelos danos sofridos pelos particulares, em razão do mal funcionamento das atividades
públicas.Tal situação se insere na responsabilidade civil da Administração Pública, seja federal, estadual
ou municipal, que responde objetivamente aos danos causados aos administrados, nos termos do art.37,§
6º, daConstituição Federal, que tem a seguinte redação:?Art. 37 omissis.§ 6º -As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa?.Grifei. A consagração da responsabilidade civil do Estado constitui-se em
imprescindível mecanismo de defesa do indivíduo face ao Poder Público, mediante a possibilidade de
responsabilização, o cidadão tem assegurada a certeza de que todo dano a direito seu ocasionado pela
ação de seus agentes e contratados será prontamente ressarcido pelo Estado.Funda-se nos pilares da
equidade e da igualdade, como salientou em doutas palavras PONTES DE MIRANDA:?O Estado -
portanto, qualquer entidade estatal - é responsável pelos fatos ilícitos absolutos, como o são as pessoas
físicas e jurídicas. O princípio de igualdade perante a lei há de ser respeitado pelos legisladores, porque,
para se abrir exceção à incidência de alguma regra jurídica sobre responsabilidade extra negocial, é
preciso que, diante dos elementos fáticos e das circunstâncias, haja razão para o desigual tratamento?.
Grifei.Tecendo comentários ainda sobre dita responsabilidade, leciona o insuperável mestre Hely Lopes
Meirelles que:"O dano causado por obra pública gera para a Administração a mesma responsabilidade
objetiva estabelecida para os serviços públicos, porque, embora a obra seja um fato administrativo, deriva
sempre de um ato administrativo de quem ordena sua execução.Mesmo que a obra pública seja confiada
a empreiteiros particulares, a responsabilidade pelos danos oriundos do só fato da obra é sempre do
Poder Público que determinou sua realização. O construtor particular de obra pública só responde por atos
lesivos resultantes de sua imperícia, imprudência ou negligência na condução dos trabalhos que lhe são
confiados. Quanto às lesões a terceiros ocasionadas pela obra em si mesma, ou seja, por sua natureza,
localização, extensão ou duração prejudicial ao particular, a Administração Pública que a planejou
responde objetivamente, sem indagação de culpa de sua parte. Exemplificando: se na abertura de um
túnel ou de uma galeria de águas pluviais o só fato da obra causa danos aos particulares, por estes danos
responde objetivamente a Administração que ordenou os serviços; mas, se tais danos resultam não da
obra em si mesma, porém da má execução dostrabalhos pelo empreiteiro, aresponsabilidade é
originariamente do executor da obra, que, como particular, há de indenizar os lesados pela imperfeição de
sua atividade profissional, e subsidiariamente da Administração, como dona da obra que escolheu mal o
empreiteiro. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, vigésima edição, p. 563) Nesse
mesmo sentido, trago à colação o seguinte aresto de julgado:DIREITO PÚBLICO ? APELAÇÃO DOS
REQUERIDOS ? INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ? OBRAS EM ESTRADA MUNICIPAL QUE
CAUSARAM PREJUÍZO NA PROPRIEDADE RURAL DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA ?
CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O D.E.R. PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS EM
ESTRADA MUNICIPAL ? MUNICÍPIO E AUTARQUIA LEGITIMADOS A RESPONDER AOS TERMOS DA
AÇÃO, JUNTAMENTE COM A EMPRESA PRIVADA QUE EXECUTOU AS OBRAS DANOSAS - Tanto o
Município como a autarquia estadual, que celebraram convênio para a realização de obras em estrada
municipal, tem legitimidade para responder à ação, em face dos termos da inicial, juntamente com a
empresa que executou os serviços ? Ilegitimidade da municipalidade afastada.MÉRITO ? PROVA
PERICIAL QUE, MESMO CONSIDERANDO AS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM À ÉPOCA DOS
FATOS, CONCLUIU QUE AS OBRAS REALIZADAS PELAS REQUERIDAS FORAM A PRINCIPAL
CAUSA DO DESLOCAMENTO DE MATERIAL PARA A PROPRIEDADE RURAL DO AUTOR,
CAUSANDO OS DANOS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ?
MANUTENÇÃO? Comprovada pela prova pericial que os danos na propriedade foram causados,
primordialmente, pelas obras realizadas na estrada municipal que margeava o sítio do autor, em nível mais
elevado, e que, em virtude das chuvas, recebeu todo o material que se encontrava acumulado nas
margens da rodovia e também decorrentes da erosão provocada pela movimentação do solo, em face dos
trabalhos realizados, deve ser reconhecido o nexo de causalidade entre os serviços da administração
pública e os prejuízos causados na propriedade rural. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ? De rigor a
observância do que for decidido, oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral nº 810, do E. STF). Sentença parcialmente reformada (relativamente aos
juros e correção monetária que deverão observar o que vier a ser decidido no R.E.870947/SE, Tema 810
STF)? Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 00220963220108260269 SP 0022096-32.2010.8.26.0269,
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Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 08/05/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 09/05/2019)Na hipótese dos autos, verifico que o Município apelante não contradiz os fatos
alegados pela autora na inicial, até porque não há como se negar que a vítima sofreu danos graves à sua
propriedade, apenas pretende descaracterizar a sua responsabilidade, sob a alegação de que o evento
danoso ocorreu em ?razão das fortes chuvas?.Entretanto, deve ser salientado que ao concluir sem o
devido cuidado as obras de drenagem e aterramento da Avenida Iruará, realizadas pelas Municipalidade,
foram fechados os bueiros que davam vazão as águas das chuvas e, certamente deram causa aos danos
na propriedade da autora.Merece destaque excerto da r. sentença que apreciou a controvérsia,in
verbis:?Restou provado durante a instrução do processo, sem sombra de dúvidas, que o dano sofrido pela
requerente, ocorreu devido ao mal planejamento das manutenções da Prefeitura, onde foram feitos os
serviços de drenagem e aterramento da Avenida Iruará e ainda foram fechados os bueiros, por onde as
enxurradas corriam na chuva, fazendo com que na primeira chuva, uma grande quantidade de entulhos e
água invadissem a casa da requerente?.(id n. 1327607 ? pág. 02)Assim sendo, irrelevante a ocorrência de
chuvas anormais no período, como alega o apelante, pois a causa principal dos danos foram as
consequências das obras como mencionado.Trago à colação a lição de Rui Stoco em sua obra
Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT., 2ª ed., fls. 59: ?É necessário que se
estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz
expressão de Demogue,?é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim,
não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o
dano não ocorreria? (Traité des Obligations en général?, vol. IV, n.66).?? (fls. 571).E, no caso concreto, a
hipótese dos autos deve ser apreciada não sob o pálio da responsabilidade objetiva do Estado, mas sim
subjetiva (faute du service), limitando-se a controvérsia ao exame da culpa da Administração no caso
concreto.Vem a lume, o escólio de Celso Antônio Bandeira de Melo:?Quando o dano foi possível em
decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é
de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva . Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado
a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha
obstar ao evento lesivo.?Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento
danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão.
Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta
ilícita do Estado (embora particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou
imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.(...)? (Curso de direito
administrativo, 20ª ed., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 956-958 destaquei em negrito).Este é o
posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:"Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três
vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la,
dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.A falta do serviço -
faute du service dos franceses-não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo decausalidade
entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e odano causado a terceiro." (RE 369.820, Rel. Min.
Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004.) Assim sendo, frente à grave
natureza dos fatos que giram em torno da lide, não há que se negar que a parte autora foi vítima de graves
danos à sua propriedade imobiliária, decorrente da falha em obra do poder público municipal, que levou ao
entupimento dos bueiros, queda do muro, e alagamento da residência da parte autora.Quanto a natureza e
extensão do dano, verifico que o valor arbitrado a título de dano moral, em sede de primeiro grau, está
proporcional ao grau de culpa e ao dano causado a parte Apelada, configurando um valor razoável e justo
para a indenização.Diante do exposto, ratificando o entendimento do órgão Ministerial,conheço do recurso
e no mérito, nego-lhe provimento,nos termos da relatoria, mantendo incólume a decisão guerreada.Por
fim, eis que a r. sentença objurgada foi publicada na vigência do CPC/2015 e considerando ainda o
disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 1º grau,
para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação em favor do patrono da parte autora.É
como voto. Belém, 08/07/2019 
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PARÁ APELAÇÃO (198) - 0003226-65.2013.8.14.0301APELANTE: MARIA MARTA LEAO
FORTESREPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARAAPELADO: ESTADO DO
PARAREPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
PARARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
PRAZO ESTABELECIDO PELO ARTIGO1ºDO DECRETO20.910/32.RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Em se tratando de demanda de cobrança ajuizada em desfavor do
Poder Público, aplica-se a prescrição quinquenal, a teor do que preceitua do Decreto Lei nº 20.910/32.II.
Na hipótese em julgamento, como a autora ingressou com o procedimento comum em data de 25/01/2013,
deixou transcorrerin albiso prazo prescricional quinquenal para demandar contra a Fazenda Pública, uma
vez que foi demitida em 1998.III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACORDAMos Exmos.
Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, à unanimidade de votos,conhecerda apelação e negar-lhe provimento,mantendo incólume a
sentença atacada, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, aos 08 dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO (págs. 01/11; Id. 1660481) interposto por MARIA MARTA LEÃO FORTES contra a r. sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital (págs. 01/08; id. 1660480), que nos autos
da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA (págs. 04/23; Id. 1660462) ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, julgou
extinto o feito por reconhecer a prescrição da pretensão da autora.Na petição inicial a autora requer
indenização por danos morais e materiais em desfavor do Estado do Pará, alegando que foi nomeada,
após aprovação em concurso público, para o cargo de agente administrativa, lotada na Secretaria de
Segurança Pública (SEGUP).Ressalta que foi colocada à disposição da Divisão de Crimes Contra a
Integridade da Mulher e, posteriormente foi transferida para a Seccional da Cidade Nova.Revela que essas
transferências da autora para unidades policiais passaram a lhe impor um severo quadro de doenças
psiquiátricas, como depressão, o que revelou a inadequação das transferências em questão.Assevera que
após perícia do então IPASEP, foi determinado seu retorno à função de origem, em local que não
mantivesse contato direto com o público.No entanto, como a Polícia Civil do Estado do Pará ignorou as
aludidas recomendações médicas e vendo seu quadro de saúde piorar, impetrou Mandado de Segurança,
tendo o juízoa quoconcedido a segurança em favor da autora, determinando que a mesma exercesse suas
funções laborativas em local que não haja movimentação e nem atividade policial. Em razão de faltas ao
serviço, foi suspenso o seu pagamento e, a autora afirma ter sofrido pena de demissão que lhe foi imposta
em data de 16/02/1998, com base em Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Departamento
de Administração da Polícia Civil.Ocorre que, em razão da demissão, omandamusperdeu o objeto, tendo
transitado em julgado em 2009.Em razão dos fatos pleiteia indenização do Estado em danos materiais, no
valor de R$ 13.599,82 (treze mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), pedido esse
que foi julgado improcedente pelo juízo a quo, pelo reconhecimento da prescriçãoIrresignada com a
sentença do juízoa quo, a apelante interpôs recurso de apelação (Id. n. 1660481 ? págs. 01-11) alegando,
em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional seria a partir de 26/03/2009, com o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança.Por fim, pugna pelo integral provimento do presente recurso, com o
reconhecimento da não incidência da prescrição.O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id. n.
1660482), ressaltando que a r. sentença é totalmente acertada, razão pela qual deve ser mantida.O
Ministério Público de 2º grau deixou de se manifestar (Id. n. 1783146)É o relatório. VOTO Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.Cinge-se a questão encerrada nestes autos acerca da
ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória manejada pela apelante em face do Estado do
Pará.Com a ação intentada, pretendeu a autora a condenação do Estado do Pará em danos morais,
devido ao fato de ter sido transferida para diversas unidades policiais, alegando que tais transferências
geraram nela um quadro de doenças psiquiátricas.Não assiste razão a autora. Vejamos.Como é sabido,
vigora, no que toca à postulação de dívidas dos entes públicos, a regra da prescrição quinquenal, inserta
no art. 1º do Decreto-Lei nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, cujo art. 1º enuncia:"Art. 1º - As dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou do fato do qual se originarem."Na seara do Direito Público, é cogente o
reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória nas hipóteses em que apurado o decurso do
prazo quinquenal.O fundamento da prescrição baseia-se em princípio de ordem pública, visando à
preservação da paz social, a certeza e a segurança no mundo jurídico, sendo certo que o respectivo fator
determinante é a inércia do titular do direito e o transcurso do tempo fixado em lei.Com efeito, tratando-se
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de regra específica aplicável à Fazenda Pública, resta afastada a incidência de prazo outro eventualmente
previsto noCódigo Civil, eis que, por regra de hermenêutica, havendo norma especial, não incide regra
geral que dela destoe, já quelex spacialis derogat legi generali.Nesse sentido, o entendimento do Colendo
STJ é pacífico no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda, tendo decidido a respeito,
inclusive, em regime Recurso Repetitivo:?ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO
TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA
NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. A controvérsia do presente recurso
especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo
prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do
prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).2. O
tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações
indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e
jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema,
pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional
trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública.
Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011;
REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito
doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito
Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José
Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento
deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal -
previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em
detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.4. O principal fundamento que autoriza tal
afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua
natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no
Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da
legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de
Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas
Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág.
1042).5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o
prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de
2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen
Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).6.
Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no
AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp
34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp
36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra
sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município,
corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em
manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.8. Recurso especial não
provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.? (REsp
1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012,
DJe 19/12/2012) (grifei) No mesmo sentido, trago a colação o seguinte aresto de julgado desta Egrégia
Turma Julgadora, com representativo de controvérsia:APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA CEDIDA A
MUNICIPALIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS. SALÁRIOS ATRASADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910. AÇÃO
AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS. REJEITADA. PRELIMINAR DE
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ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
REJEITADA. COM A MUNICIPALIZAÇÃO FICA A CARGO DO MUNICIPIO REPASSAR OS SALÁRIOS
PAGOS PELO ESTADO DO PARÁ. SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO E DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA DO APELANTE. RECURSOS DO FUNDEF. NO MÉRITO. O MUNICÍPIO APELANTE NÃO
COMPROVOU EM MOMENTO ALGUM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DA SERVIDORA. CORRETA A
DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de prescrição.É
quinquenal o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do
Decreto 20.919/32.Preliminar rejeitada. 2. a 6. Omissis; 7. Recurso Conhecido, porém, desprovido à
unanimidade. (2018.03002214-61, 193.804, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-26, Publicado em 2018-07-27). Dessa forma,
patente que o prazo aplicável é o quinquenal.Necessário ressaltar, ainda, que, quanto ao termo inicial da
prescrição, este é regido pelo princípio do actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início
com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em
juízo.Na hipótese em julgamento, a alegação da apelante de que o prazo prescricional passaria a fluir
somente a partir de 2009, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança não tem a menor
fundamentação, uma vez que, como bem fundamentou o juízo de 1º grau, o mandado de segurança tem
objeto diferente do procedimento comum ( Ação Ordinária de Indenização), na qual o prazo prescricional
foi atingido em2003,uma vez que a data do evento danoso se deu em1998,data da demissãoda autora
.Por outro lado, no Mandado de Segurança, transitado em julgado em 2009, a impetrante requereu a
determinação para trabalhar em prédio da Polícia Civil, onde não houvesse movimentação, nem atividade
policial.Já no procedimento comum, busca a autora indenização por danos materiais (lucros cessantes e
danos emergentes) em virtude da pena de demissão que lhe foi imposta pelo Poder Público. Logo, se
denota versarem os feitos sobreobjetos distintos, razão pela qual, como bem fundamentado na decisão de
1º grau, a impetração domandamusnão obstou a fluência do prazo prescricional para a segunda ação
(procedimento comum).Assim sendo, como na hipótese em julgamento a autora ingressou com o
procedimento comum em data de25/01/2013, deixou transcorrerin albiso prazo prescricional quinquenal
para demandar contra a Fazenda Pública.Desse modo, conheço do recurso enego-lhe provimento, para
manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.É comovoto. Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0808969-77.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: CKBV FLORESTAL
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDOOAB: 6557/PA
Participação: ADVOGADO Nome: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVESOAB: 14073/PA
Participação: AGRAVADO Nome: CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME Participação:
PROCURADOR Nome: CARLOS AUGUSTO BAHIA DE REZENDE JUNIOROAB: 5556 Participação:
AGRAVADO Nome: DIOGO SEIXAS CONDURU Participação: PROCURADOR Nome: CARLOS
AUGUSTO BAHIA DE REZENDE JUNIOROAB: 5556 Participação: AGRAVADO Nome: THAIS SERRUYA
CONDURUPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIORAGRAVO DE
INSTRUMENTO (202): 0808969-77.2018.8.14.0000AGRAVANTE: CKBV FLORESTAL LTDANome: CKBV
FLORESTAL LTDAEndereço: Rodovia Transcoqueiro, 17, - lado par, Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP:
67113-345Advogado: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES OAB: PA14073-A Endereço:
desconhecido Advogado: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO OAB: PA6557-A Endereço: Avenida
Generalíssimo Deodoro, 1683, - de 1596/1597 a 1948/1949, Nazaré, BELéM - PA - CEP: 66040-
140AGRAVADO: CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME, DIOGO SEIXAS CONDURU,
THAIS SERRUYA CONDURUPROCURADOR: CARLOS AUGUSTO BAHIA DE REZENDE JUNIORNome:
CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA. - MEEndereço: Rua dos Pariquis, 1843, - de
1962/1963 a 2272/2273, Batista Campos, BELéM - PA - CEP: 66035-370Nome: DIOGO SEIXAS
CONDURUEndereço: Travessa Dom Romualdo Coelho, 767, apto 1801, Umarizal, BELéM - PA - CEP:
66055-190Nome: THAIS SERRUYA CONDURUEndereço: Travessa Dom Romualdo Coelho, 767, apto
1801, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66055-190Nome: CARLOS AUGUSTO BAHIA DE REZENDE
JUNIOREndereço: Rua Tiradentes, 845, Reduto, BELéM - PA - CEP: 66053-330DESPACHO Trata-se
deAgravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal(Num. 1160169-Pág.1/20), interposto
porCKBV FLORESTAL LTDA., nos autos daAÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE
VALORES C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO,proferida pelo o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Belém-PA, que indeferiu o pedido de produção de provas testemunhais e expedição de
ofícios aos órgãos públicos. Da análise dos autos, verifica-se que está instruído apenas com cópia de
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procuração privada outorgada por pessoa jurídica a seu patrono, sem a reprodução dos atos constitutivos
do Outorgante/Agravante, o que impossibilita a verificação da regularidade da respectiva representação
judicial. Desse modo, tendo em vista que o processo principal é físico, INTIME-SE o Agravante para que
saneie o vício apontado acima, juntando, aos autos, cópia dos atos constitutivos do Outorgante/Agravante,
no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.017, I e § 3º c/c o art. 932, parágrafo único, ambos, do
CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após voltem conclusos. Belém-PA, 16 de julho de 2019.
José RobertoPinheiro MaiaBezerraJúniorDesembargador - Relator  

 
 
 
Número do processo: 0805287-80.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: JOSE ROBERTO
DE SOUZA JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO ANDRE MULHO DE SOUZAOAB:
9130/PA Participação: AGRAVADO Nome: JOSELITA DOS REIS SANTOS Participação: PROCURADOR
Nome: PAULO ANDREY DE AZEVEDO MAIAOAB: nullPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA
JUNIORAGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0805287-80.2019.8.14.0000AGRAVANTE: JOSE
ROBERTO DE SOUZA JUNIORNome: JOSE ROBERTO DE SOUZA JUNIOREndereço: Travessa São
Pedro, 491, VILA VERA LÚCIA, Campina, BELéM - PA - CEP: 66023-570Advogado: EDUARDO ANDRE
MULHO DE SOUZA OAB: PA9130 Endereço: SAO PEDRO, 491, - até 349/350, CAMPINA, BELéM - PA -
CEP: 66023-570AGRAVADO: JOSELITA DOS REIS SANTOSPROCURADOR: PAULO ANDREY DE
AZEVEDO MAIANome: JOSELITA DOS REIS SANTOSEndereço: Passagem Santa Catarina, 169-B,
Sacramenta, BELéM - PA - CEP: 66083-530Nome: PAULO ANDREY DE AZEVEDO MAIAEndereço:
Travessa Djalma Dutra, 540, 103/104, Telégrafo Sem Fio, BELéM - PA - CEP: 66113-010 DESPACHO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Num. 1595782-Pág.1/9) interposto
porJ. R. D. S. J.contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA, nos
autos daAÇÃO DE RECONHECIMENTO D EUNIÃO ESTÁVEL, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
GUARDA DE MENOR E ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA INAUDITA ALTERA
PARS(proc. nº 0812136-38.2019.814.0301), ajuizada pela Agravada,J. D. R. S.que deferiu a tutela de
urgência para determinar que o Agravante se abstenha de alienar o bem imóvel descrito na inicial dos
autos principais. Analisando os autos, para fins de comprovação do preparo, verifico que o Agravante
instruiu o presente Recurso apenas com o boleto bancário com autenticação mecânica de pagamento
(Num. 1892254-Pág.1).Todavia, o referido documento não atende integralmente as providências do art.
1.017, § 1º, do CPC e dos artigos 9º, §1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, vez que não identifica o
número do processo de origem, as partes, e tampouco, o tipo de custas efetivamente pagas.Para esse fim,
deve o Agravante fazer a juntada do documento denominado:?relatório de conta do processo?, o qual é
ônus do Recorrente, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe
sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Pará,in verbis:Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo
e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou
correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º.Comprova-se o pagamento
de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente com o relatório de conta do processo,considerando que no relatório de conta do
processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se
fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,o interessado
fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo eorespectivo boleto:I ?
Autenticado mecanicamente; ouII ? Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de
caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira. Diante do exposto, INTIME-SE o Recorrente
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 932, parágrafo único do CPC, proceda com o
recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC, sob pena de
deserção.Após, retornem conclusos.Belém-PA, 16 de julho de 2019. José RobertoPinheiro
MaiaBezerraJúnior Desembargador ? Relator  
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IRINEU GONCALVES CORREIAAGRAVADO: BANPARÁRELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA
COBRA MEDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO
DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE
CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS, PORTANTO, NO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de
Instrumento da Comarca de Belém.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de
votos,negarprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela
Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam os presentes
autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Belém, que nos autos da Ação de Readaptação
contratual c/c Danos Morais e Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de tutela antecipada para limitação
dos descontos de todos os empréstimos, que ultrapasse o limite de 30% (trinta por cento) de seus
rendimentos, até o deslinde da causa.Na análise dos autos, verifica-se que o ora agravante insurge-se
contra esta decisão alegando em síntese, que a decisão agravada não levou em conta o entendimento da
Quarta Turma do STJ, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.584.501 ? SP, que considerou que o limite
de 30% deve ser estendido sobre o total dos vencimentos.Aduz que os descontos efetuados em todas as
modalidades de empréstimos correspondem ao valor total de R$ 769,18 (setecentos e sessenta e nove
reais e dezoito centavos) e está ultrapassando a margem consignável da parte autora, permitida em lei,
em R$ 199,69 (cento e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos).Ao final, pugna pela antecipação
da tutela recursal, com o deferimento do efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para limitar os
descontos decorrentes dos produtos e serviços do banco requerido a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos l íquidos do requerenteIndefer i  o  pedido de efe i to suspensivo ( Id-Num.
1277002).Contrarrazões ofertadas (Id-Num. 1614502).O Ministério Público deixou de se manifestar (Id-
Num. 1437981).É o breve relato. VOTO Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade.O cerne da questão em análise diz respeito à decisão judicial que indeferiu a antecipação
dos efeitos da tutela provisória pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proferida Pelo Exmo.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital.É cediço que o objeto do agravo de
instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a
discussão de temas não apreciados no juízoa quo, sob pena de supressão de instância.Nesse sentido,
cabe a análise sobre a presençaou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada,
agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.Inicialmente,
constata-se que a parte autora firmou contrato de empréstimo bancário com a Instituição agravada, tendo
sido estabelecido que o empréstimo seria pago mediante descontos consignados em seu contracheque e
sua conta corrente.Em uma análise mais apurada aos autos, entendo que não merece prosperar as razões
expostas nas razões recursais do agravante.A análise desse recurso deve se limitar à possibilidade ou não
de a referida limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do recorrido poder ser estendida aos
empréstimos contratados na modalidade de crédito pessoal, o que, desde já, consigno não ser
possível.Primeiramente, cabe destacar que à vista do Contracheque do agravante (Id-Num. 1258304 ? p.
29), verifico que os descontos a título de empréstimos na modalidade consignado não ultrapassam a
limitação legal de 30% dos rendimentos do demandante.Entendo que os empréstimos consignados em
folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de
crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.Conforme bem
apontado no voto do Ministro Luís Salomão noREsp 1.586.910, o qual atualmente encontra-se com
julgamento suspenso, em razão de um pedido de vista, ?Não parece razoável e isonômico, a par de não
ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de
empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados." Ainda
de acordo com o Ministro Salomão: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é
descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e
com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o
banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor. "É impossível para o banco avaliar o risco
quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter", disse.Desse modo,
concluo pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pela agravante na
modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido.Destaco que não
desconheço a divergência jurisprudencial acerca do assunto em comento, todavia, esclareço que me filio à
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corrente que entende que as demais modalidades de empréstimos ? que não sejam os empréstimos
consignados em folha de pagamento ? não se submetem à Lei nº 10.820/2003 e, portanto, não estão
sujeitas à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário do
empréstimo, prevista no supracitado artigo 2º, §2º, inciso I, da referida lei.Ressalto que o mesmo
entendimento já fora em julgamento recente adotado em casos similares por este Egrégio Tribunal de
Justiça, conforme consta:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO
CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO
PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DA AUTORA. EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA
DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE
30%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2018.05073926-06, 199.177, Rel. NADJA NARA COBRA
MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-13) APELAÇÃO CÍVEL -
AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSO DE
DESCONTOS - CRÉDITO ROTATIVO - NO DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO/ABUSIVIDADE/FRAUDE - CONTRATAÇO FEITA PESSOALMENTE OU ATRAVÉS DE
CARTÃO DA CONTA CORRENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.1. Apelação em Ação Anulatória de Débito com
pedido de Suspensão de Descontos:2. Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade de descontos
realizados na conta do autor, bem como ao pagamento de Danos Materiais e Morais, além dos ônus da
sucumbência.3. A entidade bancária é responsável pelos riscos atinentes à atividade que desempenha, de
modo que, ao comercializar os seus serviços deve responder pelos riscos inerentes à atividade
desenvolvida ou pela má desempenhada por si ou por seus funcionários e/ou prepostos, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.4. Insurge-se o autor contra descontos efetivados na conta
corrente n.° 2036240 da Agência 27 do Banco requerido, sob a afirmação de que seriam indevidos,
pugnando pela repetição de indébito, danos morais e inverso dos ônus da sucumbência.5. No que tange
ao empréstimo n.° 24817936, insta consignar, consoante o documento de fls. 14, juntado pelo autor em
sua inicial, que decorre da repactuação das operações n.° 2179923, 2192090, 2208537, 2229950,
2249866, 2460940 e 2471672, que resultaram no contrato BANPARÁCARD a ser pago em 48 (quarenta e
oito) parcelas de R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) cada, à vista da
liberação, em 22/07/2014, de R$ 8.659,41 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um
centavos), conforme o documento de fls. 162, apresentado na contestação do Banco requerido, no
havendo, outrossim, a demonstração de fraude ou de procedimento irregular.6. Quanto ao Contrato n.°
2482523, insta consignar que decorre da liberação de R$ 13.247,84 (treze mil duzentos e quarenta e sete
reais e oitenta e quatro centavos), em 02/07/2014, a serem pagos também em 48 (quarenta e oito)
parcelas de R$ 831,72 (oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), conforme o documento
de fls. 162.7. No que concerne ao lançamento de 27/08/2012, a partir do cotejo dos documentos de fls.
103-165, o log das operações realizadas (fls. 166-189) e a resposta administrativa do Banco (fls. 191-207),
não haver indícios de irregularidades nas transações bancárias efetivadas pelo autor, as quais, ora eram
feitas de forma presencial ou por cartão da conta, nas modalidades BANPARACARD,
CREDCOMPUTADOR, saque, Poupança Programada, etc., não havendo demonstração acerca da
ocorrência de fraude ou de procedimento irregular por parte da instituição bancária.8. As operações
bancárias objurgadas, em sua maioria, se afiguram em crédito rotativo, as quais, por sua vez, não se
submetem aos ditames da Lei n.° 10.820/2003 e do Decreto n.° 8690/2016. E, assim, não incide a
limitação legal de desconto em 30% (trinta por cento).9. Não demonstrada a ilegalidade/fraude dos
descontos, a sentença de improcedência deve ser mantida, restando, outrossim, prejudicadas as demais
questões recursais.10. Manutenção da sentença de improcedência.11. Recurso conhecido e improvido.
(2017.02420859-18, 176.610, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-19). Outrossim, entendo
que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo agravante, sem ter
sido evidenciado qualquer vício de consentimento.Nesse sentido:EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE
NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR.
PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%
PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE
DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14).Ante o exposto,conheçodo
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presente Agravo de Instrumento enego-lhe provimento, devendo ser mantida a decisão ora agravada pelos
motivos ao norte lançados. É como voto. Belém, 10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0004256-86.2014.8.14.0015 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE
CASTANHAL Participação: ADVOGADO Nome: ALYNE AZEVEDO MARCHIORIOAB: 21478/PA
Participação: APELADO Nome: JOSE DA SILVA SARAIVA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL
ALMEIDA DE ALMEIDAOAB: 755TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO (198) -
0004256-86.2014.8.14.0015APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHALAPELADO: JOSE DA SILVA
SARAIVARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO.
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE ESTATAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS
SERVIÇOS PRESTADOS. FGTS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF.CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS ? NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.I -É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é a
Justiça Comum competente para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus
servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.II -
"[...] é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja
declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao
salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do
art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando
reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados" (RE 596478 Min. ELLEN GRACIE, Relator (a)
p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013
PUBLIC 01-03-2013).III ? A fazenda pública é isenta de custas processuais, por disposição contida em
lei.IV ? APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos de apelação da Comarca da Capital.ACORDAMos Exmos.
Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, à unanimidade de votos,conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, apenas e tão
somente para afastar da condenação, o pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do
voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do
mês de junho de 2019.Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja
Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICIPIO DE
CASTANHAL, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que
julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o Município apelante ao recolhimento do
FGTS, considerando a prescrição quinquenal, que a parte autora tinha direito durante a vigência dos
contratos de trabalho.JOSÉ DA SILVA SARAIVA, ajuizou ação ordinária de cobrança de FGTS cumulado
com indenização por danos morais e materiais, em razão de ter celebrado contrato de trabalhado
temporário com o Município de Castanhal, em 1999, o qual teve sucessivas prorrogações, até 2011,
quando foi dispensado, sem que fosse feito o recolhimento previdenciário pelo contratante.Recebida a
ação, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação e extinguiu o processo com julgamento de
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Município Apelante ao pagamento dos depósitos
do FGTS, a que a parte autora tinha direito durante a vigência dos contratos de trabalho em tela,
observado o prazo prescricional, além de custas e despesas processuais.Inconformado, o MUNICIPIO de
CASTANHAL interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 1414555), alegando em resumo a não
incidência do recolhimento de FGTS para contratação temporária, bem como, que a fazenda pública é
isenta de custas e despesas processuais. Ao final requer seja dado provimento ao recurso para se julgar
totalmente improcedente a demanda. O apelado apresentou Contrarrazões, pugnando pela mantença da
sentença (id.1414559).O Ministério Público de 2º Grau, ofertou manifestação no ID 1503547, onde se
absteve de intervir no feito, ante a ausência de relevância social apta à atrair a atuação do Parquet.Após
regular distribuição coube-me a relatoria do feito.É o Relatório. VOTO Presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço. O cerne da demanda gira
em torno do cabimento da cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública quando da
contratação de servidores temporários. No caso dos autos, as provas demonstram que a contratação do
autor não se deu por concurso público, mas através de contrato temporário em 1999, inicialmente para o
cargo de serviços gerais (braçal) e posteriormente de segurança em diversas Secretarias Municipais,
contudo, o contrato temporário foi renovado sucessivamente, até a sua extinção em 2011. Inicialmente,
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cumpre ressaltar que o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve
ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Excepcionalmente, a
Administração pode firmar contratos temporários, nos seguintes termos: IX - A lei estabelecerá os casos
de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público. Ressalto que a contratação nos termos do inciso IX do art. 37 da Carta Magna, deve ser
efetivamente temporária, pois do contrário a prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a
excepcionalidade do serviço, violando os princípios que devem reger a Administração Pública. Deste
modo, em que pese o caráter excepcional da contratação temporária, as provas juntadas aos autos
demonstram que o contrato de trabalho da apelada, foi sucessivamente renovado de 1999 até 2011, ou
seja, a contratação temporária, que por essência deveria ser precária ou efêmera, tornou-se, na prática,
duradoura ou efetiva, pois perdurou por excessivo período. Sem dúvida, o expediente adotado pelo
apelante é censurável, pois viola os princípios constitucionais que devem governar a atuação
administrativa, porquanto é fato inconteste que, regra geral, o acesso ao serviço público deve dar-se pela
via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal). Destarte, considerando o desvirtuamento
da contratação temporária, haja vista a permanência do apelado a título precário por aproximadamente 12
(doze) anos no serviço público sem a prévia aprovação em concurso público, tem-se que o contrato
temporário firmado está eivado de nulidade, merecendo, portanto, o amparo do art. 19-A da Lei n.
8.036/1990. Contudo, a despeito de tal irregularidade, não se pode negar ao trabalhador os direitos
provenientes do labor realizado, pois aceitar isso seria prestigiar e favorecer aquele que deu causa à
ilicitude, em prejuízo ao servidor que, de boa-fé, desempenhou fielmente seu trabalho. E mais, estar-se-ia
diante do locupletamento ilícito por parte da Administração Pública caso o ente político deixe de promover
a contraprestação pecuniária devida. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE n. 596.478/RR, reconheceu a existência de repercussão geral da questão atinente à
constitucionalidade do art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, acrescido pela MP n. 2.164-41, que assegura, ao
contratado pela Administração, cujo contrato tenha sido declarado nulo, o direito ao recebimento do FGTS.
Senão vejamos: Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato
de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando
mantido o direito ao salário. A despeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do
Recurso Extraordinário 596.478/RR, após reconhecer a repercussão geral do tema, reconheceu o direito
aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o
contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra
constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público.EMENTA: RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO
FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei
nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de
trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando
reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição
Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário
pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a):
Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-
02679-01 PP-00068). Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua
nulidade, sendo portanto o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira
a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, e que prestou diligentemente serviços à
administração pública, prestigiando-se o preceituado na Carta Magna referente a dignidade da pessoa
humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV/CRFB). Ratificando este posicionamento, acerca da
possibilidade do servidor público contratado temporariamente pela administração pública, sob a égide do
regime estatutário, receber FGTS após a declaração de nulidade do contrato, ante as sucessivas
prorrogações deste, em função da inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação
em concurso público, já está sendo decidido monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal, conforme
os julgados realizados no ARE 859082 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em
24/08/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015
e no RE 897047, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 31/08/2015, publicado em DJe-173
DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015 e ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC
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04/09/2015. Assim sendo, resta patente o direito que possui o autor ao pagamento dos depósitos de
FGTS, ante a declarada constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990. A despeito do tema,
seguindo a linha de entendimento do C. STF, colaciono os recentes julgados deste E. Tribunal de Justiça,
onde reconheceu-se o direito dos trabalhadores temporários, que tiverem seus contratos declarados nulos,
ao recebimento da verba de FGTS:EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CF/88.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. RE Nº. 596.478/RR. DIREITO AO
RECOLHIMENTO DO FGTS. CONTRATAÇÃO NULA. ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO Nº. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. PERMANÊNCIA
IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FATOR DE DISTINÇÃO
(DISTINGUISHING). INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DOS PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NEGADO SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC.(2015.03608316-70, Não
Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA,
Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-09-28). EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA: A
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO OBSTA O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS VENCIDAS E
NÃO PAGAS - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS - REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
PRESCRIÇÃO NOS MOLDES DO ARE 709212 - PROVIMENTO MONOCRÁTICO - ART. 557, §1°, CPC -
DECISÃO MONOCRÁTICA. (2015.03099847-55, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA
GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-27, Publicado em
2015-08-27). EMENTA: PROCESSO CIVIL ? ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
DISPENSA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO DEPÓSITO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. APELAÇÕES IMPROVIDAS 1- A contratação
temporária é um ato discricionário da Administração Pública, que verifica a conveniência e a oportunidade,
em obediência ao acima descrito. Do mesmo modo, a rescisão do contrato também é um ato
discricionário, quando a Administração não vislumbra mais a necessidade de receber os serviços do
contratado temporariamente. 2- O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos
servidores temporários. (2015.02710683-55, 149.056, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO
DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-27, Publicado em
2015-07-30). No que esse refere a condenação em honorários advocatícios, entendo que este foi arbitrado
corretamente, eis que fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidadeDe outra banda,
no que tange a condenação em custas e despesas processuais, entendo que assiste razão ao recorrente,
uma vez que o mesmo é isento destes pagamentos, por força de lei, consoante disposição contida no art.
15, alínea ?g?, da Lei Estadual nº 5.738/93, a qual estabelece que a Fazenda Pública é isenta do
pagamento de custas processuais.Ante o exposto,CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas e tão somente para afastar da condenação, o pagamento de
custas e despesas processuais.É como voto.Belém, 24 de junho de 2019. Desa. NADJA NARA COBRA
MEDA. Relatora Belém, 03/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0018560-92.2015.8.14.0003 Participação: APELANTE Nome: JUCENILDA
MIRANDA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: EDILSON JOSE MOURA SENAOAB: 10944/PA
Participação: APELADO Nome: MUNICIPIO DE CURUATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
APELAÇÃO (198) - 0018560-92.2015.8.14.0003APELANTE: JUCENILDA MIRANDA COSTAAPELADO:
MUNICIPIO DE CURUAREPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
CURUÁRELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. CABE AO AUTOR COMPROVAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. CASO NÃO COMPROVADO OS FATOS QUE FUNDAM A AÇÃO,
A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO SENTENÇA MANTIDA NA
INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Acórdão os Exmos.
Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe
provimento.Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de julho de
2019.Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
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RELATÓRIO Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JUCENILDA MIRANDA COSTA,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Alenquer/PA, que julgou improcedente o
pedido formulado na Ação de Cobrança movida pela própria Apelante em desfavor do Apelado requerendo
o pagamento de FGTS e de salário do mês dezembro de 2012, com acréscimo de 1/3 constitucional,
férias, anotações na CTPS e outras verbas, por observar que não houve a demonstração do ajuste, ou
mesmo da efetiva prestação de serviços por parte da Autora.Narra a inicial que a autora/apelante,
mediante regime especial administrativo, trabalhou para o requerido no período de 01/01/2007 a
31/12/2012, para exercer o cargo 026 ? Professora ? GOM ? PEB.I 101 ? C.B.O. 331205, pugnando pela
condenação do município ao pagamento do FGTS de todo o período trabalhado, salário do mês de
dezembro de 2012, com acréscimo de 1/3 constitucional, férias, anotação na CTPS e outras
verbas.Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (id n.1203025 ? págs. 01/08), alegando, em
síntese, da necessidade de na´´alise de documentos de posse do réu, tais como: folhas de registro de
frequência, folha de pagamentos, depósitos bancários e os contratos de prestação de serviços, uma vez
que o gestor confeccionava apenas uma única via, não deixando a outra via com os contratados.Ressalta
que a apelante realmente aos autos somente 1 (um) único contracheque e, que o referido documento,
além de se referir ao mês de dezembro/2012 não pago, continha o setor de trabalho e sua matrícula.Por
fim, requer pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a reforma da sentença
vergastada.O Município de Curuá apresentou recurso de Apelação (Id. 12030026 ? págs. 01/05) arguindo,
em preliminar, a intempestividade do recurso de apelação e, no mérito, ausência de fato e de direito da
apelação .Ao final, a improcedência da ação e a condenação da apelante em litigância de má fé.Não foram
apresentadas contrarrazões (Id. n. 1610670) A Procuradora de Justiça Cível, em exercício, Maria Tercia
Ávila Bastos dos Santos (Id. n. 1698017) .É o relatório. VOTO Presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE.Argui o Município de Curuá que o recurso interposto pela Apelante Jucenilda
Miranda costa seria intempestivo.Não procede a alegação.Verifico que a sentença foi publicada no DJE no
dia 14/07/2017 e, a autora interpôs o presente recurso em data de 26/07/2017, portanto, dentro do prazo
quinzenal determinado pelo § 5º do art.1003 do CPC/2015.Preliminar rejeitada.No mérito, insurge-se a
Apelante, contra sentença proferida pelo Douto Juízode Direito da Vara Única de Alenquer, que, nos autos
da Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedente os pedidos da autora, julgando extinto o feito sem
resolução do mérito, na forma do artigo 487,1 do CPC.Pois bem, o recurso não merece
prosperar.Analisando detidamente os autos, verifico o acerto da decisão proferida pelo juízo de piso, no
tocante a ausência de provas idôneas para demonstrar o vínculo de natureza contratual entre as
partes.Sabe-se que a contratação temporária é "verdadeiro contrato administrativo de caráter funcional,
diverso dos contratos administrativos em geral pelo fato de expressar um vínculo de trabalho subordinado
entre a Administração e o servidor", conforme lição de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito
Administrativo, p. 524, 2009), E independente da análise sobre a legalidade ou ilegalidade da contratação
referida na iniciai, observo que parte autora somente anexou aos autos 01 (um) único contracheque do
mês de dezembro/2012.De igual modo, constato que não foi juntado contrato de prestação de serviços,
folha de ponto, extratos bancários ou outros documentos idôneos que demonstrem a efetiva prestação dos
serviços noticiados na inicial.Desta forma, a autora não se desincumbiu de demonstrar a formalização do
ajuste temporário durante lapso descrito na peça vestibular, ônus que lhe incumbia diante da
indisponibilidade do patrimônio público, e na forma do artigo 373, I do CPC.Nelson Nery[1]refere que ?o
não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de
causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte?.Acerca
do ônus da prova, Marinoni, Arenhart e Mitidiero[2]ensinam:O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da
prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:ao autor cumpre provar a alegação que
concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito afirmado pelo autor.(...)Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a
iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre as alegações de fato da
causa. Nessa acepção, o art. 373, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir
o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus da prova.Se a dúvida paira
sobre a alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar
improcedente seu pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato. Grifei. Humberto
Theodoro Júnior, acrescenta:"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir
a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se
não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar
através de tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que fato inexistente" (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e
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processo do conhecimento. 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 430).Note-se que, o referido encargo
consiste no comportamento exigido da parte para que ela traga a verdade dos fatos que alega, a fim de
que eles sejam admitidos pelo Juiz, com a consequente procedência do pedido. Por óbvio que, sendo um
ônus, a parte não está obrigada a provar os fatos. Porém, em não o fazendo, está arriscando a perda da
causa, porque a existência do direito subjetivo depende de prova, não bastando a mera alegação.A prova
é todo e qualquer instrumento ou meio hábil destinado a dar conhecimento ao juiz, acerca da existência ou
a inexistência do fato que interesse à solução de um litígio. Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. PREQUESTIONAMENTO.Não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório, impõe-se
confirmar a sentença pela improcedência do pedido indenizatório.Do prequestionamento. O julgamento,
em sede de recurso, desde que fundamentado, não precisa se reportar especificamente aos artigos
indicados pela parte. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074318809, Décima Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em
08/11/2017). Grifei. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA QUE
COMPETIA À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC, E DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBIU. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70075578328,
Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado
em 08/11/2017). Grifei. Saliento, ainda, que sendo a contratação realizada obrigatoriamente de forma
escrita, diante dos princípios da legalidade e da formalidade, é descabida a instrução processual para se
ouvir prova testemunhal para demonstração do alegado, conforme dispõe o artigo 37, IX da CFRB/88.Não
é devida a inversão do ônus pois o autor poderia haver comprovado suas alegações de forma documental
juntando qualquer documento dotado da necessária verossimilhança, como contrato de prestação de
serviços, folha de ponto, extratos bancários ou outros. Seria impossível à Fazenda Pública realizar
demonstração negativa, que a parte autora não laborou na função e lapso descrito na inicial.Por isto,
competia a parte autora, no momento de ingressar com a vestibular, demonstrar a formalização do ajuste
durante o tempo almejado, na forma do artigo 434 do CPC.Ainda em relação ao contracheque do mês de
dezembro/2012, verifico a fragilidade do documento, uma vez que o mesmo sequer é firmado por qualquer
agente público, tampouco demonstra a efetiva prestação dos serviços pela parte requerente, ora
apelante.Desse modo, não verifico elementos a fim de modificar a decisãoa quo, razão pela qual a
mantenho.Finalmente, quanto ao pedido do Município de Curuá, para condenação da autora em litigância
de má, tenho que não cabe a condenação. Resta consolidado no STJ o entendimento de que a
interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da Justiça,in verbis:?A mera interposição do recurso cabível, ainda que com
argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento
novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa?, destacou a
ministra Nancy Andrighi no julgamento doREsp 1.333.425.Nossa Alta corte de Justiça também entende
que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81
do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante.Nesse sentido observou o ministro marco Buzzi
noAglnt no AREsp 1.427.716, in verbis:?A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de
má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a
configurar uma conduta desleal por abuso de direito?.Assim sendo, a interposição de recursos cabíveis
não implica em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos
reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de
primeiro grau em todos os seus termos.É como voto.[1]Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed., p.
608[2]MARINONI, Luiz Guilhrme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo
civil comentado ? São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0036189-87.2017.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. Participação: ADVOGADO Nome: THANYELE DE MESQUITA FARIAOAB: 20216/PA
Participação: APELADO Nome: LRB PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOROAB: 9117
Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDEOAB: 442PODER
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J U D I C I Á R I O 2 ª  T U R M A  D E  D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º  0 0 3 6 1 8 9 -
87.2017.8.14.0301COMARCA DE ORIGEM: BELÉMAPELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/AADVOGADO: ALEX SANDRO DA SILVA OAB/SP N° 254.225ADVOGADA: JÉSSICA TIEMI ITO
ISHIKAWA GUSSONI OAB/SP 344.775ADVOGADO: MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS OAB/PA
6.778APELADO: LRB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAADVOGADO: THIAGO BARBOSA
BASTOS REZENDE OAB/PA 21.442RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES D E S P A C H
OA EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES(RELATORA): Mediante petitório
consubstanciado através do Id 1731375, verifico que há pedido de homologação por este Juízo referente a
acordo firmado entre as partes ora litigantes.Da análise dos termos do instrumento colacionado (Id
1731376), observo que noitem 08as partes requerem a dispensa do pagamento de custas processuais
com base no art. 90, §3º, do CPC/2015.Contudo, considerando que tal pedido não se coaduna com a
hipótese legal suscitada,eis que a transação ocorrida se deu após a prolação da sentença,determino
aintimação das partes através de seus patronospara que no prazo de 10 (dez) dias promovam a
readequação do referido acordo neste ponto.P.R.I.C. Em tudo, certifique-se.Após, retornem os autos
conclusos.À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA),12dejulhode2019. DESA. EDINÉA
OLIVEIRA TAVARESDesembargadora RelatoraAssinatura eletrônica 

 
 
 
Número do processo: 0805463-93.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: MARLENE DE
SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: MARCIO RODRIGUES ALMEIDAOAB: 9881/PA Participação:
AGRAVADO Nome: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] Participação: ADVOGADO
Nome: FABRICIO DOS REIS BRANDAOOAB: 11471/PAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0805463-93.2018.8.14.0000 EMBARGANTE:MARLENE
DE SOUZAEMBARGADO:BANCO DA AMAZÔNIA S.A ? DIREÇÃO GERALEXPEDIENTE: 2ª TURMA DE
DIREITO PRIVADORELATORA: Desª .  MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INDICAÇÃO DOS VÍCIOS
DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - AUSÊNCIA - IRREGULARIDADE FORMAL - FALTA DE
PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE ? INTELIGÊNCIA DO ART. 1.023 DO CPC ?
R E C U R S O  N Ã O  C O N H E C I D O .  D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A  M A R L E N E  D E
SOUZA,apresentouEMBARGOS DE DECLARAÇÃO(ID 1649915), com fundamento no art. 1.022 do
CPC/15, em face deBANCO DA AMAZÔNIA S.A ? DIREÇÃO GERALe doV. Acórdão ID 1449593, cuja
ementa é a seguinte,in verbis: ?AGRAVO INTERNO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE EXECUÇÃO ? PEDIDO DE APLICAÇÃO
DE MULTAS REQUERIDAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ?
IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER DA AGRAVANTE ? PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAMBÉM REQUERIDO EM SEDE DAS CONTRARRAZÕES ?
IMPOSSIBILIDADE ? AGRAVADO QUE SE MANTEVE INERTE APÓS A DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC ? NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE
AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 ? RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.? Afirma que o julgado/ora embargado manteve decisão de não
conhecimento de Agravo de Instrumento, sob o entendimento de que a decisão atacada não estaria
elencada no rol taxativo do art. 1015 do NCPC.Assevera que de acordo com o que preceitua o parágrafo
único do art. 1015, cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.Alega que o rol do artigo 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de
Agravo de Instrumento quando verificada urgência, conforme tese vencedora em Recurso Repetitivo no
STJ nos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520.Por fim, requer o acolhimento e provimento dos presentes
embargos, para dar provimento ao Agravo Interno, com o fim de conhecer e prover o recurso de Agravo de
Instrumento.Em sede de contrarrazões (ID 1834543), pugna o embargado pelo não acolhimento dos
embargos de declaração.É o relatório.DECIDOPrima facie, é oportuno ressaltar a natureza específica
desse recurso de fundamentação vinculada, qual seja, a de propiciar a correção, integração e
complementação da decisão judicial, na hipótese desta apresentar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, sendo vedado o reexame de matéria meritória já decidida, nos termos do art. 1.022 do
CPC.Vide artigo 1.022 do CPC:?Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:I. esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II. suprir omissão de ponto ou questão sobre
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o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;III. corrigir erro material.? Já o art. 1.023 do
CPC dispõe que: ?Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.? Depreende-se
da leitura do citado dispositivo, que a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é
requisito formal de admissibilidade do recurso.Analisando o teor da peça recursal, verifica-se que o
embargante, não indica a eiva existente no julgado, tão somente discutindo o cabimento do recurso de
Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada pelo Juízo a quo, em razão da possibilidade de
mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.Valeu-se, assim, de via recursal inadequada, pois este
serve apenas à correção dos vícios descritos nesses dispositivos legais, assim, a ausência de indicação
dos referidos vícios, é causa de irregularidade formal do recurso.Nesse sentido:EMENTA: DIREITO
PROCESSUAL CIVIL ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ? INDICAÇÃO DOS
VÍCIOS DESCRITOR NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015 ? AUSÊNCIA ? IRREGULARIDADE FORMAL ?
FALTA DE PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE ? NÃO CONHECIMENTO. ?Não
devem ser conhecidos os embargos declaratórios que não indicam vícios previsto no artigo 1.022, em
conformidade com o que determina o artigo 1.023, ambos do Código de PROCESSO Civil, por ausência
de pressuposto extrínseco de admissibilidade, relativo à regularidade formal do recurso.(TM-MG ? ED:
10000180438236003 mg, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação:
19/02/2019). (Negritou-se) "EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS VÍCIOS MENCIONADOS NO ART. 1.022 - NÃO CONHECIMENTO.Deixando a parte de indicar os
vícios que autorizam a propositura dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, o não
conhecimento do recurso é medida que se impõe.Embargos de declaração não conhecidos. (TJMG -
Embargos de Declaração-Cv 1.0707.10.012194-6/002, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira
Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2018, publicação da súmula em 05/10/2018)"EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -INDICAÇÃO, NAS RAZÕES
RECURSAIS, DE VÍCIO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL
COMETIDO NO ARESTO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE
ADMISSIBILIDADE, RELATIVO À REGULARIDADE FORMAL - NÃO ATENDIMENTO -
DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.-Os Embargos Declaratórios nos quais não se declina qualquer
vício, supostamente cometido pelo órgão julgador, de obscuridade, contradição omissão ou erro material,
não podem ser conhecidos, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade relativo à
regularidade formal. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0035.11.016773-7/002, Relator (a): Des.(a)
Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2017, publicação da sumula em
29/09/2017). Desse modo, deixando a parte de indicar os vícios que autorizam a propositura dos
embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, o não conhecimento é medida que se impõe.
DISPOSITIVO Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelos artigos 1.022 e 1.023,
ambos do CPC, nãoCONHEÇOdos Embargos de Declaração. P.R.I.C. Serve esta decisão como
Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgadopromova-se a respectiva
baixa nos registros de pendência referente a esta Relatoraearquivem-se. Em tudo certifique. À Secretaria
para as devidas providências. Publique-se. Intime-se. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora ? Relatora.  

 
 
 
Número do processo: 0002855-19.2018.8.14.0110 Participação: APELANTE Nome: JOSÉ RIBAMAR
FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ Participação: ADVOGADO Nome:
ELIANE DE ALMEIDA GREGORIOOAB: 15227/PA Participação: APELADO Nome: MARCILIO HERCILIO
DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOROAB: 25668/PA
Participação: ADVOGADO Nome: MURILLO AUGUSTO DA SILVA LIMAOAB: 25665/PATRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002855-
19.2018.8.14.0110APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE
GOIANÉSIA DO PARÁAPELADO: MARCILIO HERCILIO DA SILVARELATOR(A):Desembargadora
NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS
PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO GOIANÉSIA DO PARÁ. INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 01/2017 DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1-
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Preliminar de ilegitimidade passiva:Pois bem, como já ressaltado na r. sentença o Prefeito Municipal é
detentor do poder de rever atos cometidos por seus agentes e subordinados, ademais, por ser o
ordenador de despesas do Município, está legitimado a ocupar o polo passivo deMandamusem que se
questiona ato administrativo oriundo de órgãos subordinados à pessoa jurídica que este representa.
Preliminar rejeitada.2- Verifico que restou claro após a leitura dos autos, a redução de carga horária de
40h semanais para 30h na jornada de trabalho para os professores do magistério na rede municipal. Ato
contínuo, observo que anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada
de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo.3- Nesse compasso, quando
o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a
garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art.37,XV, daCF, faz-se necessária a instauração de
processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas
no art.5º,LV, daConstituição Federal.4- Assim, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, em
reexame necessário, mantenho a sentença nos termos dos fundamentos lançados acima. ACÓRDÃO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação e reexame de sentença da Comarca de
Goianésia do Pará,ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da apelação e negar-
lhe provimento, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, aos oito dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma. Srª.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA): Tratam os presentes autos de REEXAME NECESSÁRIO E
RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO contra r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Goianésia do Pará (Id.1444268 ? págs. 2/11) que, nos autos do MANDADO DE
SEGURANÇA impetrado por MARCILIO HERCILIO DA SILVA contra suposto ato ilegal e abusivo
praticado por JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA,julgou procedente o pedidoconstante da inicial e, por
conseguinte, concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da diminuição das hora/aula de 200h
para 150h, determinando o restabelecimento da carga horária de 200h (duzentas hora/aula) e a
consequente remuneração em favor do impetrante ? a contar da data do ajuizamento da ação
mandamental ? 12/04/2018 (art. 14, da Lei nº 12.016/2009), no prazo de 30 (trinta) dias, extinguindo o
processo com resolução do mérito.Inconformado com a sentença, José Ribamar Ferreira Lima apresentou
suas razões recuais e em síntese sustenta pela ilegitimidade passiva ?ad causam? do recorrente para
figurar no polo passivo da demanda, a sentença vislumbrou que o recorrente enquanto Prefeito seria parte
legítima para figurar no polo passivo do writ, ocorre que tal entendimento não é o escorreito, na medida em
que o próprio ato coator é a instrução normativa nº 001/2017, que foi editado pela Secretaria de Educação
de Goianésia do Pará, e inclusive esta é a que possui atribuição legal de fazer movimentações
financeiras.Ademais, o magistrado entendeu que não houve possibilidade de manifestação da recorrida no
presente caso em que culminou com a alteração da carga horária, e que o SINTEPP é o próprio precípuo
defensor dos interesses da classe do magistério no âmbito do Estado do Pará e em seus municípios,
confirma que deve se aplicar o disposto na lei quanto à carga horária e que a Instrução Normativa nº
001/2017 é produto das reuniões com SINTEPP e Ministério Público do Estado do Pará e a Secretaria
Municipal de Educação, ou seja, houve o contraditório na elaboração da Instrução Normativa.Assim,
requer o apelante que se conheça do presente recurso e lhe dê total provimento, devendo o feito ser
extinto sem resolução meritória por ausência de legitimidade da parte recorrente e no mérito recursal, se
dê total provimento recursal para que o feito seja julgado em sua origem totalmente improcedente,
negando-se a existência de direito líquido e certo no caso.Em contrarrazões, o apelado Marcílio Hercilio da
Silva defendeu pela legitimidade passiva, por entender que a Secretaria Municipal de Educação é um
órgão, não possui personalidade jurídica própria, não goza de direitos e obrigações, não possui
responsabilidade civil, atua em nome de uma pessoa jurídica, no caso o Município impetrado, a autoridade
coatora é o Prefeito Municipal, chefe máximo da administração pública local, responsável pela
materialização do ato impugnado, cabendo-lhe ordenar a despesa referente À folha de pagamento dos
servidores, motivo pelo qual é legitimado a ocupar o lado impetrado.Ademais, sustentou que a
jurisprudência pátria há muito vem se manifestando sobre a total impossibilidade de redução dos
vencimentos dos servidores, ainda que haja lei específica, em respeito aos princípios da segurança
jurídica e irredutibilidade de vencimentos. Assim, esclarece que não se desconhece da regra pela qual não
há direito adquirido a regime jurídico administrativo, porém, a garantia de irredutibilidade de vencimentos
deve ser respeitada, sob pena de ilegalidade e violação aos demais princípios da administração pública,
conforme o STF já assentou.Assim, requer pela confirmação da sentença prolatada pelo juízo de piso em
sua integralidade. Nesta instância o representante do Ministério Público não se manifestou por entender
que não há interesse público primário e relevância social que tornem necessária a sua manifestação.É o
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relatório. VOTO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA):
Aplicação das normas processuais Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
reexame necessário pelo que passo a apreciar a decisão em questão pela regra do Código de Processo
Civil de 2015, eis que foi prolatada sob sua égide. Pois bem, dispõe o artigo 1º,caput, da Lei nº
12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança: "Art. 1oConceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpusou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça."(Grifei) Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o
?direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração?. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda: ?o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:se sua existência for duvidosa; se sua extensão
ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.? Diante disso,
necessário asseverar que em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de
plano,pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o
alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados. Ou seja,
omandamusnão se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente
comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.
Neste sentido: ?MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO
COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO
COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL
ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA
ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY
NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-
2016).? ?MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ATO COATOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede
mandamental: a ação mandamental exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do
direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante
juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão. 2. Preliminar acolhida. Processo
extinto, sem resolução de mérito. Decisão unânime. (2016.03421733-80, 163.549, Rel. MARIA DO CEO
MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24-08-2016, Publicado em 25-08-
2016).? Nos termos da jurisprudência do STJ o "mandado de segurança possui via estreita de
processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido,
certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).Pois bem,a controvérsia cinge-se
em verificar se escorreita a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada para declarar
a nulidade da diminuição das horas/aulas de 200h para 150h, determinando o restabelecimento da carga
horária de 200h (duzentas horas/aula) e a consequente remuneração em favor do impetrante.PreliminarO
apelante preliminarmente sustenta pela ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da
demanda, uma vez que a sentença vislumbrou que o prefeito seria parte legítima para figurar no polo
passivo dos presentes autos.Pois bem, como já ressaltado na r. sentença o Prefeito Municipal é detento
do poder de rever atos cometidos por seus agentes e subordinados, ademais, por ser o ordenador de
despesas do Município, está legitimado a ocupar o polo passivo deMandamusem que se questiona ato
administrativo oriundo de órgãos subordinados à pessoa jurídica que este representa.Portanto, preliminar
rejeitada.MéritoPois bem, em análise aos autos verifico que o Município apelante através da instrução
normativa nº 01/2017, alterou a jornada de trabalho do servidor, determinando a adequação da jornada de
trabalho dos profissionais de educação.Desse modo, verifico que restou claro, após a leitura dos autos, a
redução de carga horária de 40h semanais para 30h na jornada de trabalho para os professores do
magistério na rede municipal. Ato contínuo, observo que anteriormente à edição da Portaria em tela, em
que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo
administrativo.Nesse compasso,quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de
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servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta noart.37,XV,
daCF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias
do contraditório e da ampla defesa previstas no art.5º,LV, daConstituição Federal.A propósito, esse é o
entendimento jurisprudencial desta Corte, em casos análogos:REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR CONCURSADO. - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO GERAL. REDUÇÃO DE
CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.1.Para a redução de carga horária anteriormente alargada, deve a Administração Pública,
instaurar procedimento administrativo prévio, mormente por ensejar diminuição na remuneração de seus
servidores, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de
vencimentos.2. In casu, não há provas acercada instauração de processo administrativo a garantir o
contraditório. Neste contexto, resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que alterou a jornada de
trabalho de 200 horas aulas para 100 horas aulas da impetrante, reduzindo por conseguinte, seus
vencimentos.3. Em reexame necessário, sentença mantida. (0000333-43.2011.8.14.0024. Remessa
Necessária. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. DJE
10/08/2017). ?EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDOR
CONCURSADO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE. IMPESSOALIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA. I Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública
concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho, vez que o ente estatal
vem contratando servidores temporários para prestação do mesmo serviço. II - À unanimidade de votos,
em reexame necessário, confirma-se a r. sentença monocrática.1- Ilegalidade cometida pela autoridade
coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a
incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução da sua carga horária.2-
Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a
municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho.3- À unanimidade de votos, em reexame necessário
(2017.01378371-08, 173.031, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA
DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-07).? Ainda:APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. REUNIÃO PROCESSUAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR
MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. MOTIVAÇÃO EXTERNADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de reunião processual quando os recursos conexos
encontram-se todos julgados pelas respectivas Turmas Julgadoras. Consoante as normas de direito
administrativo, os atos precários de natureza temporária não se convolam no tempo e nem tampouco
geram direito adquirido em favor dos administrados, não havendo óbices à revisão administrativa da
majoração anterior de carga horária do professor municipal para 40h semanais, mediante observância ao
devido processo legal, com motivação externada e atrelada ao interesse público. Reconhecida a
legalidade do ato administrativo combatido, não subsiste o pedido de condenação do ente público ao
pagamento de indenização por dano moral, porque inexistem os elementos configuradores da
responsabilidade civil no caso concreto. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do
Processo: 0000304-14.2016.8.05.0134, Relator (a): Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível,
Publicado em: 23/10/2018. (TJ-BA - APL: 00003041420168050134, Relator: Moacyr Montenegro Souto,
Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2018).Portanto, para proceder a redução de carga
horária anteriormente alargada, deve a Administração Pública, instaurar procedimento administrativo
prévio, mormente por ensejar diminuição significativa na remuneração de seus servidores, sob pena de
violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.Assim, entendo ser
legal a jornada de trabalho estipulada na Lei Municipal nº 370/11, por outro lado, reconheço a ilegalidade
da disposição contida na instrução normativa nº 01/2017 - SEMED que reduziu a jornada de trabalho e
consequentemente os vencimentos salariais dos professores da rede municipal em afronta à legislação
municipal e aos princípios do devido processo legal eirredutibilidade de vencimentos. Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, em reexame necessário, mantenho a sentença
nos termos dos fundamentos lançados acima.É como voto. Belém, 08/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0024012-02.2011.8.14.0301 Participação: APELANTE Nome: ESTADO DO PARA
Participação: APELANTE Nome: PARA MINISTERIO PUBLICO Participação: APELADO Nome: ANTONIA
MARGARIDA ANDRADE LIMA Participação: ADVOGADO Nome: GLAUCIA MARIA CUESTA
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CAVALCANTE ROCHAOAB: 8534/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ APELAÇÃO /
REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024012-02.2011.8.14.0301APELANTE: ESTADO DO PARA, PARA
MINISTERIO PUBLICOREPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICOAPELADO: ANTONIA MARGARIDA ANDRADE
LIMARELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO BIENAL DO
CONTRATO DE TRABALHO NA FORMA DO ART.7ª, XXIX, DA CF/88. ANTE A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO BIENAL RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO, NOS TERMOS DA
FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.1- Quanto a prescrição, é preciso registrar que, em
13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento
que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que
ela é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32,obedecido o prazo bienal para a propositura
da ação após o término do contrato de trabalho, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88. 2- No
presente caso, vigorando o contrato de trabalho da Autora/Apelada, de 01/11/1991 a 30/01/2009 e tendo
sido ajuizada a demanda em 22/07/2011, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a data de extinção do
contrato, já restava prescrito o direito da autora.3- Em sede de reexame de ofício declaro a prescrição do
pedido formulado pela Autora/Apelada ante a ocorrência da prescrição bienal após o término do contrato
de trabalho, restando prejudicado o recurso, nos termos da fundamentação exposta. ACÓRDÃO Acórdão
os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Público, do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em reexame reconhecer de ofício a prescrição do
pedido formulado pela Autora/Apelada e declarar prejudicado os recursos de apelação, conforme o voto da
Magistrada Relatora.Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês
de julho de 2019.Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO Trata-se deAPELAÇÕES CÍVEISinterpostas pelo ESTADO DO PARÁ e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Belém, que julgou parcial procedente aAÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
FGTSproposta porANTONIA MARGARIDA ANDRADE LIMA, condenando o réu/apelante ao pagamento
das verbas de FGTS durante a vigência do contrato, bem como pagamento das férias proporcionais
acrescida do terço constitucional e décimo terceiro proporcional.Compulsando os autos verifica-se que
ANTONIA MARGARIDA ANDRADE LIMA, em data de22/07/2011, ajuizou ação ordinária de cobrança de
verbas de FGTS, durante o período de01/11/1991 a 30/01/2009, que foi julgada parcialmente
procedente.Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação(ID nº 1467941),
alegando inicialmente que deve ser aplicada a prescrição quinquenal ao caso em apreço.Defende que o
FGTS é incompatível com contratos de natureza temporária, que não geram direito a qualquer tipo de
estabilidade. Ademais, sustenta que é inviável a condenação do Estado ao pagamento do FGTS, pois não
há norma que determine no caso de servidores temporários.Ressalta que não há incidência do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, bem como não deve ser reconhecida a nulidade de um contrato temporário, e dele
extrair direito à percepção de FGTS.Dispõe que o MM. Juízo deve reconhecer odistinguinshingentre o RE
nº 596.478 e o caso apreciado, visto que o Estado do Pará, nunca realizou depósitos de FTGS na vigência
dos contratos temporários.Por fim, requereu a reforma da r. sentença, julgando improcedente os pedidos
pleiteados na exordial.OMinistério Público do Estado do Paráapresentou recurso de Apelação, sob o
fundamento de que se trata de contrato com natureza administrativa, dessa forma, não é possível o
pagamento do FGTS. Por conseguinte, requer seja o recurso recebido, para reformar a sentença de
primeiro grau. A Apelada devidamente intimada apresentou contrarrazões (ID nº 1467941).Os autos foram
distribuídos a minha relatoria e, nessa condição, encaminhei os autos para manifestação do Órgão
Ministerial.A Douta Procuradora de Justiça Maria da Conceição Gomes de Souza (ID nº 1718878),
manifestou-se no presente caso pelo conhecimento e parcial provimento tão somente para que seja
observada a prescrição quinquenal do referido recurso.É o relatório. VOTO Presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço. Preliminar de prescrição
bienal reconhecida de ofício: Em que pese ter sido verificado pelo Juízo de piso entendo que resta
prescrita a pretensão da autora da demanda eis que o ajuizamento da ação se deu após os 2 (dois) anos
previstos no art. 7º, XXIX, da CRFB/88.Quanto a esta questão, é preciso registrar que, em 13/11/2014, o
STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que
a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5
(cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32,obedecido o prazo bienal para a propositura da ação,
em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88. ?DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART.
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7º, XXIX, DA CONSTITUIÇO. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA MATÉRIA.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA.?(ARE 709.212/DF. REL. MIN. GILMAR MENDES). No entanto,
para fins de segurança jurídica, com relação a prescrição quinquenal do FGTS, estabeleceu uma cláusula
de modulação ?ex nunc?, determinando que tal decisão gera efeitos a partir de então, não
retroagindo.Ocorre que no voto em comento, houve a ratificação, do que já se aplicava, quanto a
prescrição do art. 7º, XXIX, da CF/88, no tocante a prescrição após a extinção do contrato de trabalho, ou
seja, 2 (dois) anos. Vejamos:Art.7º...XIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de
25/05/2000) No presente caso, vigorando o contrato de trabalho de 01/11/1991 a 30/01/2009 e tendo sido
ajuizada a demanda em 22/07/2011, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a data de extinção do contrato, já
restava prescrito o direito da autora.Assim, havendo ocorrência da prescrição que é matéria de ordem
pública deve ser conhecida de ofício.Desta feita, não há que ser analisado os recursos dos Apelantes, eis
que no momento da declaração da prescrição bienal, as verbas que pretende os Apelantes verem
prescritas quinquenalmente encontram-seabrangidas pela prescrição mencionada, qual seja do art. 7º,
XXIX, da CF/88.Pelo exposto, em sede de Reexame, reconheço a prescrição do pedido formulado pela
Autora/Apelada e declaro prejudicado o recurso voluntário, nos termos da fundamentação exposta. Em
sede de reexame a matéria da prescrição abrangeu toda a reanálise do feito.É o voto. Belém, 01 de julho
de 2019. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA. Relatora Belém, 10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0002944-59.2013.8.14.0064 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE
VISEU Participação: PROCURADOR Nome: JOSIAS FERREIRA BOTELHOOAB: 10333/PA Participação:
APELADO Nome: ADENISE DO SOCORRO BRITO PINHEIRO Participação: ADVOGADO Nome:
TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTOOAB: 233TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
APELAÇÃO (198) - 0002944-59.2013.8.14.0064APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPROCURADOR:
J O S I A S  F E R R E I R A  B O T E L H O A P E L A D O :  A D E N I S E  D O  S O C O R R O  B R I T O
PINHEIRORELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA APELAÇÃO CIVIL E
REEXAME DE SENTENÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA
CONCURSADA. AFASTAMENTO DO CARGO E CORTE DE SALÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.1- A exoneração de servidor admitido após aprovação em concurso público, ainda que se
encontre em estágio probatório, depende de prévio processo administrativo no qual se assegure o
exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes STF;2- Assimsendo, constata-se que a
Administração Municipal não cumpriu com os requisitos dos atos administrativos ao determinar o
afastamento da servidora pública sem ao menos realizar procedimento administrativo prévio. Portanto,
oservidor exonerado indevidamente faz jus à reintegração ao serviço público e à percepção dos valores
que deixou de receber em razão do afastamento;3- Recurso conhecido e não provido e, em sede de
Reexame, sentença mantida em todos os seus termos. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito
Público, à unanimidade, em CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO e em sede de
Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos, nos termos do voto da eminente
Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do
mês de julho de 2019.Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja
Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam os presentes autos de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Viseu, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de
Viseu (ID nº 946720) que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e
Reintegração de Cargo, proposta por Adenise do Socorro Brito Pinheiro, julgou procedente os pedidos
deduzidos na inicial, nos seguintes termos:?(...) Por todo o exposto, nos termos da fundamentação supra
expendida, julgo procedente, com resolução do mérito, os pedidos veiculados na petição inicial, nos
termos do art. 487, I, CPC, para, declarando nulo o ato de afastamento da autora do cargo de "Professora
Pedagógica", (1) determinar a sua imediata reintegração ao cargo de "'Professora Pedagógica" do quadro
funcional do Município de Viseu; (2) condenar o réu - Município de Viseu ? a indenizar a autora, pagando-
lhe os vencimentos e remunerações devidos e não pagos no período alcançado pelo afastamento ilegal,
corrigidos monetariamente; (3) condeno o réu ao ônus da sucumbência, inclusive custas e honorários
advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado da condenação (I e II do § 3°
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do art. 85, CPC) (...)?. Consta da peça inicial (ID nº 946708) que, a autora ingressou no cargo de
Professor Pedagógico, pertencente ao quadro funcional da entidade pública requerida através de concurso
público, sendo nomeada através do Decreto nº 043/2008 e lotada na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Maria de Nazaré Reis Santos, em Bombom, neste Município, conforme Portaria nº
603/2008.Sustenta que, após alguns meses de trabalho e regular recebimento dos seus vencimentos, a
parte ré, sem nenhum ato formal, afastou a autora do exercício das suas funções e a exonerou, sem o
devido processo legal, com o que - a seu dizer - praticou ato nulo ferindo direito seu, razão pela qual
pugna pela procedência da ação para sua reintegração ao cargo com todas as vantagens e garantias que
lhe são inerentes, bem como pleiteia o pagamento dos seus vencimentos pelo tempo em que esteve
afastado ilegalmente do cargo.Em sentença proferida no ID nº 946720, o Juízo da Comarca de Viseu,
considerando que o ingresso da autora no cargo de"PROFESSOR PEDAGOGICO"do quadro funcional do
Município de Viseu foi imbuído de plena legalidade e juridicidade, entendeu que o seu afastamento do
cargo em abril de 2009 se apresenta eivado de nulidade, devido a inobservância das regras e princípios
constitucionais-legais, notadamente o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Determinando assim, à reintegração da autora ao cargo e à indenização dos vencimentos e remunerações
não pago no período entre o afastamento ilegal e a efetiva reintegração.Irresignado, o Município de Viseu
interpôs o presente recurso de Apelação no ID nº 946724, onde sustenta em resumo, que a recorrida em
nenhum momento comprovou o seu afastamento pelo Poder Executivo Municipal, bem como que é muito
fácil uma pessoa do quadro de funcionários de um município afastar-se de seu cargo por tempo que bem
entender e depois simplesmente vir a Juízo alegar que fora afastada ilegalmente e requerer o pagamento
de todos os vencimentos e remunerações que deixou de receber durante o tempo em que se manteve
afastada de suas obrigações.Sustenta ainda que houve a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista
que somente foi dado entrada na ação dois anos após o término da validade do concurso público. Ao final,
requer o provimento do recurso para reforma da sentença ora recorrida.Em sede de Contrarrazões
Recursais (ID nº 946725), a Apelada refutou as alegações do Município Apelante, pugnando pelo
desprovimento do recurso.O Ministério Público de 2º Grau ofertou manifestação no ID nº 1524018, onde
pugna pelo desprovimento do Recurso. VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.O mérito da questão gira em torno do afastamento da
autora do cargo de Professora Pedagógica do Município de Viseu.Sem maiores delongas, verifico que não
assiste ao recorrente, estando escorreita a sentença ora recorrida, senão vejamos:No que tange a
alegação de Prescrição do direito autoral, parece que o Município Apelante não quer entender que nesta
demanda não estar se discutindo o concurso público em sí, mas apenas e tão somente o afastamento de
servidora pública concursada sem o devido processo administrativo.Neste sentido, é irrelevante se o prazo
de validade do concurso público em que a autora foi aprovada, já se expirou ou não.De igual modo, no que
tange a alegação de que a autora não comprovou que foi afastada pelo Poder Público, também merece
ser rechaçada, eis que caberia ao Apelante, se fosse o caso, demonstrar que a autora se afastou do
serviço público, por conta própria, uma vez que é obrigação do Poder Público exercer a fiscalização dos
horários de trabalho e de manter a folha de ponto de seus servidores devidamente organizada.Não
bastasse isso, caberia ao Município Apelante, em caso de abandono do cargo, instaurar o necessário
processo administrativo para a devida apuração dos fatos. Somente após a conclusão do Processo
Administrativo, observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório é que poderia,
se fosse o caso, aplicar a sanção de demissão da servidora pública.Deste modo, acompanhando o
parecer ministerial, entendo não merecer reparo a sentença recorrida, visto que, em análise aos autos
processuais, observa-se que a recorrida provou ter sido aprovada no Concurso Público n. 001/2006,
promovido pela Prefeitura Municipal de Viseu, para o provimento de vagas no cargo de ?Professor
Pedagógico? (ID nº 946708, fl. 16), bem como que foi nomeada para o cargo de professora (ID nº 946708,
fls. 23/25), além da Portaria nº 603/08 (ID nº 946708, fl. 15), que determinou a lotação da apelada na
Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Nazaré Reis Santos, para exercer a função de
Professora Pedagógica (Concursada 001/2006), com data retroativa a partir de 23 de junho de
2008.Assim, restou comprovado que a apelada era servidora pública municipal concursada. E, apesar da
inexistência de provas de sua exoneração ou demissão, a própria municipalidade apelante aduziu, em
sede de contestação, que a recorrida não consta na sua folha de pagamento e tampouco dentre os
servidores municipais concursados (ID nº 946711, fl. 10).Vê-se, assim, que a própria parte apelante
admitiu, no curso do processo, que não efetua mais o pagamento da remuneração da apelada e que não a
considera servidora pública municipal.Tem-se, portanto, que a falta de provas documentais do
afastamento da apelada do serviço público municipal foi suprida pelas alegações constantes na
contestação apresentada pelo Município de Viseu.De igual modo, caberia ao Município Apelante, ter
demonstrado que a parte autora teria de forma espontânea, se afastado do serviço público, fato que
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poderia facilmente ser provado, através de notificações à servidora, folha de ponto, sindicância, Processo
Administrativo, etc. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência e tem entendimento
sumulado (Súmula nº. 20 e 21) no sentido de que a exoneração de servidor público, mesmo que não
estável deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias
constitucionais do contraditório e ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar
inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade. EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser necessária a prévia instauração de procedimento
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu
poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado
(RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é
cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do
CPC/2015. AcordãoA Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno com aplicação de
multa, nos termos do voto do Relator. 1ª Turma, Sessão Virtual de 11 a 17.11.2016. In casu, em total
desacordo com a mencionada orientação da Corte Suprema, não foi dada prévia oportunidade à servidora
municipal, ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa, em procedimento administrativo
instaurado para tal fim.O ato administrativo cuja formalização tenha repercutido no campo de interesses
individuais prescinde da instauração de procedimento administrativo sob o rito do devido processo legal e
com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido vejamos o
posicionamento do STF:EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Ato administrativo.
Anulação. Necessidade de processo administrativo. Garantia dos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno
dos autos à origem. Precedentes. 1.O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 594.296/MG,
reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de a Administração anular ato
administrativo cuja formalização reflita no campo de interesses individuais sem a instauração de
procedimento que permita ao prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Manutenção
da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art.
543-B do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AI: 626309 AC, Relator: Min.
DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/12/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 25-02-2013). Sobre a necessidade de se respeitar
um princípio do sistema, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que:?Violar um princípio é muito mais
grave do que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um
específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. 2 É a mais grave forma de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme escalão do princípio atingido, porque representa insurgência
contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço
lógico e corrosão de sua estrutura mestra?. (Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 2002, p. 807).
Maria Sylvia Zanella di Pietro se manifesta no sentido de que:?Em atendimento aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, a Lei nº 9.784/90 assegura ao administrado os direitos de ter ciência da
tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos,
obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
[...] Além disso, a mesma lei impõe a intimação do interessado nos seguintes casos: para ciência de
decisão ou efetivação de diligências (art. 26); para conhecimento de atos do processo que resultem em
imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e para os atos de
outra natureza, de seu interesse (art. 28); para prestação de informações ou apresentação de provas (art.
39), para apresentar alegações, em caso de interposição de recurso (art. 62)? (Direito Administrativo, 14
ed. Atlas, 2002. p. 514).Sobre a necessidade de instauração prévia de processo administrativo, no qual se
assegure aos interessados o exercício da ampla defesa e do contraditório, encontram-se ainda iterativos,
e, sobretudo julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ:RECURSO ORDINÁRIO. REDUÇÃO DOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ILEGALIDADE. 17 1. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente advertido que todo ato
administrativo que repercuta na esfera individual do administrado, como no caso de redução de proventos
de aposentadoria, tem de ser precedido de processo administrativo que assegure a este o contraditório e a
ampla defesa. 2. Recurso ordinário provido. (RMS 11813 / PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
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MOURA, SEXTA TURMA, DJ 03.12.2007 p. 363.). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração,
com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre
que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia
instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos dos
arts. 5º, LV, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/99. 2. O Tribunal de origem não desconstituiu o
julgamento do Tribunal de Contas que determinou a supressão da gratificação. Ao contrário, garantiu a
possibilidade de a decisão do TCU ser efetivada pela Administração, desde que observado o devido
processo legal, motivo por que não há falar em ofensa ao 4º da Lei 8.443/93. 3. Recurso especial
conhecido e improvido. (REsp 765501 / SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
DJ 05.11.2007 p. 347) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO.
REDUÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu
poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos
produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de
processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos dos arts. 5º, LV, da
Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/99. 2. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 731256 / RJ,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 05.11.2007 p. 346). Assim sendo,
constata-se que a Administração Municipal não cumpriu com os requisitos dos atos administrativos quanto
ao afastamento da servidora pública, pois jamais realizou qualquer procedimento administrativo prévio,
para retirar o nome da autora da folha de pagamento e da relação de servidores públicos municipais.Ante
o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO E, EM SEDE DE REEXAME DE
SENTENÇA, sentença mantida em todos os seus termos.É como VOTO.Belém (PA) 01 de julho de 2019.
DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDARelatora Belém, 10/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0005409-04.2017.8.14.0128 Participação: APELANTE Nome: MUNICIPIO DE
TERRA SANTA Participação: ADVOGADO Nome: JOCIMARA PIMENTEL BENTESOAB: 4813/AM
Participação: APELADO Nome: JOSE DA CONCEICAO TAVARES Participação: ADVOGADO Nome:
JOSE DELSON OLIVEIRA E SOUSAOAB: 9830/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
APELAÇÃO (198) - 0005409-04.2017.8.14.0128APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTAAPELADO:
JOSE DA CONCEICAO TAVARESRELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO
TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1.O
Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140,
responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos
depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato
de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §
2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final,
assentado o entendimento pelo direito tão somente ao percebimento do FGTS e ao saldo de salário a
esses contratos considerados nulos. 2.In casu, o autor foi contratado temporariamente pelo Município de
Terra Santa entre 01/02/2001 a 31/12/2016, havendo, portanto, sucessivas prorrogações,
descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de
admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária do autor, deve ser
reconhecido o direito à percepção do FGTS, tão somente, na espécie, observada a prescrição quinquenal
anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32. 3.Apelação cível conhecida e
provida parcialmente,tão-somente para que se reconheça a incidência da prescrição quinquenal ao caso
em apreço. ACORDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso edar parcialprovimento, nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos quinze dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presididoEste julgamento foi presidido pelo
Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. RELATÓRIO Cuida-se dos autos de Apelação
Cível, interposto peloMUNICÍPIO DE TERRA SANTA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito
da Vara única da Comarca de Terra Santa, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta porJOSÉ
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DA CONCEIÇÃO TAVARES, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial,
condenando o Município de Terra Santa ao pagamento de verbas atinentes aos depósitos do FGTS
relativos ao período em que o contratado prestou serviços ao Poder Público.Irresignado, o MUNICÍPIO DE
TERRA SANTA interpôs recurso de apelação (ID nº 1432708), onde pugnou, preliminarmente, pela
aplicação da prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32.No mérito, defendeu a legalidade
das contratações de servidores temporários, discorreu sobre a inexistência de vínculo empregatício e a
existência, no caso, de vínculo de natureza administrativa.Nesse ponto, alegou que o contrato temporário
firmado entre as partes se submete ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº
089/1999), logo não há que se falar em direito trabalhista decorrente de rescisão de contrato de
trabalho.Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar sentença recorrida. Aberto
o contraditório, JOSÉ DA CONCEIÇÃO TAVARES apresentou contrarrazões ao recurso de apelação
interposto (ID nº 1432710). Na ocasião, rechaçou integramente os argumentos aduzidos no apelo e
pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso de apelação (ID nº 1836936).É orelatório. VOTO Conheço do recurso, eis
que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.No presente caso, o apelado, foi contratado pelo
Município de Terra Santa, tendo trabalhado entre 01/02/2001 a 31/12/2016, ou seja, mais de 15 (quinze)
anos, laborando ininterruptamente, ficando patente a excepcionalidade do vínculo, sendo a contratação
totalmente desvirtuada dos ditames legais, devendo o contrato ser declarado nulo.Sobre o FGTS,
oSupremo Tribunal Federal, já no julgamento do RE 596.478 manifestou-se no sentido de que o art. 19-A
da Lei 8.036/90 estabelece a exigência de concurso público para a investidura em cargos ou empregos
públicos e comina a pecha da nulidade para sua inobservância, ficando consignado o chamado efeito
fático da relação de trabalho, motivo pelo qualmesmo quando reconhecida a nulidade da contratação, nos
termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS,
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados, por se tratar de crédito resultante das
relações de trabalho, e por ser um direito de índole social e trabalhista,in verbis:?EMENTA Recurso
extraordinário. Direito administrativo. Contrato nulo. Efeitos.Recolhimento do FGTS.Artigo 19-A da Lei nº
8.036/90. Constitucionalidade. 1.É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o
depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a
Administraço Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovaço em concurso público, desde
que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do
empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador
ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento. ?. (STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data
de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSO GERAL -
MÉRITO).Assim, fica garantido às pessoas contratadas sem concurso público pela Administração Pública,
o direito ao depósito do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, considerando, para tanto, a
nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, § 2º da CF/88.Desta feita, não
hádistinguishing(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que ?onde há a
mesma razão, há o mesmo direito?, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37, da
Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem
observância dos ditames legais. Assim, a contratação temporária é constitucional, exigindo-se, porém, que
preencha os requisitos legais, pois do contrário, a prorrogação do contrato temporário por prazo
indeterminado e superior ao descrito pelas leis vigentes em nosso país, torna a contratação nula, conforme
ocorreu no caso vertente.Destarte, não há o que se falar na falta de amparo legal para concessão do
FGTS ao servidor temporário, uma vez que ocontrato em questão é nulo, sendo perfeitamente aplicável o
art. 19-A da Lei 8.036/90.Quanto ao prazo prescricional, deve ser aplicado o prazo quinquenal,
estabelecido no artigo 1º do Decreto 20.910/32 e não o trintenário como anteriormente entendia os
Tribunais Superiores.Vejamos Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA
PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.1. O Decreto 20.910/32,
por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de
débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Públicaé de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto
na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública
está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp
559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. (grifei)2. Ressalte-se que esse mesmo
entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda
Pública.3. Recurso especial provido. Vejamos Jurisprudência da matéria em questão em nosso Tribunal de
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Justiça:AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.AÇÃO DE
COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. O STF
FIRMOU ENTENDIMENTO MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL DE QUE O CONTRATO TEMPORÁRIO
DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUANDO RENOVADO
SUCESSIVAMENTE, VIOLA O ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO, INQUINANDO-O
DE NULIDADE, CONFORME ART. 37, §2º, DA CF. (RE 596478,Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO
GERAL ? PUBLICADO EM 01/03/2013). ORIENTAÇÃO QUE SE APLICA AOS CONTRATOS
TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS, CONSOANTE ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DO
STF. (ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015,
PUBLICADO EM 04/09/2015).  NO CASO, O RECORRENTE FOI CONTRATADO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM 25/06/1992, MOTIVO PELO QUAL O FATO DE TER PERMANECIDO
NO ENTE ESTATAL ATÉ JANEIRO DE 2009, DEMONSTRA A REALIZAÇÃO DE PRORROGAÇÕES
SUCESSIVAS DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, INQUINANDO O REFERIDO CONTRATO DE
NULIDADE.A NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO RESULTA NO DIREITO
APENAS AO SALDO DE SALÁRIO DO PERÍODO TRABALHADO E DO LEVANTAMENTO DO
DEPÓSITO DE FGTS, CONSOANTE ART.19-A, DA LEI 8.036/90. (RE 863125 AgR, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, PUBLICACO EM 06/05/2015). DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. (ADI 3127, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
26/03/2015, PUBLICADO EM 05/08/2015). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
MONOCRATICAMENTE, PARA DETERMINAR AO ESTADO DO PARÁQUE PROCEDA AO DEPÓSITO
DO VALOR REFERENTE AO FGTS, LIMITADO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA
AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.(2016.00191078-96, 155.344, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão
Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-21, Publicado em 2016-01-22). Logo, o STF
no julgamento do RE 705140 reconheceu, que não obstante a declaração de nulidade do contrato
temporário celebrado com a Administração, permanece o dever tãosomente, de recolhimento das parcelas
do FGTS e pagamento de saldo de salário.Deve-se frisar que não se desconhece o fato de que os
servidores públicos temporários do Estado do Pará e municipais, por força de Lei, tem seus contratos com
natureza administrativa e nem que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que ?a prorrogação do
prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se
estabelece originalmente? (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
17/02/2010, DJe-050 divulg 18-03-2010 public 19-03-2010 ementa vol-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-
00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v.
61, n. 192, 2010, p. 378-381).Desta feita, não importa se a natureza do contrato celebrado entre a
administração e o temporárioé celetista ou administrativa, pois em ambos os casos o STF em decisão
mantida por suas duas turmas, entende que é ao servidor estendido e garantido o direito aos depósitos de
FGTS.Com base nos fundamentos acima narrados,conheçodo presente recurso de apelação edou-lhe
parcial provimento, tão-somente para que se reconheça a incidência da prescrição quinquenal ao caso em
apreço.É comovoto.Belém, 15 de julho de 2019. DESA. NADJA NARA COBRA MEDARELATORA Belém,
15/07/2019 
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CONTRA O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ E AUTARQUIA NOSSA ÁGUA. MELHORIA NO SISTEMA
DEABASTECIMENTODE ÁGUA.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM REJEITADA.
SENTENÇA MANTIDA.1 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADEAD CAUSAM:Alega o Município de
Tucuruí que, considerando que foi a conduta omissiva da Eletronorte que deu ensejo às irregularidades
denunciadas pela população ao Ministério Público, restaria prejudicado o nexo causal entre a postura da
Prefeitura e o dano causado, descaracterizando a responsabilidade do ente federado para a reparação da
lesão. Todavia,tal preliminar não merece prosperar, tendo em vista que a prestação do direito à saúde,
como é de amplo conhecimento, é de responsabilidade do Estado como um todo, devendo todos os
elementos essenciais a sua manutenção serem prestados de forma hígida por cada um dos entes
federados. Posto isso, é inevitável a ligação entre o direito à percepção de água potável, o saneamento
básico e a saúde pública, porquanto tais recursos são elementares no combate à proliferação de doenças.
Outrossim, a demanda do Ministério Público não se esgota na acusação de não conclusão da obra do
Sistema de Abastecimento Água, sendo pugnado, também, que são necessários outros investimentos
para garantir a plenitude do serviço. Somando-se a isso, o próprio acordo de conciliação firmado entre as
partes já aponta para admissão, por parte do Requerido, da responsabilidade em arcar com os projetos de
infraestrutura de abastecimento.PRELIMINAR REJEITADA. 2 -O saneamento básico e o acesso água
potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade
da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior.3 -
Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água
naquele município.4 - A precariedade doabastecimentode água e a ausência de condições para o
consumo da água distribuída, por desídiapúblicae notória, torna imperiosa a interferência do Poder
Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes.5 - Em sede de Reexame
Necessário, sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame
Necessário da Comarca de Tucuruí, ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer e dar
provimento ao reexame necessário, nos termos do voto da relatora.Sala das Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de 2019.Este julgamento foi presidido pela
Exma. Sra. Desembargadora Luiz Gonzaga da Costa Neto. RELATÓRIO Trata-se de REEXAME
NECESSÁRIO em face da sentença de ID nº 1557347, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Tucuruí, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do MUNICIPIO DE TUCURUÍ que, JULGOU PROCEDENTE
EM PARTE nos seguintes termos: ?Diante do exposto, julgo procedente, em parte, os pedidos do
Ministério Público para condenar:a) Os requeridos, Município de Tucuruí e a empresa ?Nossa Água?,
forma solidária, à obrigação de fazer, a garantir o fornecimento contínuo, adequado, eficiente, regular e
ininterrupto de água potável e tratada, durante as 24 horas do dia, em quantidade e qualidade suficiente
ao abastecimento diário de toda a população do município;b) os requeridos à obrigação de fazer
consistente na construção, realização e execução de obras e infraestrutura, no prazo de 90 (noventa) dias,
necessárias para a captação, em outros mananciais hídricos, de água suficiente e adequada para
abastecer, de forma cômoda e eficiente, toda a demanda, atual e futura, da cidade de Tucuruí, tudo com
observância de estudos e projetos técnicos de viabilidade;c) os requeridos a proceder a execução das
obras necessárias à adequada distribuição de água tratada em todo o município, em especial concluir as
obras de infraestrutura, referentes à construção da adutora para interligar a estação de tratamento da Vila
Permanente à cidade de Tucuruí e tudo o mais que for necessário ao fornecimento regular de água
tratado, que deve ser feito no prazo de 60 (sessenta dias).d) Condenar a requerida Nossa Água à
obrigação de fazer, consistente no dever de informar e dar ampla divulgação aos consumidores nos casos
inevitáveis e legais de interrupção do fornecimento, esclarecendo os horários e razões da interrupção;e)
Condenar o Município a cumprir as disposições constantes no art. 19 da Lei Federal nº 11445/2007,
referente à prestação de serviços públicos de saneamento básico, devendo elaborar um plano neste
sentido, com abrangência, no mínimo, das especificações contidas na lei referida, observando também o
Plano Municipal de Saneamento Básico, inclusive executando as medidas necessárias para execução de
projeto tendente a captar água em outros mananciais, com a finalidade de ampliar o sistema de
abastecimento.? A peça inicial de ID nº 1557260 ? pág. 03/32 e ID nº 1557261 ? pág. 01/27), que,
mediante inúmeras denúncias da população, instaurou inquérito civil para apurar as supostas
irregularidades no serviço de abastecimento de água da cidade. Assim, em resposta ao cumprimento de
diligências junto à Eletronorte e à Prefeitura de Tucuruí, descobriu que a descontinuidade da prestação do
serviço se devia ao fato de que a execução da Implantação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de
Água Potável não estava concluída, pois a gestão da municipalidade teria faltado com o adimplemento de
suas obrigações.Relata que, utilizando a justificativa da conduta da Eletronorte, a autarquia responsável

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
427



por gerenciar o recurso, por sua vez, vem racionando de modo arbitrário o fornecimento de água à
comunidade, que sofre com o surto de doenças como diarreia, já que obrigada a utilizar água não tratada.
Aduz que, mesmo diante de tais condutas, tanto da empresa quanto da entidade pública, o Município
queda-se inerte em seu dever de fiscalizar as atividades das prestadoras do serviço. Além do mais,
argumenta que a Prefeitura não toma a iniciativa de proceder a qualquer outra medida com vistas ao
aparelhamento do sistema de fornecimento do serviço.Diante disso, requereu, liminarmente, o sequestro
dos royalties referentes aos repasses da empresa Eletronorte ao Município de Tucuruí; o restabelecimento
do fornecimento de água potável em, no máximo, dez dias; o diagnóstico do sistema hídrico do Município,
sob a pena de multa diária no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), em sessenta dias; bem como
apresentação dos balanços e documentos contábeis da empresa Nossa Água, também sob a pena de
multa no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais).Nos pedidos principais pleiteou a condenação dos
Requeridos a fornecer água à população durante todo o dia; além de serem obrigados a proceder a obras
de infraestrutura necessárias à captação de água e de interligação de tratamento da vila permanente à
cidade de Tucuruí, esse último no prazo de trinta dias; devendo, no caso de descumprimento, ser cobrada
multa diária no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), por cada obrigação inadimplida.Da mesma forma,
solicitou a condenação deNOSSA ÁGUAa dar publicidade aos casos de interrupção do fornecimento de
água, assim como a determinação de que o Município escolhesse a forma como será feita a prestação;
além do cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico e a inversão do ônus da prova, na forma
do inciso VIII, do art. 6º, CDC.Juntou documentos (Id. nº 1557263 ? pág. 01 a Id. nº 1557339 ? pág.
24).Por meio de despacho (Id. nº 1557262 ? pág. 02), o Juízo de Piso reservou-se a apreciar o pedido de
tutela somente após a manifestação dos Réus, ordenando suas citações.Preliminarmente, em sede de
contestação (Id. nº 1557341 ? págs. 01/18), os Requeridos alegam a ilegitimidadead causamdo Município
de Tucuruí, vez que o dano causado contra a população da cidade não teria vinculação com qualquer
ação do ente, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, resultado do rompimento do
nexo de causalidade que, consequentemente, culmina na irresponsabilidade da municipalidade em reparar
a lesão.No mérito, destacam que, a partir de 2001, a Prefeitura passou a fornecer o serviço de água
gratuitamente à populaçãoTucuruiense. Dessa forma, a situação pré-existente de precariedade se
agravou, somando-se, ainda, ao fato de que a empresa Eletronorte descumpriu com a obrigação de
construção de dois módulos da Estação Compacta de tratamento de água bruta, firmada por meio dos
convênios PIRTUC nº 006/2001 e PIRTUC nº 009/2007. Sendo esse último fator, somado à situação de
depredação em que já se encontravam os aparelhos necessários à prestação do serviço quando do início
da nova gestão, o principal motivo das irregularidades no serviço, já que a empresa está postergando a
entrega do Sistema de Abastecimento de Água.Ressaltam que, em relação à interrupção eventual dos
serviços, a Diretora daNOSSA ÁGUAsempre realiza a divulgação da informação à comunidade, que
também tem a liberdade de se dirigir à sede da entidade para obter esclarecimentos. Assim, em virtude da
já questionada ausência de legitimidade para atuar no feito, decorrente da ação exclusiva de terceiro,
Eletronorte, e ausência de conduta ilegal de Nossa Água, pugnou pela improcedência total dos pedidos.A
r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí-Pa (Id. nº 1557347 ? págs. 01/09),
primeiramente, deferiu a tutela de urgência determinando: o bloqueio dos royalties referentes aos repasses
da empresa Eletronorte ao Município de Tucuruí; o restabelecimento do abastecimento de água potável
em 48 horas; diagnóstico do sistema hídrico do Município, sob pena de multa diária no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais); apresentação dos balanços e documentos contábeis da empresa Nossa Água,
no prazo de 10 dias; e, por fim, que a concessionária informe aos consumidores quando das interrupções
do serviço.Condenou o Município de Tucuruí e a empresa Nossa Água, de forma solidária, a proceder ao
fornecimento de água potável para a população durante as 24 horas do dia; construir obras de
infraestrutura, em 90 dias, para a capitação de água; e concluir a obra de interligação da estação de
tratamento da Vila Permanente à cidade de Tucuruí, em sessenta dias. Reiterando, ainda, que a autarquia
municipal dê divulgação aos casos de interrupção do fornecimento de água; e que o município cumpra as
disposições do art. 19 da Lei nº 11.445/07, devendo elaborar Plano de Prestação de Serviços Públicos de
Saneamento Básico.Em seguida, foi juntado termo de tentativa de conciliação entre Ministério Público e
Poder Público (Id. nº 1557349 ? págs. 01/03), tendo sido celebrado acordo com vistas a reestruturar o
sistema de abastecimento de água do Município, fator esse que gerou todo uma movimentação processual
e material acerca do assunto, em tese, já com solução determinada, como mostram os documentos
juntados aos autos (Id. nº 1557349 ? págs. 04/06; Id. nº 1557350 ? págs. 01/34; Id. nº 1557351 ? págs.
01/12; Id. nº 1557352 ? págs. 01/06; Id. nº 1557353 ? págs. 01/05; Id. nº 1557354 ? págs. 01/07).Às págs.
01/02 (Id. nº 1557355) e observando a ausência do reexame necessário à decisão de resolução de mérito
de primeira instância, o Juízo de 1º grau chamou o feito à ordem e encaminhou os autos ao Eg. TJE-PA,
ante a ausência de interposição de recursos voluntários. Após regular distribuição, coube a mim a relatoria
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do feito.Em parecer ofertado ID nº 1868260, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da
sentença.É o sucinto relatório. VOTO Conheço do recurso de reexame necessário, eis que presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal.O cerne da questão submetida a reexame por esse E. Tribunal
de Justiça consiste em verificar se correta a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do
Ministério Público.1 - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADEAD CAUSAM: Alega o Município de Tucuruí
que, considerando que foi a conduta omissiva da Eletronorte que deu ensejo às irregularidades
denunciadas pela população ao Ministério Público, restaria prejudicado o nexo causal entre a postura da
Prefeitura e o dano causado, descaracterizando a responsabilidade do ente federado para a reparação da
lesão.Todavia,tal preliminar não merece prosperar, pelas razões a seguir expostas: A prestação do direito
à saúde, como é de amplo conhecimento, é de responsabilidade do Estado como um todo, devendo todos
os elementos essenciais a sua manutenção serem prestados de forma hígida por cada um dos entes
federados. Posto isso, é inevitável a ligação entre o direito à percepção de água potável, o saneamento
básico e a saúde pública, porquanto tais recursos são elementares no combate à proliferação de
doenças.Conforme o aduzido na inicial, os cidadãos tucuruienses vêm sendo obrigados a consumir água
sem o devido tratamento, o que gera surtos de patologias que poderiam ser facilmente evitadas. Restando
clara, portanto, a obrigação do município em cumprir com a responsabilidade de prover o abastecimento
de água à população.Nesse sentido, segundo Gilmar Mendeset al[1],temos que:O direito à saúde está
previsto no art. 196 da Constituição Federal como (1) ? direito de todos? e (2) ? dever do Estado?, (3)
garantido mediante ? políticas sociais e econômicas (4) que visem à redução do risco de doenças e de
outros agravos?, (5) regido pelo princípio do ? acesso universal e igualitário? (6) ? às ações e serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação?.[...](4) políticas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos:Tais políticas visam à redução do risco de doença e outros agravos, de forma a
evidenciar sua dimensão preventiva. As ações preventivas na área da saúde foram, inclusive, indicadas
como prioritárias pelo art. 198, II, da Constituição. O âmbito de abrangência dessas políticas públicas é
bastante amplo.Pesquisas da Organização Mundial da Saúde indicam, por exemplo, uma direta relação
entre saneamento básico e acesso à água potável e saúde pública. Políticas no sentido de melhorias na
rede de esgotos reduziriam consideravelmente a quantidade de doenças e, consequentemente, os
dispêndios com saúde no Brasil. (grifo nosso) Ademais, conforme precedente fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça, bem utilizado na fundamentação da sentença, a responsabilidade pelo fornecimento dos
serviços em referência pertence aos municípios. Vejamos. SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIÇO
PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOSTO. LESÃO À SAÚDE, À
ORDEM E Á SEGURANÇA PÚBLICAS NÃO CARACTERIZADA. O serviço público de fornecimento de
água e de tratamento de esgotos é essencial para boa saúde da população, e constitui responsabilidade
dos municípios. Agravo regimental não provido. (STJ ? REsp 1266079/AL ? 2010/0202098-3 ? Min. ARI
PARGENDLER, DJE 16/03/2011). Outrossim, a demanda do Ministério Público não se esgota na
acusação de não conclusão da obra do Sistema de Abastecimento Água, sendo pugnado, também, que
são necessários outros investimentos para garantir a plenitude do serviço. Somando-se a isso, o próprio
acordo de conciliação firmado entre as partes já aponta para admissão, por parte do Requerido, da
responsabilidade em arcar com os projetos de infraestrutura de abastecimento.Dessa forma, considerando
que, das próprias ações do ente público, exsurge o entendimento de que, de fato, houve interferência
negativa do Município na crise do sistema hídrico de Tucuruí, entende-se eliminada, por conseguinte, a
alegação de ilegitimidadead causamlevantada pelo Município de Tucuruí. 2 ? DA REMESSA
NECESSÁRIA Cumpre enfatizar que o cerne da questão em sede de reexame necessário é quanto
aanálise da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí (Id. nº 1557347 ? págs.
01/09) que, julgando antecipadamente o mérito, condenou oMUNICÍPIO DE TUCURUÍe a autarquia
municipalNOSSA ÁGUAa proceder com o atendimento de todos os pedidos feitos pelo Ministério Público
em favor da população tucuruiense.Dessa forma, a sentença deve ser mantida, vez que acertadamente foi
julgada parcialmente procedente.Ab initio,sabe-se que o direito à saúde está previsto na Constituição da
República como uma garantia fundamental, elencado no seu art. 6º. Deste modo, a saúde é tida como um
direito público subjetivo indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal,
sendo ainda decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser
garantido e respeitado para que tenha efetividade.Nesse sentido, com fundamentos no art. 196 da
Constituição Federal, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas.O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da
saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento
inconstitucional.Logo, considerando-se a auto-aplicabilidade dos regramentos protetivos ditados pela
Constituição Federal no que tange à saúde, somada ao comando advindo de expressas e claras
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disposições de normas infraconstitucionais, tem-se por necessária conclusão de que, falhando o Poder
Público na prestação dos serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação
desse direito mediante o instrumental jurídico da alçada do Poder Judiciário.Consta dos autos que o
Município de Tucuruí foi omisso diante da situação da precariedade do abastecimento de água local desde
2006, ano em que criou a autarquiaNOSSA ÁGUA, deixando de regulamentar a forma de exploração do
saneamento básico e do sistema de abastecimento de água da cidade.O Plano Municipal de Saneamento
Básico de Tucuruí, instituído em abril de 2014, exige a consecução de várias medidas necessárias à
efetivação do planejamento como condição para qualquer ato de concessão do serviço. Não obstante
essas medidas não terem sido concretizadas, a Prefeitura teria tentado empreender licitação com vistas a
conceder a prestação do serviço de fornecimento de água, mas acabou impedida por meio de ação judicial
movida pela OAB, que vislumbrou irregularidades no procedimento, ficando inerte a municipalidade ante
ao problema público desde então.Quanto a gratuidade na prestação do serviço, relata o Ministério Público
que a própria autarquia, que seria responsável pela efetivação da cobrança da tarifa, se omite dessa
cobrança por conta de questões políticas. Explica que, em virtude da ligação existente entre o gestor do
Poder Executivo local e aNOSSA ÁGUA, essa não procede à instituição de contraprestação para o
fornecimento de água, o que agrava a atual situação do Município.Da mesma forma, a falta de
investimentos da autarquia em infraestruturas que possibilite a ampliação da capacidade da reserva de
recursos hídricos e o crescimento demográfico pelo qual a cidade vem passando agravam a situação,
caracterizando a responsabilidade do Ente no colapso no sistema de abastecimento de água local, pois
decorre de sua omissão.No que diz respeito à responsabilização do Município de Tucuruí, essa também
restaria comprovada, na medida em que cabe ao ente concedente do serviço fiscalizar sua execução, o
que não se deu, conforme já comentado.Apesar do Município alegar que agiu para a consecução do Plano
Municipal de Saneamento Básico, por meio das metas do Programa de Substituição de Hidrômetros e de
Combate a Fraudes e Irregularidades, Plano de Controle da Qualidade da Água e Controle da Qualidade
dos Efluentes, não houve a necessária fiscalização do Município no cumprimento dessas metas pela
autarquia.De igual forma, a alegação dos Requeridos de que a crise no abastecimento de água de Tucuruí
se deu em virtude da conduta negligente da Eletronorte, vê-se que o principal motivo é a falta de
fiscalização na prestação do serviço, o que é reforçado pelos relatos nos autos sobre a conduta negligente
da Nossa Água.A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, trata da responsabilidade da administração
pública em casos de conduta comissiva danosa a particular. É esse dispositivo que institui o dever objetivo
do Poder Público em ressarcir o indivíduo que tenha sofrido mal injustificado por parte do Estado.Todavia,
apesar de tal norma dispor sobre casos em queaçõesdo Poder Público causam danos aos particulares,
também subsiste essa obrigação diante de conduta omissiva do ente, quando a Administração deveria
agir, mas não o fez. Nas palavras de Carvalho Filho[2]:Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do
Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal.Somente
quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável
civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. Implica salientar que a referida responsabilidade decorre de
princípio básico que regula a Administração Pública, qual seja, o da legalidade. Essa máxima do Direito
aplica-se ao Estado de forma estrita, obrigando o Poder Público a agir de acordo com o prescrito em
lei.Logo, ao desrespeitar comando normativo por negligência, imprudência ou imperícia, nasce a
possibilidade de responsabilização do Estado, porquanto configurado, presumidamente, os elementos de
culpa.No presente caso, nota-se, justamente, que a municipalidade descumpriu com o próprio Plano de
Saneamento Básico, ao deixar de proceder a fiscalização da autarquia encarregada do fornecimento de
água e da Eletronorte, empresa encarregada de parte das obras, o que é evidenciado pelo relato do
Ministério Público e do conjunto probatório constante nos autos. Abstendo-se o Município, ainda, de
produzir provas aptas a rechaçar o alegado na inicial, resta constituída a culpa do ente.Nesse sentido a
cognição do STJ:PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.  RESPONSABIL IDADE CIVIL  DO ESTADO.  ATO OMISSIVO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma,
comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.2. No caso dos autos, o
Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela
inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados,
quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da
questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017;AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete
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Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin,
Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). (grifo
nosso) RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA
NO ART. 543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL. COMPROVADA A CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOS MOLDES EXIGIDOS PELO RISTJ. 1. A culpa da prestadora do
serviço de transporte ferroviário configura-se no caso de atropelamento de transeunte na via férrea quando
existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros
e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na
circulação da população. Precedentes.2. A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço
público, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que
caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder
Público de impedir a consumação do dano.3. A exemplo de outros diplomas legais anteriores, o
Regulamento dos Transportes Ferroviários (Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança nos serviços
ferroviários (art. 1º, inciso IV), impondo às administrações ferroviárias o cumprimento de medidas de
segurança e regularidade do tráfego (art. 4º, I) bem como, nos termos do 'inciso IV do art. 54, a adoção de
"medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativas destinadas a prevenir acidentes".
Outrossim, atribuiu-lhes a função de vigilância, inclusive, quando necessário, em ação harmônica com as
autoridades policiais (art. 55). 4. Assim, o descumprimento das medidas de segurança impostas por lei,
desde que aferido pelo Juízo de piso, ao qual compete a análise das questões fático-probatórias,
caracteriza inequivocamente a culpa da concessionária de transporte ferroviário e o consequente dever de
indenizar. 5. A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de
segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante,
passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os
fins da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de cercas ao
longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a abertura de
passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a
própria inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de
manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres;
(iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das
composições. 6. No caso sob exame, a instância ordinária, com ampla cognição fático-probatória,
consignou a culpa exclusiva da vítima, a qual encontrava-se deitada nos trilhos do trem, logo após uma
curva, momento em que foi avistada pelo maquinista que, em vão, tentou frear para evitar o sinistro. Insta
ressaltar que a recorrente fundou seu pedido na imperícia do maquinista, que foi afastada pelo Juízo
singular, e na responsabilidade objetiva da concessionária pela culpa de seu preposto. Incidência da
Súmula 7 do STJ. 7. Ademais, o dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes exigidos pelo
RISTJ, o que impede o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento tão somente na
alínea "c" do permissivo constitucional. 8. Recurso especial não conhecido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543- C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1210064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 31/08/2012). (grifo nosso) Na busca por
afastar a responsabilidade da municipalidade, essa deveria colacionar ao processo provas extintivas do
direito pleiteado pelo Autor, como evidências das fiscalizações, cumprindo com a determinação legal. Ou,
no caso da autarquia, que essa fazia as comunicações nas situações de interrupção do fornecimento de
água e que estava investindo na logística do abastecimento local.Contudo, da análise dos autos, verifica-
se que os documentos juntados (Id. nº 1557263 ? pág. 01 a Id. nº 1557339 ? pág. 24) corroboram a
relação da Eletronorte com o Executivo local, mas não afastam as imputações do Ministério Público
quanto às omissões do Município ou da autarquia: o Termo Aditivo de Convênio (Id. nº 1557263 ? págs.
01/06), Plano de Atuação Conjunta (Id. nº 1557263 ? págs. 06/20), ofício da prefeitura (Id. 1557263 ?
págs. 22) ofício daNOSSA ÁGUA(Id. Nª 1557263 ? págs. 24/25), entre outros.Assim, mostra-se intacto o
nexo de causalidade entre a omissão da Administração e a precariedade do sistema de abastecimento de
água local.Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS
EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. A jurisprudência
desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de
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seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.2. Tendo a Corte de
origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os
efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n.
7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo,
o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático probatória,
procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/03/2018, DJe 27/03/2018). (grifo nosso) Quanto a alegação do atual gestor de que, à época de sua
assunção no cargo, as estruturas da rede de abastecimento já estavam depredadas e que ele fez o
possível para que o fornecimento de água chegasse a maior parte da população, ela não afasta a
obrigação da concretização dos direitos fundamentais da população, pois o direito ao saneamento básico
e ao abastecimento de água potável são escopos do direito à saúde.Nesse sentido, colaciona-se
manifestação do STJ sobre o assunto, seguindo a tese de que o Estado não pode arguir o princípio da
reserva do possível para afastar sua responsabilidade em garantir o referido direito aos cidadãos.
Vejamos:ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICASPÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM
CASOS EXCEPCIONAIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA
NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador,
sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como
óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental,
incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a
inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não
houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.3. In casu, não há
empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida
contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-
membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar
no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de
recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010). (grifo nosso). ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO
GRATUITO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS
ENTES DA FEDERAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. DO RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. - A legitimidade passiva de todos os entes federativos para ações que envolvem o
fornecimento ou o custeio de medicamento resulta da atribuição de competência comum a eles, em
matéria de direito à saúde, e da responsabilidade solidária decorrente da gestão tripartite do Sistema
Único de Saúde (arts. 24, inciso II, e 198, inciso I, da Constituição Federal). - O direito fundamental à
saúde é assegurado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica
(art. 6º, inc. I, alínea d, da Lei n.º 8.080/90), cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos
necessários para a promoção e tratamento da saúde. ? A interferência judicial na área da saúde não pode
desconsiderar as políticas estabelecidas pelo legislador e pela Administração. Todavia, o Poder Público
não pode invocar a cláusula da 'reserva do possível', para exonerar-se do cumprimento de suas
obrigações constitucionais, sem demonstrar, concretamente, a impossibilidade de fazê-lo.? A questão
relativa ao reembolso e/ou cobrança dos custos suportados por determinado ente federativo em
decorrência do fornecimento do medicamento pleiteado, trata-se de medida a ser resolvida no âmbito
administrativo, sem necessidade de intervenção judicial. - Tratando-se de causa relacionada à garantia do
direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8º do art. 85 do novo CPC, que
remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2º do artigo citado (grau de zelo profissional,
lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo
exigido para o seu serviço) No apelo especial, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 7º, IV, 19-M, 19-
O, 19-Q, da Lei nº 8.080/90, eis que tais normas estão sendo violadas com a dispensação de
medicamento não previsto nas diretrizes terapêuticas do SUS. Acrescenta que "É preciso confiar na
CONITEC e na seriedade do processo de incorporação de novas tecnologias ao SUS, porque somente o
Administrador tem a visão holística que possibilita avaliar a relação custo-efetividade da incorporação de
uma nova tecnologia como política pública de saúde. Outrossim, a CONITEC é quem tem melhores
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condições de avaliar se existe ou não superioridade da nova tecnologia em relação à disponível para
tratamento da doença no SUS. Conclui-se, destarte, que se o medicamento postulado nestes autos não
está incorporado ao SUS, o seu deferimento viola os artigos de lei acima apontados, o que se requer seja
reconhecido pelo provimento do recurso especial" (fls. 279). Neste agravo afirma que seu recurso especial
satisfaz os requisitos de admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices apontados na
decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a
Corte local, após ampla análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela imprescindibilidade
do medicamento em apreço. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão a quo (fls. 251/261): O
médico perito confirmou o diagnóstico da autora e a necessidade da continuidade do tratamento
postulado, porquanto sua não utilização ocasionará agravamento do quadro clínico, com aumento da
frequência de surtos de desmielinização, piora dos déficits neurológicos, comprometimento da qualidade
devida e até mesmo óbito (reposta ao quesito 3 do Juízo). Oexpert informou, ainda, que 'não existe
genérico, nem similar disponível no Brasil. As alternativas terapêuticas menos dispendiosas, disponíveis
no SUS, são injetáveis, exceto o medicamento fingolimoda, considerado de segunda linha, sendo indicado
somente em casos de falência terapêutica com os medicamentos de primeira linha'. Assim, comprovadas a
eficácia e a necessidade de uso dos medicamentos solicitados para o controle da doença e a ineficácia
das drogas fornecidas pelo SUS para o caso dos autos, é inafastável o reconhecimento de seu direito à
tutela requerida. Dessa forma, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao
art. 7º, inciso IV, porquanto ressente-se o recurso especial do devido prequestionamento, já que sobre tal
norma não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, pelo que atrai a incidência da Súmula 282/STF.
Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo, negar seguimento ao recurso especial. Publique-se.
Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2018. Ministro BENEDITO GONÇALVES Relator. (STJ - AREsp:
1316521 SC 2018/0156060-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ
17/08/2018). (grifo nosso). Ainda que os arestos supracitados tratem especificamente do direito em
receber medicamentos, a questão principal dos feitos ainda é o direito à saúde e a impossibilidade do
Estado se esquivar de sua responsabilidade, sob qualquer argumento.Assim, resta evidenciado o direito
da população Tucuruiense de receber o adequado abastecimento de água, por parte do Município e da
autarquia responsável pelo serviço, uma vez que ambos possuem responsabilidade no dano causado.
Ademais, o Judiciário tem o poder-dever de amparar a população nos casos de omissão do Administrador
Público.Acertada, portanto, o deferimento pelo Juízo de 1º grau tanto da liminar, diante do perigo que a
demora da solução da lide representa a toda uma comunidade e da ausência de provas hábeis a refutar o
direito da população, quanto dos pedidos principais.Em suma, o conjunto probatório não deixa dúvidas
acerca da situação drástica em que se encontra o município. Desta forma, a sentença guerreada se
encontra devidamente fundamentada, resguardando-se o direito à saúde e saneamento básico, o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a todos os cidadãos devem ser
assegurados os mínimos existenciais no plano jurídico.Ante o exposto, conheço e dou provimento ao
Reexame Necessário para manter todos os termos da sentença de 1º grau.É como VOTO.Belém, 10 de
julho de 2019. NADJA NARA COBRA MEDADESª. RELATORA[1]MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO,
Paulo Gustavo Gonet.Curso de direito constitucional, 12ª. ed. rev. E atual. ? São Paulo: Saraiva,
2017.[2]CARVALHO FILHO, José dos Santos.Manual de Direito Administrativo,32ª. ed. rev., atual. e ampl.
? SãoPaulo: Atlas, 2018. p. 683. Belém, 15/07/2019 
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DEPÓSITO DO FGTS NA CONTA DO TRABALHADOR. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. REGRAMENTO
RESPEITADO EM SENTENÇA. IMPROVIMENTO APELO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE
MARITUBA:PRELIMINARDE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE
DE PARTE PARA PLEITEAR COMPROVAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS RECOLHIMENTOS
PREVIDENCIÀRIOS. REJEITADA.MÉRITO.SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO
PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE ESTATAL.
CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. FGTS. CABIMENTO.CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. E EM SEDE DE REEXAME NECESSA´RIO. SENTENÇA
SER ALTERADA NOS TERMOS DO VOTO. I- Recurso de José Ribamar: Oapelante entende pela reforma
da r. sentença em razão da violação do § único, art. 19-A, da lei nº 8.036/90, bem como da afronta aos
princípios da equidade e da razoabilidade em desconformidade com a jurisprudência vinculante do excelso
STF.II- Em análise aos autos, entendo que não merece amparo a alegação de que o magistrado tenha
determinado que os depósitos do FGTS, após o pagamento pelo Precatório Requisitório de Pequeno Valor
fossem disponibilizados a Receita Federal e não ao Trabalhador.III- Observo que, o magistrado no
dispositivo da sentença, determinou a efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas
remuneratórias pagas ou devidas ao autor em decorrência da relação de trabalho havida no período de
01.03.2004 até 31.12.2008. Portanto, agiu corretamente o juízo de piso.IV- Recurso Município de
Marituba: Preliminar: É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é a Justiça
Comum competente para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a
ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Rejeitada.V-
Preliminar:Em análise aos autos, entendo que tal preliminar não merece prosperar, uma vez que, cabia ao
apelante provar o adimplemento das obrigações previdenciárias, com fulcro no art. 373, II, do CPC.
Portanto, o apelado é parte legítima para pleitear tal comprovação. Rejeitada.VI- Mérito: Consta nos autos
que o autor da ação foi admitido pelo requerido em02.03.2004para exercer em caráter temporário, com
lotação profissional na Secretaria Municipal de Obras e Terra ?SEMAD?, permanecendo
até10.08.2009.Pois bem, acerca da matéria tratada nos autos, sabe-se que "[...] é constitucional o art. 19-
A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na
conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de
prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. Mesmo quando
reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição
Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário
pelos serviços prestados" (RE 596478 Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013).VII- No
presente caso há a aplicação da prescrição quinquenal, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.VIII-
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento.IX- E em sede de Reexame
Necessário, sentença alterada nos termos do voto. ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de apelação cível 1ª Vara Cível da Comarca de MaritubaACORDAMos Exmos. Desembargadores
que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos,conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento.E em sede de Reexame
Necessário, sentença alterada nos termos do voto. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, aos 24 dias do mês de junho de 2019.Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. RELATÓRIO Tratam-se de recursos de Apelação
Cível, interposto pelo Município de Marituba e José Ribamar da Silva, em face de decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca do Marituba, nos autos da Ação de Cobrança que
julgou parcialmente procedente os pedidos do requerente, declarando a nulidade do contrato de trabalho
havido entre as partes e condenando o Município a efetivação dos depósitos de FGTS relativos Às verbas
remuneratórias pagas ou devidas ao autor em decorrência da relação de trabalho havida no período de
01.03.2004 ate 31.12.2008, com os devidos encargos.Inconformado, o apelante José Ribamar da Silva
apresentou suas razões recursais (Id. nº 1566118) e defendeu pela reforma da sentença com a
procedência da apelação para condenar o réu/município de Marituba, ora apelado a pagar diretamente por
Precatório Requisitório e/ou de Pequeno Valor em favor do Autor/Apelante, os depósitos do FGTS, com os
acréscimos legais.O Município de Marituba igualmente apresentou razões recursais (Id. nº 1566119) e
sustentou pela incompetência da justiça estadual para executar as contribuições previdenciárias, pela
ilegitimidade da parte requerente para pleitear a comprovação dos recolhimentos previdenciários, da
validade do contrato mantido com o município, por fim, requer pelo conhecimento e provimento para
reformar a sentença recorrida para acolher a preliminar de incompetência e no mérito totalmente
improcedente a ação. Consta em certidão (Id. nº 1812849), que decorreu o prazo legal sem terem sido
apresentadas contrarrazões aos recursos.O Ministério Público de 2º Grau deixou e emitir parecer por
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entender pela falta de interesse público primário e relevância social.É o relatório. VOTO Presente os
pressupostos de admissibilidade, recebo os presentes recursos de Apelação Cível.RECURSO DE JOSÉ
RIBAMAR DA SILVAO apelante entende pela reforma da r. sentença em razão da violação do § único, art.
19-A, da lei nº 8.036/90, bem como da afronta aos princípios da equidade e da razoabilidade em
desconformidade com a jurisprudência vinculante do excelso STF.Em análise aos autos, observo que não
merece amparo a alegação de que o magistrado tenha determinado que os depósitos do FGTS, após o
pagamento pelo Precatório Requisitório de Pequeno Valor fossem disponibilizados a Receita Federal e
não ao Trabalhador.Observo que, o magistrado no dispositivo da sentença, determinou a efetivação dos
depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao autor em decorrência da
relação de trabalho havida no período de 01.03.2004 até 31.12.2008, tendo o magistrado se equivocado
quanto aos cálculos de correção monetária, o que será reanalisado quando do reexame necessário.Desta
feita, a r. sentença respeitou o que disposto no art.art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual anuncia ser devido
odepósitodo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço nacontadetrabalhadorcujo contrato com a
Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde
que mantido o seu direito ao salário RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARITUBAPreliminares:Da
incompetência da justiça estadual para executar as contribuições previdenciárias do pacto laboralO
apelante aduziu que a Justiça Estadual era incompetente para fazer a cobrança e executar as
contribuições previdenciárias do pacto laboral por possuírem caráter tributário, devendo ser cobrado e
executado pela Justiça Federal.Pois bem, em análise aos autos e a matéria abordada neste momento
processual entendo que não merecem amparo tais alegações, senão vejamos:A jurisprudência doTribunal
Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 573.202/AM (rel. Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, DJe 05/12/2008), sob a sistemática da repercussão geral (art.543-B, doCPC/73), firmou
orientação no sentido de que é da Justiça Comum a competência para processar e julgar as ações cujo
objeto é a relação jurídica estabelecida entre o poder público e seus servidores contratados por prazo
determinado, em face de necessidade temporáriade excepcional interesse público. Portanto,preliminar
rejeitada.Da ilegitimidade do autor/apeladopara pleitear comprovação das contribuições dos recolhimentos
previdenciáriosEm análise aos autos, entendo que tal preliminar não merece prosperar, uma vez que,
cabia ao apelante provar o adimplemento das obrigações previdenciárias, com fulcro no art. 373, II, do
CPC.Portanto, o apelado é parte legítima para pleitear tal comprovação.Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PELO MUNICÍPIO AO INSS. ILEGITIMIDADE ATIVA
ACOLHIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTERESSE DO SERVIDOR EM SOLUCIONAR O PROBLEMA.
MANIFESTO PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. CAUSA QUE NÃO
SE ENCONTRA MADURA PARA O IMEDIATO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO APELO. - O servidor público
possui legitimidade ativa para discutir judicialmente a ausência de repasse de contribuições
previdenciárias pelo Município ao INSS, uma vez que a inércia do ente municipal indubitavelmente lhe
ocasionará transtornos (prejuízos) quando da necessidade de usufruto dos benefícios previdenciários para
os quais devidamente contribuiu. - Por força do disposto no artigo1.013,§ 3º,I, doNovo Código de Processo
Civil, encontrando-se a lide pronta para julgamento, cabível a aplicação da teoria da causa madura. 3 STJ,
REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe
30/09/2016.Preliminar rejeitada. MÉRITOO ora apelante defende que a contratação nula não pode gerar
efeitos para pagamento de verbas, apenas direito ao recebimento de salários pelos serviços
prestados.Pois bem, consta nos autos que o autor da ação foi admitido pelo requerido em02.03.2004para
exercer em caráter temporário, com lotação profissional na Secretaria Municipal de Obras e Terra
?SEMAD?, permanecendo até10.08.2009.Inicialmente, cumpre ressaltar que o ingresso no serviço
público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração.Excepcionalmente, a Administração pode firmar contratos temporários,
nos seguintes termos:IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atenderà necessidade temporária de excepcional interesse público. Ressalto que a contratação nos
termos do inciso IX do art. 37 da Carta Magna, deve ser efetivamente temporária, pois do contrário a
prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço, violando os
princípios que devem reger a Administração Pública.Quanto à possibilidade do contrato nulo produzir
efeitos, o entendimento do STF, sedimentado no julgamento do RE nº 596.478-RR, é cristalino no sentido
de que é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ? FGTS na conta de trabalhador
cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em
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concurso público, conforme ementa que ora transcrevo:Recurso extraordinário. Direito Administrativo.
Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É
constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º,
da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser
devido o salário pelos serviços prestados.3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE nº
596.478. Redator para Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Julgado em 13/06/2012. Divulgado
em 28/20/2013). Por ocasião do julgamento, a Ministra Ellen Gracie, na condição de relatora do recurso,
proferiu voto declarando inconstitucional o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, por entender que esta afronta o
artigo 37, inciso II e § 2º da Constituição Federal. Consignando que: ?(...) o conhecimento e o
cumprimento da Constituição é dever de todos, tanto das autoridades quanto dos particulares. Na
investidura em emprego público sem concurso público, ambos incorrem em violação à Constituição,
devendo suportar os ônus de tal conduta, dentre as quais a nulidade do ato.?. Contudo, os Ministros
Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Ayres Britto e Cezar Peluso acompanharam a divergência
levantada pelo Ministro Dias Toffoli, compreendendo que ?na teoria das nulidades, não há princípios
absolutos, de modo que é possível reconhecer que, não obstante sua invalidez teórica, o ato é suscetível
de produzir alguns efeitos, dentre os quais o reconhecimento do pagamento de salário etc., e também,
neste caso específico, o depósito de Fundo de Garantia?.Deste modo, não há que se falar em
impossibilidade do contrato declarado nulo gerar efeitos, nos termos do voto proferido pelo STF.Quanto ao
direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ? FGTS, impende acrescentar o
entendimento do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em que se
arguia a afronta do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 aos artigos2º e 18,caput, artigo 5º, inciso XXXVI, artigo
7º, inciso III, artigo 37, inciso II e § 2º e artigo 169, inciso II, todos da Constituição Federal, nos seguintes
termos:?Não convence o argumento segundo o qual a nulidade dos contratos de trabalho não pode gerar
direito ao FGTS. Tal raciocínio parte de um pressuposto absolutamente inadmissível, segundo o qual as
consequências da nulidade devem ser inteiramente carregadas ao trabalhador, não ao tomador do
trabalho. A falta de juridicidade de tal pressuposto se mostra ainda mais manifesta quando se tem
presente que a nulidade do contrato, por ausência de concurso, foi causada fundamentalmente pelo
contratante, não pelo empregado. É de se considerar, ademais, o inafastável fato da realidade, de que,
embora fundada em ato jurídico formalmente ilegítimo, houve a efetiva prestação do trabalho, da qual tirou
proveito a Administração contratante?. Assim, analisando atentamente os autos, verifico que não assiste
razão ao apelante, senão vejamos:São fatos incontroversos que o requerente foi contratado por tempo
determinado, sendo sem previa aprovação em concurso público, o que o caracteriza como servidor
temporário, conforme se observa nos documentos juntados aos autos.Contudo, a despeito de tal
irregularidade, não se pode negar ao trabalhador os direitos provenientes do labor realizado, pois aceitar
isso seria prestigiar e favorecer aquele que deu causa à ilicitude, em prejuízo ao servidor que, de boa-fé,
desempenhou fielmente seu trabalho. E mais, estar-se-ia diante do locupletamento ilícito por parte da
Administração Pública caso o ente político deixe de promover a contraprestação pecuniária devida.Com
efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 596.478/RR, reconheceu a existência
de repercussão geral da questão atinente à constitucionalidade do art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, acrescido
pela MP n. 2.164-41, que assegura, ao contratado pela Administração,cujo contrato tenha sido declarado
nulo, o direito ao recebimento do FGTS e saldo de salário.O paradigma supracitadoreconheceu, em suma,
repita-se, que essas contratações ilegítimas pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos
jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos
termos do art. 19-A, da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS, quando, reitere-se, ocorrer a hipótese de relação de natureza trabalhista,
sendo inexigíveis quaisquer outras verbas, mesmo que a título indenizatório.Senão vejamos:Art. 19-A. É
devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado
nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao
salário.Assim, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal:EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A
DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual
dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo
contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso
público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da
contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito
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do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.3.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE,
Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-
00068).Em decisão ainda mais recente, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 960.708 proveniente do
Estado do Pará, a eminente Ministra Cármen Lúcia assim decidiu:"RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."(...) 6.Reconhecida a nulidade da
contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o
art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
(STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016). (Grifo Nosso).Ainda,no presente caso há a
aplicação da prescrição quinquenal, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Reexame
Necessário:Consta na sentença que os recolhimentos previdenciários e os depósitos de FGTS possuem
regramento específico quanto a incidência da correção e juros, sendo que os valores devidos a esses
títulos devem ser calculados e pagos juntos à Receita Federal.Pois bem, em relação ao critério de
correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, vinha decidindo, com base no RE nº 870.947/SE, de
relatoria do em. Min. LUIZ FUX, que teve a repercussão geral reconhecida, pela aplicabilidade do IPCA-E,
haja vista o entendimento de que a norma inserta no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo
art. 5º da Lei nº 11.960/09, é inconstitucional no que se refere à atualização monetária segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança. Isso porque, segundo a ótica do Supremo Tribunal
Federal, impõe restrição desarrazoada do direito de propriedade, "uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina".Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº
1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015), confirmou a possibilidade de utilização do IPCA-E a título de correção
monetária dos débitos da Fazenda Pública, haja vista a captação, por esse índice, do fenômeno
inflacionário, afastando, ademais, a modulação de efeitos da decisão que reconheceu a inaplicabilidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 quanto aos casos em que ainda não ocorreu a expedição ou pagamento de
precatório.Não obstante, em 26/09/2018, o em. Min. LUIZ FUX, atribuiu, excepcionalmente, efeito
suspensivo aos embargos declaratórios opostos em face do acórdão prolatado nos autos do RE nº.
870.947/SE, até que o Plenário da Suprema Corte aprecie o pedido de modulação dos efeitos do referido
aresto. Mais recente, em 20/03/2019, o julgamento dos Embargos de Declaração do RE 870.947/SE foi
retomado, na ocasião alguns Ministros apresentaram seus votos, porém o Ministro Gilmar Mendes pediu
vistas dos autos,in verbis:?Decisão: (Quartos-ED) Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que
divergia do Relator, rejeitando todos os embargos de declaração e não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, no que foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello; do voto do Ministro Marco Aurélio que, além de acompanhar o Ministro
Alexandre de Moraes, afastava a eficácia suspensiva dos embargos de declaração; edo voto do Ministro
Roberto Barroso, que acompanhava o Ministro Luiz Fux (Relator) no sentido de rejeitar integralmente os
embargos de declaração opostosconjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (petição 71.736/2017)e
acolher, parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e
outros) e pelo INSS (petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a
conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,proferida pelo Plenário no presente leading
case,pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes.Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 20.03.2019.Com isso, o fundamento que justificava a não
aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, deixou de
existir, na medida em que, com a suspensão da decisão, referida norma está vigente e é aplicável, não
podendo o órgão fracionário do Tribunal de Justiça negar-lhe aplicabilidade, sob pena de ofensa à cláusula
de reserva de plenário (art. 97 da CR/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), não subsistindo o REsp
acima mencionado, pois anterior à decisão de suspensão pelo Ministro Relator do Supremo Tribunal
Federal.Assim, se o início de eventual cumprimento de sentença da presente ação se der antes da
manifestação definitiva da Corte Suprema acerca do índice de correção monetária, deve ser aplicada a
TR, nos exatos termos da norma contida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Todavia, na hipótese de a
eventual modulação no bojo do RE ocorrer antes daquele termo, deverão ser observados os índices e as
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condições estabelecidas em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.Ante o exposto, conheço de ambos
os recursos e nego-lhes provimento.E em sede de Reexame Necessário, sentença alterada nos termos do
voto.É como voto. Belém, 03/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0806153-25.2018.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: B.A. MEIO
AMBIENTE LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVAOAB: 461
Participação: AGRAVADO Nome: ANTONIO MOURA ALVES Participação: ADVOGADO Nome: ANA
CARLA LIMA DE ALMEIDAOAB: 15268/PADespacho Tendo em vista que já se passaram três meses do
ofício expedido pelo juízo de primeiro grau, informando que os esclarecimentos sobre o procedimento
adotado na recuperação e no cumprimento do plano serão realizados pelo administrador judicial,
determino à secretaria que encaminhe ofício ao referido magistrado, para que informe se já foram
prestados os esclarecimentos e, em caso positivo, para que envie com urgência para estes autos.
Cumpra-se. Belém, JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIODesembargador Relator  

 
 
 
Número do processo: 0805123-18.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: AMINTAS JOSE
QUINGOSTA PINHEIRO Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTO APOLINARIO DE SOUZA
CARDOSOOAB: 6876 Part icipação: AGRAVADO Nome: MARANELLO CONSTRUCAO E
INCORPORACAO LTDA Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE
CAVALCANTE ROCHAOAB: 404 Participação: ADVOGADO Nome: ANDRESSA DE FATIMA PINHEIRO
MARQUESOAB: 27458/PA Participação: PROCURADOR Nome: ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
JUNIOROAB: 7817Decisão Monocrática Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que
deferiu liminarmente o pagamento de alugueis mensais no valor de R$55.000,00, em desfavor do
agravante. Sustenta que merece reforma a decisão de primeiro grau, uma vez que o imóvel objeto do
litígio possui uma escola de nome Madre Celeste, a qual é possuidora do bem há mais de vinte anos. Diz
que a posse é conhecida pelo autor da ação, pois nas fotos juntadas na avaliação, consta as imagens das
instalações da escola, alunos e estruturas afins. Afirma que o autor/agravado induziu o juízo a erro, pois
apesar de ser o proprietário do bem, não detém a sua posse. Alega não ser parte legítima para figurar no
polo passivo da ação, pois não está na posse do bem. Em razão dos fatos acima, requer tutela recursal
para que seja suspensa a decisão de primeiro grau. É o relatório necessário. Decido acerca do pedido de
efeito suspensivo. Da análise dos autos, verifico que o agravante não se insurge contra o mérito da
decisão de primeiro grau, pois apenas alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Em
razão disso, requer medida liminar recursal para que seja suspensa a decisão de primeiro grau. Ocorre
que do exame da documentação apresentada e, inclusive, dos argumentos do agravante, vislumbro que
este possui legitimidade passiva para figura no feito, pois é o proprietário do bem, o qual foi arrematado na
justiça do trabalho pela agravada. Assim, ainda que o Colégio Madre Celeste esteja na posse do bem, não
se tem notícias nos autos, a que título tal posse restou estabelecida. De todo modo, sendo o agravante
sócio do estabelecimento de ensino, de algum forma está se beneficiando daquela e, portanto, possui
interesse e legitimidade para figurar na demanda. Com efeito, ainda que não fosse sócio da empresa, a
legitimidade permaneceria, uma vez que, sendo o proprietário do bem e tendo ciência de que aquele foi
arrematado, deveria ter realizado a entrega do imóvel, porém assim não agiu. Em razão disso, deverá
arcar com o ônus de seus atos. Desta feita, em juízo precário, não vislumbro razões para deferir o pedido
liminar do agravante. Ante o exposto,indefiro o pedido de efeito suspensivo. Belém, JOSÉ MARIA
TEIXEIRA DO ROSÁRIODesembargador Relator  

 
 
 
Número do processo: 0008076-80.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ADRIEL SANTANA
DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0008076-80.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
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contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0001260-60.2011.8.14.0028 Participação: APELANTE Nome: M. F. M. D. S.
Participação: APELANTE Nome: JOZILEIDE MENDES DA SILVA Participação: APELADO Nome:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
APELAÇÃO (198) - 0001260-60.2011.8.14.0028APELANTE: MATEUS FRANCISCO MENDES DE
SOUSA, JOZILEIDE MENDES DA SILVAREPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO
PARAAPELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALRELATOR(A):Desembargadora NADJA
NARA COBRA MEDA EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
PÚBLICO. RETIFICAÇÃO CERTIDÃO DE ÓBITO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ILEGIGITIMIDADE
PASSIVA DO DO INSS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MÉRITO. EXTINÇÃO PRECOCE DO
FEITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME.1. Na esteira da jurisprudência dominante, o pedido de
retificação de registro civil processa-se por meio de jurisdição voluntária, não comportando litigiosidade,
ainda que revestido de finalidade previdenciária, a descaracterizar qualquer interesse do INSS no deslinde
da demanda, o que torna a autarquia ilegítima para figurar no procedimento.2.No procedimento de
Retificação de Registro Público deve ser priorizado o princípio da verdade real, sendo necessária a dilação
probatória para dirimir as dúvidas existentes no decorrer do processo, quando constatado equívoco na
Certidão de Óbito. 3. Recurso conhecido e provido parareformar a sentençaa quo, devendo os autos
retornar ao Juízo a quo, para as providências mencionadas. ACORDAMos Exmos. Desembargadores que
integram a egrégia 2ª Turma deDireito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
de votos, conhecer e dar provimento ao recurso interposto edeclarar nula a sentenca de merito para que
sejam produzidas as provas necessarias a solucao efetiva do processo, nos termos do voto da
relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de julho de
2019.Estejulgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO Trata-se de Apelação interposta por MATEUS FRANCISCO MENDES DE SOUSA, menor
impúbere representante por sua genitora JOSILEIDE MENDES DA SILVA contra sentença proferida pelo
MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Marabá/PA que, nos autos da Ação de Retificação de Registro
Civil julgou improcedente os pedidos do autor, ora apelante.O autor alegou na inicial que é filho de
Maxsoel Dias de Sousa, cuja certidão de óbito consta que ode cujusexercia a função de auxiliar de
serviços gerais, fato que, de acordo com o apelante, não condiz com a realidade dos fatos já que seu pai,
na verdade, era lavrador, tendo ocorrido erro no Cartório de Registro Civil no momento da expedição da
certidão de óbito.Por esta razão propôs a ação de retificação de registros públicos.O Ministério Público de
1º grau apresentou manifestação (ID 1262123, pág. 1), por meio da qual opinou pelo deferimento do
pedido do autor.O juízo a quo proferiu sentença (ID 1262124, págs. 1/2), por meio da qual julgou
improcedente a demanda, por entender que não foram juntados aos autos documentos suficientes para a
comprovação do erro cartorial e que de fato o de cujus exercia a profissão de lavrador, senão vejamos:?
Ante o exposto,JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDOde retificação de registro civil de óbito, face à
natureza transitória da circunstância objeto do requerimento, o que inviabiliza a aplicação do art. 109 da
Lei 6015/73.Sem custas face à gratuidade de justiça deferida.Intime-se o requerente, a Defensoria Pública
e o Ministério Público.Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado-intimação-Provimento nº
03/2009- CJCI.Certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos.P.R.I.C.Marabá-PA, 28 de
novembro de 2011 CÉSAR DIAS DE FRANÇA LINS Juiz de Direito Titular da 1 Vara Cível? Inconformado
com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, nulidade da sentença
em razão da ocorrência de cerceamento de defesa,a fim de que os autos retomassem ao Juízoa quo,
visando exaurir a fase de instrução processual, com a realização de perícia oficial exigida por lei, oitiva de
testemunhas e demais provas que se fizerem necessárias, ante a insuficiência das provas coletadas nos
autos do processo, para o real convencimento do Juízo.Inconformado com a sentença, o autor/apelante
interpôs recurso de apelação (ID 1262125, págs. 1/3), aduzindo, em síntese, erroin procedendodo
magistrado ante a necessidade de realização de audiência de justificação contida no art. 863 do CPC/73,
bem como, aduz pelo erroin judicandoem razão do juízo ter desconsiderado os documentos já acostados
aos autos quando do peticionamento da exordial..Ao final, pugnou que o presente recurso fosse
reconhecido e provido, para anular e subsidiariamente reformar a sentença recorrida, no sentido de
acolher o pedido formulado pelo apelante, para constar no Registro Civil de óbito do seu pai, a profissão
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de lavrador.Em contrarrazões ofertadas, o Estado do Pará, por cautela, ressalta que a apelante não
recorreu da decisão que excluiu o Estado do Pará da presente lide, logo, não faz parte da presente
impugnação recursal, requerendo, ao final, que essa Corte, ratifique a exclusão do Estado do Pará da
presente lide.O Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, apresentou contrarrazões (ID 1262126, págs.
1/3), por meio da qual suscitou pela sua inclusão no polo passivo da demanda por considerar que o
apelante possui interesse de solicitar posteriormente junto ao INSS pensão por morte de seu pai em
possível modificação da profissão dode cujusna sua Certidão de Óbito, suscitando a competência da
Justiça Federal para o julgamento da demanda por se tratar de ação de interesse do INSS.Por fim pugna
pela manutenção da sentença guerreada por entender que não estão presentes nos autos documentos
suficientes para a comprovação da qualidade de trabalhador rural dode cujus.O Ministério Público de
segundo grau, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença de
1º au..É o relatório. VOTO Conheço do recurso porque regular e tempestivamente aviado, constatados os
p ressupos tos  sub je t i vos  e  ob je t i vos  de  admiss ib i l i dade ,  pe lo  que  passo  à  sua
análise.PRELIMINARMENTE ? COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAl.A Apelada pleiteia, em sede de
contrarrazões, sua inclusão no polo passivo da demanda, por entender existir interesse na lide da
autarquia federal, requerendo, por conseguinte o encaminhamento dos autos à Justiça Federal para
julgamento, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.Entretanto, vejo que trata-se de procedimento
de jurisdição voluntária com fulcro no art.109e ss. da Lei6.015/73, cujo único pedido é a retificação de
registro civil.No referido procedimento de retificação de registro não há parte contrária, sendo que a
jurisprudência está sedimentada no sentido de que o INSS não é parte legítima para figurar em tal
procedimento, independentemente da possibilidade de utilização futura dos documentos a serem
retificados em pleito de benefício previdenciário junto à Autarquia.Nesse sentido é remansosa a
jurisprudência, senão vejamos:DIREITO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE ASSENTO CIVIL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DO INSS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 1.Conforme entendimento firmado nesta Corte, o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não tem legitimidade passiva ad causam em ação de retificação
de registro civil, sendo irrelevante a existência de eventual interesse, futuro e reflexo, de possível utilização
do documento retificado para fins previdenciários. (AC 0032981-63.2003.4.01.9199 / BA, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.392 de
11/12/200, (AC 0000386-79.2001.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA
DE ALMEIDA, QUINTA TURMA, DJ p.39 de 09/11/2006). 2. Incompetência absoluta da Justiça Federal
para apreciar a questão, devendo os autos ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. (AC
0034895-26.2007.4.01.9199 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO,
SEXTA TURMA, e-DJF1 p.88 de 13/05/2013). Grifei Assim exposto, entendo que o INSS não tem
legitimidade passiva ad causam em ação de retificação de registro civil.Mérito.Versam os presentes autos,
sobre AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO interposta por MATEUS FRANCISCO MENDES DE
SOUSA, representado por sua genitora JOZILEIDE MENDES DA SILVA em virtude da sentença prolatada
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá que julgou improcedente o pedido autoral de
retificação do registro do autor.Irresignado com odecisum, que julgou improcedente o pedido autoral, o
autor interpôs recurso de Apelação alegando erro in procedendo, uma vez que a sentença foi proferida
sem a designação de prévia audiência de justificação a fim de instruir a ação.Ressaltou também a
ocorrência deerror in judicando, uma vez que foram juntados documentos que se mostra como início de
prova material das alegações earadas na inicial.Analiso a quaestio.Compulsando os autos, observo que o
feito foi julgado improcedente, contudo, verifico que a decisão de primeiro grau merece reforma, senão
vejamos:A lei 6.015/73 que dispõe sobre os registros públicos prevê em seus artigos 109 e 110 acerca da
possibilidade de retificação de registros públicos, eis o texto legal,in verbis:Art. 109. Quem pretender que
se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do
Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.(...)§ 2° Se não
houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias. § 3º Da
decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos.(...)Art. 110. O oficial retificará o
registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição
assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização
judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de:I - erros que não exijam qualquer indagação
para a constatação imediata de necessidade de sua correção;II - erro na transposição dos elementos
constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros títulos a serem
registrados, averbados ou anotados, e o documento utilizado para a referida averbação e/ou retificação
ficará arquivado no registro no cartório;III - inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à
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numeração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data do registro;IV - ausência de
indicação do Município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir
descrição precisa do endereço do local do nascimento;V - elevação de Distrito a Município ou alteração de
suas nomenclaturas por força de lei.§ 5o Nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao
oficial, por si ou por seus prepostos, não será devido pelos interessados o pagamento de selos e taxas.
Ora, alei de registros públicosprevê a possibilidade de retificação de registros públicos tanto de forma
judicial, como de forma administrativa.Com a nova redação trazida pela Lei13.484/2017, o art.110daLei de
Registros Publicospassou a prever a possibilidade de registros serem retificados diretamente através da
via administrativa, cabendo ao suscitante apresentar petitório perante o oficial de registro do cartório onde
tiver lugar o corrompido assentamento.Dessa maneira, quanto aos erros evidentes, acerca dos quais não
se exija qualquer indagação, caiu a exigência de instauração de processo judicial, incutindo-se assim uma
maior celeridade à resolução de pequenas incorreções encontradas nos registros públicos.No caso dos
autos, entendo que a situação apresentada nos autos não se enquadra no que dispõe o art.110da
lei6.015acima transcrito, ou seja, não se refere a ?erros que não exijam qualquer indagação para a
constatação imediata de necessidade de sua correção? Na hipótese em julgamento, trata-se retificação de
registro judicial em que foram juntados aos autos documentos para comprovação do alegado, como o
cadastro eleitoral realizado em 13/02/2009 (Id n. 1262121), onde consta que ode cujusexercia a profissão
de agricultor, bem como a CTPS do mesmo sem nenhuma anotação (Id n. 1262121 ? pág. 12).Ocorre que
somente a juntada de tais documentos, não demonstra ode cujusexercia a profissão de lavrador, sendo
necessária a produção de outras provas para correta elucidação dos fatos alegados, não podendo ser
negado ao autor, com o julgamento improcedente da demanda, ver retificada a Certidão de Óbito do seu
genitor, se não foram esgotados todos os meios de prova possíveis em nosso ordenamento jurídico.Eis o
posicionamento exarado por esta relatoria em feitos de retificação de registro anteriormente
ajuizados:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO ? INDEFERIMENTO DA INICIAL ?
CARÊNCIA DA AÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO ?
ACESSO À JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ART.5º,XXXV, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL-CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PISO, DETERMINANDO O RETORNO
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO: 201416295.
RECURSO: Apelação. PROCESSO: 201400817846. RELATOR: JOSÉ DOS ANJOS. APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO -SENTENÇA QUE JULGOU O FEITO
IMPROCEDENTE ? MODIFICAÇÃO DO JULGADO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANULAR A SENTENÇA DE PISO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
ACÓRDÃO: 2015101. RECURSO: Apelação Cível. PROCESSO: 201400817906. RELATOR: JOSÉ DOS
ANJOS. O representante do Ministério Público apresentou parecer corroborando com o entendimento aqui
firmado, senão vejamos:? (...) Ademais, ante a impossibilidade de certeza da inexistência de direito
deveria o juízo de 1º grau, a nosso sentir, ter realizado audiência ou intimar a apelante para produção de
mais provas, com fulcro no § 2º do art. 109 da Lei 6.015/1973, pois o dispositivo legal é claro ao afirmar
que o magistrado apenas passará para a fase de julgamento da demanda em caso de não existir a
necessidade de produção de mais provas do que as existentes nos autos?. Assim sendo, entendo que a
decisão do juízo de piso foi incompatível com as disposições do art. art.10doCPC, segundo o qual ?o juiz
não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício".Aindiferença do juízo a tal cuidado, porque ofensiva ao princípio do devido processo legal, macula
irremediavelmente sua sentença, tornando-a susceptível de anulação.É o que propõe a
jurisprudência:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE
REGISTRO CIVIL E CASAMENTO. RETIFICAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE, SENDO O PROCESSO EXTINTO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E
DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ART. 6º, 9º E10DOCPC/2015. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, JÁ REQUERIDA PELA PARTE NA EXORDIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. I- Nos termos do artigo 109, da Lei
nº 6045/73, nas ações de retificação, em tese, há necessidade de produção de prova oral e se o
magistrado entender que a mesma será dispensada deve fundamentar seu entendimento e apontar para a
parte que assim procederá, em atenção aos princípios da cooperação e da vedação de decisões
surpresas, consoante preceituam os artigos 6º, 9º e10, doCPC/2015. II- No procedimento de retificação de
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registro civil deve ser priorizado o Princípio da Verdade Real. III- O julgamento antecipado, com a
improcedência do pedido sob o fundamento de que a certidão de batismo é insuficiente para desconstituir
a presunção de veracidade do Registro Civil, sem oportunizar a parte requerente a produção das provas
necessárias, configura cerceamento de defesa. IV- Não se pode afastar, de plano, a força probatória da
certidão de batismo, que de fato pode servir como meio de promover a retificação o Registro Civil. V-
Circunstâncias que implicam na necessidade de ampla dilação probatória, imprescindível ao
esclarecimento do alegado equívoco a respeito da data de nascimento da requerente, ensejando a
remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a Apelante a produção de provas e
dado o regular prosseguimento do feito. VI- No que diz respeito aos honorários recursais, dispõe o§ 11do
art.85doNCPC, que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2º a 6º, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
Inaplicável o referido artigo, vez que não houve condenação de honorários na fase de conhecimento.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR ERROR IN PROCEDENDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0503347-21.2016.8.05.0256,
Relator (a): Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 15/11/2017).(TJ-BA - APL:
05033472120168050256, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação:
15/11/2017) Somos, pois, pela desconstituição da sentença, para que o feito retome seu curso regular no
juízo de origem, franqueando-se à parte o direito a uma instrução probatória exauriente.Dito isto, deverão
os autos retornar ao Juízo de origem para conclusão da instrução, com designação de audiência de
instrução e julgamento, para a oitiva das partes e testemunhas a serem arroladas, e posterior julgamento
do feito.Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento, reformando a sentençaa quo,
devendo os autos retornar ao Juízo a quo, para as providências mencionadas.É como VOTO. Belém,
08/07/2019 

 
 
 
Número do processo:  0800445-57.2019.8.14.0000 Part ic ipação:  AGRAVANTE Nome:
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA Participação:
AGRAVADO Nome: IRAILDON DE JESUS ARAUJO Participação: ADVOGADO Nome: MARIA CARLA
MOREIRA MARINHEIRO CHAVESOAB: 16615/MATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800445-57.2019.8.14.0000AGRAVANTE: SUPERINTENDENCIA
DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARAAGRAVADO: IRAILDON DE JESUS
ARAUJORELATOR(A):Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA
PELO JUÍZO DE PISO. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO
EDITAL. VIOLAÇÃO DO EDITAL.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO. 1- O agravado, Iraildon de Jesus Araújo, impetrou Mandado de Segurança em virtude de sua
eliminação do Concurso C-199 para o cargo de agente prisional. Alegou que a sua eliminação ocorreu em
decorrência da não apresentação da certidão negativa da Justiça Militar anexada à Ficha de Informações
Confidenciais (FIC).2- Ao compulsar os autos de 1º Grau, verifico que não foi encontrado qualquer
documento probatório que indicasse a efetiva entrega, pelo Agravado, da certidão negativa da Justiça
Militar do Pará à banca examinadora, documento este, segundo o edital indispensável para o
prosseguimento do candidato no certame.3- Infere-se da simples leitura do item 15.7, do Edital do
concurso, que o candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem
15.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital, será passível de eliminação do concurso público.4- RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.ACÓRDÃOACORDAMos Exmos.
Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, à unanimidade de votos,darprovimento aorecurso interposto, nos termos do voto da relatora.Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao oitavo dia do mês de julho de 2019.Este
julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO Tratam os presentes autos deAGRAVO DE INSTRUMENTOCOM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,interposto porSUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁ,contra decisão interlocutóriaproferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda
da Comarca da Capital, quenos autos daAÇÃO ORDINARIA COM PEDIDO LIMINAR(0800097-
09.2019.8.14.0301) movida porIRAILDON DE JESUS ARAUJO,deferiu a liminar pleiteada para suspender
os efeitos do ato combatido, determinando que o superintendente da SUSIPE reintegrasse o impetrante no
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Concurso C-199, devendo prosseguir nas demais etapas do certame, inclusive com a realização das
etapas que já tenham sido concluídas no período compreendido entre a impetração e o efetivo
cumprimento da decisão.O agravado, Iraildon de Jesus Araújo, impetrou Mandado de Segurança em
virtude de sua eliminação do Concurso C-199 para o cargo de agente prisional. Alegou que a sua
eliminação ocorreu em decorrência da não apresentação da certidão negativa da Justiça Militar anexada à
Ficha de Informações Confidenciais (FIC).A agravante informa que ao dispor no Item 15.4 que o candidato
preencherá, para fins da Investigação de Antecedentes Pessoais, a Ficha de Informações Confidenciais
(FIC), esta Autarquia regulamenta que tal documentação é indispensável para o prosseguimento dos
candidatos às outras etapas do certame. Desta forma, afirma que se está devidamente disposta, sem ser
mencionado qualquer termo que a indique como facultativa, é porque sua demonstração é de caráter
obrigatório.Alega que de acordo com as disposições das normas do edital, deve o candidato apresentar a
FIC no prazo divulgado por meio do Edital de Convocação, o qual deve ser de responsabilidade do
candidato observar as datas divulgadas. Não tendo apresentado a documentação exigida, este é
eliminado, como mero cumprimento das normas previamente estabelecidas.Ao final, pugna pela
antecipação da tutela recursal, para que seja conferido efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), com o fim de
sustar imediatamente os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada, e ao final, seja o presente
recurso levado a julgamento perante o Órgão Colegiado competente, dando-se total provimento ao
mesmo, com a cassação definitiva da liminar combatida.Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id-Num.
1401269).Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de Id-Num.1636678.Nesta instância, o
Ministério Público exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id-Num.
1666082).É o breve relato. VOTO Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade.É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do
acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízoa quo,
sob pena de supressão de instância.Nesse sentido, cabe a análise sobre a presençaou não dos requisitos
exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se
fira o mérito dos autos originários.O cerne da questão gira em torno se foi acertada, ou não, a decisão do
MM Juízo a quo em determinar que a autoridade coatora reintegrasse o Agravado no concurso C-199, o
fazendo prosseguir nas demais fases do certame, inclusive com a realização das etapas que já tenham
sido concluídas no período compreendido entre a impetração e o efetivo cumprimento da liminar.O
agravado, Iraildon de Jesus Araújo, impetrou Mandado de Segurança em virtude de sua eliminação do
Concurso C-199 para o cargo de agente prisional. Alegou que a sua eliminação ocorreu em decorrência da
não apresentação da certidão negativa da Justiça Militar anexada à Ficha de Informações Confidenciais
(FIC).Segundo o edital n º 001/2017 do concurso público C ? 199, em seu item 15.4.1, determina o
seguinte: O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os
originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:I ? certidão de
antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;II
? certidão de quitação eleitoral;III ? antecedente criminal da Polícia Federal;IV ? antecedente criminal da
Polícia Civil;V ? certidão negativa da Justiça Comum;VI ? certidão negativa da Justiça Militar do Pará;VII ?
certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará. Ao compulsar os autos de 1º Grau, verifico
que não foi encontrado qualquer documento probatório que indicasse a efetiva entrega, pelo Agravado, da
certidão negativa da Justiça Militar do Pará à banca examinadora, documento este, segundo o edital
indispensável para o prosseguimento do candidato no certame.O item15.7, do Edital do concurso,
determina: 15.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, o candidato que:I ? deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.4.1,
nos prazos estabelecidos no Edital;II ? apresentar documento ou certidão falsos;III ? apresentar certidão
com expedição fora do prazo previsto no subitem 15.4.1, deste Edital;IV ? apresentar documentos
rasurados;V ? tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem 15.6, deste
Edital;VI ? tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de
Informações Confidenciais ? FIC ou de suas atualizações. Assim, infere-se da simples leitura do referido
item que o candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.4.1, nos
prazos estabelecidos no Edital, será passível de eliminação do concurso público.Portanto, diante da
ausência de documento comprovando a efetiva entrega do documento exigido no edital do concurso e a
não admissão de dilação probatória em Mandado de Segurança, não vislumbro os requisitos autorizadores
para a concessão de liminar pelo Juízo de Piso, quais sejam:fumus boni iurise opericulum in mora.Ante o
exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento edou-lhe provimento, devendo ser modificada a
decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.É como voto.Belém, 08 de julho de 2019. DESA.
NADJA NARA COBRA MEDARELATORA Belém, 08/07/2019 
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Número do processo: 0009507-52.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: EDILSON PANTOJA
PONTES Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO
Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA
VECCHIOOAB: 49 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA
ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem
interessar possa que, nos autos do processo de nº 0009507-52.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO
ESPECIAL, estando intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de
contrarrazões. (ato ordinatório em conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª
Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0007283-44.2013.8.14.0005 Participação: APELANTE Nome: ANDERSON SOUSA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OMAR ELIAS GEHAOAB: 204 Participação: APELADO Nome:
NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO
NOBREOAB: 1260 Participação: ADVOGADO Nome: ARLEN PINTO MOREIRAOAB: 32 PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADOATO ORDINATÓRIOFaço público a quem interessar possa que, nos
autos do processo de nº 0007283-44.2013.8.14.0005 foram opostosRECURSO ESPECIAL, estando
intimada, através deste ato, a parte interessada para a apresentação de contrarrazões. (ato ordinatório em
conformidade com a Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2016 da 5ª Câmara Cível Isolada). Belém,(Pa), 16 de
julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0805667-06.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO PAN S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETOOAB: 23255/PE
Participação: AGRAVADO Nome: MARIA ANTONIA CORREA DA SILVA1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE QUATIPURUAGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº 0805667-06.2019.8.14.0000AGRAVANTE:BANCO PAN S.A.AGRAVADO: MARIA
ANTONIA CORREA DA SILVARELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS ? EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ?? ASTREINTE ? LIMITAÇÃO - PRESENÇA DA
PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFICIL OU
IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO ? EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARCIALMENTE DEFERIDO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA Trata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTO,com pedido de efeito suspensivo,
interposto porBANCO PAN S.A., em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única
de Quatipuru, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta porMARIA ANTONIA CORREA DA SILVA. O dispositivo da decisão agravada foi lavrada nos
seguintes termos: ?(...) Do exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar: a) a suspensão dos
descontos no benefício da requerente relativos ao contrato nº 305465653-7 até posterior deliberação, sob
pena de multa diária no valor de R$ 100,00 por descumprimento de cada ato aqui determinado. Oficie-se
ao INSS e intime-se o Réu para cumprimento. (...)? Inconformado, o Banco BMG interpôs o presente
Agravo de Instrumento pugnando pela reforma da decisão agravada, sob a alegação de que não há
requisitos para deferimento da liminar e de ser inaplicável a astreinte fixada, sendo desproporcional o seu
quantum, uma vez que sequer há indícios de descumprimento da liminar. Por fim, pleiteia pela atribuição
de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e no mérito o seu provimento.Juntou os documentos. É o
Relatório. Decido. Em obediência ao disposto no art. art. 6º, caput, da LICC, tempus regict actum. Deste
modo, os pressupostos de admissibilidade recursal devem ser examinados à luz do art. 1015 e seguintes
do NCPC. O recurso é cabível, por força o disposto no art. 1015, inciso I, do NCPC. Pois bem.Orecurso é
tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórios, pelo que entendo preenchidos os pressupostos de
admissibilidade. Consabido, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos
processos de competência originária do tribunal, de acordo com o artigo art. 932, II do NCPC. Entendo
estarem presentes os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo ativo pleiteado,
consoante dispõe o parágrafo único do artigo 995 do NCPC. Senão vejamos. Art. 995. Os recursos não
impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.Parágrafo
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único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator,se da imediata produção
de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,Eficardemonstrada a
probabilidade de provimento do recurso. A insurgência recursal cinge-se ao quanto da fixação de astreinte
pelo juízo a quo, salientando a necessidade de redução do quantum arbitrado pelo Juízo a quo, uma vez
que resta desproporcional. Inicialmente, é relevante considerar que os artigos 497 e 536 do NCPC
permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas
necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático
equivalente. Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção
do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto. Para tanto o artigo 537 do NCPC estabelece
que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser
compatível com a obrigação, vejamos: ?Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá
ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.§ 1oO juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:I - se tornou insuficiente ou excessiva;II -
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.(...)? Sendo assim, no tocante ao quantum arbitrado, entendo que a multa deve ser fixada
em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo agravante no prazo fixado,
bem como há que se observar a condição econômica das partes, a fim de não dar azo ao enriquecimento
sem causa. Ademais, deve ser considerado, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte
que houver descumprido a ordem judicial. Nesse compasso, entendo que o arbitramento da multa diária
em R$100,00 (cem reais) é proporcional, porém, tais multa devem ser limitadas haja vista que poderá se
perdurar sem qualquer demarcação do seu alcance e, consequentemente, superar até mesmo o valor da
causa, o que não é permitido. Nesse sentido, jurisprudência do STJ e deste Tribunal: AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DA MULTA
COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.1. O valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4º do CPC é compelir a parte ao cumprimento
da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado.2. Em atendimento
ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da
multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase
de execução. (...)4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013) Sendo assim, a fim de
não acarretar onerosidade excessiva considero prudente a manutenção da multa, porém, esta deve ser
limitada a fim de não causar enriquecimento ilícito ao Agravado, motivo pelo qual entendo mais adequado
aplicar o limite de R$1.000,00 (hum mil reais), por ser montante proporcional ao caso em tela. Isso
posto,defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativoao Agravo de Instrumento,para limitar o valor
da astreinte, nos termos da fundamentação. À Secretaria. Belém, 11 de julho de 2019. MARIA FILOMENA
DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora  

 
 
 
Número do processo: 0805030-55.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: I S C SANTOS - ME
Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO SERGIO VINENTE DE SOUZAOAB: 37 Participação:
AGRAVADO Nome: BANCO DO BRASIL SAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA
JUNIORAGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0805030-55.2019.8.14.0000AGRAVANTE: I S C SANTOS -
MENome: I S C SANTOS - MEEndereço: RUA DOS MARTIRES, S/N, CIDADE ALTA, MONTE ALEGRE -
PA - CEP: 68220-000Advogado: PEDRO SERGIO VINENTE DE SOUZA OAB: 37-A Endereço:
desconhecidoAGRAVADO: BANCO DO BRASIL SANome: BANCO DO BRASIL SAEndereço: Avenida Rui
Barbosa, 794, Centro, SANTARéM - PA - CEP: 68005-535DESPACHOTrata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto porI. S. C. SANTOS.(Num. 1863841-Pág.1/9)contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Monte Alegre-PA, nos autos daAÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n º 0000065-14.1997.814.0032),proposta pela Agravada,BANCO
DO BRASIL S.A, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo
Agravante.Analisando estes autos e considerando que os autos principais são físicos, constata-se que a
Recorrente não anexou os documentos, no Sistema do PJe, de modo adequado, dificultando o exame dos
autos eletrônicos por este Juízo, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte
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adversa, na medida em que não foram devidamenteclassificados e identif icados, com a
corretadescriçãodo teor de cada documento no campo próprio do sistema PJe. Ressalte-se que sequer
identificou os documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I do CPC.Dispõe a Resolução nº 185/2013
do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 17, parágrafo único, nessa hipótese, assim dispõe ?in
verbis?:Art. 17. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e
organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos.Parágrafo único. Quando a forma de
apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.Na mesma linha, a
Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP, deste E. Tribunal, publicada no Diário da Justiça nº 6434, de
29/05/2018, que regulamenta a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário
deste Estado, dispõe em seu art. 6º, § 8º, III e IX que:Art. 6º Os atos processuais que passarem a ser
regidos por esta Portaria, de acordo com o cronograma de implantação do PJe, terão registro,
visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico e serão assinados digitalmente.
(...)§ 8º Incumbirá ao usuário do Sistema PJe o correto cadastramento dos dados solicitados no formulário
eletrônico, sendo de sua responsabilidade as consequências decorrentes de seu mau preenchimento e
perda de prazo para conhecimento de medidas urgentes, bem como: (...)III a equivalência entre os dados
informados e os constantes da petição remetida, considerando a correta classificação dos tipos de
documentos e suarespectiva identificação no sistema; (...) IXa correta descrição, a indexação e a
ordenação daspeças processuais e dos documentos transmitidos;(...)Ademais, o Recorrente não juntou
aos autos documento hábil a comprovar a tempestividade de seu recurso, infringido o disposto no art.
1.017, I do CPC.Nesse sentido,INTIME-SE a Recorrentepara que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos
do art. 932, parágrafo único, do CPC, sane os vícios apontados neste despacho, devendo identificar os
documentos de forma adequada,inserindo no campo próprio do sistema PJe a correta descrição do teor de
cada documento juntado aos autos, de modo a facilitar o exame dos autos eletrônicos, nos termos do art.
17, parágrafo único, da Resolução nº 185/2013, do CNJ e da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP, deste
E. Tribunal,identificando, ainda, os documentos obrigatórios dispostos no art. 1.017, I, do CPC, bem
como,que proceda ajuntada de certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove a
tempestividade de seu recurso, sob pena de não conhecimento do Recurso. Após, retornem
conclusos.Belém-PA, 16 de julho de 2019. José RobertoPinheiro MaiaBezerraJúnior Desembargador ?
Relator  

 
 
 
Número do processo: 0006469-03.2016.8.14.0013 Participação: APELANTE Nome: BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: EDNEY MARTINS
GUILHERMEOAB: 67000A Participação: ADVOGADO Nome: MOISES BATISTA DE SOUZAOAB:
11433/PA Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO LUZ PEREIRAOAB: 147020/SP Participação:
APELADO Nome: WALDINEY ANDRADE ZENAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA
JUNIORAPELAÇÃO (198):0006469-03.2016.8.14.0013APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTONome: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOEndereço: AV. NAÇOES UNIDAS, Nº 14171, TORRE A, 8º ANDAR, - de 12997 a 17279 -
lado ímpar, VILA GERTRUDES, SãO PAULO - SP - CEP: 04794-000Advogado: EDNEY MARTINS
GUILHERME OAB: 67000A Endereço: RUA WANDENKOLK, - até 369/370, SAO JOAQUIM, ARAçATUBA
- SP - CEP: 16050-220 Advogado: MOISES BATISTA DE SOUZA OAB: PA11433-A Endereço: Avenida
José Ferreira Batista, - até 1800/1801, Dona Amélia, ARAçATUBA - SP - CEP: 16050-715 Advogado:
FERNANDO LUZ PEREIRA OAB: SP147020-A Endereço: Avenida José Ferreira Batista, 1651 e 1657, -
até 1800/1801, Dona Amélia, ARAçATUBA - SP - CEP: 16050-715APELADO: WALDINEY ANDRADE
ZENANome: WALDINEY ANDRADE ZENAEndereço: JOSE BONIFACIO, 497, Avenida Barão de
Capanema 1045, OLIVEIRA BRITO, CAPANEMA - PA - CEP: 68700-970DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Apelação Cível interposta peloB.V. FINANCEIRA S/A ? C.F.I.,contra decisão proferida pela 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos da Ação de Busca e
Apreensão(Processo nº 0006469-03.2016.8.14.0013), proposto em face deWALDINEY ANDRADE ZENA,
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC.Inicialmente
determinei que o Apelante efetuasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento em dobro do preparo
deste recurso, dado que não havia juntado todos os documentos necessários a atender integralmente às
providências do art. 1.017, § 1° do CPC, na medida em que não trouxe aos autos o ?relatório de conta do
processo?, nos termos do art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, sob pena de
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incidir a norma do parágrafo único do art. 932 do CPC (Num. 1845735 ? Pág. 1-2). O Apelante peticionou
(Num. 1884018 ? Pág.1-2) apenas requerendo a juntada do relatório de contas e pugnando pelo
conhecimento e provimento do presente recurso.É o breve relatório.DECIDO.Muitoembora o Apelante
tenha trazido aos autos o documento faltante, qual seja, o relatório de contas referente ao comprovante de
pagamento e ao boleto bancário antes juntados, verifica-se que, quanto ao pagamento em dobro do
preparo recursal, o Apelante não se desincumbiu de sua obrigação.Explico.Conforme disciplina o art. 9º,
§1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, se comprova o pagamento de custas e despesas processuais
mediante a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo, in
verbis:Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de intempconta do processo e
recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou
correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.§ 1º. Comprova-se o pagamento
de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do
processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se
fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Bancoconveniado, o interessado
fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:I ?
Autenticado mecanicamente; ouII ? Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de
caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira. Ressalte-se que, em razão da ausência do
documento ?relatório de contas do processo?, não há como se verificar se o valor indicado no boleto
bancário (Num. 671951 ? Pág. 9), referem-se, de fato, as custas do presente Recurso de Apelação, razão
pela qual determinei seu recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4º do CPC.Art.
1.007(...)§ 4oO recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar
o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Pois bem, em que pese tenha o Apelante sido intimado
para apresentar o preparo recursal em dobro, apresentou apenas o documento faltante, não procedendo o
pagamento em dobro determinado.Desse modo, diante da ausência dos comprovantes das custas pagas
em dobro, ocorreu o descumprimento do disposto no art. 1.007, §4° do CPC, de modo que outra não seria
a consequência senão a imposição da pena de deserção.Ante o exposto,NÃO CONHEÇOda Apelação
Cívelpor ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da
fundamentação acima lançada.P.R.IComunique-se ao Juízoa quoa presente decisão.Após o trânsito em
julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Belém-PA, 16 de julho de 2019. JOSÉ
ROBERTOPINHEIRO MAIABEZERRAJÚNIORDesembargador - Relator 

 
 
 
Número do processo: 0804664-16.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: BANCO PAN S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETOOAB: 23255/PE
Participação: AGRAVADO Nome: MARIA DA SILVA CORDEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA
BEZERRA JUNIORAGRAVO DE INSTRUMENTO (202):0804664-16.2019.8.14.0000AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.Nome: BANCO PAN S.A.Endereço: Avenida Paulista, 1374, - de 612 a 1510 - lado par,
Bela Vista, SãO PAULO - SP - CEP: 01310-100Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
OAB: PE23255-A Endereço: desconhecidoAGRAVADO: MARIA DA SILVA CORDEIRONome: MARIA DA
SILVA CORDEIROEndereço: TV. V. CABRAL, 35, PEIXE BOI, PEIXE-BOI - PA - CEP: 68734-
000DECISÃO MONOCRÁTICATrata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Núm.
1822210 ? Pág.1/15) interposto pelo agravanteBANCO PAN S.A,contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Peixe-Boi/PA, nos autos daAÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE
DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA(Processo nº 0000322-66.2019.8.14.0041), ajuizada pela AgravadaMARIA DA
SILVA CORDEIRO, que deferiu o pedido de liminar para determinar que a Agravante suspenda toda e
qualquer cobrança que tenha por origem o contrato nº 3099889614, bem como se abstenha de proceder à
negativação do nome da Agravada por eventual inadimplência também relacionada ao referido contrato,
ou proceda a devida exclusão se já houver inscrito, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena
de sofrer multa no valor de R$ 100,00 por dia de descumprimento.Inicialmente determinei que o Agravante
efetuasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento em dobro do preparo deste recurso, dado que não
havia juntado todos os documentos necessários a atender integralmente às providências do art. 1.017, §
1° do CPC, na medida em que não trouxe aos autos o ?relatório de conta do processo?, nos termos do art.
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9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, sob pena de incidir a norma do parágrafo único
do art. 932 do CPC (fl. 151).Consta nos autos certidão (Núm. 1921146 ? Pág. 1) certificando que o prazo
legal decorreu sem que houvesse manifestação do Agravante. É o sucinto relatório.DECIDO.O presente
Recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III, do CPC, vez que manifestamente
inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal.Com efeito, apesar de
devidamente intimado para cumprir as providências dispostas no parágrafo único do artigo acima citado, o
Agravante não cumpriu as determinações impostas.Assim, ante a determinação dos artigos 9º, § 1º e art.
10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, tem-se que o relatório de conta do processo é o documento
hábil a trazer a segurança necessária, quanto ao pagamento das custas processuais, na medida em que
identifica o número do processo de origem, o nome das partes em litígio, o tipo que custas a ser
efetivamente pagas e o boleto que as representa, sendo, pois, ônus do Agravante a juntada desse
documento aos autos.Nesse passo, a juntada aos autos tão somente do boleto bancário e do comprovante
de pagamento de custas, não traz a efetiva segurança para a identificação de que tipo de custas estão de
fato sendo quitadas.A propósito, colaciono aresto deste E. Tribunal, quanto à necessidade de
apresentação do relatório de conta do processo nos autos:AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM
INTERNO.COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO
BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial
descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o
processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo
de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta
que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os
agravantes colacionam às fls. 10 e 11 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem
qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002
da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É
imprescindível que se colacione aos autos ? além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento -
o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem
pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da
UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).
(...)(TJ-PA, Acórdão 145.738, Rel. DIRACY NUNES ALVES, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em
30/04/2015, Publicado em 08/05/2015). (Grifei).Ante o exposto,NÃO CONHEÇOdo presente Agravo de
Instrumento, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, em razão de sua inadmissibilidade, por
ser deserto.P. R. I.COMUNIQUE-SEa presente decisão ao Juízo ?a quo?.Arquive-se, após o trânsito em
ju lgado desta dec isão.Belém-PA,  16 de ju lho de 2019.  JOSÉ ROBERTOPINHEIRO
MAIABEZERRAJÚNIOR Desembargador - Relator 

 
 
 
Número do processo: 0804378-38.2019.8.14.0000 Participação: AGRAVANTE Nome: LUXEMBURGO
INCORPORADORA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASILOAB:
13179/PA Participação: AGRAVADO Nome: RUTH LINDA BENCHIMOL1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADOJUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº: 0804378-38.2019.8.14.0000AGRAVANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA
LTDA.ADVOGADO:EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASILAGRAVADO:  RUTH L INDA
BENCHIMOLADVOGADO:JAMILE GOMES EL-HUSNY.RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL
COUTINHO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO interposto porLUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA.,contra decisão proferida
pelo MM. JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM, nos autos daAÇÃO
ANULATÓRIA DE GRAVAME C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE
TUTELA DE EVIDÊNCIA(Proc. Nº 0818380-80.2019.8.14.0301), proposta porRUTH LINDA BENCHIMOL,
que deferiu tutela provisória de evidênciainaudita altera partepara determinar que a ora agravante e o
corréu BANCO SANTANDER S/A procedessem à baixa da hipoteca existente sobre o imóvel de matrícula
11472 JT, referente à unidade autônoma nº2107 do Edifício Torre Parnaso, localizado à avenida
Generalissimo Deodoro, nº 2037, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, sob
pena do bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até cumprimento da obrigação.Em suas
razões (ID n.º 1796050), a agravante pugna pela reforma da decisão porerror in judiciando.Suscita
preliminares de nulidade da decisão por ofensa ao art. 492 do CPC (extra petita), bem como aos princípios
do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10).No mérito, defende o
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não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, ressaltando o
perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional (CPC, art. 300, § 3º). Ademais, defende a
impossibilidade de cumprimento da obrigação pela construtora, eis que a responsabilidade pela baixa do
gravame hipotecário seria exclusiva do banco financiador da obra (credor hipotecário).Requer a concessão
do efeito suspensivo, e, ao final, o total provimento do recurso, com a reforma integral da decisão
agravada.Junta documentos (fls. 19/29 ? pdf.).Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me
conclusos.É o relatório.DECIDO. Tempestivo e processualmente adequado, recebo o recurso, que
comporta análise de efeito suspensivo.A agravante almeja a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
uma vez que a decisão recorrida teria desconsiderado a falta de preenchimento dos requisitos para a
concessão da tutela provisória de urgência antecipadainaudita altera parte.Pois bem.À concessão do
efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser observado ?se da imediata produção dos seus
efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade
de provimento do recurso?, conforme previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC/15.Cuidam-se de
requisitos cumulativos.No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a
concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois não vislumbro o
alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida,
tampouco a probabilidade de provimento do recurso, ao menos por ora.Em análise perfunctória, a despeito
da argumentação da agravante, o juízo singular ressaltou na extensa fundamentação dodecisumo
preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminarinaudita altera parte(CPC, art.
311).Assim,prima facie, entendo manifestamente improcedentes as preliminares de ofensa aos princípios
da congruência, do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa. Isso porque a decisão foi
prolatada nos estritos limites do quanto requerido, bem como o p. único do art. 9º do CPC excepciona as
tutelas provisórias da exigência de oitiva prévia da parte contrária. Quanto ao argumento principal de
impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na decisão, não verifico a probabilidade de
provimento do recurso. Afinal, há entendimento jurisprudencial no sentido de que "A obrigação de dar fim à
hipoteca é tanto do credor quanto do devedor hipotecário. Por isso, o pedido de liminar pode, sim, ser
dirigido em face da Incorporadora. Ademais, diferentemente do que a agravante alegou nas razões
recursais, não houve determinação de outorga de escritura, resumindo-se seu dever a dar fim ao direito
real de garantia em questão. Por sua vez, o fato de a baixa na hipoteca necessitar da anuência da
instituição financeira credora não afasta sua participação no ato, porquanto o Banco também foi compelido
judicialmente a essa obrigação. Sem olvidar que, se a Incorporadora pagar seu débito, o credor
consequentemente extinguirá a garantia" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000229-53.2017.8.24.0000,
de São José, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. em 2-5-2017).Ademais,
como ressaltou o juízo singular, aplica-se ao caso concreto a Súmula 308 do STJ, segundo a qual ?A
HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO, ANTERIOR OU
POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO TEM EFICÁCIA
PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL?.Assim, a pretensão de revogação dos efeitos da tutela
provisória deferida na origem não encontra guarida neste momento processual, devendo a agravante
aguardar o pronunciamento definitivo pelo órgão colegiado.Ante o exposto, em juízo de cognição sumária,
não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qualindefiroo pedido de efeito suspensivo
pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC.Dê-se ciência ao juízo prolator da decisão
agravada.Dispenso as informações.Intime-se o agravado para o contraditório (NCPC, art. 1.019, II).Após,
retornem conclusos para julgamento.Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO
DE CITAÇÃO/INTIMAÇO/NOTIFICAÇO, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, c/c artigo 6º, da Portaria
nº 3731/2015-GP.P.R.I.C.Belém, 16 de julho de 2019. Desa.MARIA DO CÉOMACIELCOUTINHORelatora  
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A Secretária da Seção de Direito Penal, Belª. Maria de Nazaré Carvalho Franco, torna públicas as
decisões exaradas nos seguintes termos:

 
 

 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 3 2 7 4 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RONALDO MARQUES VALLE Ação: Conflito de
Jurisdição em: 16/07/2019 ¿ INTERESSADO: MIRIAM FERREIRA DA SILVA SUSCITANTE: JUIZO DE
DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE PARAUAPEBAS SUSCITADO: JUIZO DE
DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS PROCURADOR(A) DE
JUSTICA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES. AUTOS DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO
PROCESSO Nº: 00063274420188140040 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATOR: DES.OR
RONALDO MARQUES VALLE D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A CONFLITO NEGATIVO DE
JURISDIÇÃO. ABANDONO DE INCAPAZ. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. CONFLITO
PROCEDENTE. 1. Restou apurado nos autos que a ré submeteu seus quatro filhos aos perigos
decorrentes do abandono, deixando-os sem qualquer assistência daquela de quem se esperava
comportamento distinto, conduta que se amolda àquela tipificada no art. 133 do CP que, por ser mais
grave a abrangente, absorve o delito do art. 132 do CP, não se tratando, portanto, de delito de menor
potencial ofensivo, prevalecendo a competência da 2ª Vara Criminal de Parauapebas para processar e
julgar o feito. 2. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. R E L A T Ó R I O Cuida-se de
autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM. Juízo de Direito do Juizado
Especial Cível e Criminal de Parauapebas/PA e como suscitado o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos n.º 0006327-44.2018.8.14.0040, onde se apura o
crime de abandono de incapaz. Segundo consta dos autos, foi apurando que MIRIAM FERREIRA DA
SILVA teria expulsado de casa seus quatro filhos, de quatro, nove, dez e treze anos de idade. Os vizinhos
teriam acionado o Conselho Tutelar que, chegando ao local, constatou que as crianças estavam sozinhas
e relataram que a mãe os expulsou e saiu, afirmando que, quando retornasse, se os encontrasse em casa,
iria matar todos. As crianças foram levadas para um abrigo, de vez que a ré, supostamente, é usuária de
drogas e, constantemente, age desta forma com as crianças que, às vezes, ficariam sem ter nem o que
comer. Concluído o inquérito policial, a acusada foi indiciada pelo delito do art. 133 do CP (abandono de
incapaz) e os autos foram distribuídos à 2ª Vara Criminal de Parauapebas. A Promotoria de Justiça
entendeu que os fatos apurados configuram o delito do art. 132 do CP (perigo à vida ou saúde de outrem)
razão porque proferiu manifestação para que fosse designada audiência de transação penal (art. 74 e ss.
da Lei 9.099/95). O juízo, por sua vez, por entender tratar-se de delito de menor potencial ofensivo,
declinou a competência para o Juízo da Vara de Juizados Especiais, para a designação da referida
audiência (fl. 24). Por fim, o magistrado do Juizado Especial suscitou o presente conflito negativo de
competência, por entender que os fatos descritos nos autos configuram a conduta tipificada no artigo 133,
do CP, ou seja, no crime de abandono de incapaz, o qual é específico para situações como a presente,
sendo o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132, do CP) subsidiário, não se aplicando
em razão da previsão específica. Neste sentido, como o crime tipificado no artigo 133, do CP, prevê a
pena máxima de três anos, afirmou que o Juizado especial criminal é incompetente para julgar o feito,
conforme artigo 61, da Lei 9.099/95. Assim instruído, os autos me vieram regularmente distribuídos,
ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fl. 28). A
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se posicionou pela PROCEDÊNCIA do conflito de
jurisdição, a fim de que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca
de Parauapebas para processamento do feito (fls. 31/35). É o relatório. Decido. De saída, consigno que
decidirei monocraticamente com fundamento no disposto no art. 133, XXXIV, c, do Regimento Interno
deste Sodalício. Conheço do conflito, considerando cuidar-se de juízos vinculados a este e. Tribunal.

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
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Analisando os autos, verifico que a questão não demanda maiores divagações, pois os fatos apurados
apontam para a ocorrência do delito de abandono de incapaz, o qual, por sua natureza mais grave, abarca
o delito subsidiário do art. 132 do CP. In casu, restou devidamente demonstrado que a ré expunha a
perigo constante seus quatro filhos em decorrência da situação de abandono, muitas vezes sem ter o que
comer. A filha mais velha da ré (de 13 anos de idade) relatou ao Conselho Tutelar que ¿por diversas vezes
já foi comprar e até mesmo trocar objetos na boca de fumo a mando da mãe e que ela e os irmãos
passam muita fome. A adolescente informou que o motivo da expulsão foi porque os mesmos estavam
assando um pedaço de carne no fogareiro e a mãe acordou bem na hora que as crianças estavam
comendo e a genitora ficou revoltada por que não foi deixado alimento pra ela¿. (fl. 19) Como se vê, as
crianças encontravam-se, de fato, sem qualquer assistência daquela de quem se esperava
comportamento distinto, conduta que se amolda àquela tipificada no art. 133 do CP. Nesse sentido: ¿(...)
De acordo com o artigo 133, do Código Penal, verbis: Art. 133. Abandonar pessoa que está sob seu
cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos
resultantes do abandono: Pena - detenção, de seis meses a três anos. Trata-se de delito que pune a
conduta de abandonar, infringindo o agente o dever de guarda e assistência, por tempo juridicamente
relevante, capaz de 'colocar o incapaz em risco. O crime pode ser praticado mediante ação, ou omissão. É
crime de perigo, que se consuma com a mera exposição da pessoa a risco contra a incolumidade física.
(...)¿ (STJ, AREsp 1421957, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Pub. 22/02/2019) Por todo o exposto,
alinho-me ao parecer ministerial, conheço do presente conflito e lhe julgo procedente, para declarar como
competente o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas para processar e julgar o feito. À
Secretaria para as providências cabíveis. Belém, 15 de julho de 2019. Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator

 
 

 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 1 2 8 7 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 6 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Ação: Exceção
de Suspeição em: 15/07/2019 ¿ EXCIPIENTE: GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
Representante(s): OAB 11021 - CESAR RAMOS DA COSTA (ADVOGADO) OAB 22709 - LUIZ
HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 27334 - JESSICA SANTOS PEREIRA
(ADVOGADO) EXCEPTO:THIAGO CENDES ESCORCIO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA PRIMEIRA
VARA CIVEL DA COMARCA DE TUCURUI PA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:GERALDO DE
MENDONCA ROCHA. R. H. 1. Considerando a manifestação ministerial de fls. 271/272, baixem-se os
autos em diligência para manifestação do Juiz Thiago Cendes Escorsio, conforme requerido pelo douto
Procurador de Justiça. 2. Cumpra-se. Belém/PA, 15 de julho de 2019. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Desembargadora Relatora

 
 

 
 

 
Belém, 16 de julho de 2019. Maria de Nazaré Carvalho Franco, Secretária da Seção de Direito Penal.

 
 

 
 
 
Número do processo: 0805681-87.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: SHEYLIVAN COELHO
NUNES Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571 Participação:
ADVOGADO Nome: HERMES DA SILVA FEITOSAOAB: 8475/PA Participação: PACIENTE Nome: Rafael
Viana de Souza Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571
Participação: ADVOGADO Nome: HERMES DA SILVA FEITOSAOAB: 8475/PA Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
MOCAJUBATJE/PA-SEÇÃO DE DIREITO PENALPROCESSO Nº 0805681-87.2019.8.14.0000COMARCA
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DE ORIGEM:  MOCAJUBA/PAHABEAS CORPUS L IBERATÓRIO COM PEDIDO DE
LIMINARPACIENTES: RAFAEL VIANA DE SOUZA E SHEYLIVAN COELHO NUNESIMPETRANTES:
TONY HEBER RIBEIRO NUNES E HERMES DA SILVA FEITOSAIMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA Vistos etc.Os impetrantes acima em referência
subscreveram a presente ordem deHabeas CorpusLiberatório, com pedido de liminar, em favor de
RAFAEL VIANA DE SOUZA e SHEYLIVAN COELHO NUNES, ambos qualificados nos autos, alegando
que os pacientes sofrem constrangimento ilegalpor ato do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca
de Mocajuba/PA.Alegam os impetrantes, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante na data
de 31 de março de 2019 pela Polícia Civil, sob a alegação de estarem incursos nos delito descritos dos
artigos 33,caputc/c 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.Dizem que em 1º de abril de 2019, por ocasião da
audiência de custódia, a prisão em flagrante fora convertida em preventiva, posto que o d. Magistrado
entendera ser necessária à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal, e à
execução de eventual sentença condenatória.Posteriormente, alegam que os pacientes foram
denunciados pelo Ministério Público Estadual, como incursos nas penas dos artigos 33,caputc/c 35, da Lei
nº 11.343/2006, tendo havido apresentação de defesa prévia, seguindo-se os demais atos processuais
alcançando o encerramento da fase instrutória.Aduzem que a autoridade policial juntou o laudo
toxicológico de constatação provisória, evidenciando tratar-se de 18 (dezoito) petecas de OXI.No entanto,
a autoridade tecnicamente coatora, segundo os impetrantes, arbitrariamente deferira a produção de laudo
toxicológico definitivo, intempestivamente requerido pela acusação, vez que além da fase instrutória ter
sido encerrada, aquela, em momento oportuno e hábil, mantivera-se silente frente a indagação da
autoridade tecnicamente coatora se havia interesse das partes, acusação e defesa, em requerimentos ou
diligências.Dizem que, com isso, ainda não houve sentença condenatória, discorrendo sobre o excesso de
prazo, mormente ausentes as hipóteses do artigo 312 do CPP.Enveredam pela dilação probatória para
argumentarem que deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, que o paciente RAFAEL é
usuário, devendo ser desclassificado o crime para o do art. 28 da Lei antidrogas e decretada a absolvição
de SHEYLIVAN, visto que nada restará comprovado.Por derradeiro, requerem a cassação da decisão que
decretou a prisão preventiva para a expedição do competente alvará de soltura em favor dos pacientes
RAFAEL VIANA DE SOUZA e SHEYLIVAN COELHO NUNES, todavia se não for este o entendimento, o
que se admitead argumentandum tantum, pedem, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva,
impondo-se aos pacientes as medidas constantes nos incisos do artigo 319 do CPP.Finalmente, requerem
que seja concedida urgentemente a presente ordem, em sede de liminar, em favor dos pacientes,
reconhecendo-se o excesso de prazo para o fim de revogar a custódia preventiva, expedindo-se o
competente alvará de soltura e, por fim, a concessão da ordem deHabeas Corpus, ratificando a medida
liminar. (id 1935515).Juntos cópia digitalizada das peças processuais da ação originária. (id
1935562).Distribuído perante o e. Tribunal Pleno à relatoria da e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato,
em gozo regulamentar de folgas de plantão, foi redistribuído perante o Colegiado competente a este
Magistrado.É o relatório do necessário para apreciação da medida liminar. Pelo relatado, não vislumbro
caracterizados, de plano, os pressupostos necessários para a concessão da medida de urgência aos
pacientes, senão vejamos:O laudo toxicológico definitivo pode ser juntado a qualquer momento nos autos,
desde que haja possibilidade de instaurar o contraditório, não havendo nulidade ou constrangimento ilegal
por causa disso.No mesmo sentido:PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA POSTERIOR À
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU. EXAME ACOSTADO.
POSSIBILITADO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE.
NÃO RECONHECIMENTO. LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO OFICIAL. FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2.O laudo de constatação
definitivo foi acostado aos autos em segundo grau de jurisdição, após a prolação de sentença
condenatória, momento no qual foi apresentado à defesa, que pode exercer o contraditório mas optou por
apenas reiterar o pleito de nulificação, não se configurando, portanto, qualquer constrangimento ilegal
diante da juntada extemporânea da perícia, com espeque no brocardo da instrumentalidade das formas.3.
Inexiste pecha em laudo pericial subscrito por apenas um perito oficial, nos termos do artigo 159 do
Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n.º 11.690/08, entendimento esse adotado
pelos Tribunais Superiores antes mesmo da citada alteração legislativa. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 290.501/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Pub. no DJe
de 05/06/2015). Grifo. Neste momento, observo também que a instrução criminal se encerrou, estando
iminente a possibilidade de prolação da sentença depois da apresentação dos memoriais. Assim,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.Requisitem-se as informações de praxe da autoridade impetrada, na
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forma da lei.À Secretaria para os devidos fins, observando o disposto no art. 112, §2º do Regimento
Interno do TJE/PA.Belém, 15 de julho de 2019 Des.LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator para a
medida de urgência  

 
 
 
Número do processo: 0805585-72.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: JOSE ROBERTO
PEREIRA DOS SANTOS Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: juízo do Plantão Metropolitano
de Ananindeua, Benevides e MaritubaHABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE
LIMINARÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENALPROCESSO N.º  0805585-
72.2019.8.14.0000PACIENTE: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOSIMPETRANTE: DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADOIMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE ANANINDEUA, BENEVIDES E MARITUBA/PAPROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELORELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE DECISÃO
MONOCRÁTICA EMENTADECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LIBERDADE
CONCEDIDA PELO JUÍZOA QUO. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO. ORDEM PREJUDICADA PELA
PERDA DO OBJETO.1. O paciente obteve o alvará de soltura em seu favor, por ordem do juízo impetrado,
restituindo seu direito de ir e vir, restando prejudicada a análise do pedido.2. HABEAS CORPUS
PREJUDICADO. RELATÓRIO Trata-se da ordem dehabeas corpusimpetrado pela Defensoria Pública em
favor de JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS contra ato perpetrado pelo MM. Juízo do Plantão
Metropolitano de Ananindeua, Benevides e Marituba que não concedeu isenção de fiança ao paciente.O
impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito sem que a autoridade coatora se
manifestasse sobre pedido da defesa atinente a dispensa de fiança e o paciente está preso tão somente
por causa de sua pobreza, sendo que já foi expressamente reconhecido seu direito à liberdade.O feito foi
impetrado durante o plantão criminal, em 07/07/2019, quando indeferi a liminar, requisitei informações e
determinei sua regular distribuição.O magistradoa quoprestou informações de praxe.O feito me veio
regularmente distribuído em 08/07/2019, quando determinei sua remessa ao Procurador de Justiça.O
Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pela denegação da ordem.O feito me
retornou, concluso, em 15/07/2019.Após consulta ao Sistema Libra deste Tribunal, referente ao
andamento do processo em referência (n.º 0006598-24.2019.8.14.0006), verifiquei que foi expedido Alvará
de Soltura em favor do paciente (doc. n.º 20190276639742), datado de 08/07/2019, havendo tambe´m
Certidão notificando o cumprimento do referido Alvará (certidão n.º 2019.02790304-04), datada de
09/07/2019.É o necessário a relatar.Decido.Considerando que, no decorrer da impetração, o paciente teve
restituído o seu direito de ir e vir, resta prejudicada a análise do pedido, de vez que superados os motivos
que o ensejaram.À Secretaria para as providências cabíveis.Belém, 16 de julho de 2019. Des.
RONALDOMARQUESVALLERelator  

 
 
 
Número do processo: 0805156-08.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: WYLLIAN MORAES
LOUREIRO Participação: ADVOGADO Nome: RODRIGO MARQUES SILVAOAB: 021123/PA
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
SALINÓPOLISTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) -
0805156-08.2019.8.14.0000PACIENTE: WYLLIAN MORAES LOUREIROAUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLISRELATOR(A):Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO EMENTA EMENTA:HABEAS CORPUS? HOMICÍDIO QUALIFICADO ?
PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO ? ART. 580 DO CPP ? MESMA CONDIÇÃO PROCESSUAL DO
CORRÉU AGRACIADO ? APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ? ORDEM
CONHECIDA E CONCEDIDA ? UNANIMIDADE.1. Paciente denunciado como incurso nas sanções
punitivas do art. 121, §2º, II e IV c/c. art. 69 do CPB.2.Pleito de extensão de benefício.3.Conforme posto
nos autos, em decisão unânime datada de 24/06/2019, esta Seção de Direito Penal, concedeu liberdade
ao corréu e então paciente DORIVAL CORRÊA DUARTE, mediante o cumprimento de medidas cautelares
diversas da prisão, em razão do reconhecimento de excesso de prazo em sua prisão cautelar.4. Destarte,
em atenção ao art. 580 do CPP, não se verificando quaisquer circunstâncias de caráter pessoal para
concessão daquela ordem, mas sim objetiva (excesso de prazo), entende-se que o paciente faz jus à
extensão do benefício, por possuir condição processual idêntica ao do corréu DORIVAL CORRÊA
DUARTE5. Ordem concedida para estender benefício concedido a corréu, ratificando-se a liminar
anteriormente concedida, no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente mediante o cumprimento
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de medidas cautelares diversas da prisão, a saber:a) prisão domiciliar; b) comparecimento mensal em
Juízo todo primeiro dia útil para informar e justificar atividades; e c) proibição de contato com qualquer
testemunha ou informante ou, ainda, qualquer parte ligada ao processo, direta ou indiretamente.ORDEM
CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, emCONHECER A PRESENTE
ORDEM deHABEAS CORPUSe emCONCEDÊ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor
Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. RELATÓRIO Habeas CorpusLiberatório com pedido de
liminar.Paciente: Wyllian Moraes Loureiro.Impetrante: Rodrigues Marques Silva.Impetrado: Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.Procurador de
Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.Processo nº:0805156-08.2019.8.14.0000.RELATÓRIO
RODRIGUES MARQUES SILVA,Impetrou a presente ordem deHabeas CorpusLiberatório com pedido de
liminarem favor deWYLLIAN MORAES LOUREIRO, apontando como autoridade coatora oJuízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA. Aduz o impetrante que o Paciente, juntamente com o corréu
Dorival Correa Duarte, teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado no dia 05/01/2018.Afirma que no dia 24/06/2019 o corréu Dorival Correa Duarte foi posto em
liberdade após decisão unânime que concedeu oHabeas Corpusnº 0804735-18.2019.8.14.0000, impetrado
em desfavor da r. decisão segregativa, reconhecendo tão somente oexcesso de prazo.Pugna pela
extensão de benefícios concedido a corréu em razão do reconhecimento de excesso de prazo ao outro
denunciado.Requer, ao final, a concessão de medida liminar para determinar a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente.Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, em
atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.A medida liminar foi por mim
indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora. Pedido de reconsideração Id.
nº 1845086, tendo eu me reservado a apreciá-lo após o envio das informações pela autoridade
coatora.Resposta do Juízo datada de 27/06/2019 (Id. nº 1894105) nos seguintes termos (sic):?No dia 22
de fevereiro de 2018, o representante do Ministério Público, após análise doIPL,entendeu por denúncia o
paciente, bem como Francyskarla Furtado Gonçalves e Wyllian Moraes Loureiro, pela prática do delito
descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, na forma do art. 69, ambos do CPB.Em resumo, narra a peça
acusatória, que os paciente, armados com duas pistolas, sendo uma cromada e outra preta, desferiram
diversos disparos pelas costas de Adriano de Santana da Silva, que não resistiu e veio à óbito. Acrescenta
a exordial, que após o delito, WjIlian e Dorival, continuaram com os disparos a fim de conter populares que
se insurgiram contra eles, que o fizeram certamente, para facilitar também a fuga, e neste percurso
acabaram por atingir, também pelas costas, o adolescente Allan Douglas Bitencourt da Paixão, que em
razão dos ferimentos, não resistiu e veio à óbito.Em continuação, esclarece a promotoria, que os motivos
que ensejaram o oferecimento da denúncia foram baseados através da interceptação deferida por este
juizo, além dos depoimentos das testemunhas (fls. 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 e 27), autos de
reconhecimento de pessoa (fls. 41/48), BOP's n° 75/2018.000008-4 e n° 75/2018.000067-7 (fis.05/07),
relatórios do disque-denúncia (fls. 50/51), Relatório de Missão e Registro Fotográfico às (fls. 53/85), Auto
Circunstanciado (fls. 117/128) e Relatório de Transcrições (fls. 129/146), bem como declaração de
óbito.Este juizo, no dia 07 de março de 2018, recebeu a denúncia, determinando a citação dos
acusados.Os pacientes foram devidamente citados no dia 13/03/2018, contudo, a defesa somente
apresentou resposta à acusação no dia 02/05/2018, preferindo antes disso, ingressar com dois habeas
corpus, sendo as informações devidamente prestadas por este juizo.Com a resposta à acusação este juizo
no dia 14/05/2018, analisando que oadvogado alegou diversas preliminares, encaminhou o processo para
manifestação do Ministério Público.O Ministério Público apresentou manifestação no dia 23/05/2018,
sendo conclusos os autos a este magistrado no dia 04/06/2018.No dia 07/06/2018 realizei a análise das
preliminares alegadas, momento no qual mantive a prisão dos pacientes, designei audiência de instrução e
julgamento para o dia 07/08/2018 e ao final encaminhei os autos ao membro do Ministério Público para
apresentar manifestação sobre vários pedidos requeridos pela defesa, dentre os quais, exumação dos
corpos das vitimas.No dia 14 de junho de 2018, este juizo prestou informações ao Superior Tribunal de
Justiça, encaminhada para esta Comarca através TLG.MCD5T-26181/2018- 5ª TURMA.Em 06 de julho de
2018 foram novamente prestadas informações, requeridas através do Of.n.° 1296/2018-SSDP-HC (proc.
n° 0805113-08.2018.8.14.0000).Em 01 de agosto de 2018 foram novamente prestadas informações,
requeridas através do Of.n.° 1498/2018-SSDP-HC (proc. n° 0805653-56.2018.8.14.0000).O laudo
necroscópico foi devidamente juntado (fls. 394/398).No dia 07 de agosto de 2018 foi realizada audiência
de instrução e julgamento, momento no qual a defesa requereu a revogação da preventiva de Dorival e
Willyan. Em deliberação este juizo abriu vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido,
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determinando ainda por fim, a designação da audiência de continuação para o dia 19/09/2018, para a
oitiva das demais testemunhas, além da condução coercitiva de Jef Cristian dos Santos.O Ministério
Público no dia 11/09/2018, manifestou-se pelo indeferimento da revogação da preventiva, requerendo
ainda a condução coercitiva de Jef Cristian e Andreza.No dia 14/09/2018 a defesa de Dorival e Willyan,
através de protocolo integrado, requereu a revogação da preventiva.No dia 19/09/2018 foi realizada a
audiência de continuação e em deliberação determinou-se que os autos viessem conclusos.Este juízo em
25/09/2018, entendendo não ter ocorrido nenhuma mudança fática, indeferiu o pedido de revogação;
determinou que fosse oficiado o diretor CTMII, para que informasse sobre o suposto surto de meningite;
determinou o retomo das cartas precatórias, ainda não juntadas. Designando por fim audiência de
continuação da instrução para o dia 30/10/2018, com fulcro no art. 411, §2° do CPP.No dia 30/10/2018 o
representante do Ministério Público peticionou pela desistência da testemunha Walber Borges Vieira,
sendo neste mesmo dia realizada a audiência de instrução, momento em que foi realizada a qualificação e
interrogatório dos pacientes. A defesa ainda requereu a revogação e Willyan e Dorival. Em deliberação
determinou o retorno das cartas precatórias, concedendo ainda o prazo de 10 dias para as partes se
manifestarem, requerendo por fim que os autos retornassem conclusos.Consta ainda nos autos certidão
de pé e objeto, requerida pelo advogado José Edmilson, que foi devidamente elaborada pelo Senhor
Diretor de Secretaria.No dia 06/12/2018 o representante do Ministério Público em manifestação desistiu da
oitiva da testemunha faltosa a ser ouvida através de carta precatória. Pugnando por fim na manutenção da
preventiva e vistas dos autos para apresentar alegações finais.No dia 14/12/2018, o patrono de Dorival, dr.
Marcelo Liendro da Silva Amaral peticionou, manifestando-se pela desistência da oitiva de Walber
Borges.No dia 07/01/2019 o advogado José Edmilson peticionou, requerendo a revogação da prisão
preventiva de Wyllian e Dorival, manifestando-se ainda pela desistência da oitiva da testemunha Cleber
Campelo e insistência da oitiva de Walber Borges, mediante condução coercitiva, além de requerer que
fossem disponibilizadas cópias da totalidade dos depoimentos colhidos na instrução, inclusive que todos
esses atos fossem disponibilizados publicamente na intemet, a fim de facilitar o trabalho da defesa.Em
04/02/2019 deferi o requerido pela defesa, determinando que novamente fosse expedida carta precatória,
para inquirição da testemunha Walber, com prazo de 15 (quinze), inclusive com a condução coercitiva, e
caso não fosse cumprida neste prazo, os autos deveriam ser encaminhados para as partes apresentarem
alegações finais.No dia 14 proferi decisão sobre os pedidos pendentes, determinando ainda que os autos
fossem encaminhados para as partes apresentarem alegações finais, manifestação sobre a revogação da
preventiva do paciente e pedido de restituição de bens.Em 15 de março de 2019 foram novamente
prestadas informações, requeridas através do Of.n.° 709/2019-SSDP-HC (proc. n° 0801556-
76.2019.8.14.0000).O membro do Ministério Público apresentou alegações finais no dia 30 de abril de
2019, apresentando ainda cota Ministerial pelo indeferimento da devolução dos bens apreendidos, até que
fosse provada a sua origem ilícita.O advogado Marcelo Liendro no dia 06 de maio, requereu autorização,
com anuência de todos os advogados que atuam na defesa dos acusados, para apresentar alegações
finais em conjunto, o que foi deferido por este juizo.No dia 31/05/2019 o Senhor Diretor de Secretaria,
através de Ato Ordinatório, intimou o advogado Marcelo Liendro, para que restituísse o processo no prazo
de 24h.O processo somente foi devolvido no dia 10 de junho, e apesar de peticionar que iria apresentar
alegações em conjunto em favor dos acusados, somente elaborou as alegações em favor de Dorival e
Francyscarla, via protocolo integrado dia 03 de junho, quedando-se inerte quanto ao acusado Wylliam.Na
mesma data, qual seja, 14 de junho de 2019, o Senhor Diretor de Secretaria, juntou nos autos, as
alegações finais em favor do acusado Wyllian, protocoladas via protocolo integrado, momento no qual
tramitou o presente processo para análise deste juízo, sobre a possibilidade ou não de pronunciar os
acusados.Este juízo, no dia 16 de junho de 2019, julgou procedente a denúncia pronunciando o paciente,
juntamente com os demais acusados, como incurso nas penas do art. 121, §2°, II e IV, ex vi do art. 69,
ambos do CPB, sujeitando-os ao oportuno julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca.No mais
diante de tudo que foi relatado, resta claro que a demora processual se deu exclusivamente pela
morosidade da defesa que levou mais de 30 (trinta) dias para apresentar alegações finais em favor do
paciente.? Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e concessão da
ordem.Pleiteada a reconsideração do indeferimento do pleito liminar, houve por bem concedê-la,
revogando-se a prisão preventiva do paciente condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares
diversas da prisão.É o relatório. VOTO VOTO:Suscita o impetrante a concessão da presente ordem
deHabeas Corpusem favor do paciente,no sentido de estender benefício concedido a corréu,
consubstanciado no reconhecimento de excesso de prazo.Entendo que assiste razão à argumentação
expendida pelo impetrante. Explico.Conforme posto nos presentes autos, em decisão unânime datada de
24/06/2019, sob minha relatoria, esta Seção de Direito Penal, concedeu liberdade ao corréu e então
paciente DORIVAL CORRÊA DUARTE, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da
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prisão, em razão do reconhecimento de excesso de prazo em sua prisão cautelar.Destarte, em atenção ao
art. 580 do CPP, não se verificando quaisquer circunstâncias de caráter pessoal para concessão daquela
ordem, mas sim objetiva (excesso de prazo), entende-se que o paciente faz jus à extensão do benefício,
por possuir condição processual idêntica ao do corréu DORIVAL CORRÊA DUARTE.Nesse viés:HABEAS
CORPUS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DEEXTENSÃO. QUESTÃO
NÃOAPRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM
DE HABEAS CORPUSCONCEDIDA. 1. Não tendo o Tribunal a quo avaliado o pedido de extensão da
ordem concedida a corréu, conforme a regra do art. 580 do Código de Processo Penal, embora tenha sido
instado a se manifestar, resta configurado o constrangimento ilegal. 2. A extensão dos efeitos da decisão
favorável ao réu aproveita ao corréu, mesmo que este não seja impetrante do writ, desde que fundado em
motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. 3. Ordem de habeas corpus concedida para
determinar que o Tribuna de origem aprecie o pedido de extensão formulado pela Paciente, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal, decidindo como entender de direito, no prazo de 30 dias. (STJ -
HC: 261053 BA 2012/0259952-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/04/2013, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)Portanto, deve ser a presente ordem concedida,
estendendo-se o benefício da soltura concedido a corréu ao paciente, condicionada ao cumprimento de
m e d i d a s  c a u t e l a r e s  d i v e r s a s  d a  p r i s ã o . A n t e  o  e x p o s t o ,  p e l o s  f u n d a m e n t o s
declinados,CONHEÇOeCONCEDOa presente ordem dehabeas, ratificando-se a liminar anteriormente
concedida e revogando-se a prisão preventiva do paciente mediante o cumprimento das seguintes
medidas cautelares diversas da prisão:a) prisão domiciliar; b) comparecimento mensal em Juízo todo
primeiro dia útil para informar e justificar atividades; e c) proibição de contato com qualquer testemunha ou
informante ou, ainda, qualquer parte ligada ao processo, direta ou indiretamente.Esta decisão serve como
ofício.Comunique-se ao Juízoa quoacerca da presente decisão.Cumpra-se.Belém, 15 de julho de
2019.DesembargadorMairtonMarquesCarneiro Relator Belém, 16/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0804981-14.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: PABLO HENRIQUE
LEMOS GOMES Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS
CORPUS CRIMINAL (307) - 0804981-14.2019.8.14.0000PACIENTE: PABLO HENRIQUE LEMOS
GOMESAUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MARABÁRELATOR(A):Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA EMENTA ACÓRDÃO
NºPROCESSO N° 0804981-14.2019.8.14.0000HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE
LIMINARÓRGÃO JULGADOR: Sessão de Direito PenalCOMARCA: Marabá/PAIMPETRANTE: Def. Púb.
Allysson George Alves de CastroIMPETRADO: Juízo de Direito da 3ª Vara CriminalPACIENTE: Pablo
Henrique Lemos GomesPROCA. DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva PimentelRELATORA: Desa.Vânia
Lúcia Silveira EMENTAHABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS
DO CPB. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.1.O alegado
constrangimento ilegal vivido pelo paciente, em razão da intempestividade no oferecimento da denúncia
não há como prosperar, vez que superada, pois além da peça acusatória ter sido recebida, houve decreto
de prisão preventiva por parte de autoridade competente, visando resguardar a ordem pública e por
conveniência da instrução criminal, na forma do art. 312, do CPPB.2.Não há o que se falar em
fundamentação inidônea no decreto constritivo, quando se verifica da Decisão que acatou a representação
formulada pela Autoridade Policial e converteu, no Termo de Audiência de Custódia, a Prisão em
Flagrante em Preventiva em desfavor do paciente, encontrar-se suficientemente motivada na garantia da
ordem pública e por conveniência da instrução criminal, consoante art. 312, do CPPB, especialmente
quando o ditodecisumencontrar-se ratificado nas informações do Magistrado do feito, devendo ser
respeitada, levando-se em consideração a proximidade da referida autoridade, já que está em melhores
condições de avaliar a necessidade da medida extrema.3.Por fim, não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, afigura-
se inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo
com odecisumque decretou a prisão preventiva, assim como diante das informações prestadas pela
Juízoa quo, a segregação cautelar do mesmo ainda se faz necessária, para resguardar a ordem pública e
por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312, do CPPB. ACÓRDÃOVistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
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Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação dowrit, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias do
mês de julho e finalizada aos onze dias do mês de julho de 2019.Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.Belém/PA, 11 de julho de 2019.
Desa. Vânia Lúcia SilveiraRelatora RELATÓRIO Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de
liminar, impetrado em favor do pacientePablo Henrique Lemos Gomes, em face de ato do Juízo de Direito
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA. Consta da impetração, que no dia04/04/2019o Inquérito
Policialfoienviadopara oMinistério Público, sendo que adenúnciado paciente,que se encontrava
custodiado, apenas foi protocolada no dia10/04/2019. Que no dia24/03/2019, o paciente foipreso em
flagrante delitosob a acusação deter praticado uma tentativa de homicídiocontra a vítimaRubens
Fernandes da Silva, por motivo fútil e impossibilitando a defesa do ofendido. Alega o ilustre causídico, que
no dia26/03/2019ocorreu aAudiência de Custódia, oportunidade em queo juízo converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, e no dia03/05/2019adenúncia foi recebidapelo Juízo e em06/06/2019, a
Defensoria Pública recebeu os autos paraapresentar resposta escrita à acusação. Que na data
de14/06/2019, aaudiência de instrução e julgamentofoidesignadapara o dia17/06/2019, tendo
sidoremarcadapara17/07/2019. Segundo o impetrante,a denúncia é extemporânea, pois foi oferecida fora
do prazo de 05 (cinco) dias,já que o paciente se encontravapreso, mas só foidenunciado no dia
10/04/2019, logo,diante da apresentação da denúncia fora do prazo legal, há um evidente constrangimento
ilegal para a liberdade do paciente pelo excesso de prazo no oferecimento da peça acusatória, devendo a
prisão preventiva serrelaxada. Sustenta ainda o digno Defensor, que a manutenção da prisão preventiva
do paciente éilegal, vez queinexistem os requisitos da prisão cautelar, já quea decretação da prisão do
paciente não contém fundamentação válida, se valendo o Magistrado determos genéricos e hipotéticos,
poislimitou-se a citar a necessidade da prisão cautelar do acusado com base nagarantia da ordem pública,
naconveniência da instrução criminal, naperplexidade causada na vizinhançaedescrédito nosistema de
persecução penalnão fundamentou suficientemente se seriacabível a aplicação de uma medida cautelar
diversa da prisão. Quenão estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não
havendo, consequentemente,justa causapara o encarceramento provisório do paciente. Por fim, após
transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pelito requer, liminarmente a concessão
dowrit,para que sejarevogada a prisão preventiva de Pablo Henrique Lemos Gomes, antea denúncia ter
sido oferecida fora do prazo estipulado pelo art. 46 do CPPB, bem como em razão da ausência de
fundamentaçãolegal e concreta no decreto constritivo, com a expedição do respectivoAlvará de Soltura,
para que ele possa ser colocado em liberdade ou, subsidiariamente, caso não seja revogada a prisão
preventiva, que sejaconcedida a ordem para aplicar ao paciente uma medida cautelar diversa da prisão.
Às fls. 28/29, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis a concessão da liminar,a indeferi.
Às fls. 37/40,a autoridade coatora após breve relato acerca da marcha processual, prestou as informações
necessárias, cuja parte que mais interessa transcrevo a seguir,verbis:?Compulsando os autos, verifico que
em 24/03/2019 o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime descrito no art. 121, caput,
c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Rubens Fernandes da Silva. Por ocasião da
audiência de custódia, foi decretada a prisão cautelar do paciente, por estarem presentes os requisitos
autorizadores da medida extrema (fls. 29/30, dos autos em apenso, cópia anexa).A denúncia foi ofertada
em 10/04/2019 e recebida em 03/05/2019.(...).Citado pessoalmente, o paciente apresentou resposta à
acusação por meio da Defensoria Pública, sem, contudo, aventar o alegado constrangimento ilegal em
razão da data da apresentação da denúncia (fls. 16/17, cópia anexa).Consta Laudo de Exame de Corpo
de Delito da vítima às fls. 07. Anverso e verso, cópia anexa.No momento, o processo encontra-se
aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/07/2019, às 11h.(...).Aproveito
o ensejo, Excelência, para justificar a manutenção do decreto de prisão do paciente, por entender
presentes os requisitos formais autorizadores da prisão preventiva, quais sejam materialidade do crime e
indícios suficientes de autoria, haja vista os depoimentos colhidos na delegacia, destacando-se a
confissão do paciente, onde aduz que saiu de sua residência armado com um revólver calibre 38 contendo
duas munições, foi a procura da vítima no estacionamento da Folha 28, esperou o melhor momento para
sacar a arma, aproximar-se e efetuar disparos contra a cabeça da vítima. Asseverou que não efetuou mais
disparos porque não tinha mais munição, e que fugiu do local para não ser preso (fls. 11, dos autos em
apenso, cópia anexa).A violência desmedida da suposta ação criminosa imputada ao paciente denota, por
si só, a sua periculosidade e, se as provas apuradas pela autoridade policial indicam ser ele o autor do
delito, não há como, nesse momento, entender que não representa risco algum à ordem pública
(salvaguardando a vida da vítima), à instrução processual ou à aplicação da lei penal (pois consta
informação de que o paciente fugiu do local do suposto crime para não ser responsabilizado
criminalmente). Assim, reconhecido a plausibilidade da imputação e opericulum libertatis, necessária a
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manutenção da prisão preventiva do paciente, não se mostrando suficiente nenhuma das medidas
cautelares mencionadas no art. 319 do CPP.No que concerne ao alegado excesso de prazo para
formação da culpa, com a devida vênia, entendo que não merece prosperar, pois trata-se de processo de
tentativa de homicídio, com dupla fase processual, com audiência de instrução e julgamento marcada para
data próxima, conforme mencionado acima.(...)?.Nesta Instância Superior, a 11ª Procuradora de Justiça
Criminal, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
impetrada.É relatório. VOTO - Da intempestividade no oferecimento da denúnciaAduz o impetrante, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por encontrar-se custodiado
preventivamente, ante o excesso de prazo no oferecimento da denúncia, em flagrante violação ao art. 46,
do CPPB, devendo a prisão cautelar ser revogada. Com efeito, acerca da intempestividade supra alegada,
não há como ser conhecida, posto que superada, pois além da peça acusatória ter sido recebida,
consoante se verifica das informações prestadas pelo Juízoa quo, o processo de nº 0003093-
56.2019.8.14.0028 pelo qual o paciente encontra-se preso, teve denúncia ofertada em 10/04/2019 e
recebida em 03/05/2018, tendo o mesmo sido citado pessoalmente, apresentado resposta à acusação por
meio da Defensoria Pública, sem, contudo, aventar o alegado constrangimento ilegal em razão da data da
apresentação da peça acusatória. Nesse sentido:Ementa/Decisão:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO -
CRIME DOS ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA -ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA SUPERADA COM O AJUIZAMENTO DA EXORDIAL
ACUSATÓRIA- DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO - INOCORRÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS, ESTUDANTE,
TRABALHADOR E ENDEREÇO FIXO - DESCABIMENTO - ORDEM DENEGADA - DECISÃO
UNÂNIME.1.A alegação de ausência de indícios de autoria demanda aprofundado exame de provas, o que
é inviável em sede de Habeas Corpus;bem como o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
restou superado com o oferecimento da exordial acusatória.2.(...).3.(...).4.Ordem conhecida e denegada.
Decisão unânime. (Número do processo CNJ:0803069-50.2017.8.14.0000 -Número do
documento:395730. Rel.Des.ROMULO JOSE FERREIRA NUNES) Enfatiza, ainda, o douto Magistrado de
1º Grau, que o caso em apreço transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido
processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram, estando
a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17 vindouro. - Da ausência de fundamentação
no decreto preventivoAlega, ainda, o ilustre Defensor, que a revogação prisão preventiva se impõe, por
inexistência de requisitos à custódia cautelar, já que a decretação da prisão do paciente não contém
fundamentação idônea, vez que arrimada em termos genéricos e hipotéticos, bem como o Juízoa quonão
motivou suficientemente se seria cabível ou não a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão.
Em análise dos autos, observa-se que as alegações supra não merecem prosperar. Com efeito, consoante
se verifica da Decisão que acatou a representação formulada pela Autoridade Policial e converteu, no
Termo de Audiência de Custódia, a Prisão em Flagrante em Preventiva em desfavor do paciente, aliás
trazida aos autos tanto pela impetração, às fls. 24/26, assim como pelo Magistrado do feito, às fls. 51/53, a
alegação do presente item, de igual forma, não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se
encontra suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
criminal, consoante art. 312, do CPPB. Nessa senda, entendo necessário transcrever, na parte que
interessa, a decisão supra, senão vejamos:?(...).DECIDO. (...), a prova da materialidade do delito se faz
presente pelos depoimentos das testemunhas colhidos na Delegacia de Polícia, inclusive da vítima. Os
indícios de autoria estão presentes. Pelos depoimentos das testemunhas se vê claramente a suposta
conduta prejudicial do custodiado de lesionar fisicamente a vítima, efetuando disparos de arma de fogo
contra a vítima, desarmada, atingindo-a na face e no braço. Aliado à materialidade do delito e aos indícios
de autoria, justifica a prisão, ainda, a perplexidade causada na vizinhança, que passa a deduzir que as
instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a
garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e
sentimentos de insegurança e impunidade); Saliento também que a constrição cautelar da liberdade é
necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas ainda não foram
ouvidas, lembrando que tratamos de um crime de grande comoção e indignação na comunidade, o que
fará com que reine, mesmo que temporariamente, a paz social. Assim, a medida incide também como
forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas
previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a
redução dos índices de cometimento de infrações penais. (...). Diante de todo o exposto, HOMOLOGO O
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e acato a representação formulada pela autoridade policial, com
fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA de
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PABLO HENRIQUE LEMOS GOMES, já qualificado. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE
PRISÃO PREVENTIVCA E OFÍCIO?. Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão supra que,
arrimada nos requisitos previstos no art. 312 do CPPB, decretou a prisão preventiva do paciente. Ademais,
observa-se que o Juízoa quo, por meio de suas informações prestadas às fls. 37/40, ratifica que a
manutenção da custódia cautelar do paciente ainda se impõe, quando assim diz:?Aproveito o ensejo,
Excelência, para justificar a manutenção do decreto de prisão do paciente, por entender presentes os
requisitos formais autorizadores da prisão preventiva, quais sejam materialidade do crime e indícios
suficientes de autoria, haja vista os depoimentos colhidos na delegacia, destacando-se a confissão do
paciente, onde aduz que saiu de sua residência armado com um revólver calibre 38 contendo duas
munições, foi a procura da vítima no estacionamento da Folha 28, esperou o melhor momento para sacar
a arma, aproximar-se e efetuar disparos contra a cabeça da vítima. Asseverou que não efetuou mais
disparos porque não tinha mais munição, e que fugiu do local para não ser preso (fls. 11, dos autos em
apenso, cópia anexa).A violência desmedida da suposta ação criminosa imputada ao paciente denota, por
si só, a sua periculosidade e, se as provas apuradas pela autoridade policial indicam ser ele o autor do
delito, não há como, nesse momento, entender que não representa risco algum à ordem pública
(salvaguardando a vida da vítima), à instrução processual ou à aplicação da lei penal (pois consta
informação de que o paciente fugiu do local do suposto crime para não ser responsabilizado
criminalmente). Assim, reconhecido a plausibilidade da imputação e opericulum libertatis, necessária a
manutenção da prisão preventiva do paciente, não se mostrando suficiente nenhuma das medidas
cautelares mencionadas no art. 319 do CPP?. Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não
há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes os requisitos autorizadores à prisão
prevent iva ,verb is .PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS.  PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIADAORDEM PÚBLICAE CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no
decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga
abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada pelo paciente, o que demonstra
a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a existência
de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus
integrantes comogarantiadaordem pública,constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para
aprisão preventiva.(HC 95.024/SP, 1ª T., Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes.
3.Ordemdenegada. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL
IMPETRADO. MOTIVAÇÃO EMODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE APREENDIDO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DA INFRAÇÃO. GRAVIDADE
CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há
falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da
ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do
agente, dada a natureza do delito e o modo com que foi perpetrado. 2. Demonstrada a gravidade concreta
do crime em tese cometido, evidenciada pela quantidade da droga apreendida - 8.241,10 g de cocaína -,
mostra-se necessária a continuidade da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem
pública. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a
concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da
custódia antecipada, como ocorrein casu. (...). 2. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa
extensão, ordem denegada.(STJ - HC 225.935/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012) Destarte, consoante se depreende da decisão supra, ratificada
nas informações do Magistrado do feito, não há o que se falar em falta dos requisitos, tampouco ausência
de fundamentação idônea a ensejar a custódia preventiva do paciente, considerando, ainda, que tal
decisão deve ser respeitada, levando-se em consideração a proximidade do Juiz com a causa, já que está
em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema. - Da aplicação de medidas
cautelaresPor fim, assevera o impetrante que a Autoridade Coatora não fundamentou, suficientemente, se
seria cabível ou não a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão. Neste item, de igual forma,
não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do
CPPB, pois caso imposta, afigura-se inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a
soltura do paciente e, de acordo com odecisumque decretou a prisão preventiva, assim como diante das
informações prestadas pela Juízoa quo, a segregação cautelar do mesmo ainda se faz necessária, para
resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312, do CPPB.
Dessa forma, estando presente requisito do art. 312, do CPPB, a substituição da prisão preventiva por
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medida cautelar diversa da prisão não merece prosperar.Neste sentido:EMENTA: HABEAS CORPUS
HOMICIDIO QUALIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ARGUIDO: AUSENCIA DE
FUNDAMENTAÇAO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPAPLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO
IMPROCEDÊNCIA.1.(...).2. APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO. Não há que se
falar em substituição da pena privativa por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do
CPP, por se mostrarem insuficientes para o caso dos autos,pois encontram-se presentes os pressupostos
exigidos no art. 312 do CPP.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO ORDEM DENEGADA
DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 201430049101, 131489, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 31/03/2014, Publicado em
03/04/2014)Grifei Ante o exposto e, acompanhandoin totumcom parecer Ministerial, DENEGO a ordem
impetrada.É o voto.Belém/PA, 11 de julho de 2019 Desa. Vânia Lúcia SilveiraRelatora Belém, 12/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0804798-43.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: ALEX ELIAS NUNES
DE SOUSA Participação: PACIENTE Nome: WESLEY ELIAS NUNES DE SOUSA Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDESTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804798-43.2019.8.14.0000PACIENTE:
ALEX ELIAS NUNES DE SOUSA, WESLEY ELIAS NUNES DE SOUSAAUTORIDADE COATORA: JUIZO
DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDESRELATOR(A):Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA habeas corpus liberatório. prisão preventiva. crime do art.157, §2º, inciso ii e §2º-a, inciso i, do
cp. alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência.prisão desde
19/02/2019.denúncia oferecida e devidamente recebida. ausência de desídia da autoridade
coatora.observância ao princípio da razoabilidade.instrução próxima do encerramento. alegada negativa
de autoria e ausência de indícios.descabimento.impossibilidade de exame na via eleita, matérias que
exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreitado writ.alegação de ausência dos
requisitos necessários para a prisão cautelar e desnecessidade da medida extrema. improcedência.
decreto preventivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes evidenciadas
pelomodus operandi. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente
conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime. 1. No que concerne ao alegado excesso de prazo
para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria,
os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro
legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma
aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a
evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.De acordo com consulta realizada
no sistema processual LIBRA, o paciente foi preso em flagrante em 19/02/2019, e teve a sua custódia
convertida em preventiva;a denúncia foi oferecida no dia 12/03/2019 e devidamente recebida,
em19/03/2019, e o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido na mesma data e no dia
31/05/2019. Aaudiência de instrução e julgamento foi designada para o corrente mês de julho, dia 30,
quando será realizada a oitiva dos réus e, então, encerrada a instrução.Verifica-se, portanto, a partir da
descrição minuciosa do andamento processual que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em
consonância com o princípio da razoabilidade.2. Ohabeas corpus, em razão da sua natureza
mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para
apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos,
incompatível com a via estreita e sumária do writ;3. A teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá
ser decretada quando presentes ofumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na
existência de indícios de autoria, bem como opericulum libertatis, fundado no risco que o agente, em
liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É
inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua
imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima; 4. Observa-se,in casu, que o juiz de
primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios
mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva.
Fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a
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paz social, levando em consideração a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada nomodus
operandiutilizado pelos agentes, bem como a periculosidade dos coactos, os quais munidos de simulacro
de arma de fogo, ao serem conduzidos por um mototaxista, que exercia o seu ofício durante a madrugada,
subtraíram a sua motocicleta, mediante grave ameaça, além da sua carteira porta-cédulas e dinheiro,
ressaltando, o magistrado, que o simulacro ficou apontado para a cabeça da vítima durante toda a ação; 5.
As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva,
conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA; 6. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; 7. Ordem
parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente dowrite, nesta parte,denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento virtual presididopelo Exmo.Des. Raimundo Holanda Reis.Belém. (PA), 11 de julho de
2019.Desembargador RÔMULO NUNESRelator RELATÓRIO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM
PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804798-43.2019.8.14.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA Pacientes:
ALEX ELIAS NUNES DE SOUSA E WESLEY ELIAS NUNES DE SOUSA.AUTORIDADE COATORA: MM.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDESPROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO
MENDES DOS SANTOSRELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. Cuida-se
deHabeas CorpusLiberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelaDefensoria Públicaem favor dos
pacientesAlex Elias Nunes de Sousa e Wesley Elias Nunes de Sousa, acusados pela prática do crime
previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Benevides.Afirma, a impetrante, que os coactos estão sofrendo constrangimento
ilegal nos seusstatus libertatis, alegando, em suma: a) excesso de prazo para a formação da culpa, tendo
em vista que os pacientes estão presos há mais de 03 (três) meses; b) ausência de indícios de autoria; c)
falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; d) desnecessidade da medida extrema; e)
qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, em sede de liminar
e no mérito, com a imediata expedição de alvará de soltura para que os pacientes possam aguardar em
liberdade o desenrolar de seu processo.A liminar foi indeferida e as informações prestadas (ID nº 1837381
e nº 1851645). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação dowrit(ID nº 1883486).É o
relatório. VOTO Depreende-se dos autos e da consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA que,
no dia 19/02/2019, por volta das 23h30, na BR 316 em direção à Benevides-PA, os Denunciados ALEX
ELIAS NUNES DE SOUSA e WESLEY ELIAS NUNES DE SOUSA, ora pacientes,pegaram condução com
o mototaxi Laurindo Lucena da Silva, vítima do delito, na estrada de Mosqueiro, via BR 316 em direção a
Benevides e, logo após,em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante violência e grave
ameaça exercida com o uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram a MOTO HONDA CO 150 FAN ES!,
DE COR PRETA, ÁNO/MOD 2012/2012, PLACA OBX 7593, CHASSI 9C2KC1670CR542399, carteira
porta cédulas com R$32,00 e documentos pessoais. Entretanto, na BR 316 KM 17, próximo a empresa
Água Vida, o alarme da moto disparou e os Denunciados abandonaram o veículo, retornando a pé em
direção ao município de Santa Bárbara do Pará. Ato continuo, a vítima acionou o CIOP (via 190) e os
policiais militares vieram ao local e obtiveram mais informações com Laurindo, saindo em seguida em
busca dos acusados, que foram localizados e detidos na PA391, Estrada de Mosqueiro, próximo ao Posto
da Polícia Rodoviária Estadual. Na ocasião, os denunciados confessaram a autoria do crime, declarando
que usaram uma simulação de arma de fogo. O dinheiro roubado da vítima, RS 32,00 (trinta e dois reais),
foi encontrado com o paciente, o qual afirmou ter jogado o simulacro e os documentos pessoais da vítima
no mato à margem da BR 316, não sabendo precisar o local exato.Em decorrência dos fatos narrados, os
pacientes foram presos em flagrante, tendo a custódia sido convertida em preventiva. Os pacientes foram
denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §§2°, II e 2-A, I, do CP, no dia 12/03/2019,
e a peça acusatória foi devidamente recebida. Atualmente os autos encontram-se aguardando audiência
de instrução e julgamento designada para o próximo dia 30/07/2019.Eis a suma dos fatos.DO EXCESSO
DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPANo que concerne ao alegado excesso de prazo para a
formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os
prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro
legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma
aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a
evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.De acordo com consulta realizada
no sistema processual LIBRA, o paciente foi preso em flagrante em 19/02/2019, e teve a sua custódia
convertida em preventiva;a denúncia foi oferecida no dia 12/03/2019 e devidamente recebida,
em19/03/2019, e o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido na mesma data e no dia
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31/05/2019. Aaudiência de instrução e julgamento foi designada para o corrente mês de julho, dia 30,
quando será realizada a oitiva dos réus e, então, encerrada a instrução.Verifica-se, portanto, a partir da
descrição minuciosa do andamento processual que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em
consonância com o princípio da razoabilidade. Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo
inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência do crime de
roubo majorado, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser
sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,a instrução criminal próxima do seu encerramento.DA
NEGATIVA DE AUTORIACumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos
de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,
requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via
de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame
aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo
próprio. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DA
DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMAComo é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando presentes ofumus comissi delicti, consubstanciado na prova da
materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como opericulum libertatis, fundado no risco que
o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei
penal.É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade
de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima.Observa-se,in casu, que o juízo a quo
ao decretar a custódia preventiva, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade
de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração a gravidade concreta do crime
praticado, consubstanciada nomodus operandiutilizado pelos agentes, bem como na periculosidade dos
coactos, os quais munidos de simulacro de arma de fogo, ao serem conduzidos por um mototaxista, que
exercia o seu ofício durante a madrugada, subtraíram a sua motocicleta, mediante grave ameaça, além da
sua carteira porta-cédulas e dinheiro, ressaltando, o magistrado, que o simulacro ficou apontado para a
cabeça da vítima durante toda a ação, conforme dispôs na parte que interessa dodecisum,in verbis:?O
permissivo legal a essa segregaço cautelar está previsto no art. 312 do CPP, onde so delineados os
pressupostos e os fundamentos inarredáveis à medida de exceço.Primeiro, cabe perscrutar a existência
do fumus boni iuris. Nesse sentido, a materialidade delitiva é demonstrada pelo auto de exibiço e apreenso
de objeto e de Entrega (bens da vítima foram recuperados). Já os indícios da autoria so constatados,
neste primeiro momento, pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, dentre os quais se destacam
as declaraçes da vítima (confirmou que os indiciados, com uma arma, praticaram roubo mediante grave
ameaça).de arma de fogo, a qual ficou apontada para cabeça da vítima indefesa, fato ocorrido durante a
madrugada; agindo desta maneira, os indiciados, ao que consta, subtraíram a moto e o dinheiro da vítima.
A gravidade concreta da suposta aço criminosa imputada aos flagrados denota, por si só, a periculosidade
dos criminosos e, se as provas apuradas pela autoridade policial indicam ser os indiciados autores do
delito, no há como, neste momento, entender que eles no representam risco algum à sociedade. Soltos, os
indiciados podero encontrar os mesmos estímulos que os levaram a delinquir.Reconhecida a
plausibilidade da imputaço e opericulum libertatis, necessária a manutenço da segregaço cautelar, no
sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo
Penal. A concesso da liberdade provisória, depois de verificada a ocorrência das hipóteses que autorizam
a priso preventiva, seria baseada num juízo temerário, que no deve prosperar. Nesse passo, é irrelevante
saber se os flagrados so primários, trabalhadores, ou se têm bons antecedentes e domicílio
certo.?.Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da
conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários
da prisão cautelar. No mesmo sentido,in verbis:?RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.  IMPOSSIBIL IDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO
RECORRENTE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO
DESPROVIDO. 1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo
Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.As instâncias ordinárias, soberanas na
análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave
ameaça exercida com emprego desimulacro de arma de fogo, utilizando veículo roubado, tendo sido
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capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes contra o patrimônio.
Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.2. Esta Corte Superior possui
entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade,
domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.? (grifo
nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
16/03/2017, DJe 27/03/2017).De igual modo, não há que se falar em falta de fundamentação idônea do
decreto preventivo ou das decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia dos coactos, tendo
em vista que ambas se encontram satisfatoriamente motivadas, conforme se observa às fls.ID nº
1835625.Outrossim, é sabido que as condições subjetivas dos pacientes, por si só, não afastam a
decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento
desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,in verbis:?As qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os
requisitos da prisão preventiva.? (Súmula nº 08 do TJ/PA).?(...) 3. Eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC
70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 10/08/2016)?.Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a
revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a
demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão.Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da
custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado
por esta Corte de Justiça.Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.É o meu
voto. Belém, 11 de julho de 2019. Des.Rômulo José Ferreira NunesRelator Belém, 16/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0804775-97.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: CLAUDIO BRUNO
ALBUQUERQUE FARIAS Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO ALEX SILVA DE AQUINOOAB:
50000A Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE
BRAGANÇA PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) -
0804775-97.2019.8.14.0000PACIENTE: CLAUDIO BRUNO ALBUQUERQUE FARIASAUTORIDADE
COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARELATOR(A):Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES EMENTA HABEAS CORPUS. CRIMES DO ARTIGO 157, § 3º C/C
14, INCISO II,AMBOS DO CPB.SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU CONDENADO À PENA DE 12
(DOZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
FECHADO.FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.DECISUMFUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E OMODUS
OPERANDIPERPETRADO O QUE JUSTIFICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, PARA À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. QUALIDADES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Atinente a alegação de falta dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, são descabidas, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi omodus
operandiperpetrado o que justifica a necessidade da cautela preventiva, para à garantia da ordem pública
e a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime; 2.As qualidades pessoais do
paciente são irrelevantes para a concessão da ordem deHabeas Corpus, mormente quando estiverem
presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA; 3. Ordemdenegada.
Decisãounânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, emdenegar a ordem, tudo na
conformidade do voto do relator.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Raimundo Holanda Reis. Belém. (PA), 11 de julho de 2019. DesembargadorRÔMULO NUNESRelator
RELATÓRIO Cuida-se deHabeas Corpuscom Pedido de Liminar, impetrado em favor deCláudio Bruno
Albuquerque Farias, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Bragança.Afirma o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito em24/02/2018, tendo sua
prisão convertida em preventiva em25/02/2018e sua sentença proferida no dia28/02/2019, quando teve
sua condenação em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado,
pelo crime previsto no artigo 157, § 3º c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB.Alega a impetração que o
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coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seustatus libertatis, pelos seguintes motivos: a) falta dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos,
requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura.O pedido de
liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos(Id. Doc. 1863102).
OParquetopinou pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. VOTO Colhe-se dos autos, que
no dia21/02/2018, os acusados tentaram subtrair mediante violência a vítimaMiguel Augusto de Matos.
Segundo a inicial, os acusadosSandro Wilson dos Santos FernandeseCristina Gomessolicitaram os
serviços de taxi da vítima e durante a corrida,Sandroanunciou o assalto, deu uma gravata na vítima e
apontando uma arma de fogo para a cabeça da vítima, tendo a vítima reagido, correndo, momento em
queSandroefetuou um disparo atingindo o peito da vítima, momentos depois o paciente que estaria dando
apoio ao assalto, apareceu oferecendo suposto socorro, contudo a vítima seguiu sozinha em seu carro até
o hospital. Após a prisão a acusadaCristinaafirmou a participação do coacto no assalto. DA FALTA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVAO impetrante alega que o paciente encontra-
se constrangido ilegalmente, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
sendo, a custódia desnecessária, considerando, que no caso em apreço estão ausentes os requisitos
legais,ex vido artigo 312 do Código de Processo Penal.Quanto à decisão que justifica o cárcere do coacto,
a autoridade coatora demonstrou que omodus operandiperpetrado justifica a necessidade da prisão, para
a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime, conforme
se lê a seguir:[...]Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado:1ª fase: pena-
base: A culpabilidade do réu não excede aos limites do tipo; o réu não registra maus antecedentes
criminais, porquanto não detém sentença penal condenatória transitada em julgado, nem antes, nem
depois dos fatos (art. 63, a contrario sensu, do CPB; Súmula nº 444/STJ); a conduta social e a
personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela
qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime são também ordinários à espécie, porquanto visava à
obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus
operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o
tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. Na espécie, as
circunstâncias também não são desfavoráveis ao réu; as consequências do crime militam em desfavor do
réu, eis que a vítima, em virtude da lesão sofrida passou por sério procedimento cirúrgico tendo que se
afastar do trabalho por mais de 3 meses, período este em que ficou sem condições de prover o sustento
de sua família; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.Dessa forma, considerando as
circunstâncias judicias acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 20
anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta)
dias-multa.2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes: Inexistem circunstâncias agravante ou
atenuantes, permanecendo a pena no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão.3º fase) Causas de
Diminuição e de Aumento de Pena: Inexistem causas especiais de aumento de pena, pois, mesmo tendo o
crime sido praticado em concurso de agentes, a posição topográfica do § 2° do art. 157 do CPB, obsta sua
aplicação quando nos deparamos com a figura do § 3° do art. 157 do CPB.Como já esposado na
fundamentação acima, a ação delituosa, ocorreu na sua FORMA TENTADA, pelo que, reduzo a pena do
réu em 2/5, ficando a reprimenda em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 150
dias multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, valor a ser
atualizado, quando da execução, na forma do art. 49, § 2.º, e 50 do Código Penal, pena esta que torno
DEFINITIVA.Nos termos do art. 33 do CPB, em virtude das circunstâncias judiciais apresentadas pelo réu,
bem como pelo patamar alcançado pela pena, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o
FECHADO.DA DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME;Em atenção ao art. 387, §2º, do CPP,
considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado, verifico que o
condenado ainda não implementou o percentual mínimo de cumprimento de pena que autorize a
progressão imediata do regime, pelo que, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime
anteriormente fixado, qual seja, o FECHADO.SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD:Incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a violência empregada, nos termos do art. 44
do CPB.SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:Incabível o sursis, nos termos do art. 77 do
CPB.DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE:Considerando que o condenado se encontra preso por força
de decisão proferida em oportunidade anterior, persistindo os motivos autorizadores da prisão cautelar, na
forma do art. 312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os
motivos da custódia, considerando, ainda, a ultimação da instrução probatória com a confirmação da culpa
do réu e a reafirmação da necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, NEGO ao réu
o direito de apelar em liberdade.[...] Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à
ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há
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também, presença de indícios de autoria e materialidade. Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a
impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a
manutenção da prisão do paciente. DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE
NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO.No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas
nowrit, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto
no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:?As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da
ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva?.Ante
o exposto, acompanhandoo parecer ministerial, voto peladenegação da ordem, tudo nos termos da
fundamentação. Éo meuvoto. Belém. (PA), 11 de julho de 2019. DesembargadorRÔMULO NUNES Relator
Belém, 16/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0804918-86.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: PATRICK STAWLEY
SILVA DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ROSSIVAL CARDOSO CALILOAB: 4875
Participação: ADVOGADO Nome: NAYARA CRISTINA DE JESUS FERREIRAOAB: 27390/PA
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: 05 vara criminal de Ananindeua/PATRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)  -  0804918-
86.2019.8.14.0000PACIENTE: PATRICK STAWLEY SILVA DE OLIVEIRAAUTORIDADE COATORA: 05
VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PARELATOR(A):Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA
SILVEIRA EMENTA ACÓRDÃO N.º:PROCESSO Nº 0804918-86.2019.8.14.0000ÓRGÃO JULGADOR:
SEÇÃO DE DIREITO PENALRECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE
LIMINARCOMARCA DE ORIGEM: ANINDEUA/PAPACIENTE:PATRICK STAWLEY SILVA DE
OLIVEIRAIMPETRANTE: ADVOGADOS ROSSIVAL CARDOSO CALIL E NAYARA CRISTINA DE JESUS
FERREIRAIMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ANANINDEUA/PAPROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTELRELATOR
(A):DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA EMENTA.HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º,
INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, E ART. 288, TODOS DO CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FEITO COMPLEXO. DOZE
ACUSADOS. DELONGA JUSTIFICADA. MORA QUE PODE SER ATRIBUÍDA À DEFESA AO PEDIR
ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO
PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA
DO RÉU. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.1. Trata-se de feito com notável complexidade, pois figuram, nada mais, nada
menos, do que 12 denunciados, além da vítima, e 06 testemunhas de acusação, sem contar com as
testemunhas de defesa; circunstâncias estas que, por si só, justificam a dilação dos prazos processuais,
bem justificada pelas peculiaridades do caso concreto, em que se apura delito grave e de difícil
investigação.2. Conforme informações atualizadas extraídas do Sistema Libra desta Egrégia Corte,
confirmadas, por minha assessoria, via telefone, junto à Comarca de Origem, a audiência designada para
o dia 02/07/2019 deixou de ser realizada, justificando o servidor da Vara, que a Magistrada, em exercício,
atrasou-se ao ato, em virtude de responder, também, pela Vara de competência do Tribunal do Júri,
optando a defesa dos réus, por não aguardar o início da audiência, na qual seria, ao menos, iniciada a
coleta da prova oral, já que são muitas as partes e testemunhas a serem ouvidas, na hipótese.3. Não de
outro modo, faz-se incidir sobre a hipótese as Súmulas n.º 03 do TJE/PA e n.º 64 do STJ, as quais
d i s c i p l i n a m  q u e , n ã o  c o n s t i t u i  c o n s t r a n g i m e n t o  i l e g a l  o e x c e s s o d e p r a z o n a
instrução,provocadopeladefesa.4. No que concerne à tese de ausência de fundamentos para a
manutenção da custódia preventiva,nota-se ser de absoluta inconsistência. Observa-se que, ao ser
determinada a custódia preventiva do paciente, pautou-se o Juízo, primordialmente, na garantia da ordem
pública, diante da concreta periculosidade do réu, externada pelo modus operandi da ação, praticado, com
premeditação e ousadia, em concurso de agentes, à residência familiar localizada em condomínio
fechado, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da ofendida por cerca de 04h.5. Registra-
se, ainda, que o réu responde a outros dois processos na Comarca de Belém, um pelo crime do art. 14 da
Lei n.º 10.826/2003 (n.º 00038232020168140401); e, outro, pelo delito do art. 180, do CPB (n.º
00240168520188140401), ambos em andamento, demonstrando, não de outra forma, a delinquência
contumaz do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva.6. Não se revela, assim, adequada a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente
configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem
pública.7. Ordem denegada. Decisão unânime.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores
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Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos,
emconhecer e denegara ordem impetrada,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das
Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h do dia 09 de julho e
encerrado às 14h do dia 11 de julho de 2019.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.Belém/PA, 11 de julho de 2019. DesembargadoraVÂNIA
LÚCIA SILVEIRARelatora RELATÓRIO Trata-se deHabeas Corpusliberatório com pedido de medida
liminar, impetrado em favor dePatrick Stawley Silva de Oliveira,em face de ato do Juízo de Direito da 5ª
Vara Criminal da Comarca deAnanindeua/PA ? nos autos da Ação Penal de n.º 0002646-
37.2019.8.14.0006 -, ao argumento de que estevem impondo ao paciente, flagrante constrangimento ilegal
ao seu direito de locomoção, ao determinar atransferência da audiência de instrução e julgamento, então
designada para o dia 28 de maio, do corrente ano,para o dia 02 de julho próximo, somente por alegada
incompatibilidade de horário com as atribuições legaisdo Juízo.Salienta, ainda, o cabimento de medidas
cautelares diversas da prisão, com especial destaque para o monitoramento eletrônico.Pugna pela
concessão liminar da ordem. Ao final, a concessão definitiva do writ, com a expedição do competente
Alvará de Soltura em favor do paciente.Juntou documentos.O pleito liminar fora indeferido por meio de
decisão interlocutória de ID 1862238.Em suasinformações, o Juízo inquinado coator explana, em síntese,
que, o Delegado da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, representou pela Prisão Preventiva ? Prisão
Temporária e Busca e Apreensão contra o paciente e mais outros onze sujeitos, em razão da existência de
indícios de autoria e materialidade dos crimes descritos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e
art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.Narra que, segundo a denúncia, na data de 21/01/2019, foi
praticado um roubo na residência da vítima Lúcia Moreira Nishimoto, onde foram subtraídos vários objetos
de valores, como joias, celulares, pedras preciosas, além de valores em espécie, sendo U$ 200.000,00
(duzentos mil dólares) e R$ 12.000,00 (doze mil reais).Informa que, o paciente teve sua prisão preventiva
decretada em 21/03/2019, em razão de haver indícios suficientes de que participou da empreitada
criminosa, tida como grave, com restrição à liberdade da vítima, por cerca de 04h.Acrescenta que a
denúncia foi recebida em 12 de abril de 2019, tendo sido redesignado o dia 02/07/2019 para realização da
audiência de instrução e julgamento.Nesta Superior Instância, oCustos Legis,representado pela
Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel,manifesta-se peloconhecimento e denegaçãoda ordem.É
o relatório. VOTO Fulcra-se a ação mandamental, inicialmente, no aventado constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção do paciente em decorrência do excesso de prazo na formação da sua culpa, vez
que, custodiado desde 21/03/2019, sem que a instrução criminal tenha, ao menos, sido iniciada, com a
real ização de audiência de instrução e julgamento, remarcada, somente, em face da
alegadaincompatibilidade de horário com as atribuições legaisdo Juízo.É bem verdade, porém, que, o feito
apresenta notável complexidade, pois figuram, nada mais, nada menos, do que 12 denunciados, além da
vítima, e 06 testemunhas de acusação, sem contar com as testemunhas de defesa; circunstâncias estas
que, por si só, justificam a dilação dos prazos processuais, bem justificada pelas peculiaridades do caso
concreto, em que se apura delito grave e de difícil investigação.Não se ignora, que, conforme informações
atualizadas extraídas do Sistema Libra desta Egrégia Corte, confirmadas, por minha assessoria, via
telefone, junto à Comarca de Origem, a audiência designada para o dia 02/07/2019 deixou de ser
realizada, justificando o servidor da Vara, que a Magistrada, em exercício, atrasou-se ao ato, em virtude de
responder, também, pela Vara de competência do Tribunal do Júri, optando a defesa dos réus, por não
aguardar o início da audiência, na qual seria, ao menos, iniciada a coleta da prova oral, já que são muitas
as partes e testemunhas a serem ouvidas, na hipótese.Assim consignou a Ata de Julgamento da referida
audiência:?Aberta a audiência, considerando o pedido da defesa que seja adiada a ausência, mesmo esta
magistrada estando presente no fórum, porém terminando uma sessão do tribunal do júri, vara em que sou
titular, faço o adiamento desta audiência.(...)01. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia
31/07/2019 as 09h00min.? Não de outro modo, faz-se incidir sobre a hipótese as Súmulas n.º 03 do
TJE/PA e n.º 64 do STJ, assim redigidas:SÚMULA N.º 3 ? TJE/PA: ?NÃO SE CONCEDE HABEAS
CORPUS, SOB O PÁLIO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, SE O
RETARDO DA INSTRUÇÃO DECORREU DE AÇÕES OU OMISSÕES DA DEFESA?. SÚMULA N.º 64 ?
S T J : N Ã O  C O N S T I T U I  C O N S T R A N G I M E N T O  I L E G A L  O E X C E S S O D E P R A Z O N A
INSTRUÇÃO,PROVOCADOPELADEFESA. Em todo caso, embora o trâmite da ação penal esteja
demandando certa delonga, o feito em nenhum momento permaneceu paralisado, atuando o Juízo coator
de maneira diligente, designando nova data para audiência de instrução e julgamento para o próximo
dia31/07/2019.No que concerne à tese deausência de fundamentos para a manutenção da custódia
preventiva,nota-se ser de absoluta inconsistência.Observa-se que, ao ser determinada a custódia
preventiva do paciente, pautou-se o Juízo, primordialmente, na garantia da ordem pública, diante da
concreta periculosidade do réu, externada pelo modus operandi da ação, praticado, com premeditação e
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ousadia, em concurso de agentes, à residência familiar localizada em condomínio fechado, com emprego
de arma de fogo e restrição à liberdade da ofendida por cerca de 04hDiante de todos estes subsídios
trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão sãoidôneosecoerentespara
rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando
coação ilegal que possa ser sanada pela via do presentewrit, principalmente quandoo Magistrado de 1º
Grau aponta os requisitos justificadores da medida extrema, motivando odecisum.Registra-se, ainda, que
o réu responde a outros dois processos na Comarca de Belém, um pelo crime do art. 14 da Lei n.º
10.826/2003 (n.º 00038232020168140401); e, outro, pelo delito do art. 180, do CPB (n.º
00240168520188140401), ambos em andamento, demonstrando, não de outra forma, a delinquência
contumaz do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva.Não prevalecem, por conseguinte,
ascondições subjetivas atribuídasao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08
deste Tribunal, que assim dispõe:?As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva?.Tampouco se
mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que,
satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a
garantia da ordem pública. Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial edenegoa ordem impetrada.É o
voto.Belém/PA, 08 de julho de 2019. DesembargadoraVÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora Belém,
15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0804739-55.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: AIRCK DE NAZARE
DOS REIS OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: AMARANTO SILVA JUNIOROAB: 2583600A/PA
Part ic ipação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO VARA CRIMINAL COMARCA DE
REDENÇÃO/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) -
0804739-55.2019.8.14.0000PACIENTE: AIRCK DE NAZARE DOS REIS OLIVEIRAAUTORIDADE
COATORA: JUIZO VARA CRIMINAL COMARCA DE REDENÇÃO/PARELATOR(A):Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR EMENTA PROCESSUAL PENAL ? INCIDÊNCIA CRIMINAL DO
ARTIGO157, §2º, I (DUAS VEZES) E II (DUAS VEZES) DO CPB C/C O 244-B, DA LEI Nº 8.069/90
?HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? NÃO CONFIGURADO OS
REQUISITOS DA MEDIDA, FOI INDEFERIDO O PEDIDO DE LIMINAR ? AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ? IMPROCEDÊNCIA ?OBSERVA-SE
QUE TANTO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, AUSENTE NOS AUTOS (VISTA
NO LIBRA) QUANTO AS QUE INDEFERIRAM O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA,
DEMONSTRAM-SE COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, O
MODUS OPERANDI DA AÇÃO E A PRUDÊNCIA DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA,
PREENCHENDO OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PERDURANDO NO CURSO DA AÇÃO
E INVIABILIZANDO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO ?
EXCESSO DE PRAZO ? SUPERADO - A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO
DA CULPA ENCONTRA-SE, POR ORA, SUPERADA, TENDO EM VISTA QUE, CONSOANTE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO D. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, E EM CONSULTA AO SÍTIO
ELETRÔNICO DO EG, TRIBUNAL DE ORIGEM, A INSTRUÇÃO CRIMINAL ESTÁ ENCERRADA, TENDO
SIDO ABERTO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. INCIDE NO CASO, PORTANTO, O
ENUNCIADO SUMULAR Nº 52 DESTA CORTE SUPERIOR, SEGUNDO O QUAL "ENCERRADA A
INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO". PRECEDENTE DO STJ ? ORDEM DENEGADA - UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da Seção de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade,
em denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove. Julgamento
presidido pelo Exmo. Sr. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. RELATÓRIO O EXMO. SR. DES.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR ? RELATOR -Trata-se deHabeas CorpusLiberatório, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Amaranto Silva Júnior, em favor do nacional AIRCK DE NAZARÉ
DOS REIS OLIVEIRA, qualificado nos autos, contra ato do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.Alega o impetrante que o
paciente se encontra preso desde o dia 29/11/2017, acusado pela suposta participação em delitos
capitulados nos artigos 157, § 2º, I (duas vezes) e II (duas vezes) do CPB c/c o 244-B, da Lei nº 8.069/90 -
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Processo nº 0015003-97.2017.8.14.0045, configurando o constrangimento ilegal por excesso de prazo na
prisão, que já perduraria por mais de 16 (dezesseis) meses.Argumenta que o decreto prisional carece de
fundamentação em dados concretos extraídos dos autos, não sendo suficiente a mera menção à garantia
da ordem pública e a conveniência da instrução criminal para autorizar o cerceamento da liberdade do
paciente.Discorre sobre a falta de justa causa para a segregação e que não há fundamentação concreta
para a não aplicação das medidas diversas da prisão.Pugna pela revogação da medida cautelar extrema
afligida ao paciente, restituindo-se a liberdade, permitindo que possa responder solto o processo penal,
que ainda não se concluiu; impondo ao mesmo, qualquer medida prevista no art. 319 do CPP.Informa que
o paciente goza de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão de medida liminar,
revogando-se a decisão que decretou a prisão preventiva.Por fim, pede a concessão da ordem com a
revogação da custódia preventiva, confirmando a medida liminar deferida.Juntou documentos e
manifestou-se por promover a sustentação oral em favor do paciente no julgamento doHabeas Corpus.(id
1828159).Não configurados os pressupostos para a medida de urgência, restou indeferido o pedido de
liminar. (id 1829065).O d. Juízo de Direito apontado tecnicamente coator prestou as informações
requisitadas. (id 1856645).A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. (id 1914836).É o
Relatório. VOTO O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR ? RELATOR ? Relatados os
autos, prevejo que a presente ordem deHabeas CorpusLiberatório impetrada em favor de AIRCK DE
NAZARÉ DOS REIS OLIVEIRA, prende-se como fundamento ao constrangimento ilegal que diz sofrer o
paciente por parte da autoridade impetrada, o d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Redenção/PA, por excesso de prazo na prisão, que já perduraria por mais de 16 (dezesseis) meses sem
formação da culpa, não havendo justa causa para a custódia e falta de fundamentação do decreto
prisional.Observando as informações do d. Juízo de Direito impetrado e diligenciando informalmente
perante o Sistema Libra,siteoficial deste Tribunal, observo que tanto a decisão que decretou a prisão
preventiva, ausente nos autos quanto as que indeferiram o pedido de revogação da custódia, demonstram-
se com fundamentação idônea relativa às circunstâncias do fato, o modus operandi da ação e a prudência
de resguardar a ordem pública, preenchendo os requisitos da custódia cautelar perdurando no curso da
ação, inviabilizando a possibilidade de substituição por medidas diversas da prisão.No mesmo
sentido:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA
DELATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.ILICITUDE NA
APREENSÃO DE APARELHO CELULAR, SUPOSTO VÍCIO NA CONFECÇÃO DO AUTO
CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE ADOLESCENTE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM, POR SER
CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO. (...)(STJ - RHC 105.032/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
13/12/2018, DJe 04/02/2019). Grifo. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa,
observo que no curso da ação principal reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente
foram formulados pela defesa, que leva os autos, automaticamente, aodominus litispara manifestação e
posterior decisão sobre o pedido, com publicação e formalidades legais e, contra as decisões que os
indeferiram, manejaramhabeas corpuse logo vêm os ofícios requisitando informações, o que contribui para
a dilação temporal da ação, tornando inviável maior celeridade, tendo em vista que há concurso material
de crimes imputados ao paciente e, pelas informações do impetrado (id 1856645), razoável se torna a
condução do processo que segue em andamento na fase de apresentação de memoriais, por isso
superado o eventual excesso de prazo para a formação da culpa.Em relação à matéria os
precedentes:HABEAS-CORPUS. JULGAMENTO ULTRA PETITA: NÃO-OCORRÊNCIA.EXCESSO DE
PRAZO ATRIBUÍDO À DEFESA: AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO
FUNDAMENTADO.1. Alegação de que o Superior Tribunal de Justiça julgou ultra petita ao determinar que
o Tribunal de Justiça de São Paulo procedesse à correção de erro material, em vez de reconhecer a tese
da impetração de que houvera empate na votação, hipótese em que a decisão seria favorável ao paciente,
nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal. Improcedência: a leitura do inteiro teor do acórdão
revela que o writ foi indeferido pelo Tribunal estadual, por maioria de votos. 2.Não configura
constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução criminal provocado pela própria defesa.3. Prisão
preventiva devidamente fundamentada na conveniência da instrução processual e na garantia da
aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada. (STF - HC 80557, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA,
Segunda Turma, julgado em 12/06/2001, DJ 31-08-2001 PP-00036 EMENT VOL-02041-02 PP-00402).
Grifo. (...) In casu,a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se, por ora,
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superada, tendo em vista que, consoante informações prestadas pelo d. juízo de primeira instância, e em
consulta ao sítio eletrônico do eg, Tribunal de origem, a audiência de instrução marcada para o dia
19/10/2018 foi realizada, e a instrução criminal está encerrada, tendo sido aberto o prazo para
apresentação de memoriais. Incide no caso, portanto, o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior,
segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo".Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 468.933/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, Pub. no DJe de 10/12/2018). Grifo. Pelas razões acima
expendidas, acompanhando o judicioso parecer ministerial e denego a ordem. É como Voto. Belém,
16/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0805146-61.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: FELIPE CESAR
MAGNO PANTOJA Participação: ADVOGADO Nome: LAURA DO ROSARIO COSTA SILVAOAB: 52
Part icipação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE
MUANATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805146-
61.2019.8.14.0000PACIENTE: FELIPE CESAR MAGNO PANTOJAAUTORIDADE COATORA: JUIZ DE
DIREITO DA VARA UNICA DE MUANARELATOR(A):Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ
JÚNIOR EMENTA HABEAS CORPUSLIBERATÓRIO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DENÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PELA AUTORIDADE APONTADA COMO
COATORA. ORDEM PREJUDICADA PELA PERDA DO OBJETO. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃOVistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicada a
ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.Sala das Sessões do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezenove.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira
Nunes. RELATÓRIO Trata-se dehabeas corpusliberatório impetrado pela advogadaLaura doRosário Costa
Silva, em favor do nacional Felipe César Magno Pantoja, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Muaná.Na petição inicial (Num. 1875603), narra a impetrante que, em 08 de
junho de 2019, o paciente foi preso, em flagrante, por, supostamente, infringir o artigo 33 da Lei
11.343/2006 (tráfico de drogas) e que não houve audiência de custódia.Diz que o impetrado converteu a
prisão flagrancial em preventiva no dia 10 de junho de 2019.Defende o não preenchimento dos requisitos
da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal; a necessidade da aplicação de
medida cautelar diversa daquela e as circunstâncias pessoais e processuais favoráveis ao paciente (bons
antecedentes, residência fixa, idoneidade moral, desprovido de intenção de fuga ou de frustrar a aplicação
da lei penal).Requer, por fim, a expedição de alvará de soltura para preservar o direito fundamental da
liberdade física do paciente.Junta documentação (Num. 1875972 e ss.)Inexistente pedido expresso de
medida liminar, requisitei informações aoimpetrado e mandei, seguidamente, ouvir a Procuradoria de
Justiça (Num. 1882589).As notícias requisitadas foram oferecidas nos seguintes termos (Num. 1893811):O
paciente foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar no dia 08/06/2019 nas imediações do Festival do
Camarão ? FESTCAM após ter sido encontrado com ele 14 (quatorze) porções de substância
assemelhada a ?COCAINA? e R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie. A prisão em flagrante foi
convertida em preventiva em 10/06/2019.Em seu interrogatório realizado pela Autoridade Policial, o
paciente disse ser morador da cidade de Muaná/PA e relatou que foi preso quando tentava adentrar nas
dependências do Camarodromo com um envelope contendo a droga e a quantia apreendida.Na
oportunidade, asseverou não ser traficante de drogas e sim um usuário de substancias entorpecentes, e
que droga apreendida tinha vindo da cidade de Belém e o dinheiro era fruto do seu trabalha em uma
granja do município.Disse também, não poder revelar a pessoa que teria encaminhado a droga e não
saber quanto teria custado o entorpecente encontrado com ele. Disse ainda, que a droga foi trazida para a
cidade de Muaná/PA em uma embarcação e que esta seria a segunda vez que estava sendo preso.Foi
protocolizado pedido de revogação da prisão preventiva e, após manifestação desfavorável do Ministério
Público, o pedido foi negado.O paciente foi denunciado pelo MP e nesta data foi recebida a denúncia e
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/09/2019, às 10:30hs.OParquetemitiu parecer
de conhecimento e denegação da ordem (Num. 1916168).É o relatório do necessário. VOTO A presente
ação constitucional, conforme o relatado acima, foi ajuizada com o escopo de alcançar a revogação de
constrição preventiva decretada ao paciente. Ocorre que, segundo consulta informal ao sistema de gestão
processual desta Egrégia Corte de Justiça (Libra),isso já se alcançou.Afinal, na data de 10/07/2019,
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posteriormente à inclusão em pauta deste feito para a presente sessão de julgamento, o impetrado decidiu
no aludido sentido, aplicando ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.Assim sendo, houve a
perda do objeto dowrit. Para melhor fundamentar:EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM
PEDIDO DE LIMINAR ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 ? PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA PELO JUÍZO
A QUO ? PERDA DO OBJETO ? ORDEM PREJUDICADA ? UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado
como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. Prisão preventiva relaxada pelo
Juízo a quo em decorrência do reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do paciente. 3.
Paciente posto em liberdade e patente perda do objeto da presente ordem. ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJPA, 2016.03919768-66, 165.123, Rel. MAIRTON MARQUES
CARNEIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em
2016-09-27) EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? ROUBO
MAJORADO ? REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ? PERDA DO OBJETO ? ORDEM
PREJUDICADA ? UNANIMIDADE.(TJ/PA, 2016.01248747-56, 157.687, Rel. MAIRTON MARQUES
CARNEIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-04-04, Publicado em
2016-04-06) EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGADA PELO JUÍZO. PEDIDO PREJUDICADO. 1. Tendo o processo chegado a termo, bem como
restituída a liberdade do paciente, não há mais o que se corrigido através da presente ação mandamental,
restando, assim, prejudicado o mérito da presente impetração. 3. ORDEM CONHECIDA E JULGADA
PREJUDICADA PELA PERDA DE OBJETO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2015.03964577-33, 152.409,
Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em
2015-10-19, Publicado em 2015-10-21)À vista do exposto,julgo prejudicada a ordem, determinando,
consequentemente, o arquivamento do feito.É o voto. Belém, 16/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0805799-63.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: DAVID DA COSTA
MOURA Participação: ADVOGADO Nome: SAMARA COELHO CRUZOAB: 5261/TO Participação:
ADVOGADO Nome: MAYSA CELIA DE SOUZA MAGALHAESOAB: 28245/PA Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE IRITUIAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGabinete do Desembargador Rômulo Nunes
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0805799-63.2019.8.14.0000Advogadas:MAYSA CÉLIA DE SOUZA
MAGALHÃES e SAMARA COELHO CRUZPaciente:DAVID DA COSTA MOURA DESPACHO Vistos, etc.
homologo por sentença o pedido de desistência para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.
Arquive-se. Belém. (PA), 15 de julho de 2019. Desembargador RÔMULO NUNESRelator  

 
 
 
Número do processo: 0804932-70.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: JOCIEL VIEIRA DOS
SANTOS Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)  -  0804932-
70.2019.8.14.0000PACIENTE: JOCIEL VIEIRA DOS SANTOSAUTORIDADE COATORA: 3ª VARA
CRIMINAL DE MARABÁRELATOR(A):Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
EMENTA ACÓRDÃO N.ºPROCESSO Nº: 0804932-70.2019.8.14.0000 ? PJEÓRGÃO JULGADOR:
SEÇÃO DE DIREITO PENALRECURSO:HABEAS CORPUSLIBERATÓRIO COM PEDIDO DE
LIMINAR.PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0002979-20.2019.8.14.0028COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA (3ª VARA CRIMINAL)PACIENTE: JOCIEL VIEIRA DOS SANTOSIMPETRANTE:
DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO (OAB/PA Nº16.066-B)IMPETRADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PARELATORA: DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.HOMICÍDIO TENTADO.REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.1.Descabe acolher a
argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em
desfavor do paciente,eis que a decisão ora combatida se encontra devidamente fundamentada nos
pressupostos do art. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da
Constituição Federal.2.Incabível na hipótese dos autos, aconversão da prisão em outras medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é
inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:?se tais delitos atentarem
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diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não
medidas cautelares alternativas.?(prisão e liberdade, são paulo: rt, 2011. 28.p.). 3.ORDEM DENEGADA.
Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordamos Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à
unanimidade, peladenegação da ordem,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sessão do
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 09 e encerrada às
14h00 do dia 11 do mês de Julho de 2019.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 09 de Julho de 2019. Desa.VÂNIA LÚCIA
SILVEIRA Relatora RELATÓRIO PROCESSO Nº: 0804932-70.2019.8.14.0000 ? PJEÓRGÃO
JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENALRECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO
DE LIMINARPROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0002979-20.2019.8.14.0028COMARCA DE
ORIGEM: MARABÁ/PA (3ª VARA CRIMINAL)PACIENTE: JOCIEL VIEIRA DOS SANTOSIMPETRANTE:
DEFENSOR PÚBLICO ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO (OAB/PA Nº 16.066-B)IMPETRADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PARELATORA: DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA RELATÓRIOTrata-se dehabeas corpusliberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor deem favor deJociel Vieira dos Santos, em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002979-20.2019.8.14.0028.Consta da impetração
que o paciente fora preso em flagrante, na data de19.03.2019, pela suposta prática do delito deHomicídio
Tentado, tipificado noart. 121, c/c art. 14, inciso II, do CPB, sendo que, na data de 21.03.2019, o flagrante
foi homologado e a prisão convertida em preventiva.Aduz o impetrante que o citadodecisumnão contém
motivação válida, estando lastreado em termos genéricos e hipotéticos, eis que o magistrado se limitou a
citar a necessidade da prisão cautelar do acusado com base na garantia da ordem pública, na
perplexidade causada na vizinhança e descrédito no sistema de persecução penal, além da garantia da
instrução processual, não demonstrando, de forma concreta, os fundamentos elencados no art. 312 do
CPP.Alega que, a autoridade dita coatora, além de se utilizar de expressões abstratas, não fundamentou,
suficientemente, o cabimento ou não da aplicação de medida cautelar diversa da prisão.Sustenta que, o
constrangimento ilegal se mostra flagrante, pois o Magistrado deveria ter analisado a possibilidade de
aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, antes de decretar a medida extrema.Requer, ao final,
aconcessão liminar dowrita fim de que seja revogada a decisão judicial que decretou a prisão preventiva
do denunciado,Jocie l  V ie i ra dos Santos,  com a expedição do respect ivo a lvará de
soltura.Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento desta Corte, pugna pela concessão da
ordem a fim de que sejaaplicada ao paciente medidas cautelares diversa da prisão. Nomérito, pleiteia pela
concessão definitiva da ordem.Liminar indeferida em 18.06.2019.Informações prestadas em 25.06.2019,
nos seguintes termos:?(...); Que no dia 10.04.2019, o Ministério Público ofertou denúncia contra o
paciente, pela suposta prática do crime descrito no art.121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 14, ambos do Código
Penal, perpetrado contra a vítima, Jaime Barbosa de Melo. Em síntese, narra a exordial que o paciente, no
dia 19.03.2019, foi à casa da vítima e chamou-a para fora identificando-se como ?Júnior?. Quando ela
abriu a porta da casa, o paciente, que portava duas facas na cintura, ameaçou-a dizendo que a mataria
caso não fosse comprar droga com ele. Diante da ameaça, a vítima saiu da residência e foi imobilizada
pelo paciente, que dizia que ela havia matado o irmão dele. Em seguida, ele a atingiu com um golpe de
faca nas costas. A vítima conseguiu se desvencilhar e atingiu o paciente com um golpe no tórax. Após, a
vítima entrou em sua residência e o paciente empreendeu fuga. (...). Na atual fase do processo aguarda-
se a realização de audiência de instrução designada para o dia 18.07.2019, às 10h. (...). Aproveito o
ensejo para justificar a manutenção do decreto de prisão do paciente, por entender presentes os requisitos
formais autorizadores da prisão preventiva, quais sejam materialidade do crime e indícios de autoria, haja
vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, especialmente a da testemunha, Ana Rúbia,
que disse que seu filho presenciou os fatos e ouviu o paciente afirmar que havia matado a vítima com uma
faca. Desse modo, vê-se que a conduta a ele imputada, caso provada em juízo, revelará que, por
vingança, tentou matar a vítima, por meio de dissimulação (identificando-se com outro nome para que a
vítima saísse de casa. A violência desmedida da suposta ação criminosa imputada ao paciente demonstra
a sua periculosidade, devendo-se preservar neste momento a ordem pública (salvaguardando a vida da
vítima.?(ID 1882820). Parecerda Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel,
peladenegaçãodowrit.(ID 1906727).É o relatório. VOTO VOTOPresentes os respectivos requisitos, admito
o processamento dowrit.Objetiva o impetrante a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, sob a
alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional.Inicialmente, cabe observar que a análise da
revogação da prisão preventiva se acha condicionada à verificação da hipótese fática especificamente
trazida a exame, não constituindo direito subjetivo absoluto e incondicional do requerente, cabendo ao
julgador, igualmente, verificar a presença de quaisquer dos requisitos da prisão cautelar.No caso em
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apreço, observo que o Magistrado de 1º Grau homologou o flagrante lavrado contra o paciente,
convertendo-o em prisão preventiva, para fins degarantia da ordem pública, ressaltando em sua decisão
apericulosidadedo custodiado e o perigo de reiteração da conduta, em caso de concessão da liberdade,
senão vejamos:?A custódia preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade do
suspeito, decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para
assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem
econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena. Nos termos do art. 312 da lei
de ritos penais, a prova da materialidade do delito se faz presente pelos depoimentos das testemunhas
colhidos na Delegacia de Polícia, inclusive da vítima. Os indícios de autoria estão presentes. Pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas se vê claramente a suposta conduta prejudicial do custodiado
de lesionar fisicamente a vítima, utilizando-se de uma faca. Aliado à materialidade do delito e aos indícios
de autoria, justifica a prisão, ainda, a perplexidade causada na vizinhança, que passa a deduzir que as
instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a
garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e
sentimentos de insegurança e impunidade). Saliento também que a constrição cautelar da liberdade é
necessária para garantia da instrução processual, pois testemunhas e vítima ainda não foram ouvidas em
juízo. Ademais, mostra-se temerário colocar em liberdade o flagranteado, quando a vítima sobreviveu e
ainda se recupera dos ferimentos supostamente provocados por ele. Assim, a medida incide também
como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas
previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a
redução dos índices de cometimento de infrações penais. (...). Concretamente, não é possível a liberdade
do custodiado, sendo grave e periculosa a conduta a ele imputada, pois supostamente foi até a residência
da vítima, obrigou-a a sair da residência dela, e depois deferiu-lhe golpes de faca pelas costas, tendo a
vítima sobrevivido em razão de haver entrado em luta corporal com o indiciado, e depois de ferida foi
levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico. A concessão da liberdade provisória, depois de
verificada a ocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, seria baseada num juízo
temerário, que não deve prosperar. Nesse passo, é irrelevante saber se o flagrado é primário, trabalhador,
ou se tem bons antecedentes e domicílio certo. Em face do exposto, 1. Diante de todo o exposto,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e acato a representação formulada pela autoridade
policial, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, e DECRETO A PRISÃO
PREVENTIVA de JOCIEL VIEIRA DOS SANTOS (natural Itupiranga/PA, nascido em 05/02/1974, Maria
Jacirene Vieira dos Santos, RG nº 6475062 - 2ª via ? PC/PA), já qualificado. SERVE A PRESENTE
DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E OFÍCIO.? Nesse contexto, vê-seque ofumus
comissi delictiencontra-se presente, pois restaram demonstrados osindícios suficientes de autoriae
amaterialidadedo fato, porquanto as testemunhas inquiridas na fase policial apontam o ora paciente como
autor do fato delituoso.Da mesma forma, opericulum libertatistambém restou comprovado pelagravidade
concreta do delitoe pelapericulosidadedemonstrada pelomodus operandina ação criminosa, supostamente
motivada por vingança e praticada mediante dissimulação. Some-se a isso, a necessidade de preservação
da integridade física da vítima, face à proximidade desta com o denunciado, que a atingiu com um golpe
de faca na porta de sua casa.Tais circunstâncias vêm reforçar, em sede dehabeas corpus, a necessidade
de manutenção da custódia cautelar do requerente, com vistas a evitar a reiteração da conduta criminosa
e assegurar aordem pública, de acordo com o disposto nos arts. 312 e 313 do CPP.Assim, não vislumbro,
no caso em apreço,ilegalidade na decisão ora combatida, a qual se encontra devidamente fundamentada
nos pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, atendendo, portanto, ao comando contido no art. 93, LX, da
Constituição Federal.Por conseguinte, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da
possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente,Jociel Vieira dos Santos.
Da conversão da prisão em medidas cautelares.Igualmente,resta incabível, na hipótese em apreço,
aconversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos
elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme
de Souza Nucci:?se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem
pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.?(Prisão e Liberdade, São Paulo:
RT, 2011. 28.p.)Diante do exposto,denegoa ordem impetrada,eis que não restou demonstrado o
constrangimento ilegal suscitado nos autos. É o voto.Belém/PA, 09 de Julho de 2019. Desa.VÂNIA LÚCIA
SILVEIRARelatora Belém, 15/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0804950-91.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: BENEDITO RICARDO
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GONCALVES LOPES Participação: ADVOGADO Nome: WILSON NEVES MONTEIROOAB: 68
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E
ADOLESCENTETRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) -
0804950-91.2019.8.14.0000PACIENTE: BENEDITO RICARDO GONCALVES LOPESAUTORIDADE
COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTERELATOR(A):Desembargadora
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA EMENTA ACÓRDÃO Nº.PROCESSO Nº: 0804950-
91.2019.8.14.0000 ?PJEÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENALRECURSO:HABEAS
CORPUSCOMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PAPACIENTE:BENEDITO RICARDO GONÇALVES
LOPESIMPETRANTE: ADV. WILSON NEVES MONTEIRO (OAB/PA Nº 7368)IMPETRADO: JUIZ DA 1ª
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E  ADOLESCENTES DA COMARCA DE
B E L É M / P A P R O C U R A D O R  D E  J U S T I Ç A :  D R .  L U I Z  C E S A R  T A V A R E S
BIBASRELATORA:DESEMBARGADORAVÂNIA LÚCIA SILVEIRA. EMENTA: HABEAS CORPUS.
ARTIGO 213, ART. 214 C/C 224, ALIENA ?A?, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIDO. PEDIDO PARA
RECORRER AO RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.1.
Restou evidenciado, após informações da autoridade coatora, que não houve prolação de sentença
condenatória, estando o processo ainda em fase instrutória;2. Outrossim, o Magistradoa quo, na data de
19.06.2019, revogou a prisão preventiva do paciente, e aplicou medidas cautelares diversas;3. Ordem não
conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. Acórdão, Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito
Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer dowrit, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora.Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.07.2019 e
término em 11.07.2019.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José
Ferreira Nunes. Belém/PA, 11 de julho de 2019. Desa.VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus em favor deBENEDITO RICARDO GONÇALVES LOPES, que, por meio de
advogado, impetrou a presente ordem, com fulcro no art. 5 º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os
arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora oJuízo de Direito da 1ª
Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/Pa.O impetrante informa que o
paciente se encontra preso desde o dia 11 de junho de 2019, em razão de ?condenação?, em processo
criminal que tramita pela 1ª Vara de crimes Contra Crianças e adolescentes da Comarca de Belém,
processo este que não era de seu conhecimento, instaurado no ano de 2007, sob a infringência dos arts.
224 e 225 do Código Penal.Suscita a nulidade da sentença, uma vez que o mesmo desconhecia que
estava sendo processado criminalmente pelos fatos narrados no referido processo, até a data de seu
recolhimento ao presidio.Argumenta ser pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a
qualquer processo crime, bem como que que o Acusado possui endereço certoPassagem Nossa Senhora
das Graças n.º 110,Bairro Marambaia, nesta cidade de Belém, Estado do Pará, onde mora há mais de 30
(trinta) anos neste mesmo endereço, trabalha na condição de pescador nesta Comarca, onde reside com
sua família, e preenche os requisitos do parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal.Acentua
que o paciente é indiciado em um processo criminal que insurgiu contra ele no ano de 2007, sob a
acusação de praticado atos ilícitos, fato este que por todos estes anos, não sabia e não recebeu quaisquer
intimações e ou notificações do Poder judiciário em tempo hábil para promover sua defesa no mesmo.Por
tais razões, requer que seja concedido ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença que
o condenou, assim permanecendo até o julgamento do recurso a ser impetrado por seu defensor, sendo,
por fim, expedido o alvará de soltura. Na data de 19.06.2019, não apreciei liminar, tendo em vista
inexistência de tal pedido, e solicitei informações à autoridade apontada como coatora.O M.M. Juíza quo,
prestou informações em 25.06.2019, esclarecendo, dentre outros fatos, o seguinte: ? (...) - O paciente
formulou pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 14/06/2019, por intermédio de
advogada particular, o qual foi acolhido por este Juízo, por meio de decisão proferida no dia 19/06/2019,
tendo sido a prisão revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão;- Em seguida, foi
expedido o respectivo Alvará de soltura, na data supracitada, bem como assinado o Termo de
Compromisso pelo Paciente, em 24/06/2019. (...)?. NestaSuperior Instância, o Procurador de Justiça Luiz
Cesar Tavares Bibas opina pelonão conhecimentodowrit. VOTO Analisando detidamente oWrit, verifiquei
que os pleitos intentados pelo impetrante não devem ser conhecidos, pois conforme esclarecimentos da
autoridade coatora, ainda não houve prolação de sentença, estando o processo em fase de instrução,
vejamos:?(...) o processo encontra em fase de instrução e julgamento, com produção antecipada de
provas, tendo sido julgado, de modo que não pode haver declaração de nulidade de ato não praticado;
(...)?. Outrossim, não há como o paciente recorrer em liberdade, tendo em vista que, como dito alhures,
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inexiste sentença penal condenatória prolatada.Ademais, o Magistradoa quo, também informou que foi
deferido o pedido de revogação de preventiva em favor do paciente, na data de 19.06.2019, e aplicadas
medidas cautelares, assim: ?(...) - O paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva,
protocolado em 14/06/2019, por intermédio de advogada particular, o qual foi acolhido por este Juízo, por
meio de decisão proferida no dia 19/06/2019, tendo sido a prisão revogada e aplicadas medidas cautelares
diversas da prisão;- Em seguida, foi expedido o respectivo Alvará de soltura, na data supracitada, bem
como assinado o Termo de Compromisso pelo Paciente, em 24/06/2019. (...)?. Desta forma,não
conheçodo presentemandamus. É O VOTO. Belém/PA, 11de julho de 2019. Desa.VÂNIA LÚCIA
SILVEIRARelatora Belém, 12/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0804915-34.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: MARILUCE MACIEL
RAMOS Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO PINHEIRO QUARESMAOAB: 23727/PA
Participação: ADVOGADO Nome: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTAOAB: 23083/PA Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA
DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) -
0804915-34.2019.8.14.0000PACIENTE: MARILUCE MACIEL RAMOSAUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁRELATOR(A):Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR EMENTA PROCESSUAL PENAL ? EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EMHABEAS CORPUS? CONTRARIEDADE E OMISSÃO ? PROCEDÊNCIA ? REVENDO
A DECISÃO EMBARGADA, OBSERVO QUE NA AÇÃO PRINCIPAL NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DOS
PATRONOS LEGALMENTE CONSTITUÍDOS PELA PACIENTE PARA APRESENTAREM MEMORIAIS
FINAIS E, ALÉM DISSO, O DEFENSOR DATIVO CONSTITUÍDO SOMENTE PARA A DEFESA DO
CORRÉU, EMBORA TENHA ACRESCENTADO O NOME DA RÉ NOS MEMORIAIS FINAIS, NÃO FOI
DESIGNADO PARA A SUA DEFESA, NEM PELO JUÍZO E NEM PELA ACUSADA E AINDA QUE
HOUVESSE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS E ESTES NÃO APRESENTASSEM OS
MEMORIAIS, DEVERIA SER OPORTUNIZADO À RÉ MANIFESTAR-SE, COMO ORIENTA O
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA"EM RESPEITO ÀS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESTA CORTE SUPERIOR DE
JUSTIÇA TEM DECIDIDO QUE, VERIFICADA A INÉRCIA DO PROFISSIONAL CONSTITUÍDO,
CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA A NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR DATIVO SEM QUE
ANTES SEJA DADA OPORTUNIDADE AO ACUSADO CONSTITUIR NOVO ADVOGADO DE SUA
CONFIANÇA" (HC N.º 291.118/RR, REL. MIN. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJE 14/8/2014). E
ACRESCENTA O ARESTO ?NO CASO, O ADVOGADO CONSTITUÍDO DO RECORRENTE FOI
INTIMADO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, QUEDANDO-SE INERTE, TENDO O
MAGISTRADO, EM SEGUIDA, PROCEDIDO DIRETAMENTE À NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC
PARA A SUA REALIZAÇÃO SEM, CONTUDO, INTIMAR PREVIAMENTE O RÉU A FIM DE SER-LHE
DEFERIDA OPORTUNIDADE DE EXERCER O SEU DIREITO DE NOMEAR OUTRO PATRONO,
CONFIGURANDO-SE, ASSIM, O CERCEAMENTO DE DEFESA?. POR ANALOGIA. PRECEDENTE DO
STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO
CRIMINAL DESDE A INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS SOMENTE EM
RELAÇÃO À PACIENTE E, RESTITUÍDO O STATUS QUO ANTE, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO
COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA A RÉ SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTEJA PRESA -
UNÂNIMEACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas,
por unanimidade, em acolher os embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.Sala das
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de Julho do ano de dois mil e
dezenove. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR ? RELATOR -MARILUCE MACIEL RAMOS,
qualificada nos autos, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando omissão e contrariedade do v.
Acórdão - id 1907775.A embargante discorre que suadefesa impetrou ordem deHABEAS
CORPUSREPRESSIVO COM PEDIDO DE LIMINAR para desconstituir o trânsito em julgado da sentençaa
quo, declarando a nulidade a partir da decisão de apresentação de memoriais, haja vista que o d. Juízo de
Direito da Vara Única de Concórdia do Pará, autoridade impetrada, nomeou defensor ?ad hoc?, mesmo a
paciente possuindo procuradores judiciais devidamente habilitados nos autos, os quais não foram
intimados da condenação e nem tampouco da prolação da sentença que, inclusive, concedeu o direito da
ré de apelar em liberdade.Diz que seus patronos habilitados sequer foram intimados para apresentação de
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memoriais; por isso, em razão da nulidade, pediu a expedição do contramandado de prisão e, por
corolário, o alvará de soltura, haja vista que diante dos equívocos processuais a paciente estava
cautelarmente custodiada há mais de (01) um ano e (08) oito meses.Argumenta que a v. decisão
embargada concedeu a ordem; porém,data máxima vênia, ao contrário do que aduz o v. acórdão, não
eram os patronos subscritores da ordem que estavam regularmente habilitados nos autos, pois quem eram
os patronos judiciais da paciente, à época, no processo, eram os nobres causídicos - Dr. Emmanoel Ilko
Carvalho Oliveira OAB/PA 13742 e Dr. João Gaspar OAB/PA 4830, os quais inclusive participaram da
audiência de instrução e julgamento naquela Comarca, onde a audiência de continuação foi realizada após
quatro aprazamentos em razão da não apresentação do preso ?Samclair? por diversas razões, sendo
concluída no dia 29.11.2018 (fls. 287 dos autos originais), onde foi determinada a intimação das partes
para apresentação de memoriais escritos, o que inocorreu.Segundo os impetrantes, denota-se da leitura
dos autos e da integral documentação anexa a esse, que o processo na fase do art. 403 do CPP, ao
retornar do Ministério Público com os memoriais escritos juntados; não houve ali, a intimação pessoal dos
patronos judiciais que estavam devidamente habilitados no processo para a apresentação dos memoriais
escritos, o que causou grande prejuízos à defesa da ora paciente, haja vista que eram os advogados que
estavam acompanhando o processo e já possuíam toda uma estratégia de defesa alinhada, inclusive para
apresentação das alegações finais.Refere que, equivocadamente houve a apresentação dos memorais
finais por advogado nomeado por aquele Juízo (ad hoc), sequer conhecido da paciente ou com ela tivesse
ao menos tratado sobre a acusação lhe imputada.Alega que, com a publicação da sentença condenatória,
o único advogado que estava cadastrado no sistema LIBRA era o que apresentou os memoriais por
determinação daquele Juízo impetrado, o que desde lá entende a defesa, causou, enormes prejuízos
processuais à paciente, conforme amplamente comprovado nos autos digitalizados na íntegra.Em relação
à omissão, diz quenão existe no v. acórdão sequer menção sobre o pedido de revogação de prisão feito
em favor da paciente, como pedido principal.Quanto à contrariedade, alega que diferentemente do que foi
inicialmente requerido pela defesa nestehabeas corpuse do entendimento da d. Procuradoria de Justiça,
entendeu pelo reconhecimento de nulidade tão somente da intimação da sentença, todavia, restou
amplamente comprovado nos autos de que o prejuízo da paciente se deu desde a nomeação de advogado
dativo para a apresentação de memoriais.Por fim, requer o acolhimento dos embargos, sanando-se a
omissão e a contrariedade ao norte mencionadas, reconhecendo-se a nulidade processual desde a
nomeação do defensor dativo nos autos principais para a apresentação de memoriais finais, expedindo-se
o competente alvará de soltura em favor da paciente, por estar custodiada preventivamente há mais tempo
que determina a Lei e devido aos equívocos processuais.É o Relatório. VOTO O EXMO. SR. DES.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR ? RELATOR ? Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARILUCE MACIEL RAMOS e, revendo os
termos da veneranda decisão embargada comparada às peças processuais da ação principal digitalizadas
na íntegra, reformulo o meu entendimento, pontuando:Deveras a paciente constituiu regularmente na ação
principal como seus advogados, o Dr. João Gaspar ? OAB/PA nº 4.830 para patrocinar a sua causa (id
1850366), inclusive, tendo ele apresentado resposta à acusação arrolando testemunhas (id 1850369); o
Dr. Emmanoel I. Carvalho Oliveira ? OAB/PA 13.742 (apud acta)? id 1850376 e até contratado
formalmente os serviços advocatícios do Dr. Márcio de Oliveira Landin ? OAB/PA 17.523 ? id 1850372,
demonstrando a preocupação de ser defendida por advogado por ela constituído.Todavia, observo pelo
despacho judicial - id 1850375 ? p. 21, que foi nomeado defensor dativo apenas para o corréu (Samclair
Reis) defendido pela Defensoria Pública, inclusive tendo sido arbitrado honorários a ser suportado pelo
Estado do Pará no importe de R$1.776,00 (um mil, setecentos e setenta e seis reais) pelo ato de
defesa.Portanto, em que pese o defensor dativo tenha nominado no memorial final também a paciente,
não estava habilitado para a sua defesa nem mesmo como dativo, o que deixa clara a inexistência de
memoriais finais de defesa da paciente, por corolário, sem efeito a sentença condenatória que macula a
sua ampla defesa.A nulidade processual desde a intimação nos autos principais para a apresentação de
memoriais finais é patente, pois não houve intimação dos advogados constituídos e nem, se fosse o caso,
da ré para constituir novo patrono ou optar por defensor dativo ou da Defensoria Pública do Estado do
Pará, tendo em vista o irreparável prejuízo que resultou em sua condenação, em ofensa à garantia
constitucional da ampla defesa. Por analogia à matéria cita-se o precedente:PROCESSO PENAL.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES FINAIS. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFENSOR
CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR AD HOC.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO.
NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1."Em
respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, esta Corte Superior de Justiça
tem decidido que, verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a
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nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo
advogado de sua confiança" (HC n.º 291.118/RR, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, Dje 14/8/2014).
2. No caso, o advogado constituído do recorrente foi intimado para apresentação das alegações finais,
quedando-se inerte, tendo o Magistrado, em seguida, procedido diretamente à nomeação de defensor ad
hoc para a sua realização sem, contudo, intimar previamente o réu a fim de ser-lhe deferida oportunidade
de exercer o seu direito de nomear outro patrono, configurando-se, assim, o cerceamento de defesa. 3.
Recurso em habeas corpus provido para declarar a nulidade do processo criminal desde a nomeação do
defensor dativo para a apresentação das alegações finais.(STJ - RHC 40.749/AM, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Pub. no DJe de 23/02/2016). Grifo. Não se discute
quanto à nulidade do ato e o prejuízo à paciente.O d. Juízo de Direito impetrado, ao proferir a sentença
condenatória, declinou para a paciente: ?Em razão da ré estar em liberdade, tem o direito de permanecer
assim até o trânsito em julgado da sentença, visto que não surgiu fato novo que demandasse nova prisão
cautelar?.(id 1850375 ? p. 33) em que pese este relator não ter localizado nos autos digitalizados o alvará
de soltura da ré antes da sentença e nem as informações do impetrado suprem esta dúvida, restituo
ostatus quo antee se a paciente estava em liberdade nesta ação, assim permanecerá com a renovação
dos atos processuais anulados.Pelo exposto, acolho os embargos para manter a concessão da ordem
deHabeas Corpusjulgada por este Colegiado e decretar a nulidade processual parcial da ação principal
desde a intimação da defesa para a apresentação de memoriais finais somente em relação à ré-paciente,
uma vez que possui advogados constituídos no feito e, restituindo ostatus quo ante,determino a expedição
do competente alvará de soltura à paciente, se por outro motivo não esteja presa, ressaltando que este
relator tem conhecimento de que a ré responde por outros delitos, em outra comarca, inclusive lhe foi
denegada a ordem no HC nº0805885-68.2018.8.14.0000,da relatoria do e. Des. Rômulo Nunes por tais
delitos.É como Voto.Sessão Ordinária de, 15 de Julho de 2019 Belém, 16/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0804795-88.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: FÁBIO DA SILVA
BEZERRA Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE
BENEVIDESTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) -
0804795-88.2019.8.14.0000PACIENTE: FÁBIO DA SILVA BEZERRAAUTORIDADE COATORA: JUIZO
DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDESRELATOR(A):Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA HABEAS CORPUS.CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.EXCESSO DE
PRAZOPARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. O ARTIGO 51 DA
MESMA LEI PRESCREVE QUE O INQUÉRITO POLICIAL SERÁ CONCLUÍDO NO PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS, SE O INDICIADO ESTIVER PRESO. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO EMCURSO
NORMAL.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. OMODUS
OPERANDIPRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA,
PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FALTA DE
F U N D A M E N T A Ç Ã O  N A  D E C R E T A Ç Ã O  D E  P R I S Ã O  P R E V E N T I V A .
IMPROCEDÊNCIA.DECISUMFUNDAMENTADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA DO COACTO.FALTA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DEHABEAS
CORPUS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08
DO TJPA.ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.DECISÃO UNÂNIME.
1. Excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente foi preso preventivamente
em05/06/2019. Tal arguição não encontra guarida no presentewrit, pois a Lei nº 11.343/2006, em seu
artigo 51, prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a autoridade policial concluir o inquérito policial do
indiciado preso. Colhe-se dos autos que o inquérito já fora concluído e os autos já foram encaminhados ao
Ministério Público para as providências que entender cabíveis, não havendo, portanto, constrangimento
ilegal;2. O impetrante alega falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de ausência de
fundamentação na decretação da medida extrema, porém a custódia cautelar está fundamentada
principalmente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, também pelas graves
consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade; 3. Quanto a alegação de ausência
de indícios de autoria, tal suplica não merece prosperar, pois oHabeas Corpustem rito célere e cognição
sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto; 4. As qualidades
pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem deHabeas Corpus, mormente quando
estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;
5. Ordem parcialmente conhecida e nesta partedenegada. Decisãounânime. A C O R D Ã O Vistos,
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relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por
unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e nesta partedenegar, tudo na conformidade do voto do
relator. Julgamento presidido peloExcelentíssimo Senhor DesembargadorRaimundo Holanda Reis. Belém.
(PA), 11 de julho de 2019. DesembargadorRÔMULO NUNESRelator RELATÓRIO Cuida-se deHabeas
CorpusLiberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelaDefensora Pública Drª. Lisianne de Sá Rochaem
favor do pacienteFábio da Silva Bezerra, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei
11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Benevides.Aduz a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seustatus libertatispor:
a) excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente foi preso preventivamente
em05/06/2019; b) falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) ausência de fundamentação
na decretação de prisão preventiva; d) carência de indícios de autoria; e) qualidades pessoais favoráveis.
Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de
soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.A medida liminar
requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos(Id. Doc. 1851631). O
Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. VOTO Consta dos
autos que, no dia05/06/2019, por volta das 15H00, policiais militares encontravam-se realizando
policiamento ostensivo no município de Benevides, quando ao passarem pela Rua Cruz Altino, Bairro
Independente, avistaram algumas pessoas em atitude suspeita, sendo que ao perceberem a aproximação
da Policia Militar saíram correndo, porém conseguiram deter uma das pessoas que estavam no local, o
nacional identificado comoFábio da Silva Bezerra, com o qual foi encontrado um saco plástico contendo 11
(onze) invólucros "OXI" e a quantia de R$ 10,00 (dez reais). DO EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO DA CULPAExcesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente foi
preso preventivamente em05/06/2019. Tal arguição não encontra guarida no presentewrit, pois a Lei nº
11.343/2006, em seu artigo 51, prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a autoridade policial concluir o
inquérito policial do indiciado preso. Colhe-se dos autos que o inquérito já fora concluído e os autos já
foram encaminhados ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis, não havendo,
portanto, constrangimento ilegal. DA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVAA
decisão do Juízo está fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir
à ordem pública e da instrução processual, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há
também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisãoin verbis:[...]Quanto às
deliberações quanto à prisão e/ou medidas alternativas à mesma, há razão para não concessão de
liberdade provisória ao autuado, existindo requisitos e fundamentos à prisão preventiva, com a
impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 312, 316, 282, § 6º e 310,
caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no
boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas (CPP, art. 312, caput). No presente fato, o
flagranteado está sendo acusado de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e é sancionado com
pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Existem indícios de que o conduzido seja o
autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele
como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não
corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do
conduzido é imprescindível para a salvaguarda da ordem pública, da regular instrução processual e da
aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do crime ao qual o acusado teria praticado. Mesmo
apresentados documento de identificação do flagranteado e comprovante de residência, e inobstante os
relevantes fundamentos da Defensoria Pública, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar
típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a
consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, o
custodiado não demonstra condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem
acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Como bem relevado pelo Ministério
Público, ao menos no presente momento processual, o mesmo não apresenta condições de aguardar o
processo em liberdade, nada impedindo a revisão de tais condições em outra oportunidade. DIANTE DE
TODO O EXPOSTO e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312 e 315 do CPP, converto a prisão em
flagrante de FABIO DA SILVA BEZERRA em PRISÃO PREVENTIVA. Serve a presente decisão como
Mandado de Prisão Preventiva.[...] Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora
hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do
paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que
o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade. QUANTO À NEGATIVA DE AUTORIA.O impetrante
alega falta de indícios de autoria.No entanto, tal alegação é impertinente, pois tal alegação não pode ser
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enfrentada em sede deHabeas Corpuspor demandar aprofundado exame de prova. DAS QUALIDADES
PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO.No que diz
respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas nowrit, verifica-se que as mesmas não são
suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do
TJ/PA:?As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente
quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva?. Ante o exposto, acompanhandoo parecer
ministerial, voto pelo conhecimento parcial e na parte conhecidadenego a ordem, tudo nos termos da
fundamentação. É o meu voto. Belém. (PA), 11 de julho de 2019. DesembargadorRÔMULO
NUNESRelator Belém, 16/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0807348-45.2018.8.14.0000 Participação: IMPETRANTE Nome: LUIZ CARLOS
CORREA DE FREITAS Participação: ADVOGADO Nome: JADER BENEDITO DA PAIXAO RIBEIROOAB:
1121600A/PA Participação: IMPETRADO Nome: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO
JÚRI DE BELÉMPROCESSO N. 0807348-45.2018.814.0000 (PJ-e)RECURSO ESPECIAL EM MANDADO
DE SEGURANÇARECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRECORRIDO: LUIZ
CARLOS CORREA DE FREITAS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça,
nos termos da decisão registrada sob o ID 1271012, considerando que não houve desistência recursal,
conforme manifestação juntada sob o ID 1834634, bem como porque esgotada a prestação jurisdicional de
competência da instância ordinária. À Secretaria, para cumprimento. Belém/PA, 26 de junho de 2019.
DesembargadoraCÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIROVice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará  

 
 
 
Número do processo: 0805858-51.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: CLEYTON
VASCONCELOS ANDRADE Participação: ADVOGADO Nome: ANA CAROLINA DA ROCHA
MOREIRAOAB: 25723/PA Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZ DA VARA UNICA DE
OEIRAS DO PARATribunal de Justiça do Pará - 2º GrauHABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO
DE LIMINARÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENALPROCESSO N°:0805858-
51.2019.8.14.0000PACIENTE: CLEYTON VASCONCELOS ANDRADEIMPETRANTE: ANA CAROLINA
DA ROCHA MOREIRAAUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARATrata-se
da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor
de CLEYTON VASCONCELOS ANDRADE, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I
do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA.O impetrante informa
que, em desfavor do paciente, existe imputação de prática de condutas que, em tese, se amoldam ao tipo
penal descritivo do art. 157, §2º, I e II do CP, vez que, na data de 10 de junho de 2017, quando contava
ainda com 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de idade, teria invadido uma residência, acompanhado
de comparsas e portando arma de fogo, ocasião em que foram subtraídos diversos bens pessoais ali
existentes.Alega, em síntese, que as provas coletadas em audiência de instrução e julgamento não
permitem que se conclua pela autoria delitiva do paciente e, ainda, que restou inobservado o comando
legal do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que a autoridade inquinada coatora não
teria, em sua decisão, demonstrado a imprescindibilidade da medida segregacional ou, ainda, a
inaplicabilidade de outras medidas cautelares, sustentando a ocorrência de verdadeiro silêncio na
fundamentação exarada pelo juízo coator.Pede a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação,
para que o paciente seja posto em liberdade.Da análise do que consta dos autos, não constato, de pronto,
os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, a demonstrar evidência de ilegalidade ou de
abuso de poder, razão pela qual indefiro a medida liminar pleiteada.Conforme dispõe a Portaria n.º
0368/2009-GP, solicite-se, de ordem e através de e-mail, informações à autoridade apontada coatora,
acerca das razões suscitadas pelo impetrante, as quais devem ser prestadas nos termos do provimento
conjunto n° 008/2017-CJRMB/CJCI, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas..Prestadas as informações,
encaminhem-se os autos ao Ministério Público.Caso contrário, determino que a Secretaria reitere o pleito
de informações, advertindo aos magistrados quanto as sanções do paragrafo único do art. 1° do
provimento conjunto n° 008/2017-CJRMB/CJCI, após, retornem-me para as providências cabíveis.15 de
julho de 2019 Des. RONALDOMARQUESVALLERelator  
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Número do processo: 0802141-31.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: PAULO LISBOA DA
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOROAB: 017199/PA
Participação: ADVOGADO Nome: MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJOOAB: 10781/PA Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ITUPIRANGAPROCESSO N. º: 0802141-31.2019.814.0000 (PJ-e)RECURSO ESPECIALRECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRECORRIDO: PAULO LISBOA COSTA DECISÃO
OMinistério Público do Estado do Pará,com fundamento na alíneaado inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, interpôsrecurso especial(ID 1728623), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Just iça do Estado do Pará,  cuja ementa tem o seguinte teor :?CRIMINAL. HABEAS
CORPUS.CONCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA: AUSENTE JUSTA CAUSA PARA O CONFINAMENTO
? EXTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO ? PRECEDENTES - INTENÇÃO DE
COLABORAR COM A JUSTIÇA, SOMADOS ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NO CASO,
SEM ANTECEDENTES, RESIDENTE NO DISTRITO DA CULPA, FUNCIONÁRIO PÚBLICO (POLICIAL
CIVIL), DEMONSTRANDO QUE, SOLTO, NÃO REPRESENTA RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL, OU A ORDEM PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO ? POSSIBILIDADE, ANTE AO CASO CONCRETO APRESENTADO. ORDEM
CONCEDIDA. MAIORIA?. Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o
disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que, mesmo presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, esta foi revogada. Alegou, ainda, a não incidência dos óbices
mencionados nos enunciados 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, e 284 do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, asseverou queas medidas cautelares diversas da prisão se mostram inapropriadas no caso, ?pois,
conforme informações judiciais, o recorrido estava ameaçando/intimidando várias vítimas/testemunhas
para fins ilícitos durante a instrução processual?(sic, fl. 12, ID 1728623). Apresentaram-se contrarrazões
(ID 1787930).É o relatório. Decido.Os requisitos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos,
especialmente os relativos à tempestividade, ao exaurimento da instância, à legitimidade da parte, à
regularidade da representação, ao interesse recursal e ao preparo, assim como foi atendido o disposto nos
arts. 1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil.Além disso, a tese alegada pelo recorrente é razoável,
amoldando-se a impugnação ao disposto no art. 105, III, da Constituição Federal. Também foram
impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, salvo melhor juízo do tribunal
competente para julgar o recurso (art. 255, § 4º, I, do Regimento Interno do STJ).Sendo assim,admito o
recurso especial(art. 1.030, V, do CPC).Remeta-se o feito ao Superior Tribunal de Justiça.Publique-se.
Intimem-se.Belém/PA, 26 de junho de 2019. DesembargadoraCÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIROVice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará  

 
 
 
Número do processo: 0804631-26.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: SEBASTIAO CIMI
PINHEIRO SOARES Participação: ADVOGADO Nome: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
RODRIGUESOAB: 579 Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: Juízo de Direito da Vara única de
Aurora do ParáTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) -
0804631-26.2019.8.14.0000PACIENTE: SEBASTIAO CIMI PINHEIRO SOARESAUTORIDADE
COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁRELATOR(A):Desembargadora
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA EMENTA ACÓRDÃO N°:PROCESSO Nº: 0804631-
26.2019.8.14.0000ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENALRECURSO: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE L IMINARCOMARCA:  AURORA DO PARÁ (VARA
ÚNICA)IMPETRANTE: ADV. LUIS CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUESIMPETRADO: MM. JUÍZO
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁPACIENTE: SEBASTIÃO CIMI
PINHEIRO SOARESPROCURADORA DE JUSTIÇA: DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTELRELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II
E IV, C/C ART. 14, INCISO II E ARTS. 70 e 73, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE
OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.1. Incabível a assertiva
de ausência de requisitos legais para a decretação da custódia preventiva do paciente, quando presentes
nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de
garantia da ordem pública ? pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do
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agente, revelada pelomodus operandi, pela natureza do crime em tela e pela reiteração delitiva.2. Pouco
importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e
residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem,
nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de
outras medidas cautelares.3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade,DENEGARa ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora.Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias do
mês de julho e finalizada aos onze dias do mês de julho de 2019.Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.Belém/PA, 11 de julho de 2019.
Desa.VÂNIA LÚCIA SILVEIRARelatora RELATÓRIO Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido
de liminar em favor de SEBASTIÃO CIMI PINHEIRO SOARES,em razão de ato do MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Aurora do Pará.Consta daimpetraçãoque o paciente foipreso em flagranteno
dia05.03.2019,prisão esta homologada e posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter
supostamente cometido o crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, com
incidência das regras dos arts. 70 e 73, todos do CPB.Alega o impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal em razão daausência dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar,visto
que inexistem, nos autos, elementos concretos a indicar que a sua liberdade ofereça riscos à garantia da
ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal. Afirma que,
não obstante a existência de condições subjetivas favoráveis, eis que o paciente é primário, possui bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, seu pedido de revogação da custódia preventiva foi
indeferido por aquele magistrado.Requer a concessãoliminardowrit, a fim de que a prisão do coacto seja
revogada, expedindo-se o competentealvará de soltura, ou que lhe sejamimpostasas medidas cautelares
constantes do art. 319 do CPP, pela suficiência e adequação das referidas medidas ao presente caso.
Nomérito, pugna pela concessão definitiva da ordem em favor do mesmo.A liminar foi indeferida ante a
ausência de seus requisitos indispensáveis.Solicitadas asinformações da autoridade coatora, esta
esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06.03.2019, tendo sido convertida em
custódia preventiva. Posteriormente, em 19.03.2019, foi denunciado como incurso nas sanções do art.
121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, com incidência das regras dos arts. 70 e 73, todos do
CPB.Assevera que a exordial foi recebida em 26.03.2019, sendo o réu citado para apresentar resposta à
acusação, oferecida em 03.05.2019.Por fim, ressalta que, não sendo caso de absolvição sumária, foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16.07.2019.NestaSuperior Instância, a
Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina peladenegaçãodowrit.É o relatório. VOTO Da
análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrantenão têm procedência.Cinge-se owrità
alegação deausência dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar,visto que inexistem, nos
autos, elementos concretos a indicar que a sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao
regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal. Afirma que, não obstante a
existência de condições subjetivas favoráveis, eis que o paciente é primário, possui bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, seu pedido de revogação da custódia preventiva foi indeferido por aquele
magistrado.Leia-se trecho do decreto preventivo exarado pelo Juiza quo: ?(...) Ante o acima exposto,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito lavrado contra SEBASTIÃO CIMI PINHEIRO SOARES
eis que preenchidos os requisitos previstos no art. 302 e ss. do CPP.Apesar das inovações trazidas pela
Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares diversas da prisão, tenho que, no caso dos
autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do autuado em cárcere, mediante a
decretação de sua prisão cautelar.Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma
das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua
decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.Assim é que, em seu art. 312,
o CPP determina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.Insta salientar, por fim, que os indícios
de autoria e a materialidade do delito estão demonstrados nos autos através dos depoimentos das
testemunhas, bem como com o interrogatório do indiciado.Ademais, comportamentos dessa natureza são
graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam profunda revolta e indignação da comunidade
local, o que acaba por abalar a ordem pública.Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão
preventiva da autuada (arts.312 e 313, CPP) - e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou
insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a
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liberdade provisória.Nesse passo, o indiciado irá permanecer preso, com o intuito de garantir a ordem
pública que restou abalada devido à prática do delito, de modo a impedir a constante repetição de atos
nocivos, como os noticiados nos autos, que trazem intranquilidade à população. Bem como, por
conveniência da instrução criminal, visto que esta ainda está no seu início, podendo este encontrar-se em
local de difícil acesso ao Poder Judiciário, frustrando as intimações Judiciais.Ante o exposto, CONVERTO
A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 312 (garantia da
ordem pública e conveniência da instrução processual) e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve
o art.310, inciso II, do Código de Processo Penal. (...)? Verifica-se, dessa decisão, bem como, dos
documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato,
faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a
periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e a denúncia, em
05/03/2019, o ora paciente teria tentado ceifar a vida das vítimas Ilson Carlos Firmino dos Santos e Paulo
Roberto dos Anjos, mediante disparos de arma de fogo. O paciente e a primeira vítima ? Ilson Carlos ?
estariam em um festejo de carnaval, dentro de um bar, quando Ilson, o qual estava dançando, sob o efeito
de álcool, teria esbarrado, acidentalmente, na mesa onde se encontrava o paciente, que revidou
empurrando o ofendido ao chão. Ato contínuo, o acusado dirigiu-se ao seu carro e buscou uma arma de
fogo municiada com 08 (oito) projéteis intactos, patrimônio da Polícia Militar do Estado do Pará, coberta
por um pano, e retornou ao bar, desferindo um disparo na barriga de Ilson, a qual, em virtude do volume
alto do som do bar, assim como por se encontrar embriagado, continuou dançando pelo salão, sem
perceber que havia sido atingido pelo disparo.Populares presentes naquele local, ao notarem que a vítima
estava ferida, retiraram-na do local, para buscar socorro, enquanto o paciente teria se dirigido, juntamente
com seu filho, ao seu carro, manobrado-o bruscamente com um ?cavalo de pau?, em direção ao carro
onde a vítima se encontrava, indicando que daria continuidade ao seu intento criminoso.Nesse intervalo, a
segunda vítima, Paulo Roberto, teria chegado para socorrer Ilson, momento em que ouviu seu irmão,
identificado como Ediego dos Anjos, gritar:?Ei! Vai te atirar!?,tendo virado-se rapidamente, e apenas
escutado o disparo da arma de fogo, já de seu veículo.Ressalta a autoridade judicial, ainda, que Paulo
Roberto sentiu um forte ardor na região de seu braço esquerdo, abaixo da axila, e percebeu que havia sido
atingido, tendo conseguido, porém, observar o carro do acusado indo embora. Ambos os ofendidos foram
encaminhados, de ambulância, a um hospital local.Desse modo, incabível a assertiva de que não existem
motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da
mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como
também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão
domodus operandie da natureza do delito.Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade
presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a
respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que o mesmo representa para a sociedade, dada a
sua reiteração delitiva, haja vista a informação judicial, comprovada pela Certidão de Antecedentes
Criminais (documento de Id. 1836929 ? págs. 10/11), donde se vê que o réu responde a outro processo
criminal.Na mesma esteira: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR
ATOS INFRACIONAIS GRAVES. RISCO DE REITERAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A privação
antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da
CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo
vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No presente caso, a prisão preventiva
está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente,
evidenciada (i) pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto possui inúmeros registros pela
prática de atos infracionais graves (equiparados a receptações, furto, roubo simples e circunstanciado,
homicídio simples e auto-acusação falsa) e (ii) pela gravidade da conduta (agredir a vítima, em duas
oportunidades, com chutes, golpes com objeto contundente, puxão de cabelo, enforcamento e queimadura
com cigarro. Além disso, manteve duas adolescentes trancadas na residência de um amigo, onde foi
surpreendido consumindo bebida alcoólica e entorpecentes com as mesmas). A prisão preventiva,
portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 3. Embora o registro de ato infracional
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não possa ser utilizado para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados
crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já
suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedentes.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua
insuficiência para acautelar a ordem pública. 5. Recurso improvido. (STJ - RHC 93.984/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELOS CRIME DE
AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MODUS OPERANDI (19 FACADAS).
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo pacífico
entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma
aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em
vista as peculiaridades do caso. 2. As peculiaridades do caso concreto, a saber, paciente preso em outro
estado da federação, que necessitou ser recambiado para o estado de São Paulo e, ainda, iniciada a
instrução do processo, a insistência da defesa na oitiva de testemunhas, não indicam que tenha havido
desídia do Judiciário ou do Ministério Público no impulsionamento da ação penal. 3. Não é ilegal a
manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta
do agente, revelada pelo modus operandi (19 facadas) e, ainda, pelo fato de ele ter respondido a outras
ações penais também no âmbito da violência doméstica e familiar. 4. Ordem denegada. (STJ - HC
419.655/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe
02/04/2018) Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições
subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós,
a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão
preventiva,não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, até porque a segurança, a
ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme
leciona Guilherme de Souza Nucci:?se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública
(garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.?(Prisão e
Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está
em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP.Ante o exposto, acompanhando o parecer
ministerial, DENEGO a ordem impetrada.É o voto.Belém/PA, 11 de julho de 2019. Desa.VÂNIA LÚCIA
SILVEIRARelatora Belém, 12/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0805061-75.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: DANIEL DA SILVA E
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: OSMAR RAFAEL DE LIMA FREIREOAB: 21837/PA
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA
MILITARTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) -
0805061-75.2019.8.14.0000PACIENTE: DANIEL DA SILVA E SILVAAUTORIDADE COATORA: JUIZO DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITARRELATOR(A):Desembargador MAIRTON MARQUES
CARNEIRO EMENTA EMENTA:HABEAS CORPUS? CÓDIGO PENAL MILITAR ? ROUBO
QUALIFICADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM EM RAZÃO DA
MESMA VEICULAR ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR ? PRELIMINAR
MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA ? UNANIMIDADE.1.Paciente condenado por 2
(dois) crimes de extorsão mediante sequestro e 1 (um) roubo majorado, tipificados, respectivamente, nos
artigos 242, § 2º, I e II, e 244, do Código Penal Militar, à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.2.Pleito de reconhecimento do direito de
recorrer em liberdade.3.Preliminar ministerial de não conhecimento dowritacolhida por constatação de
reiteração de argumentos.4. Constatação de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual
seja, a ordem nº 0809154-18.2018.8.14.0000, julgada em 21/01/2019, conhecida em parte e denegada na
parte conhecida à unanimidade por esta Seção de Direito Penal.6. Assim, por se tratar de argumentos já
apreciados em outra via dehabeas corpus(indeferimento do direito de recorrer em liberdade), outra medida
não se impõe que não seja o não conhecimento do presentewrit.PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, emACOLHER A PRELIMINAR
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MINISTERIALeNÃOCONHECER A PRESENTE ORDEM deHABEAS CORPUS, nos termos do voto do
Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.Esta Sessão foi presidida pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes RELATÓRIO Habeas
CorpusLiberatório com pedido de liminar.Paciente:Daniel da Silva e Silva.Impetrante: Osmar Rafael de
Lima Freire.Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar/PA.Relator: Des. Mairton Marques
Carneiro.Procuradora de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha.Processo nº:0805061-75.2019.8.14.0000.
RELATÓRIO OSMAR RAFAEL DE LIMA FREIREimpetrou a presente ordem deHabeas CorpusLiberatório
com pedido de liminarem favor deDANIEL DA SILVA E SILVA, apontando como autoridade coatora oJuízo
de Direito da Vara Única da Justiça Militar/PA. Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente foi
denunciado pelo MPM e processado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro e ao final
condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente
fechado, pelo delito de roubo simples e extorsão.Alega, em resumo, predicados pessoais favoráveis e
afirma constrangimento ilegal no indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade.Alega ausência dos
requisitos da prisão preventiva, ausência de motivação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de
medidas cautelares diversas da prisão.Requer, ao final, a concessão de medida liminar, no sentido de
revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se lhe alvará de soltura.Autos distribuídos sob a
relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a
mim a remessa do feito.Distribuídos os autos sob minha relatoria, a medida liminar foi indeferida em
24/06/2019, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que, em 27/06/2019,
informou que o processo se encontra conclusos neste gabinete, e que já foram prestadas informações em
24/05/2019, provavelmente relativas ao mesmo fato.Manifestação Ministerial Id. nº 1907901, na qual a
Douta Procuradoria se pronunciou, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito, por
sua denegação.É o relatório. VOTO VOTO:Suscita o impetrante a concessão da presente ordem
deHabeas Corpusem favor do paciente,alegando, substancialmente para tanto, ausência dos requisitos da
prisão preventiva, ausência de motivação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas
cautelares diversas da prisão.Compulsando os presentes autos, tem-se que merece acolhimento a
preliminar ministerial aventada, no sentido de não se conhecer dowrit, posto que veicula argumentos já
apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº0809154-18.2018.8.14.0000, julgada em 21/01/2019,
conhecida em parte e denegada na parte conhecida à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, cuja
ementa passo a transcrever:EMENTA:HABEAS CORPUS? CÓDIGO PENAL MILITAR ? ROUBO
QUALIFICADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO ? ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E
DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA, DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO, BEM COMO PRESENÇA DE
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E APLICABILIDADE DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO ? NÃO CONHECIMENTO DAS
MATÉRIAS RELATIVAS À NEGATIVA DE AUTORIA E DE NULIDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA ?
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ? MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL ?
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ? CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA ? PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 254 E 255 DO CPPM ? INSUFICIÊNCIA E
INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ? PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA
CAUSA ? CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL ? EXCESSO DE PRAZO
SUPERADO ? SÚMULAS 52 DO STJ E 01 DESTA CORTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E
DENEGADA NA PARTE CONHECIDA ? UNANIMIDADE.1.Paciente condenado por 2 (dois) crimes de
extorsão mediante sequestro e 1 (um) roubo majorado, tipificados, respectivamente, nos artigos 242, § 2º,
I e II, e 244, do Código Penal Militar, à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado.2.Alegação de negativa de autoria, nulidade do processo por
incompetência em razão da matéria, ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação no
indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade, bem como a presença de predicados pessoais
favoráveis do mesmo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.3.Não
conhecimento das matérias relativas à negativa de autoria e nulidade processual por incompetência em
razão da matéria, dada a impropriedade da via eleita, a qual não comporta dilação probatória, em razão de
seus limites de cognição, sumário e célere.Conforme explicado pela autoridade coatora, ainda não foram
apresentadas as razões recursais de apelação, momento este apropriado para se ventilar tais arguições,
de forma a não se manejar o presentewritcomo sucedâneo recursal, o que é repudiado pela jurisprudência
pátria.4.Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos dos arts.
254 e 255 do CPPM.No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional
insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das
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decisões judiciais.Segundo fora informado pela autoridade coatora, e pelo que consta dos presentes autos
dehabeas corpus, em resumo, o paciente, em tese, teria invadido a casa da vítima Eli Alves Rodrigues,
com o outro denunciado JOSÉ MARIA MIRANDA DE ALCÂNTARA, fortemente armados e acompanhados
de outros dois nacionais não identificados, oportunidade em que agrediram a vítima, subtraíram bens da
residência e levaram seus filhos, para, posteriormente, exigir quantia em dinheiro para liberação de um
deles.Além de ter sido apontado pelo Juízo os fundados indícios de autoria e materialidade delitiva, foram
pontuados os requisitos do art. 255 do CPPM, eis que dois policiais militares, supostamente, estariam
envolvidos na prática de crimes extremamente graves, em desacordo ao dever funcional de cumprir e
fazer cumprir a lei, e não se utilizar da estrutura do Estado para auferir qualquer tipo de vantagem
econômica de modo ilícito.De outra banda, na decisão, afirmou o Juízo, por sua experiencia na atuação,
de que a liberdade dos pacientes apresentará temor às vítimas (civis), posto que a própria condição de
policial impõe superioridade, dados os caracteres inerentes do cargo.Por fim, ressalta-se a periculosidade
acentuada dos pacientes, evidenciada pelo supostomodus operandie pela gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada.Assim, pelo exposto, inexiste qualquer falta de fundamentação a ser combatida
nestewrit, bem como rechaça-se a tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva do art. 255 do
CPPM na vertente, ante a constatação de que deve ser garantida a ordem pública, a segurança da
aplicação da lei penal militar, a periculosidade dos pacientes e a exigência de manutenção da
hierarquia.Deste modo, a manutenção de sua prisão cautelar (e o consequente, indeferimento do direito de
recorrer em liberdade) é a medida mais respeitável no momento, pelo que se entende insuficientes e
inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão na vertente.5.Aplicação do princípio da confiança
no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela
necessária.6.Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos da prisão
preventiva, nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.7.Alega, ainda, o impetrante, haver excesso de
prazo na prisão do paciente, contudo, tal alegação resta superada, tendo em vista o desfecho da instrução
criminal.Segundo o Juízo, o processo se encontra em fase recursal, estando o feito aguardando
apresentação de razões de apelação pela defesa do paciente.Já consta, inclusive, razões do apelo do
outro corréu, JOSÉ MARIA MIRANDA DE ALCÂNTARA, e, assim que o feito contar com contrarrazões,
virá para esta Corte para apreciação.Superada, pois, nos termos da Súmula nº 52 do STJ e 01 deste
Tribunal, a arguição de excesso de prazo.ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA
PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.Assim, por se tratar de reiteração de argumentos já
apreciados em outra via dehabeas corpus(análise da legalidade do indeferimento do direito de recorrer),
outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento do presentewrit.Frise-se que já fora
impetrada outra ordem no mesmo sentido desta, a saber: 0803881-24.2019.8.14.0000,que também não
fora conhecida por se tratar de reiteração de argumentos.Nesse sentido:HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.(TJ-RS - HC: 70076864081
RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara
Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)Ante o exposto, pelos fundamentos
declinados,ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIALeNÃOCONHEÇO DA PRESENTE ORDEM
DEHABEAS CORPUS.Belém, 09 de julho de 2019.Des.MairtonMarquesCarneiro Relator Belém,
16/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0804047-56.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: LEANDRO BESERRA
MAGALHAES Participação: ADVOGADO Nome: FABRICIO QUARESMA DE SOUSAOAB: 23237/PA
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE GARRAFÃO
DO NORTE/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) -
0804047-56.2019.8.14.0000PACIENTE: LEANDRO BESERRA MAGALHAESAUTORIDADE COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE GARRAFÃO DO NORTE/PARELATOR(A):Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR EMENTA HABEAS CORPUSLIBERATÓRIO COM PEDIDO DE
LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA FIXADA EM 10 (DEZ)
ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO
PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA
PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM
DENEGADA.1. Não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu, ou
deveria ter permanecido, preso durante toda a instância ordinária em razão do entendimento"de que não
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há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"(STF -
HC89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08).2. Condições pessoais favoráveis,
a rigor, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da manutenção da segregação, comoin casu.3.
Tendo sido reconhecida a presença do motivo que autoriza a constrição cautelar, não há que se falar em
substituição dessa por qualquer das medidas diversas da prisão;4. Ordem conhecida e denegada.
Unanimidade.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.Sala de
Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezenove.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira
Nunes. RELATÓRIO Trata-se dehabeas corpusliberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre
advogado, Dr. Fabricio Quaresma de Sousa, em favor do nacional Leandro Beserra Magalhaes,
apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do
Norte/PA, que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade.Alega o impetrante, em síntese, que o
paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 23/03/2018, nos autos do processo de nº
0001884-37.2018.8.14.0109, e, após regular tramitação, adveio a sentença condenatória pela prática do
crimes capitulados nos arts. 33, da Lei n° 11.343/2006, e 14, da Lei nº 11.343/2006.Aduz ser o
sentenciado possuidor dos requisitos autorizadores para aguardar o julgamento do seu recurso em
liberdade, pois é primário e de bons antecedentes,carecendo, por conseguinte, de fundamentaçãoidônea a
decisão que manteve a segregação cautelar, o que tornaria ilegal a antecipação do cumprimento da
reprimenda.Por fim, pleiteia a concessão da liminar para que seja expedido, imediatamente, o alvará de
soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão definitiva dohabeas corpuspara que aguarde o
julgamento do seu recurso em liberdade ou, subsidiariamente, que a constrição cautelar seja substituída
por quaisquer das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP.Junta documentos (Id. 1770240 a
1770264).O pedido de liminar foi indeferido (Id. 1774994), sendo prestadas as informações pela
autoridade impetrada (Id. 1783513).O Ministerio Púbicose pronunciou pelo conhecimento e denegação da
ordem(Id. 1824557).É o relatório. VOTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ
JUNIOR (Relator): Sr. Presidente,data venia, o caso é de denegação da ordem impetrada, senão
vejamos.Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a cumprir a pena privativa de liberdade fixada
em10 (dez) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,sendo-lhe
negado o direito de apelar em liberdade.Da ausência de fundamentação/Direito de recorrer em liberdade
Com efeito, consoante se verifica da sentençaa quo(Id. 1770241), a alegação não merece prosperar, pois
odecisumatacado se encontra fundamentado na garantia da aplicação da lei penal, já que foi negado ao
paciente o direito de recorrer em liberdade.Nesse caso, para a análise da suposta ilegalidade deve ser
considerado o teor da sentença que manteve a prisão preventiva (Id. 756385),in verbis:?(...).Deste modo,
unifico as penas e torno definitiva para o réu uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (uns
trinta avos) do salário mínimo.A pena em regime fechado será cumprida em um estabelecimento do
Sistema Penal adequado ao regime imposto.Considerando que o acusado respondeu todo o processo
custodiado, bem como levando em conta a gravidade dos crimes, havendo risco de que volte a delinquir
caso seja posto em liberdade, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.Tendo em vista que o réu cumpriu
até a presente data pouco mais de três meses de prisão provisória no curso do processo, verifica-se que
no esto presentes os requisitos autorizadores a progressão de regime, impondo-se a manutenção do
regime fechado fixado inicialmente, tudo nos termos do § 2º, do art. 387, do CPP, com a redação dada
pela Lei nº 12.736/2012.?Nesse contexto, depreende-se que o magistrado nada mais fez do que externar
seu convencimento sobre a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva contido no art.
312, do CPP.Por conseguinte, entendo que o juízo coator fundamentou sua decisão de forma satisfatória,
não havendo reparos a serem feitos.HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA.
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.1.
Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade
quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a
decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par
disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da
cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.2. A negativa do
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direito de recorrer em liberdade foi baseada no fundado risco de reiteração delitiva, ao afirmar-se a
propensão do paciente à prática criminosa bem como a "intranquilidade que a soltura do membro efetivo
de uma perigosa quadrilha de traficantes causaria" (fl. 71). Além disso, ao converter a prisão em flagrante
em custódia preventiva, o Juízo singular havia mencionado a quantidade das drogas apreendidas, dado
que reforça os indícios de sua dedicação continuada a tal prática.3. Ordem denegada.(STJ - HC: 471559
BA 2018/0253932-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)Constata-se, assim, que se perfaz acertada a
decisão de negativa do direito de apelar em liberdade.Das condições pessoais favoráveis ao
pacienteNesse particular, vale consignar que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que
estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais
favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08, deste e. Tribunal).No mesmo sentido é o
entendimento do c. STJ:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME
PREVISTO NO ART. 241-B DA LEI N.º 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.1. (....).2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam
presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.3. (...).4. Recurso ordinário
desprovido.(RHC 106.404/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
01/04/2019)Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)Os impetrantes
entendem que, de acordo com a nova lei das prisões cautelares, uma vez ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso
sejam necessárias, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPB.Entretanto, no que se refere à
aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, no caso em apreço, entendo que não há como
ocorrer, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos
do art. 312, do CPP, conforme a jurisprudência do C. STJ,verbis:RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM
LIBERTATIS. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO
DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO.1. (...).2. O decreto da prisão preventiva evidencia a gravidade em concreto da conduta e a
periculosidade do acusado que agia com peculiar modus operandi, além de haver sido registrado que "o
acusado confessou ter praticado outros nove estupros no mesmo período em que o delito do presente
caso foi consumado, tento em todas as ocasiões o mesmo modus operandi". Essas circunstâncias
evidenciam a reiteração delitiva e o consequente risco na colocação do investigado em liberdade.3. Diante
da gravidade da conduta perpetrada e do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares
diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo
Penal).4. Recurso não provido.(RHC 106.120/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)Por conseguinte, não há que se falar em substituição da
prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, haja vista
que elas se revelam absolutamente insuficientes para o caso dos autos.À vista do exposto, presentes os
fundamentos legais para a manutenção da prisão e em consonância com o parecer da ilustre
representante do Órgão Ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.É como voto.
Belém, 16/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0805189-95.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: ANTONIO RIBEIRO
DE MENDONCA Participação: ADVOGADO Nome: IGOR RECELLY FRANCO DE FREITASOAB:
45567/GO Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIATribunal de Justiça do Estado do ParáGabinete
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)Processo nº. 0805189-
95.2019.8.14.0000PACIENTE: ANTONIO RIBEIRO DE MENDONCAAUTORIDADE COATORA: JUIZO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA VISTOS ETC. Não havendo pedido de
liminar por parte do Impetrante, solicitem-se, de ordem e através de e-mail, conforme dispõe a Portaria nº.
0368/2009-GP, as informações aoJUÍZO COATOR, acerca das razões suscitadas pelo impetrante, cujas
informações devem ser prestadas nos termos da Resolução nº. 04/2003-GP, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, as quais devem ser prestadas nos termos do art. 2º da Resolução nº 04/2003-GP, constando:
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a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação;b) Exposição da causa ensejadora da medida
constritiva;c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo
possível, sua conduta social e personalidade;d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida
constritiva;e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento;f) Juntada, quando indispensável, de
cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, certidões, etc. Lembro que,
nos termos do art. 5º da referida Resolução, ?a falta de informações sujeitará o magistrado à sanção
disciplinar, sendo para isso comunicado à Corregedoria Geral de Justiça competente?. Prestadas as
informações solicitadas, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins. Autorizo
o Secretário da Seção de Direito Penal a assinar o Ofício de pedido de informações. Belém, 11 de julho de
2019 .  

 
 
 
Número do processo: 0805775-35.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: FRANCISCO
RONILDO DA SILVA SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: ALESSANDRO MOURA SILVAOAB:
017603/PA Participação: ADVOGADO Nome: AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRAOAB: 437
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ÓBIDOS/PATJE/PA-SEÇÃO DE DIREITO PENALPROCESSO Nº 0805775-35.2019.8.14.0000COMARCA
DE ORIGEM: ÓBIDOS/PAHABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINARPACIENTE:
F R A N C I S C O  R O N I L D O  D A  S I L V A  S O U S A  O U  F R A N C I S C O  R O N I L D O  C A S T R O
SOUSAIMPETRANTES: AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA ? OAB/PA 23.523-A E OUTRO
IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA Vistos etc.Os
ilustres advogados Amil Roberto Marinho de Oliveira e Alessandro Moura Silva, impetraram ordem
deHabeas CorpusLiberatório, com pedido de liminar, em favor de FRANCISCO RONILDO DA SILVA
SOUSA (OU FRANCISCO RONILDO CASTRO SOUSA), alegando ausência de fundamentação atual e
fato novo para a decretação da prisão, indicando como autoridade tecnicamente coatora o d. Juízo de
Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.Os impetrantes alegam que o paciente foi devidamente
pronunciado e julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Óbidos, na qual foi condenado e sentenciado a
pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto pelo crime
tipificado no artigo 121caputdo CP.Dizem que o paciente, após responder ao processo em liberdade por
ordem do próprio Juízo de primeiro grau (revogação da prisão); em plenário do Tribunal do Júri, o mesmo
juízo, decretou a prisão preventiva do acusado sem a presença de fato novo que fundamentasse um dos
requisitos para a prisão preventiva e, ainda, indeferiu o pedido de reconsideração da preventiva por parte
da defesa feito em plenário. Discorrem que o acusado teve sua prisão preventiva revogada durante o
transcorrer do processo, precisamente após encerrar a instrução processual, sob o fundamento de não
subsistir mais os motivos da decretação da prisão, ou seja, estava aguardando julgamento em liberdade,
quando lhe foi decretada a custódia em plenário e com isso negado o direito de recorrer em
liberdade.Pedem a medida liminar pela extrema urgência que o caso demonstra.É o Relatório necessário
para a apreciação da liminar. Ab initioobservo dos autos que o Relator natural do processo é o Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis (id 1945635), neste momento, legalmente afastado para o gozo de férias, razão
porque excepcionalmente analisarei a medida de urgência na forma do artigo 112 do Regimento Interno do
TJE/PA.Pelo que desponta dos autos, observo que, após a condenação do paciente, deveras o d. Juízo
impetrado decretou a prisão preventiva do mesmo, por corolário, negando-lhe o direito de recorrer em
liberdade (id 1945621 ? p.4), o que seria incompatível com a condenação em regime inicial de
cumprimento da pena semiaberto.Todavia, na mesma decisão verifico que o Magistrado determinou a
expedição da guia de execução provisória para ser processada no Juízo competente (id 1945621 ? p. 2), o
que muda de situação o caso, pois, assim sendo, a primeira vista, é procedimento necessário para
compatibilizar a prisão preventiva com as regras do regime prisional fixado na sentença.No mesmo
sentido:(...). Embora o paciente tenha sido condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto,
segundo consta do andamento processual, já foi expedida a guia de execução provisória, nos termos da
súmula 716 do STJ, procedimento necessário para compatibilizar a prisão preventiva com as regras do
regime prisional intermediário. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 498.960/RJ, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Pub. no DJe de 03/06/2019). O verbete
da Súmula 716 do STF estabelece sobre a matéria:Admite-se a progressão de regime de cumprimento da
penaou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória.Grifo. Deste modo, observei no sistema Libra que a guia de execução provisória nº
2019.02587571-13 do paciente foi expedida em 26.06.2019.Assim, vai indeferida a medida
liminar.Requisitem-se as informações da autoridade impetrada, na forma da lei.À Secretaria para os
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devidos fins, observando o disposto no art. 112, §2º do Regimento Interno do TJE/PA.Belém, 15 de Julho
de 2019 Des.LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator para a medida de urgência  

 
 
 
Número do processo: 0805804-85.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: LUCIANO SILVA DOS
SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANAOAB:
27394/PA Participação: PACIENTE Nome: WAGNER BRAGA PINHEIRO Participação: ADVOGADO
Nome: MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANAOAB: 27394/PA Participação: PACIENTE Nome:
EUCLES GOMES DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO ALBERTO DO
NASCIMENTO VIANAOAB: 27394/PA Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: 2ª Vara de Crimes
Contra Criança e AdolescentePODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁGabinete do Desembargador Rômulo Nunes HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0805804-
85.2019.8.14.0000Advogado:MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANAPacientes:LUCIANO SILVA
DOS SANTOS, WAGNER BRAGA PINHEIRO e EUCLES GOMES DE SOUZAAutoridade Coatora:JUÍZO
DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTEDECISÃO Cuida-se
deHabeas CorpusLiberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor deLuciano Silva dos
Santos,Wagner Braga PinheiroeEucles Gomes de Souza Braga, acusados pelos crimes previstos nos
artigos 157, § 2º-A, Inciso II e § 2º Inciso I do CPB e artigo 244-B do ECA, contra ato do Juízo de Direito
da 2ª Vara Criminal de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém. Alega o impetrante que os
coactos estão sofrendo constrangimento ilegal nos seusstatus libertatis, pelos seguintes motivos: a) falta
de fundamentação na decisão que decretou as prisões, pois se encontram presos preventivamente desde
o dia12/05/2019; b) ausência de requisitos necessários às prisões preventivas; c) desnecessidade da
custódia cautelar; d) fundamentação genérica da prisão preventiva para a manutenção de credibilidade da
justiça. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará
de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. EXAMINO Analisando os autos entendo
que, pelo menos neste momento, fica inviável a concessão da medida liminar requerida pelo impetrante,
eis que não existem nos autos documentos suficientes que comprovem os seus requisitos, motivo pelo
qualindefiro a liminar pleiteada.Solicitem-se informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator. Em
seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.Em análise dos autos, constata-se que
aDesembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunhafigura como relatora de 01 (um)Habeas
Corpus(processo nº 0804606-13.2019.8.14.0000), oriundo da mesma Ação Penal (processo nº 0009794-
78.2019.8.14.0401) que deu origem ao presentemandamus. Por essa razão, nos termos do artigo 119, do
Regimento Interno desta Corte, após às informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e o
parecer do Ministério Público, remetam-se os autos a relatora preventa para julgar o mérito do
presentewrit. Belém. (PA), 15 de julho de 2019. Desembargador RÔMULO NUNESRelator  

 
 
 
Número do processo: 0802082-43.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: WENDELL CARLOS
SERRA FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETOOAB:
11418/PA Participação: ADVOGADO Nome: ELLEYSON CORREA SANDRESOAB: 859 Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE
PORTO DE MOZPROCESSOELETRÔNICO Nº0802082-43 .2019 .814 .0000RECURSO
ESPECIALRECORRENTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRECORRIDO: WELDELL
CARLOS SERRA FERREIRA DESPACHO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com
fundamento nas alíneasa e cdo inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôsrecurso especial(ID
1693741), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa
tem o seguinte teor:?Habeas Corpus. Crime: Homicídio ? Prisão Preventiva - Revogação ? Possibilidade.
1.Aprioriinexiste elemento concreto que aponte para a possibilidade de o paciente frustrar a aplicação da
lei penal ou que represente risco à ordem pública, pois tem residência fixa no distrito da culpa há mais de
20 anos, com família constituída e ocupação lícita, empresário local que gera empregos, é tecnicamente
primário, e se condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito à liberdade
provisória, devem ser valoradas, quando demonstrada a presença dos requisitos que justifiquem a prisão
preventiva do acusado.2.O fato da existência do crime e de indícios de autoria delitiva, não retira do
agente o direito de responder ao processo em liberdade, sem que haja demonstração real de que, solto,
poderá frustrar a aplicação da lei penal ou por em risco a ordem pública.3.Quanto à garantia da ordem
pública, são diversos os precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que a gravidade abstrata do

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
488



delito, o clamor social, a repercussão do fato não justifica, por si, a cautelar preventiva. Ordem concedida.
Unânime. Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no art.
312 do Código de Processo Penal, bem como divergiu de decisões do Superior Tribunal de Justiça e de
outros tribunais pátrios ao conceder a ordem pleiteada.Apresentaram-se contrarrazões (ID 1815355).É o
relatório. Decido.O recurso interposto está em desconformidade com o disposto no §1º do art.1.029 do
Código de Processo Civil, combinado com o § 1º do art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, haja vista que acórdãos prolatados emhabeas corpusnão servem como paradigma para a
comprovação de dissídio jurisprudencial (AgRg no AREsp 1366658/SP, DJe 27/05/2019 e AgRg no AREsp
1427254/SP, DJe 28/03/2019).Sendo assim,não admito o recurso especial.Publique-se. Intimem-
se.Belém/PA, 03 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIROVice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará  

 
 
 
Número do processo: 0805844-67.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: JAMES DA SILVA
SIQUEIRA Participação: ADVOGADO Nome: JAILSON ARAUJO DE SOUZAOAB: 10177/PB Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCOTribunal de Justiça do
Estado do ParáGabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias HABEAS CORPUS CRIMINAL
(307)Processo nº. 0805844-67.2019.8.14.0000PACIENTE: JAMES DA SILVA SIQUEIRAAUTORIDADE
COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCO R. H. Reservo-me para apreciar o pedido de
liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, as quais
devem ser prestadas nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 04/2003-GP, constando:a) Síntese dos fatos
nos quais se articula a acusação;b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva;c) Informações
acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e
personalidade;d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;e) Indicação da fase
em que se encontra o procedimento, especificamente se já ocorreu o encerramento da fase de instrução
processual;f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como:
denúncia, prisão preventiva, certidões, etc.Lembro que, nos termos do art. 5º da referida Resolução,?a
falta de informações sujeitará o magistrado à sanção disciplinar, sendo para isso comunicado à
Corregedoria Geral de Justiça competente?.Autorizo o Secretário da Seção de Direito Penal a assinar o
ofício de pedido de informações. Cumpra-se, encaminhando-se cópia deste despacho. Belém, 15 de julho
de 2019 .  

 
 
 
Número do processo: 0805850-74.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: VALDINAR TAVARES
CERO Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO
DOMINGOS DO ARAGUAIA/PATribunal de Justiça do Estado do ParáGabinete Desembargadora Rosi
Mar ia  Gomes de Far ias  HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)Processo nº .  0805850-
74.2019.8.14.0000PACIENTE: VALDINAR TAVARES CEROAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA R. H. Reservo-me para apreciar o pedido
de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, as
quais devem ser prestadas nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 04/2003-GP, constando:a) Síntese dos
fatos nos quais se articula a acusação;b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva;c)
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua
conduta social e personalidade;d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;e)
Indicação da fase em que se encontra o procedimento, especificamente se já ocorreu o encerramento da
fase de instrução processual;f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais,
tais como: denúncia, prisão preventiva, certidões, etc.Lembro que, nos termos do art. 5º da referida
Resolução,?a falta de informações sujeitará o magistrado à sanção disciplinar, sendo para isso
comunicado à Corregedoria Geral de Justiça competente?.Autorizo o Secretário da Seção de Direito Penal
a assinar o ofício de pedido de informações. Cumpra-se, encaminhando-se cópia deste despacho. Belém,
15 de julho de 2019 .  

 
 
 
Número do processo: 0805861-06.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: BENEDITO ANDRE
MAUES PIMENTEL Participação: ADVOGADO Nome: ROMULO DE SOUZA DIASOAB: 6600000A/AP
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Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
GURUPÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESª ROSI MARIA GOMES DE
FARIAS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)0805861-06.2019.8.14.0000PACIENTE: BENEDITO ANDRE
MAUES PIMENTELAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
GURUPÁ DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc...A concessão de liminar em habeas corpus constitui
medida excepcional, somente podendo ser deferida quando demonstrada, de planto, patente ilegalidade
no ato judicial impugnado.Na espécie, sem adiantamento acerca do mérito da demanda, não vislumbro,
das alegações sumárias do impetrante, pressuposto autorizador à concessão da tutela liminar.Ante o
exposto,denegoo pedido liminar.Solicitem-se informações ao Juízo inquinado coator e, após prestadas
estas, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta
decisão. Belém/PA, 15 de julho de 2019  

 
 
 
Número do processo: 0805604-78.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: ALLAN WILLIAM
BARBOSA Participação: ADVOGADO Nome: AGUINALDO ALVES DE FARIA FILHOOAB: 25180/PA
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO
PROGRESSOTribunal de Justiça do Estado do ParáGabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de
Farias HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)Processo nº. 0805604-78.2019.8.14.0000PACIENTE: ALLAN
WILLIAM BARBOSAAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO
PROGRESSO R. H. Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade
coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, as quais devem ser prestadas nos termos do art.
2º, da Resolução n.º 04/2003-GP, constando:a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação;b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva;c) Informações acerca dos antecedentes criminais e
primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;d) Informações
concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;e) Indicação da fase em que se encontra o
procedimento, especificamente se já ocorreu o encerramento da fase de instrução processual;f) Juntada,
quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva,
certidões, etc.Lembro que, nos termos do art. 5º da referida Resolução,?a falta de informações sujeitará o
magistrado à sanção disciplinar, sendo para isso comunicado à Corregedoria Geral de Justiça
competente?.Autorizo o Secretário da Seção de Direito Penal a assinar o ofício de pedido de informações.
Cumpra-se, encaminhando-se cópia deste despacho. Belém, 15 de julho de 2019 .  

 
 
 
Número do processo: 0805748-52.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: WELBERTT
SANTANA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: JESSICA SANTOS PEREIRAOAB: 27334/PA
Part ic ipação:  AUTORIDADE COATORA Nome: Juízo da Vara única da Comarca de
Itupiranga/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESª ROSI MARIA GOMES
DE FARIAS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)0805748-52.2019.8.14.0000PACIENTE: WELBERTT
SANTANA SILVAAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ITUPIRANGA/PA 1. Diante da informação prestada pela Autoridade Coatora (ID. 1950810 ? fls. 66-74),
que deixou de fazer referência quanto ao quadro de saúde do Paciente WELBERTT SANTANA SILVA,
sob possível necessidade de intervenção cirúrgica, e a assistência DOMICILIAR, pós-cirúrgico, conforme
d o c u m e n t o s  a c o s t a d o s  a o s  a u t o s  d e H a b e a s  C o r p u s ,  c o m  p e d i d o  d e  l i m i n a r
nº0805748.52.2019.8.14.0000, (fls. 15-43), baixem-se os autos em diligência, retorne os autos à
Autoridade Coatora, para que a mesma prestes informações complementares, em caráter de urgência.2.
Oficie-se a SUSIPE, para que prestes informações,em caráter de urgência, sobre a possível assistência
pelo Sistema Penal, sobre atendimento ao paciente, após o procedimento cirúrgico.Cumpra-se. Belém/PA,
15 de julho de 2019. DesembargadoraROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora  

 
 
 
Número do processo: 0802942-44.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: ANDERSON HELANO
BORGES DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETOOAB:
11418/PA Participação: ADVOGADO Nome: IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOROAB: 30000A
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
P A C A J Á P R O C E S S O E L E T R Ô N I C O  N º 0 8 0 2 9 4 2 - 4 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 0 0 R E C U R S O
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ESPECIALRECORRENTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRECORRIDO: ANDERSON
HELANO BORGES DE OLIVEIRA DESPACHO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,com
fundamento nas alíneasa e cdo inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôsrecurso especial(ID
1757822), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa
tem o seguinte teor:?HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? SENTENÇA
CONDENATÓRIA ? PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE PARTE DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL ? NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE ? AUSÊNCIA DE FATOS
CONTEMPORÂNEOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA ? ORDEM CONCEDIDA.1.A validade da segregação
cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos
no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. ?O fundamento utilizado para a decretação da prisão na
sentença condenatória - registros e condenações anteriores do recorrente - não apresenta relação de
contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Trata-se de registros anteriores ao próprio fato
apurado no processo em que sentenciado, e, além disso, ocorridos há mais de seis anos. Ou seja, não se
cuida de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte. (Processo RHC 88836/PI
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2017/0229060-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO - SEXTA TURMA Publicação/Fonte DJe 09/10/2017)3.Ordem Concedida.? Sustentou o
recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no art. 312 do Código de
Processo Penal, uma vez que, mesmo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, esta foi
revogada.Alegou, por fim, que a pretensão não encontraria obstáculo nos enunciados 7 e 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.Apresentaram-se contrarrazões (ID 1815156).É o relatório. Decido.Os
requisitos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao
exaurimento da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação e ao interesse recursal,
assim como foi atendido o disposto nos arts. 1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil. Despiciendo o
preparo, em razão da natureza pública da ação penal.Além disso, a tese alegada pelo recorrente é
razoável, amoldando-se a impugnação ao disposto no artigo 105, III, da Constituição Federal. Também
foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, salvo melhor juízo do tribunal
competente para julgar o recurso (artigo 255, § 4º, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça).Sendo assim,admito o recurso especial(art. 1.030, V, do CPC).Remeta-se o feito ao Superior
Tribunal de Justiça.Belém / PA, 03 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIA REGINA DE LIMA
PINHEIROVice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará  

 
 
 
Número do processo: 0802612-47.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: JORGE RIBEIRO
DIAS DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOSOAB:
24399/PA Participação: ADVOGADO Nome: WADY CHARONE NETOOAB: 28194/PA Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA
VISTAPROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º  0802612-47.2019.814.0000RECURSO
ESPECIALRECORRENTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOSRECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS, com fundamento na alíneaado
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôsrecurso especialcom pedido de efeito suspensivo (ID.
1831837), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa
tem o seguinte teor:?HABEAS CORPUS ? CRIMES CONTRA A HONRA ? PLEITO DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL ? ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, E
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ? PRELIMINARES MINISTERIAIS DE NÃO
CONHECIMENTO REJEITADAS ? NÃO CONSTATAÇÃO DE PREFACIAL APÓCRIFA E CORRETA
INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA INICIAL ? CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO NO MÉRITO DOWRIT ? CONSTATAÇÃO DE JUSTA CAUSA ? DENÚNCIA QUE
PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ? CONDUTA ATÍPICA EVIDENCIADA ?
REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALISMO ? MEDIDA EXCEPCIONAL DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ? PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA ? UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 138,
caput, c/c. art. 139, caput, c/c. art. 141, inciso II, c/c. art. 70, todos do CPB.2. Alegação de ausência de
justa causa para ação penal, ausência de representação formal de representação do ofendido e
atipicidade da conduta, pelo que requer o trancamento do processo-crime de origem e a cassação da
decisão que recebeu a denúncia.3. Inicialmente, com relação ao pedido do impetrante/paciente de
ingresso na causa da OAB/PA, por sua Comissão de Prerrogativas como amicus curiae, entende-se que
não há necessidade de tanto, posto que o caso não demanda complexidade e, ainda, a priori, do que
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consta dos autos, não há lesão à prerrogativas da advocacia a ser lesionada.Assim, indefere-se este
pedido.4. Levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da ordem, em
virtude de dois motivos, ambos que se entende não merecer prosperar.O primeiro seria no fato de ser a
petição inicial apócrifa, em razão da divergência da assinatura digital e impetrante apontado na
qualificação.Isso descabe, posto que o artigo 5º, XXXIV, ?a?, da CF determina que ?são a todos
assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos
em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder?, sendo que o art. 654 do CPP também
estabelece que: ?Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou
de outrem, bem como pelo Ministério Público?Destarte, entende-se que não há de se considerar como
apócrifa a inicial do presentemandamus, inclusive, até mesmo porque assinada digitalmente por outro
advogado que também consta ao final da peça.Quanto à preliminar de que não consta a correta
autoridade coatora, de que o impetrante/paciente tenha apontado o Juízo de São Sebastião da Boa
Vista/PA, sendo que deveria ser o de Oeiras do Pará/PA, também entendo por seu inacolhimento.Isto
porque nos dizeres do Juízo, de fato, o processo germinou no Juízo de São Sebastião da Boa Vista/PA,
contudo, em razão do magistrado também figurar como vítima, os autos se deslocaram para Juízo de São
Sebastião da Boa Vista/PA.Logo, não há qualquer equívoco em o impetrante/paciente apontar o Juízo de
São Sebastião da Boa Vista/PA, embora estejam os autos tramitando por Oeiras do Pará/PA
atualmente.Ademais, o que se requer no presente writ, é justamente o trancamento do processo-crime,
esteja ele qual seja o Juízo que for.Destarte, não se acolhe as preliminares ministeriais de não
conhecimento, de forma se conhece do presente habeas na integralidade.5. Não se verifica ser o caso
excepcional de trancamento da ação penal, posto que a denúncia preenche todos os requisitos inerentes
ao art. 41 do CPP.6. Na vertente, a RMPE ofereceu denúncia contra o impetrante/paciente, atribuindo-lhe
as sanções previstas no art. 138, caput, c/c. art. 139, caput, c/c. art. 141, inciso II, c/c. art. 70, todos do
CPB.Em que pese se tratarem de crimes contra honra, não se deve olvidar o teor da Súmula nº 714 do
STF, a qual trata da legitimidade concorrente do MP, com representação do ofendido, e do próprio
ofendido em apresentar queixa, em caso de crime contra a honra de servidor público.Portanto,
perfeitamente cabível o seu ajuizamento por parte do MPE, condicionando-se à representação do
ofendido.7.No que tange à ausência de representação por parte do ofendido, tal alegação merece ser
rechaçada.Assim, do andar processual, constata-se que houve representação, para oferecimento e
prosseguimento da ação penal por parte do ofendido, o que se pode confirmar da leitura da inicial
acusatória (Id nº 1601604).É trazida doutrina e jurisprudência para afirmar que tal representação prescinde
de formalismo.8. Nesse viés, não se vislumbra qualquer coação ilegal que enseje a medida excepcional de
trancamento da ação penal, posto que presente justa causa mínima, denúncia sem vícios e que descreve
uma conduta típica.9. Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita,
devendo, pois, seguir o processo-crime seu trâmite regular.PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS?. Sustentou o recorrente, em
síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no art. 7.º, §2.º, do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil, c/c o art. 142, I, do Código Penal, uma vez que, como advogado, gozaria de
imunidade profissional. Requereu, por fim, o recebimento do recurso no duplo efeito, eis que presentes os
requisitos constantes do inciso III do §5.º do art. 1.029 do Código de Processo Civil.Apresentaram-se
contrarrazões (ID. 1851014).É o relatório. Decido.Não foi satisfeito o previsto no inciso II do art. 1.029 do
Código de Processo Civil, haja vista que, nos termos da alíneaado inciso II do art. 105 da Constituição
Federal, a decisão denegatória de habeas corpus deve ser desafiada por recurso ordinário, não sendo
possível aplicar a fungibilidade recursal, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, por se
tratar de erro grosseiro a interposição de recurso especial (v.g., AgRg no RHC 109761/SP, DJ-e
13/05/2019, e AgRg no AREsp 38373/RJ, DJ-e 31/10/2014).Sendo assim,não admito o recurso especial e,
em consequência, deixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo nele contido.Publique-se. Intimem-
se.Belém/PA, 03 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIROVice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º 0802612-
47.2019.814.0000RECURSO EXTRAORDINÁRIORECORRENTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS
SANTOSRECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO JORGE RIBEIRO
DIAS DOS SANTOS, com fundamento na alíneaado inciso III do art. 102 da Constituição Federal,
interpôsrecurso extraordináriocom pedido de efeito suspensivo (ID. 1831842), insurgindo-se contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:?HABEAS
CORPUS ? CRIMES CONTRA A HONRA ? PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ?
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, E AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ? PRELIMINARES MINISTERIAIS DE NÃO CONHECIMENTO
REJEITADAS ? NÃO CONSTATAÇÃO DE PREFACIAL APÓCRIFA E CORRETA INDICAÇÃO DA
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AUTORIDADE COATORA INICIAL ? CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO NO MÉRITO
DOWRIT ? CONSTATAÇÃO DE JUSTA CAUSA ? DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP ? CONDUTA ATÍPICA EVIDENCIADA ? REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE
FORMALISMO ? MEDIDA EXCEPCIONAL DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ? PRELIMINAR
MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA ? UNANIMIDADE.1. Paciente
denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 138, caput, c/c. art. 139, caput, c/c. art. 141, inciso
II, c/c. art. 70, todos do CPB.2. Alegação de ausência de justa causa para ação penal, ausência de
representação formal de representação do ofendido e atipicidade da conduta, pelo que requer o
trancamento do processo-crime de origem e a cassação da decisão que recebeu a denúncia.3.
Inicialmente, com relação ao pedido do impetrante/paciente de ingresso na causa da OAB/PA, por sua
Comissão de Prerrogativas como amicus curiae, entende-se que não há necessidade de tanto, posto que
o caso não demanda complexidade e, ainda, a priori, do que consta dos autos, não há lesão à
prerrogativas da advocacia a ser lesionada.Assim, indefere-se este pedido.4. Levanta a Douta
Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da ordem, em virtude de dois motivos, ambos
que se entende não merecer prosperar.O primeiro seria no fato de ser a petição inicial apócrifa, em razão
da divergência da assinatura digital e impetrante apontado na qualificação.Isso descabe, posto que o
artigo 5º, XXXIV, ?a?, da CF determina que ?são a todos assegurados, independentemente do pagamento
de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder?, sendo que o art. 654 do CPP também estabelece que: ?Art. 654. O habeas corpus
poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério
Público?Destarte, entende-se que não há de se considerar como apócrifa a inicial do presentemandamus,
inclusive, até mesmo porque assinada digitalmente por outro advogado que também consta ao final da
peça.Quanto à preliminar de que não consta a correta autoridade coatora, de que o impetrante/paciente
tenha apontado o Juízo de São Sebastião da Boa Vista/PA, sendo que deveria ser o de Oeiras do
Pará/PA, também entendo por seu inacolhimento.Isto porque nos dizeres do Juízo, de fato, o processo
germinou no Juízo de São Sebastião da Boa Vista/PA, contudo, em razão do magistrado também figurar
como vítima, os autos se deslocaram para Juízo de São Sebastião da Boa Vista/PA.Logo, não há qualquer
equívoco em o impetrante/paciente apontar o Juízo de São Sebastião da Boa Vista/PA, embora estejam
os autos tramitando por Oeiras do Pará/PA atualmente.Ademais, o que se requer no presente writ, é
justamente o trancamento do processo-crime, esteja ele qual seja o Juízo que for.Destarte, não se acolhe
as preliminares ministeriais de não conhecimento, de forma se conhece do presente habeas na
integralidade.5. Não se verifica ser o caso excepcional de trancamento da ação penal, posto que a
denúncia preenche todos os requisitos inerentes ao art. 41 do CPP.6. Na vertente, a RMPE ofereceu
denúncia contra o impetrante/paciente, atribuindo-lhe as sanções previstas no art. 138, caput, c/c. art. 139,
caput, c/c. art. 141, inciso II, c/c. art. 70, todos do CPB.Em que pese se tratarem de crimes contra honra,
não se deve olvidar o teor da Súmula nº 714 do STF, a qual trata da legitimidade concorrente do MP, com
representação do ofendido, e do próprio ofendido em apresentar queixa, em caso de crime contra a honra
de servidor público.Portanto, perfeitamente cabível o seu ajuizamento por parte do MPE, condicionando-se
à representação do ofendido.7.No que tange à ausência de representação por parte do ofendido, tal
alegação merece ser rechaçada.Assim, do andar processual, constata-se que houve representação, para
oferecimento e prosseguimento da ação penal por parte do ofendido, o que se pode confirmar da leitura da
inicial acusatória (Id nº 1601604).É trazida doutrina e jurisprudência para afirmar que tal representação
prescinde de formalismo.8. Nesse viés, não se vislumbra qualquer coação ilegal que enseje a medida
excepcional de trancamento da ação penal, posto que presente justa causa mínima, denúncia sem vícios e
que descreve uma conduta típica.9. Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta
via estreita, devendo, pois, seguir o processo-crime seu trâmite regular.PRELIMINAR MINISTERIAL
REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS?. Sustentou o
recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no art. 5.º, IV, e 133, todos da
Constituição Federal, uma vez que, como advogado, gozaria de imunidade profissional. Requereu, por fim,
o recebimento do recurso no duplo efeito, eis que presentes os requisitos constantes do inciso III do §5.º
do art. 1.029 do Código de Processo Civil.Apresentaram-se contrarrazões (ID. 1851014).É o relatório.
Decido.Não foi satisfeito o previsto nos arts. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 todos do Código de
Processo Civil, c/c o art. 798 do Código de Processo Penal, haja vista que o recorrente foi intimado pela
publicação do acórdão recorrido no Diário da Justiça eletrônico de 22/05/2019 e o recurso extraordinário
interposto em 10/06/2019, quando o prazo de 15 (quinze) dias corridos havia exaurido no dia
06/06/2019.Sendo assim,não admito o recurso extraordinário e, em consequência, deixo de apreciar o
pedido de efeito suspensivo nele contido.Publique-se. Intimem-se.Belém/PA, 03 de julho de 2019.
DesembargadoraCÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIROVice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
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Pará  

 
 
 
Número do processo: 0802980-56.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: DANIEL SHERIDAN
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTAOAB: 338
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
PACAJÁPROCESSOJUDICIAL ELETRONICO Nº 0802980-56.2019.814.0000RECURSO
ESPECIALRECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRECORRIDO: DANIEL
SHERIDAN COSTA DECISÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro na alínea
?a? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôsrecurso especial(ID.1796706), insurgindo-se
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ?
PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE PARTE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ? NEGATIVA
DE RECORRER EM LIBERDADE ? AUSÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS A JUSTIFICAR A
CUSTÓDIA ? ORDEM CONCEDIDA.1. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de
Processo Penal. 2. Na espécie, embora tenha sido mencionada a gravidade concreta do delito e a alta
pena a ser cumprida, tal motivação não é bastante para justificar a negativa do apelo em liberdade ao
recorrente que permaneceu em liberdade durante quase toda a instrução processual, por cerca de 12 anos
(para apuração de fatos ocorridos em 2004), sem que se tenha noticiado nenhum fato superveniente ou
desconhecido à época. Precedentes. (Processo RHC 99029/SP RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS 2018/0136684-6 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Publicação/Fonte DJe
13/09/2018)3. ?O fundamento utilizado para a decretação da prisão na sentença condenatória - registros e
condenações anteriores do recorrente - não apresenta relação de contemporaneidade com a fase em que
se encontra o feito. Trata-se de registros anteriores ao próprio fato apurado no processo em que
sentenciado, e, além disso, ocorridos há mais de seis anos. Ou seja, não se cuida de fato novo, conforme
exige a jurisprudência firmada por esta Corte. (Processo RHC 88836/PI RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS 2017/0229060-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - SEXTA TURMA
Publicação/Fonte DJe 09/10/2017)4. Ordem Concedida. Sustentou o recorrente, em síntese, que o
acórdão impugnado teria violado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que,
mesmo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, esta foi revogada. Alegou, ainda, a não
incidência dos enunciados 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça nem do enunciado 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.Apresentaram-se contrarrazões (ID.1857277).É o relatório.
Decido.Os requisitos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à
tempestividade, ao exaurimento da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao
interesse recursal e ao preparo, assim como foi atendido o disposto nos artigos 1.029 e 1.030, V, do
Código de Processo Civil.Além disso, a tese alegada pelo recorrente é razoável, amoldando-se a
impugnação ao disposto no artigo 105, III, da Constituição Federal. Também foram impugnados
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, salvo melhor juízo do tribunal competente para
julgar o recurso (artigo 255, § 4º, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça).Sendo
assim,admito o recurso especial(artigo 1.030, V, do CPC).Remeta-se o feito aoSuperior Tribunal de Justiça
Belém/PA, 03 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIROVice-Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 

 
 
 
Número do processo: 0804191-30.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: ANTONIO JORGE
MORAIS GONCALVES Participação: ADVOGADO Nome: MARCUS NASCIMENTO DO COUTOOAB:
14069/PA Participação: PACIENTE Nome: LUAN DA SILVA GOMES Participação: ADVOGADO Nome:
MARCUS NASCIMENTO DO COUTOOAB: 14069/PA Participação: AUTORIDADE COATORA Nome:
OITAVA VARA CRIMINAL DE BELEMNesta data, faço a intimação da defesa do paciente, para a
apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo legal.Belém(PA), 16 de julho de 2019. 

 
 
 
Número do processo: 0801775-89.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: CLAUDIA MOREIRA
DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE BENTES DAS CHAGASOAB: 25102/PA
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Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL
DE ICOARACIPROCESSOJUDICIAL ELETRONICO Nº0801775-89.2019.8.14.0000RECURSO
ESPECIALRECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRECORRIDA: CLÁUDIA
MOREIRA DA SILVA DECISÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro na alínea
?a? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôsrecurso especial(ID. 1593856), insurgindo-se
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:
Acórdão n.º 156.8509: EMENTA:HABEAS CORPUS? TRÁFICO DE DROGAS ? PLEITO DE
CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ? ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE
GENITORA DE FILHOS MENORES ? PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO
REJEITADA ? DESNECESSIDADE DE PEDIDO PRÉVIO DE PRISÃO PREVENTIVA
?CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO ? ADEQUAÇÃO AO ARESTO JUDICIAL ELENCADO
NO HC COLETIVO143641, JULGADO PELO STF. PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA ?
PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA ? UNANIMIDADE.
Sustentou o recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no art. 312 do
Código de Processo Penal, uma vez que, mesmo presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, esta foi revogada.Sem contrarrazões (ID.1689102).É o relatório. Decido.Os requisitos de
admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao exaurimento
da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao interesse recursal e ao preparo,
assim como foi atendido o disposto nos artigos 1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil.Além disso,
a tese alegada pelo recorrente é razoável, amoldando-se a impugnação ao disposto no artigo 105, III, da
Constituição Federal. Também foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
salvo melhor juízo do tribunal competente para julgar o recurso (artigo 255, § 4º, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça).Sendo assim,admito o recurso especial(artigo 1.030, V, do CPC).Remeta-
se o feito aoSuperior Tribunal de JustiçaBelém, 03 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIA REGINA DE
LIMA PINHEIROVice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará  

 
 
 
Número do processo: 0803181-48.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: ANTONIO DE JESUS
AUGUSTO Participação: ADVOGADO Nome: CLEITON RODRIGO NICOLETTIOAB: 7248 Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉMPROCESSOJUDICIAL
ELETRONICO Nº0803181-48.2019.814.0000RECURSO ESPECIALRECORRENTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRECORRIDO: ANTONIO DE JESUS AUGUSTO MARQUES TAVARES
DECISÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro na alínea ?a? do inciso III do art.
105 da Constituição Federal, interpôsrecurso especial(ID.1796817), insurgindo-se contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ?CRIMINAL. HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO
PREVENTIVA: AUSENTE JUSTA CAUSA PARA O CONFINAMENTO ? EXTEMPORANEIDADE ENTRE
OS FATOS E A PRISÃO ? PRECEDENTES - INTENÇÃO DE COLABORAR COM A JUSTIÇA,
SOMADOS ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, NO CASO, SEM ANTECEDENTES,
RESIDENTE NO DISTRITO DA CULPA, FUNCIONÁRIO PÚBLICO (POLICIAL CIVIL), DEMONSTRANDO
QUE, SOLTO, NÃO REPRESENTA RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, OU A ORDEM
PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ?
POSSIBILIDADE, ANTE AO CASO CONCRETO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME?.
Sustentou o recorrente, em síntese, a não incidência dos enunciados 7 e 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, nem do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como que o
acórdão impugnado teria violado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que as
condições pessoais favoráveis não seriam suficientes, por si sós, para a concessão da ordem,
notadamente quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estabelecidos em
lei.Apresentaram-se contrarrazões (ID. 1872177).É o relatório. Decido.Os requisitos de admissibilidade do
recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao exaurimento da instância, à
legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao interesse recursal e ao preparo, assim como foi
atendido o disposto nos artigos 1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil.Além disso, a tese alegada
pelo recorrente é razoável, amoldando-se a impugnação ao disposto no artigo 105, III, da Constituição
Federal. Também foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, salvo melhor
juízo do tribunal competente para julgar o recurso (artigo 255, § 4º, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça).Sendo assim,admito o recurso especial(artigo 1.030, V, do CPC).Remeta-se o feito
aoSuperior Tribunal de JustiçaBelém/PA, 03 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIA REGINA DE LIMA
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PINHEIROVice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará  

 
 
 
Número do processo: 0805842-97.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: JOSIVAN BARRETO
MOTA Participação: ADVOGADO Nome: MARIO IGOR GOMES MOURAOAB: 018211/PA Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ORIXIMINÁTribunal de Justiça do Estado do ParáGabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia
dos SantosClasse:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINARNúmero:0805842-
97.2019.8.14.0000Paciente:JOSIVAN BARRETO MOTAImpetrante:ADV. MARIO IGOR GOMES
MOURAAutoridade coatora:JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁÓrgão
julgador colegiado:SEÇÃO DE DIREITO PENALÓrgão julgador:DESEMBARGADORA MARIA DE
NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA JOSIVAN BARRETO MOTA,por
meio de advogado, impetra a presente ordem dehabeas corpusliberatório, com pedido de liminar,com
fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal,
apontando como autoridade coatora oJuízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná(processo
nº 0004971-86.2019.8.14.0037). Afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, em 01/07/2019, em
razão de estar em posse de arma de fogo, munição e demais objetos de uso restrito em sua residência.
Após, fora convertido em prisão preventiva. Suscitaconstrangimento ilegal,porqueinexistem os requisitos
da prisão preventiva e fundamentação idônea, ostentando o pacientecondições pessoais favoráveis.
Subsidiariamente, argumenta ser cabível a aplicação demedidas cautelares diversas da prisão, na forma
do art. 319, do CPP. Por tais razões, requerliminarpara que seja revogada a prisão preventiva imposta ou
aplicadas medidas cautelares diversas, com ou sem arbitramento de fiança. Nomérito, pugna pela
confirmação da liminar em definitivo.Junta documentos de fls. 17-36 (ID nº 1954140). Distribuídos os autos
ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre que, em virtude de estar em gozo de férias, foram
redistribuídos, cabendo à minha relatoria (fl. 37 ID nº 1956603). É o relatório. DECIDO A via eleita
dohabeas corpusé de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída
com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado
constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental. In casu, o
impetrante não colacionou aos autos a decisão de decretação da prisão preventiva do paciente ou outros
documentos para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado. Por essa razão, impõe-se o
não conhecimento dowrit. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência: EMENTA: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A
ANÁLISE DO PEDIDO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ação
constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual
ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória. Ausente a decisão que se pretende a reforma, inviável o exame do
alegado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus não conhecido. Decisão unânime. (TJ/PA,
2017.04141696-41, 180.964, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE
DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27) Ante o exposto, pelos fundamentos
apresentados,não conheçodo presente writ. À Secretaria para as providências devidas. P.R.I. Belém, 15
de julho de 2019. DesembargadoraMaria deNazaréSilvaGouveiaDos SantosRelatora  

 
 
 
Número do processo: 0802940-74.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: MARIVAN COSTA
Participação: ADVOGADO Nome: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETOOAB: 11418/PA Participação:
ADVOGADO Nome: IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOROAB: 30000A Participação: AUTORIDADE
C O A T O R A  N o m e :  J U Í Z O  D E  D I R E I T O  D A  V A R A  Ú N I C A  D A  C O M A R C A  D E
PACAJÁPROCESSOJUDICIAL ELETRONICO Nº0802940-74.2019.8.14.0000RECURSO
ESPECIALRECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRECORRIDO: MARIVAN
COSTA DECISÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro na alínea ?a? do inciso
III do art. 105 da Constituição Federal, interpôsrecurso especial(ID.1757831), insurgindo-se contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: Acórdão
n.º1733722: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? SENTENÇA
CONDENATÓRIA ? PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE PARTE DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL ? NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE ? AUSÊNCIA DE FATOS
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CONTEMPORÂNEOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA ? ORDEM CONCEDIDA.1.A validade da segregação
cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos
no art. 312 do Código de Processo Penal. 2.?O fundamento utilizado para a decretação da prisão na
sentença condenatória - registros e condenações anteriores do recorrente - não apresenta relação de
contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Trata-se de registros anteriores ao próprio fato
apurado no processo em que sentenciado, e, além disso, ocorridos há mais de seis anos. Ou seja, não se
cuida de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte. (Processo RHC 88836/PI
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2017/0229060-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO - SEXTA TURMA Publicação/Fonte DJe 09/10/2017).3.Ordem Concedida. Sustentou o
recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no art. 312 do Código de
Processo Penal, uma vez que, mesmo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, esta foi
revogada.Apresentaram-se contrarrazões (ID.1815149).É o relatório. Decido.Os requisitos de
admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos à tempestividade, ao exaurimento
da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação, ao interesse recursal e ao preparo,
assim como foi atendido o disposto nos artigos 1.029 e 1.030, V, do Código de Processo Civil.Além disso,
a tese alegada pelo recorrente é razoável, amoldando-se a impugnação ao disposto no artigo 105, III, da
Constituição Federal. Também foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
salvo melhor juízo do tribunal competente para julgar o recurso (artigo 255, § 4º, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça).Sendo assim,admito o recurso especial(artigo 1.030, V, do CPC).Remeta-
se o feito aoSuperior Tribunal de JustiçaBelém, 03 de julho de 2019. DesembargadoraCÉLIA REGINA DE
LIMA PINHEIROVice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará  

 
 
 
Número do processo: 0805805-70.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: MIGUEL DE
OLIVEIRA VIEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ELAINE GALVAO DE BRITOOAB: 139 Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURIONOPOLISHABEAS
C O R P U S L I B E R A T Ó R I O  C O M  P E D I D O  D E  L I M I N A R  -  N º  0 8 0 5 8 0 5 -
70.2019.8.14.0000.IMPETRANTE:ELAINE GALVÃO DE BRITO.IMPETRADO:JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA.PACIENTE:MIGUEL DE OLIVEIRA
VIEIRA.RELATOR:DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.Tratam os presentes autos
deHABEAS CORPUSLIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINARimpetrado porELAINE GALVÃO DE
BRITO, em favor deMIGUEL DE OLIVEIRA VIEIRAcontra ato do Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Curionópolis/Pa.Aduz a impetrante queo paciente foi preso em flagrante no dia 09/04/2019,
pelo o suposto delito de tráfico, previsto no art. 33, lei 11.343/06, indicado pela autoridade policial.Alega
predicados pessoais favoráveis do paciente.Relata queem face da prisão em flagrante, o paciente teve
esta convertida em prisão preventiva no dia 09/04/2019. Formulado pedido de revogação da prisão, este
foi indeferido no dia 08 de maio de 2019, sob o fundamento da garantia da ordem pública, onde se
encontra preso até a presente data no CTMM na cidade de Marabá-PA.Alega, em resumo, predicados
pessoais favoráveis do paciente, ser o mesmo genitor de 04 (quatro) filhos menores, e ausência dos
requisitos da prisão preventiva.Requer a concessão de medida liminar para ser posto em liberdade o
paciente, expedindo-se lhe alvará de soltura, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da
prisão ou concessão de prisão domiciliar.Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de
Miranda Lobato, Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Vania Fortes Bitar e Raimundo Holanda Reis,
contudo, em razão dos seus afastamentos funcionais, os autos foram redistribuídos sob minha relatoria.É
O RELATÓRIO.A concessão de medida liminar é possível e plenamente admitida em nosso ordenamento
jurídico pátrio para se evitar constrangimento à liberdade de locomoção irreparável do paciente que se
pretende obter a ordem, e nos termos do emérito constitucionalista Alexandre de Moraes, citando Julio
Fabbrini Mirabete, ?embora desconhecida na legislação referente ao habeas corpus, foi introduzida nesse
remédio jurídico, pela jurisprudência, a figura da ?liminar?, que visa atender casos em que a cassação da
coação ilegal exige pronta intervenção do Judiciário. Passou, assim, a ser mencionada nos regimentos
internos dos tribunais a possibilidade de concessão de liminar pelo relator, ou seja, a expedição do salvo
conduto ou a liberdade provisória antes do processamento do pedido, em caso de urgência?.Com efeito,
para que haja a concessão liminar da ordem dehabeas corpus, em qualquer de suas modalidades, devem
estar preenchidos dois requisitos, que são opericulum in mora, consubstanciado na probabilidade de dano
irreparável, e ofumus boni iuris,retratado por meio de elementos da impetração que indiquem a existência
de ilegalidade no constrangimento alegado.Noutros termos, ofumus boni iurisdiz respeito à viabilidade
concreta de ser concedida a ordem ao final, no ato do julgamento do mérito. Opericulum in morase reporta
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à urgência da medida, que, caso não concedida de imediata, não mais terá utilidade em momento
posterior.No presente caso, compulsando os autos, aprima facie, não vislumbro presentes os referidos
requisitos autorizadores da medida liminar, motivo pelo qual aINDEFIRO, determinando, ainda, que:Oficie-
se,em caráter de urgência, ao MM. Juízoa quo, para que, sobre ohabeas corpus, preste a este Relator, no
prazo legal, as informações de estilo, devendo o magistrado observar as diretrizes contidas na Portaria nº
0368/2009-GP e na Resolução nº 04/2003.Prestadas as informações pelo Juízo impetrado, encaminhem-
se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.Cumpra-se.Belém (PA),15 de julho
de 2019.DesembargadorMAIRTONMARQUESCARNEIRO Relator 

 
 
 
Número do processo: 0805852-44.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: ROBSON DA SILVA
GUIMARAES Participação: ADVOGADO Nome: ADEVALDO DIAS DA ROCHA FILHOOAB: 15533/MA
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: Juízo da Vara Criminal de ParagominasPROCESSO Nº:
0805852-44.2019.8.14.0000ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENALRECURSO: HABEAS
CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINARCOMARCA: PARAGOMINAS/PAIMPETRANTE:
ADV. ADEVALDO DIAS DA ROCHA FILHOIMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE PARAGOMINASPACIENTE: ROBSON DA SILVA GUIMARÃESRELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Vistos, etc., Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com
pedido de liminar impetrado em favor de ROBSON DA SILVA GUIMARÃES,em razão de ato do MM. Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.Consta daimpetraçãoque o paciente foi cerceado
de sua liberdade em 29.01.2019, por força de mandado de prisão preventiva, em razão do cometimento do
crime de estelionato, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, sendo condenado, em
04.07.2019, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, com o
pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.Afirma que, mesmo tendo o apenado cumprido o tempo
de prisão necessário para que, após feita a devida detração, possa ser colocado em liberdade, de acordo
com o disposto na Lei nº 12.736/12, ele continua preso, dada a manifestação do juiz sentenciante, que
entendeu inconstitucionais as novas regras de detração penal, dadas pela referida lei.Alega o impetrante
queo paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, de vez que, não
obstante a opinião do juízoa quoacerca da constitucionalidade da Lei nº 12.736/12, ela permanece em
vigor, e beneficia o paciente com a devida detração, já tendo ele, inclusive, o direito ao livramento
condicional desde o dia 28.06.2019, todavia, continua tolhido de sua liberdade, no aguardo da progressão
de regime.Requer, ainda,a transferência do paciente para a comarca de Açailândia/MA, a fim de que
possa continuar a cumprir sua pena naquele município, onde mantém laços familiares, vínculo de emprego
e raízes que ajudarão em sua ressocialização.Requer, assim, aconcessão liminarda presente ordem.É o
sucinto relatório. Decido. Examinando atentamente os autos, não vislumbro presentes os requisitos
indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, ofumus boni juris e o periculum in mora,
razão pela quala indefiro.De mais a mais, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se
com o mérito dowrit, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e
do seu julgamento definitivo pelo colegiado.Solicitem-se informações detalhadas à autoridade apontada
como coatora, com o envio de documentos que entender necessários para efeito de melhores
esclarecimentos nestehabeas corpus,nos termos da Resolução nº 004/2003 ? GP e do Provimento
Conjunto nº 008/2017 ? CJRMB/CJCI.Após, ao parecer do Órgão Ministerial, com os nossos
cumprimentos. Belém/PA, 15 de julho de 2019. Desa.VÂNIA LÚCIA SILVEIRARelatora 

 
 
 
Número do processo: 0805545-90.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: JOSIMAR LACHOS
DE OLIVEIRA Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE ITAITUBAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁGabinete do Desembargador Rômulo Nunes HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0805545-
90.2019.8.14.0000Advogado:JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZESPaciente:JOSIMAR LACHOS DE
OLIVEIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se deHabeas CorpusLiberatório com Pedido de
Liminarimpetrado peloDefensor Público Dr. José Rogério Rodrigues Menezesem favor do pacienteJosimar
Lachos de Oliveira, condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, que está
sendo executada pela Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba.Aduz o impetrante que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal no seustatus libertatispor excesso de prazo injustificado para a
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apreciação do requerimento de progressão de regime.Pede a concessão da liminar para que o coacto
aguarde a decisão do requerimento em liberdade.Os autos foram distribuídos a minha relatoria com pedido
de liminar, a medida foi indeferida e solicitei as informações à autoridade coatora.O Ministério Público
opinou pela prejudicialidade domandamus, em virtude da perda do objeto, pois consoante informações
prestadas pelo Juízo inquinado coator(Id. Doc. 1937063 - página 2), foi concedida à progressão de regime
ao paciente, sendo expedido na data de09/07/2019, o competente Alvará de Soltura.Observa-se que,
embora, nas informações prestadas pelo Juiz da Vara Criminal de Itaituba, conste o nome do
reeducandoWillian Monteiro Vasconcelos, na verdade o Alvará de Soltura é referente ao coactoJosimar
Lachos de Oliveira, conforme consulta realizada ao sistema SEEU, anexada ao presente feito(Id. Doc.
1 9 4 8 0 6 7  -  p á g i n a s  1  e  2 ) .  E X A M I N O  A n a l i s a n d o  o s  a u t o s ,  c o n s t a t o  q u e
oobjetodejulgamentodomandamusencontra-seesvaziado, pois em09/07/2019, o paciente recebeu a
progressão ao regime aberto.Ante o exposto, verifico que outra saída não há, a não ser
considerarprejudicadoo julgamento doméritoarguido no presentewrittudo nos termos do artigo 659 do
CPPB, determinando em consequência oarquivamentodos autos.Int. Belém. (PA), 16 de julho de 2019.
Desembargador RÔMULO NUNESRelator  

 
 
 
Número do processo: 0804893-73.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: VANDERLEI ANGELO
DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: JOSE ALFREDO DA SILVA SANTANAOAB: 2721/PA
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: 1 Vara Criminal da Comarca de AltamiraPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGabinete do Desembargador Rômulo Nunes
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0804893-73.2019.8.14.0000Advogado:JOSÉ ALFREDO DA SILVA
SANTANAPaciente:VANDERLEI ÂNGELO DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se deHabeas
CorpusLiberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor deVanderlei Ângelo dos Santos, apontando
como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, em face da
prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 288, 298, 158, § 1° do Código
de Processo Penal e o artigo 14 da Lei 10.826/2003.Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante, em04/06/2019, e teve a sua custódia convertida em preventiva, durante a audiência de
custódia.Afirma constrangimento ilegal no seustatus libertatis, alegando, em suma: ilegalidade da prisão
em flagrante, por se tratar de flagrante forjado; negativa de autoria, tendo em vista que o coacto não
proferiu ameaças à vítima, assim como não tinha conhecimento de que havia uma arma de fogo dentro do
veículo e desconhecia a falsidade dos documentos apresentados pelo corréuJosebias de Araújo Bonifácio;
ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, bem como de seus requisitos
necessários.Salienta, ainda, ausência dos elementos do tipo do artigo 288 do CP e atipicidade da conduta,
no que se refere ao delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.Ressalta, ainda, as qualidades pessoais
favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que cesse a
coação ilegal imposta ao paciente e seja revogada a sua custódia cautelar. Subsidiariamente, requereu a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.Os autos foram distribuídos a minha relatoria com
pedido de liminar, a medida foi indeferida e solicitei as informações à autoridade coatora.A autoridade
inquinada coatora informou, que em26/06/2019foi revogada a prisão preventiva do coacto, com aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, restando prejudicado o presentewrit.O Ministério Público opinou
p e l a  p e r d a  d o  o b j e t o .  E X A M I N O A n a l i s a n d o  o s  a u t o s ,  c o n s t a t o  q u e
oobjetodejulgamentodomandamusencontra-seesvaziado, pois em26/06/2019, o paciente foi beneficiado
com a revogação da prisão preventiva, conforme consta nas informações da autoridade inquinada coatora
acostadas ao processo, (Id. Doc. 1934564 - páginas 2 a 3).Ante o exposto, verifico que outra saída não há,
a não ser considerarprejudicadoo julgamento doméritoarguido no presentewrittudo nos termos do artigo
659 do CPPB, determinando em consequência oarquivamentodos autos.Int. Belém. (PA), 16 de julho de
2019. Desembargador RÔMULO NUNESRelator  

 
 
 
Número do processo: 0805836-90.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: DAIANE DA SILVA
BARRETO Participação: ADVOGADO Nome: SUSIMARY SOUZA DE NAZAREOAB: 2545 Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ÓBIDOSHABEAS CORPUSLIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR -  Nº 0805836-
90.2019.8.14.0000.IMPETRANTE:SUSIMARY SOUZA DE NAZARÉ.IMPETRADO:JUÍZO DE DIREITO DA
V A R A  Ú N I C A  D A  C O M A R C A  D E  Ó B I D O S / P A . P A C I E N T E : D A I A N E  D A  S I L V A
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BARRETO.RELATOR:DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.Tratam os presentes autos
deHABEAS CORPUSLIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINARimpetrado porSUSIMARY SOUZA DE
NAZARÉ, em favor deDAIANE DA SILVA BARRETOcontra ato do Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Óbidos/Pa.Aduz a impetrante quea paciente foi presa por conta de investigação policial
denominada Festa do Arromba na qual apurou condutas supostamente praticadas pela mesma e seu
cônjuge sob acusação de tráfico de drogas e associação ao tráfico de Drogas, onde a presente demanda
foi oriunda do processo n.º 0004593-72.2018.8.14.0035, onde houve a cisão dos denunciados originando
os autos acima mencionado den.º0001247-80.2019.8.14.0035onde encontra-se presa
preventivamenteRelata quetodos os elementos angariados nos autos derivaram de investigação realizada
pela polícia de ÓBIDOS e contidas nos autos n.º 0004593-72.2018.8.14.0035, que, através do referido
inquérito policial, conduzidos pela polícia local exclusivamente, onde o alvo inicial seria o
CorréuEDIMILSON CERDEIRA FONSECA. A base da investigação foi a censura telefônica, que, segundo
os representantes do Ministério Público estariam sendo captados áudios para demonstrar a existência de
uma organização criminosa, com vistas a prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.
ESCUTAS TELEFÔNICAS QUE NÃO MENCIONAM, EM NENHUM MOMENTO, o nome ou participação
da paciente, que apenas é esposa do então alvo das investigações, não tendo a mesma qualquer
participação direta em tais implicações, já tendo declinado sua versão em seu interrogatório em juízo,
esclarecendo sua real participação nos fatos que a implicam.Assevera que a paciente foi presa juntamente
com seu marido na Comarca de Manaus-AM, por tais implicações. Assevera, ainda, que a prisão
preventiva ocorreu apenas 08 mesesapós ter sido decretada, onde a mesma sequer sabia de tais
investigaçõescontra sua pessoa.Pontua que a denúncia narra que a paciente seria responsável pela
cobrança dos valores provenientes da venda dos entorpecentes comercializados supostamente por seu
companheiroEDIMILSON CERDEIRA FONSECA. Pontua, também, que trata-se de mera suposição, visto
que os elementos probatórios da denúncia são as gravações, que não mencionam a paciente como
mentora de qualquer empreitada criminosa.Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão
preventiva, predicados pessoais favoráveis e cabimento de prisão domiciliar.Requer a concessão de
medida liminar para ser posta em liberdade a paciente, expedindo-se lhe alvará de soltura, com aplicação
subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.Autos impetrados em regime de plantão judicial,
tendo este relator, na qualidade de plantonista, entendido não se amoldar o caso à Res. nº 016/2016, pelo
que determinei a remessa do feito em expediente normal.Em expediente normal, os autos foram
distribuídos sob a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre e Vania Fortes Bitar, contudo, em razão
dos seus afastamentos funcionais, os autos foram redistribuídos sob minha relatoria.É O
RELATÓRIO.Analisando prefacialmente o feito, constatei a prevenção do Des. Raimundo Holanda Reis,
em razão do julgamento da ordem dehabeas corpusnº0808927-28.2018.8.14.0000.Tendo em vista que o
Desembargador prevento, Raimundo Holanda Reis, encontra-se afastado de suas atividades judicantes,
para fins de se evitar qualquer lesão à paciente,no presente momento, o qual demanda maior celeridade,
passo a apreciar o pleito liminar formuladoA concessão de medida liminar é possível e plenamente
admitida em nosso ordenamento jurídico pátrio para se evitar constrangimento à liberdade de locomoção
irreparável do paciente que se pretende obter a ordem, e nos termos do emérito constitucionalista
Alexandre de Moraes, citando Julio Fabbrini Mirabete, ?embora desconhecida na legislação referente ao
habeas corpus, foi introduzida nesse remédio jurídico, pela jurisprudência, a figura da ?liminar?, que visa
atender casos em que a cassação da coação ilegal exige pronta intervenção do Judiciário. Passou, assim,
a ser mencionada nos regimentos internos dos tribunais a possibilidade de concessão de liminar pelo
relator, ou seja, a expedição do salvo conduto ou a liberdade provisória antes do processamento do
pedido, em caso de urgência?.Com efeito, para que haja a concessão liminar da ordem dehabeas corpus,
em qualquer de suas modalidades, devem estar preenchidos dois requisitos, que são opericulum in mora,
consubstanciado na probabilidade de dano irreparável, e ofumus boni iuris,retratado por meio de
elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento alegado.Noutros
termos, ofumus boni iurisdiz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, no ato do
julgamento do mérito. Opericulum in morase reporta à urgência da medida, que, caso não concedida de
imediata, não mais terá utilidade em momento posterior.No presente caso, compulsando os autos, aprima
facie, não vislumbro presentes os referidos requisitos autorizadores da medida liminar, motivo pelo qual
aINDEFIRO, determinando, ainda, que:Oficie-se,em caráter de urgência, ao MM. Juízoa quo, para que,
sobre ohabeas corpus, preste a este Relator, no prazo legal, as informações de estilo, devendo o
magistrado observar as diretrizes contidas na Portaria nº 0368/2009-GP e na Resolução nº
04/2003.Prestadas as informações pelo Juízo impetrado, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria
de Justiça para emissão de parecer.Após, em razão da prevenção ao norte apontada, encaminhem-se os
autos ao eminente Desembargador prevento para processar e julgar owrit,Raimundo Holanda
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Reis.Cumpra-se.Belém (PA),15 de julho de 2019.DesembargadorMAIRTONMARQUESCARNEIRO
Relator 

 
 
 
Número do processo: 0804317-80.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: ROFANG SILVA
FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: IGOR COSME QUEIROZ MARTINSOAB: 16124/PA
Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ ANIBAL DE SIQUEIRA ARRAISOAB: 19978/PA Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ALENQUERTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)  -  0804317-
80.2019.8.14.0000PACIENTE: ROFANG SILVA FERREIRAAUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO
DA COMARCA DE ALENQUERRELATOR(A):Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 121, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II,
AMBOS DO CP.PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOWRITPORAUSÊNCIADE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERADA, APÓS CONSULTA AO
SISTEMA LIBRA, FOI APENSADA AOS AUTOS A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE, POSSIBILITANDO ASSIM A ANÁLISE DO DECRETO COMBATIDO PELO
IMPETRANTE. PRELIMINAR REJEITADA.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA.DECISUMFUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, PARA ASSEGURAR A
ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO.
EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO NÃO ANALISADO.
INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO E FUNDAMENTADO EM05/06/2019, ACOSTADO AOS AUTOS
(ID.  DOC. 1816540 -  PÁGINAS 14 A 16) .  QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.1. Preliminar
de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público. Em que pese considerar prejudicado oHabeas
Corpus, por ausência de prova pré-constituída, todavia após consulta ao sistema LIBRA, foi apensada aos
autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, possibilitando assim a análise do decreto
combatido pelo impetrante. Preliminar rejeitada; 2. A alegação de ausência de fundamentos para a
manutenção da prisão preventiva e de carência dos requisitos autorizadores da cautela extrema, são
improcedentes, pois odecisumfoi fundamentado na necessidade de garantir da ordem pública e a instrução
processual, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os
requisitos do artigo 312 do CP; 3. Constata-se que a ausência da audiência de custódia é tida como mera
irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a
inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos
legais da prisão e à ausência de realização de tal audiência, não há o que se questionar, uma vez que a
providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de
prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais, comoin casu; 4. Alega a
impetração que o pedido de revogação de prisão preventiva ainda não fora analisado, porém tal pedido foi
indeferido e concretamente fundamentado no dia05/06/2019,(Id. Doc. 1816540 - Páginas 14 a 16), na
necessidade de garantir a ordem pública, estando presentes os requisitos da custódia preventiva, em
dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal; 5. Mostra-se descabida a
pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a
prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 6. As qualidades pessoais são irrelevantes
para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 7.
Ordemdenegada. Decisãounânime.A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dowritedenegar a ordem,
tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Belém. (PA), 15 de julho de 2019. DesembargadorRÔMULO
NUNESRelator RELATÓRIO Cuida-se deHabeas CorpusLiberatório com Pedido de Liminar, impetrado em
favor deRofang Silva Ferreira, acusado da prática do crime descrito no artigo 121, inciso IV c/c artigo 14,
inciso II ambos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de
Alenquer.Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir,
pois está preso preventivamente desde24/05/2019, pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentos
para a manutenção da prisão preventiva; b) carência dos requisitos autorizadores da cautela extrema; c)
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falta de realização da audiência de custódia; d) pedido de revogação de prisão feito no dia24/05/2019, que
até a impetração do presentemandamus(29/05/2019)não fora analisado, e) qualidades pessoais
favoráveis. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da ordem, com a expedição de alvará de
soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.O pedido de liminar foi indeferido. As
informações foram prestadas e juntadas aos autos(Id. Doc. nº 1816540). OParquetopinou pelo não
conhecimento dowrit, ante a deficiência na sua instrução no mérito pela denegação da ordem. É o
relatório. VOTO A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público.[...]Ab initio, observa-
se que o remédio heróico em tela não preenche todasas condições da ação pertinentes para a
admissibilidade do pleito, ante a ausência de prova pré-constituída nos autos, o que enseja o não
conhecimento do presente writ.No caso em tela, observa-se que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente não foi acostada aos autos pelo impetrante, a qual era imprescindível para analisar
o suposto constrangimento ilegal amparado na ausência dos requisitos constantes do art. 312 do
CPP.Com efeito, não tendo o impetrante carreado aos autos cópia do decreto de prisão preventiva do
paciente, mostra-se inviável a análise acerca de sua (i)legalidade, ante a deficiência na instrução do
mandamus.Desta feita, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP não pode ser analisada in
casu, haja vista não ter o impetrante instruído o presente writ com cópia da decisão hostilizada, sendo o
referido decisum absolutamente imprescindível à análise que o caso requer.Isso porque a estreita via do
remedius juris se caracteriza pela cogniçãosumária, devendo vir necessariamente acompanhado com os
correspondentes comprovantes de todo o alegado na inicial, não cabendo ao relator suprir as eventuais
deficiências na instrução do pedido, mormente quando impetrado por profissional do direito.Neste aspecto,
cumpre destacar que é possível suprir a ausência de determinadas peças se o Juiz as remetê-las com as
informações, o que não ocorreu na hipótese, destacando-se, no entanto, que tal ônus não é do
magistrado. Impõe-se ao defensor que proceda à juntada de toda a documentação basilar das alegações
contidas na inicial, até pelo fato do habeas corpus não comportar dilação probatória.Diante da
impossibilidade de se apreciar os exatos termos da decisão judicial hostilizada, não há como se verificar a
presença ou não dos pressupostos elencados no art. 312 do CPP, fato que obsta o conhecimento do
writ.[...]Em que pese inexistir nos autos documento que comprove as alegações do impetrante, após
consulta ao sistema LIBRA, foi apensada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente, possibilitando assim a análise do decreto combatido pelo impetrante. Preliminar rejeitada. Colhe-
se dos autos, que no dia03/02/2019, por volta de23H00, em um bar, no município de Alenquer, o coacto
desferiu 01(um) golpe de faca nas costas da vítimaJosé Aloysio da Costa Furtado, desferiu 01 (um) golpe
de faca na região da axila da vítimaLucilane dos Santos Simõese, ainda, desferiu 02 (dois) golpes de faca
na região posterior do tórax da vítimaGleidson de Sousa Chaves, mortes que não se consumaram por
circunstâncias alheias à vontade do agente.A vítimaJosé Aloysioencontrava-se no bar do Furico, ocasião
na qual foi até o seu carro buscar uma lata de cerveja e, quando retornou, ao sacudir tal lata, deixou
respingar água na companheira do coacto conhecida comoMirela, que não gostou e proferiu os seguintes
dizeres:"olha, quando tu for tirar a água da tua cerveja, olha pra onde tu joga a água", ainda ofendendo a
vítima com palavras chulas, tendo a vítimaJosé Aloysiorespondido com palavrões também.Na sequência,
o coacto não gostou do ocorrido e foi tirar satisfações com aJosé Aloysio, lhe dando um tapa no rosto e
saindo em direção à rua.José Aloysiofoi em direção ao paciente, mas no meio do caminho caiu no chão
em posição de bruços, momento em que o coacto, desferiu 01 (um) golpe de faca nas costas do nacional
anteriormente citado, tendo a arma branca ficado encravada nas costas vítima.A vítimaLucilenetentou
impedir que seu companheiroJosé Aloysio(que estava deitado no chão, sem possibilidade de se defender)
recebesse outras facadas do coacto, arremessando na direção do paciente uma bola de bilhar e um copo
de vidro. Mesmo sem ser atingido, o acusado se enfureceu e foi em direção a vítimaLucilenecom a
intenção de lhe esfaquear na região do pescoço. A vítimaLucilenetentou se defender, levantou o braço
esquerdo no momento do golpe de faca do paciente, tendo sido atingida pela arma branca na região axilar
esquerda.Posteriormente, a também vítimaGleidsonretirou o coacto de perto da vítimaLucilenee o levou
até a parte externa do bar, oportunidade na qual o paciente desferiu 02 (dois) golpes de faca nas costas
deGleidsone fugiu do local do crime.Verificou-se que os crimes (assassinatos) não se consumaram por
circunstâncias alheias à vontade do agente, pois as vítimas sobreviveram em virtude de terem sido
prontamente atendidas no Hospital Municipal de Alenquer.O coacto não sofreu nenhuma lesão corporal,
por parte das vítimas. Assim, não há indícios de que houve qualquer reação ou defesa por parte dos
ofendidos contra as agressões sofridas, pelo paciente. Ausente no local do crime qualquer recurso idôneo
e eficiente para as vítimas se defenderem das agressões sofridas com a arma branca (faca). DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA
CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELA EXTREMARegistra o impetrante que o
paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência de fundamentação para a
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manutenção da prisão preventiva e da carência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar.A prisão
preventiva do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, temos
uma ação praticada em 03 (três) vítimas. Ademais, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a
medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande
reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação da comunidade local.O decreto prisional
está fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, embasado em
dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia
preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme
decisãoin verbis:[...]O representante aparentemente não possui respeito pela vida humana, revelando ser
pessoa violenta, não respeitando a dignidades das vítimas. O modo de agir indica clara reiteração delitiva,
deverás violenta, fazendo-se necessário o acautelamento da ordem pública.As práticas relevam aparente
animus necandi, sem esquecer que os ofendidos estavam desarmados, e JOSÉ ALOYSIO foi agredido
pelas costas e enquanto estava no chão, e GLEIDSON pelas costas.O acusado demonstra
comportamento ofensivo e de extrema violência, fazendo-se necessário se acautelar a ordem
pública.Comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam
profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública, devendo esta
ser preservada de novos atos delitivos praticados pelo representado.Presentes, pois, os pressupostos que
autorizam a prisão preventiva da autuada (arts. 312 e 313,I, CPP) - e entendendo, inicialmente, revelarem-
se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tenho por decretar
a medida extrema.Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROFANG SILVA FERREIRA
brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 19.04.1983, filho de Francisco Ferreira Sobrinho e de Maria
de Nazaré Pinto da Silva, portador do RG nº 4070206-PC-PA, domiciliado na Trav. Tiago Peres, 803,
Luanda, Alenquer/PA, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública e conveniência da
instrução criminal) e 313, I, do CPP.[...] DA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA.Com efeito, verifica-se que, na hipótese dos autos, o juízo inquinado coator decretou a prisão
preventiva, por considerá-la necessária para a garantia da ordem pública, vulnerada diante da gravidade
da conduta e da periculosidade do acusado, além da evidente possibilidade de reiteração delitiva e
aplicação da lei penal.Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera
irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a
inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos
legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às
hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou
definitiva decretada por juízes ou tribunais.Ademais, vale salientar que a constrição do paciente é derivada
de ordem de preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se
encontraria, de qualquer forma, superada. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO NÃO TER SIDO
APRECIADORegistra o impetrante que houve um pedido de revogação de prisão feito no dia24/05/2019e
que até a impetração do presentemandamus(29/05/2019)não fora analisado.O pedido de revogação de
prisão foi indeferido e fundamentado pela autoridade coatora em05/06/2019,(Id. Doc. 1816540 - Páginas
14 a 16), na necessidade de garantir a ordem pública, estando presentes os requisitos da custódia
preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme
decisão se ler:[...]O acusado demonstra comportamento ofensivo e de extrema violência, fazendo-se
necessário a manutenção da prisão preventiva do acusado, a fim de acautelar a ordem pública.Outrossim,
comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, sendo que há grandes
chances de reincidir na prática delituosa. Ademais, tais delitos provocam profunda revolta e indignação da
comunidade local, conforme se observou nos relatos contido no inquérito policial, o que acaba por abalar a
ordem públ ica, devendo esta ser preservada de novos atos del i t ivos prat icados pelo
acusado.Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do réu (artigos 312 e 313,
inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a
mantença do cárcere.Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
PREVENTIVA, mantendo a prisão (preventiva) do acusado ROFANG SILVA FERREIRA, a fim de garantir
a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.[...] DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente elencadas nowrit, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a
devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:?As qualidades
pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem
presentes os requisitos da prisão preventiva?.Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da
custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para
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a garantia da ordem pública. Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,denegoaordem, tudo
nos termos da fundamentação. Éo meuvoto. Belém. (PA), 15 de julho de 2019. DesembargadorRÔMULO
NUNESRelator Belém, 16/07/2019 

 
 
 
Número do processo: 0805848-07.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: EWANDER PAIVA DO
NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: JOEL SENA DA SILVAOAB: 3150/AP Participação:
AUTORIDADE COATORA Nome: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE
AFUATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DESª ROSI MARIA GOMES DE
FARIAS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)0805848-07.2019.8.14.0000PACIENTE: EWANDER PAIVA
DO NASCIMENTOAUTORIDADE COATORA: JUIZ DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc...A concessão
de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, somente podendo ser deferida quando
demonstrada, de planto, patente ilegalidade no ato judicial impugnado.Na espécie, sem adiantamento
acerca do mérito da demanda, não vislumbro, das alegações sumárias do impetrante, pressuposto
autorizador à concessão da tutela liminar.Ante o exposto,denegoo pedido liminar.Solicitem-se informações
ao Juízo inquinado coator e, após prestadas estas, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta decisão. Belém/PA, 15 de julho de 2019  

 
 
 
Número do processo: 0805761-51.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: ERALDO SILVA
BATISTA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE CLAUDIO GALATE MORAESOAB: 6373/PA
Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ÓBIDOS/PATribunal de Justiça do Estado do ParáGabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)Processo nº. 0805761-51.2019.8.14.0000PACIENTE: ERALDO
SILVA BATISTAAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA R.
H. Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das
razões suscitadas pelo impetrante, as quais devem ser prestadas nos termos do art. 2º, da Resolução n.º
04/2003-GP, constando:a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação;b) Exposição da causa
ensejadora da medida constritiva;c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do
paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;d) Informações concernentes ao lapso
temporal da medida constritiva;e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento, especificamente
se já ocorreu o encerramento da fase de instrução processual;f) Juntada, quando indispensável, de cópias
dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, certidões, etc.Lembro que, nos
termos do art. 5º da referida Resolução,?a falta de informações sujeitará o magistrado à sanção
disciplinar, sendo para isso comunicado à Corregedoria Geral de Justiça competente?.Autorizo o
Secretário da Seção de Direito Penal a assinar o ofício de pedido de informações. Cumpra-se,
encaminhando-se cópia deste despacho. Belém, 15 de julho de 2019 .  

 
 
 
Número do processo: 0805847-22.2019.8.14.0000 Participação: PACIENTE Nome: TIAGO MOREIRA DA
SILVA Participação: AUTORIDADE COATORA Nome: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE PARAUAPEBASTJE/PA- SEÇÃO DE DIREITO PENALPROCESSO Nº 0805847-
22.2019.8.14.0000HABEAS CORPUSLIBERATÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINARCOMARCA DE
ORIGEM: PARAUAPEBASIMPETRANTE: LARISSA MACHADO SILVA ? DEFENSORA
PÚBLICAPACIENTE: TIAGO MOREIRA DA SILVAIMPETRADO: JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL
DE PARAUAPEBASRELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIORVistos,
etc.Trata-se dehabeas corpusliberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pela i. Defensora
Pública, Dra. Larissa Machado Silva, em favor do nacional Tiago Moreira da Silva, em face de ato do Juízo
da 1ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas/Pa.Na petição inicial (Num. 1954278), narra a impetrante
que o paciente encontra-se preso, desde 05/06/2019, em razão da conversão da prisão em flagrante em
preventiva pela autoridade apontada como coatora.Defende:A denúncia imputa ao paciente o crime de
furto, cuja pena máxima é a de 4 (quatro) anos de reclusão. Ademais, não trata o presente caso de
nenhuma das demais hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, nem mesmo havendo que se falar em
reincidência, pois não há notícia de qualquer decisão transitada em julgado.Ademais, em sua decisão, a
autoridade coatora fundamenta a prisão preventiva no fato de o paciente não ter apresentado documentos
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pessoais e bem como não ter recordado o nome completo de sua genitora... essa frágil argumentação não
pode ser levada como fundamento para manter uma pessoa encarcerada.Discorre sobre a nulidade da
decisão por falta de fundamentação ? obrigatoriedade da autoridade coatora de motivar, adequadamente,
a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ? e a restituição da liberdade do paciente ?
porque utilizada a prisão preventiva para fim não expresso na lei (para evitar a prática de infrações
penais).Requer, por derradeiro, que o relator deste remédio constitucional defira a liminar, determinando a
incontinente soltura do paciente, e, após a devida instrução, que esta Egrégia Corte conceda a ordem
requerida, colocando ao fim o constrangimento ilegal que recai sobre a liberdade do paciente, permitindo-
lhe que aguarde, livremente, eventual trânsito em julgado da decisão condenatória penal, fazendo expedir
alvará de soltura.Junta documento (Num. 1954279).Eis o relatório do necessário.Diante da certidão ao
Num. 1954568, passo a decidir sobre a tutela de urgência.Pois bem.Não obstante a falta de previsão legal
no que tange à liminar emhabeas corpus, a jurisprudência não deixa de considerá-la, ante a ilegalidade
que, de pronto, se revela na impetração.In casu, apesar dos argumentos apresentados pela impetrante,
em juízo de cognição sumária, não é possível o deferimento da medida de urgência, ante a
imprescindibilidade de uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos.É
prudente que se oportunize a melhor instrução do processo; até mesmo porque, não é possível, de plano,
vislumbrarilegalidade ou abuso de poder, nomeadamente, considerando que a conduta delitiva imputada
ao paciente, na realidade, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 155 do Código Penal
c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).Assim sendo, INDEFIRO o pedido
liminar.Conforme dispõe a Portaria n.º 0368/2009-GP, requisitem-se, de ordem e através de e-mail, as
informações aoimpetradoacerca das razões suscitadas pela impetrante, nos termos da Resolução n.º
04/2003-GP, no prazo de 48 horas.Prestadas aquelas, tempestivamente, encaminhem-se os autos à
Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.Após, com fulcro no artigo 112, §2º, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte de Justiça, retornem os autos à Relatora originária.Belém, 16 de julho de
2019. Des.LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIORRelator  
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22ª Sessão Ordinária de 2019 da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em 09 de julho de 2019, sob a
Presidência, em exercício, da Exma. Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Presentes a Exma.
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias e o Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro,
convocado especialmente, em razão de ausência justificada da Exma. Desembargadora Maria Edwiges de
Miranda Lobato. Presente, ainda, o Exmo. Procurador de Justiça: Dr. Hamilton Nogueira Salame. Sessão
iniciada às 09h49. Lida e aprovada a Ata/Resenha da Sessão anterior, deram início aos trabalhos na
seguinte ordem:

 
JULGAMENTOS DA PAUTA

 
01 - Apelação Criminal - 0005208-60.2017.8.14.0015 ¿ 2ª Vara Criminal de Castanhal 
Apelantes: Juliethe Lima da Silva e Clever Ribeiro Gomes (Advogado Dr. Sergio de Jesus Correa) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato   
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Obs.: Adiado na Sessão anterior, a pedido da Relatora.

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora.  
 

 
02 - Apelação Criminal - 0021671-54.2015.8.14.0401 ¿ 10ª Vara Criminal de Belém 
Apelante/Apelado: João Correa Rodrigues (Advogados Dr. Rodrigo Tavares Godinho e Dra. Gabriella
Casanova Ataíde dos Santos) 
Apelados/Apelantes: João Augusto Lobato Rodrigues e Oscar Correa Rodrigues (Advogados Dr. Luana
Miranda Hage, Dr. Lucas Sá Souza e Dr. Daniel Martins Barros) 
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
SEM REVISÃO 
Obs.: Adiado na Sessão anterior, a pedido da Relatora.

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora.  
 
03 - Recurso em Sentido Estrito - 0003178-87.2019.8.14.0401 ¿ 10ª Vara Criminal de Belém 
Recorrente: Paulo Magno Gonçalves Matos (Advogados Dr. Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Dr.
Antônio Renato Costa Fontelle) 
Recorrida: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ubiragilda Silva Pimentel  
Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, declarando
extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto da E. Relatora.

 

TURMAS DE DIREITO PENAL

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ATA/RESENHA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA
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04 - Recurso em Sentido Estrito ¿ 0001388-49.2003.814.0201 ¿ 4ª Vara do Tribunal do Júri da
Comarca da Capital  
Recorrente: Ronaldo Varela Pantoja (Advogado Dr. Eugenio Dias dos Santos) 
Recorrida: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves 
Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, em
conformidade com o parecer ministerial, para manter a decisão de pronúncia, nos termos do voto da E.
Relatora.

 
 
05 - Apelação Criminal - 0001261-76.2018.8.14.0010 ¿ Vara de Juizado Especial Cível e Criminal de
Breves 
Apelante: A Justiça Pública  
Apelado: Hamilton Leite Barros (Defensora Pública Dra. Graziela Paro Caponi) 
Procurador de Justiça Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves 
Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
SEM REVISÃO 
Turma Julgadora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do apelo, declinando a competência, e
determinando o encaminhamento a uma das Turmas Recursais, nos termos do voto da E. Relatora.

 
06 - Apelação Criminal - 0000814-49.2012.8.14.0091 ¿ Vara Única de Salvaterra 
Apelante: Dario Pedrosa do Nascimento (Advogado Dr. Fernando Tobias Santos Gonçalves) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves 
Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
SEM REVISÃO 
Turma Julgadora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do recurso, declarando, de ofício, extinta a
punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto da E. Relatora.

 
07 - Apelação Criminal - 0007090-29.2018.8.14.0401 ¿ Vara de Crimes contra Crianças e
Adolescentes - Comarca da Capital 
Apelante: João Renaldo Conceição dos Santos (Advogado Dr. Walder Everton Costa da Silva)  
Apelada: A Justiça Pública

 
Procuradora de Justiça Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento 
Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
08 - Apelação Criminal - 0000801-20.2015.8.14.0067 ¿ 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da
Capital 
Apelante: Gilmar Gonzaga Cardoso (Advogado Dr. Amadeu Pinheiro Correa Filho) 
Apelante: Benedito Nei Ferreira Queiroz (Advogado Dr. Julianne Espírito Santo Macedo) 
Apelante: Marcos Franco Soares (Advogado Dr. Tony Heber Ribeiro Nunes) 
Apelante: Thiago Pantoja de Carvalho (Advogado Dr. Allan de Souza Barbosa) 
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Apelada: A Justiça Pública 
Assistente de Acusação: Rodrigo Tavares Godinho  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
09 - Apelação Criminal - 0011306-04.2016.8.14.0401 ¿ 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da
Capital 
Apelante: Ministério Público Do Estado Do Pará  
Apelado: Dhonatan da Silva de Pádua (Defensor Público Dr. Rafael da Costa Sarges) 
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva  
Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
10 - Apelação Criminal - 0005552-17.2012.8.14.0015 ¿ 1ª Vara Criminal de Castanhal 
Apelante: C. A. R. (Advogado Dr. Francelino da Silva Pinto Neto) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira 
Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
11 - Apelação Criminal - 0011251-06.2016.8.14.0061 ¿ Vara Criminal de Tucuruí 
Apelantes: Kevem Wenderson Gonçalves da Costa e Nadison do Nascimento (Defensor Público Dr. Pablo
de Souza Melo)

 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva  
Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
12 - Apelação Criminal - 0013007-51.2014.8.14.0051 ¿ 2ª Vara Criminal de Santarém 
Apelantes: Charlison Cerdeira Lopes e Erison Dias Tapajós (Defensora Pública Dra. Jane Télvia dos
Santos Amorim) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva 
Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
13 - Recurso em Sentido Estrito - 0016530-12.2014.8.14.0006 ¿ Vara do Tribunal do Júri da Comarca
de Ananindeua  
Recorrente: Izídio Furtado Azevedo Junho (Defensor Público Dr. Rodrigo Vicente Maia Mendes) 
Recorrida: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
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14 - Recurso em Sentido Estrito - 0009706-62.2018.8.14.0017 ¿ 2ª Vara de Conceição do Araguaia) 
Recorrente: Ministério Público do Estado do Pará  
Recorrido: Marlen Alves Gomes

 
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
15 - Agravo de Execução Penal - 0000725-61.2019.8.14.0000 ¿ Vara de Execução Penal da Região
Metropolitana de Belém 
Agravante: Marcelo dos Santos de Jesus (Defensor Público Dr. José Adaumir Arruda da Silva) 
Agravada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
16 - Agravo de Execução Penal - 0001247-88.2019.8.14.0000 ¿ Vara Criminal de Tucuruí 
Agravante: Jorge Luís Pereira Souza Filho (Defensora Pública Dra. Marina Gomes Noronha Santos) 
Agravada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ubiragilda Silva Pimentel 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
17 - Apelação Criminal - 0004814-59.2017.8.14.0401 ¿ 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da
Capital 
Apelante: Jorge Luiz Ferreira (Defensor Público Dr. Domingos Lopes Pereira)  
Apelada: A Justiça Pública

 
Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
SEM REVISÃO 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 
18 - Apelação Criminal - 0000905-89.2011.8.14.0028 - 1ª Vara Criminal de Marabá 
Apelante: Couti de Melo (Advogada Dra. Odília Eugenia Ferreira ¿ OAB/SP 386.912) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater  
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
SEM REVISÃO 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
19 - Apelação Criminal - 0020831-49.2012.8.14.0401 ¿ 3ª Vara Criminal de Belém 
Apelante: Irson Rodrigues de Castro (Defensor Público Dr. Alexandre Martins Bastos) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
20 - Apelação Criminal - 0009912-77.2011.8.14.0401 ¿ 3ª Vara Criminal de Belém 
Apelante: Jucivaldo Noronha de Souza (Defensor Público Dr. Daniel Sabbag) 
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Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
21 - Apelação Criminal - 0032607-41.2015.8.14.0401 ¿ 1ª Vara de Crimes contra Crianças e
Adolescentes - Comarca da Capital 
Apelante: Juaci Sousa Pires (Defensor Público Dr. Alan Ferreira Damasceno) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ubiragilda Silva Pimentel = 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
22 - Apelação Criminal - 0059651-74.2015.8.14.0097 ¿ Vara Criminal de Benevides 
Apelante: André Pantoja Santiago (Advogado Dr. Otávio Oliveira da Silva)

 
Apelante: Davi de Souza Araújo (Defensor Público Dr. Edernilson do Nascimento Barroso) 
Apelante: Willian Gonçalves Rocha (Advogada Dra. Fernanda da Costa Silva Cunha) 
Apelada: A Justiça Pública

 
Procurador de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
23 - Apelação Criminal - 0002917-87.2014.8.14.0049 ¿ Vara Criminal de Santa Isabel do Pará 
Apelante: Elizabeth Veiga Nunes (Defensora Pública Dra. Paula Barros Pereira de Farias Oliveira) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
24 - Apelação Criminal - 0002945-79.2018.8.14.0028 ¿ 1ª Vara Criminal de Marabá 
Apelante: R. S. S. (Defensor Público Dr. Eloízio Cordeiro Taveira de Souza) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
25 - Apelação Criminal - 0011685-93.2014.8.14.0051 ¿ 3ª Vara Criminal de Santarém 
Apelantes: Samuel Junio Guimarães Brito e Roberta Karine Oliveira de Sousa (Defensora Pública Dra.
Adalgisa Rocha Campos) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Adélio Mendes dos Santos 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
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26 - Apelação Criminal - 0008107-46.2017.8.14.0010 ¿ 1ª Vara de Breves 
Apelante: Robert Elias Silva Barbosa (Defensora Pública Dra. Graziela Paro Caponi) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
27 - Apelação Criminal - 0001284-28.2018.8.14.0105 ¿ Vara Única de Concórdia do Pará 
Apelante: Felipe Ferreira da Silva E Silva (Advogado Dr. Wendel José de Souza Madeiro) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
28 - Apelação Criminal - 0001103-57.2009.8.14.0100 ¿ Vara Única de Aurora do Pará 
Apelante: Jailton Borges Neves (Advogado Dr. Jorge Otavio Pessoa do Nascimento) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo 
Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato  
Revisora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Relatora. 
 

 
29 - Recurso em Sentido Estrito - 0000070-17.2017.8.14.0952 ¿ 3ª Vara Criminal de Ananindeua 
Recorrente: Ministério Público do Estado do Pará 
Recorrido: Adriano Viana da Silva (Defensor Público Dr. Thiago Vasconcelos Moura)

 
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: Por unanimidade, a Turma Julgadora conheceu do recurso ministerial, rejeitou a preliminar
suscitada, no mérito, deu provimento, para que seja recebida a denúncia pelo juízo a quo, nos termos do
voto da Relatora.

 
30 - Recurso em Sentido Estrito - 0000212-76.2006.8.14.0006 ¿ Vara do Tribunal do Júri da Comarca
de Ananindeua  
Recorrente: David Silva Farias (Defensor Público Dr. Rodrigo Vicente Maia Mendes) 
Recorrida: A Justiça Pública 
Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, em
conformidade com o parecer ministerial, para manter a decisão de pronúncia, nos termos do voto da E.
Relatora.

 
31 - Recurso em Sentido Estrito - 0011729-45.2018.8.14.0028 ¿ 3ª Vara Criminal de Marabá 
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Recorrente: Leandro Gomes Nascimento (Defensor Público Dr. Allysson George Alves de Castro) 
Recorrida: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: Recurso conhecido e improvido por unanimidade, na esteira do parecer ministerial, mantida a
sentença a quo, nos termos do voto da E. Relatora.

 
32 - Apelação Criminal - 0010601-58.2015.8.14.0201 ¿ 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci ¿
Comarca da Capital 
Apelante: Augusto Cesar Machado de Matos (Advogada Dra. Lindalva Nazaré Vasconcelos Magalhaes) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
SEM REVISÃO 
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: À unanimidade, a Turma Julgadora conheceu do Recurso e, acompanhando o parecer
ministerial, negou-lhe provimento, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da Relatora.

 
33 - Apelação Criminal - 0012521-04.2016.8.14.0049 ¿ Vara Criminal de Santa Isabel do Pará 
Apelante: Ministério Público do Estado do Pará  
Apelado: Kelvin Alves de Jesus Viana (Defensor Público Dr. João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo) 
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
SEM REVISÃO 
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe, para manter a decisão
a quo que declarou extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto da E. Relatora.

 
34 - Apelação Criminal - 0005543-50.2013.8.14.0070 ¿ Vara Criminal de Abaetetuba 
Apelante: Odailson Costa Gomes (Advogado Dr. Ângelo José Lobato Rodrigues) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Adélio Mendes dos Santos 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
SEM REVISÃO 
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: Recurso conhecido e improvido por unanimidade, na esteira do parecer ministerial, mantida a
sentença a quo, nos termos do voto da E. Relatora.

 
35 - Apelação Criminal - 0008245-67.2018.8.14.0401 ¿ 1ª Vara Criminal de Belém 
Apelante: Aleandres da Silva Almeida (Advogado Dr. Marco Antônio Pina de Araújo) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro
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Decisão: À unanimidade, o apelo foi conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial, nos termos
do voto da Relatora.

 
36 - Apelação Criminal - 0001044-52.2012.8.14.0201 ¿ 3ª Vara Criminal de Belém 
Apelante: Alan Cosme Nogueira (Defensor Público Dr. Daniel Sabbag) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça: Dr. Hamilton Nogueira Salame 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: Recurso conhecido e improvido por unanimidade, na esteira do parecer ministerial, mantida a
sentença a quo, nos termos do voto da E. Relatora.

 
37 - Apelação Criminal - 0008086-32.2015.8.14.0401 ¿ 8ª Vara Criminal de Belém 
Apelante: Wesley Candido da Rocha (Defensor Público Dr. Reinaldo Martins Junior) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato   
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
38 - Apelação Criminal - 0016881-56.2017.8.14.0401 ¿ 8ª Vara Criminal de Belém 
Apelante: Ministério Público do Estado do Pará  
Apelado: Adriano Maciel dos Santos (Defensor Público Dr. Reinaldo Martins Junior) 
Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
39 - Apelação Criminal - 0021898-39.2018.8.14.0401 ¿ 12ª Vara Criminal de Belém 
Apelantes: Marcelo de Jesus Silva e Marcio de Jesus Silva (Defensora Pública Dra. Ingrid Leda Noronha
Macedo) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
40 - Apelação Criminal - 0030708-37.2017.8.14.0401 ¿ 12ª Vara Criminal de Belém 
Apelante: Paul dos Santos Lameira (Defensora Pública Dra. Ingrid Leda Noronha Macedo) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: À unanimidade, a Turma Julgadora conheceu do Recurso e, acompanhando o parecer
ministerial, negou-lhe provimento, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da Relatora.
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41 - Apelação Criminal - 0020000-59.2016.8.14.0401 ¿ 2ª Vara de Crimes contra Crianças e
Adolescentes - Comarca da Capital 
Apelante: José Carlos Pereira Gomes (Advogada Dra. Katiussya Caroline Pereira Silva) 
Apelantes: Daniel Martins Lemos e Elton Alves dos Santos (Defensor Público Dr. Alan Ferreira
Damasceno) 
Apelante: Carlos Alberto Cunha de Oliveira (Advogado Dr. Sandro Manoel Cunha Macedo) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater  
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu dos recursos e deu-lhes parcial provimento,
redimensionando as penas, fixando para José Carlos, Daniel Martins e Carlos Alberto, a pena de 3 anos
de reclusão e 10 dias-multa, e para Elton Alves, 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, nos termos
do voto da E. Relatora.

 
42 - Apelação Criminal - 0003092-79.2015.8.14.0006 ¿ 3ª Vara Criminal de Ananindeua  
Apelantes: Edilson Diniz de Oliveira e Carlos Melo Miranda (Defensor Público Dr. Francisco Robério
Cavalcante Pinheiro Filho) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
43 - Apelação Criminal - 0004756-19.2013.8.14.0006 ¿ 4ª Vara Criminal de Ananindeua  
Apelante: J. S. E. S. (Defensor Público Dr. Caio Favero Ferreira) 
Apelada: A Justiça Pública  
Assistente de Acusação: T. S. B. A. (Advogado Dr. Raimundo Dickson Ferreira Neto) 
Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja  
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
44 - Apelação Criminal - 0014278-31.2017.8.14.0006 ¿ 5ª Vara Criminal de Ananindeua  
Apelante: Moises Costa e Silva (Defensor Público Dr. Arquise José F. de Melo) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
45 - Apelação Criminal - 0013357-09.2016.8.14.0006 ¿ 5ª Vara Criminal de Ananindeua  
Apelante: Carlos Alexandre Raiol do Nascimento (Defensor Público Dr. Arquise José F. de Melo) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 
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Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
46 - Apelação Criminal - 0002118-72.2009.8.14.0049 ¿ Vara Criminal de Santa Isabel do Pará 
Apelante: Cristiane Ferreira Ribeiro (Defensor Público Dr. Márcio da Silva Cruz) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do recurso, declarando, de ofício, extinta a
punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto da E. Relatora.

 
47 - Apelação Criminal - 0002124-56.2011.8.14.0049 ¿ Vara Criminal de Santa Isabel do Pará 
Apelante: Aldair de Moraes Silva (Defensora Pública Dra. Paula Barros Pereira de Farias Oliveira) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
48 - Apelação Criminal - 0006149-10.2017.8.14.0015 ¿ 2ª Vara Criminal de Castanhal 
Apelante: Jucilene da Silva Melo (Defensor Público Dr. Márcio Alves Figueira) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Adélio Mendes dos Santos 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Decisão: Adiado, a pedido da Relatora, para melhor análise.

 
49 - Apelação Criminal - 0001488-56.2015.8.14.0015 ¿ 2ª Vara Criminal de Castanhal 
Apelante: Jean Marcos Santos Brito (Defensor Público Dr. David Oliveira Pereira da Silva) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: À unanimidade, o apelo foi conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial, nos termos
do voto da Relatora.

 
50 - Apelação Criminal - 0000596-80.2012.8.14.0039 ¿ Vara Criminal de Paragominas 
Apelante: Ministério Público do Estado do Pará  
Apelado: Francisco Alves dos Santos (Defensor Público Dr. Walber Pantoja de Brito) 
Apelado: Marcio Lopes Fernandes de Souza (Defensor Público Dr. Rodrigo Vicente Maia Mendes) 
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Decisão: Adiado, a pedido da Relatora.

 
51 - Apelação Criminal - 0005434-58.2016.8.14.0061 ¿ Vara Criminal de Tucuruí 
Apelante: Elisvaldo Alves de Castro (Defensor Público Dr. Pablo de Souza Melo) 
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Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
52 - Apelação Criminal - 0012082-21.2015.8.14.0051 ¿ 2ª Vara Criminal de Santarém 
Apelante: Marcos Felipe Pond Cerdeira (Defensora Pública Dra. Jane Télvia dos Santos Amorim) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: Recurso conhecido e improvido por unanimidade, na esteira do parecer ministerial, mantida a
sentença a quo, nos termos do voto da E. Relatora.

 
53 - Apelação Criminal - 0013111-43.2014.8.14.0051 ¿ 2ª Vara Criminal de Santarém 
Apelante: Valdo Vasconcelos de Oliveira (Advogados Dr. Fernando Rodolfo Silva Junior e Dra. Danielle de
Lima Silva) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça: Dr. Hamilton Nogueira Salame 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: À unanimidade, a Turma Julgadora conheceu do Recurso e, acompanhando o parecer
ministerial, negou-lhe provimento, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da Relatora.

 
54 - Apelação Criminal - 0001320-41.2007.8.14.0051 ¿ 3ª Vara Criminal de Santarém 
Apelante: Jucie Oliveira (Defensor Público Dr. Plínio Tsuji Barros) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: À unanimidade, a Turma Julgadora conheceu do Recurso e, acompanhando o parecer
ministerial, negou-lhe provimento, mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da Relatora.

 
55 - Apelação Criminal - 0011255-72.2017.8.14.0040 ¿ 1ª Vara Criminal de Parauapebas  
Apelante: Francisco Nunes da Silva (Defensora Pública Dra. Kelly Aparecida Soares) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
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56 - Apelação Criminal - 0006405-44.2017.8.14.0017 ¿ 1ª Vara de Conceição do Araguaia 
Apelante: Jaires da Silva Carvalho (Advogado Dr. Riveraldo Gomes da Silva) 
Apelada: A Justiça Pública

 
Procurador de Justiça Dr. Adélio Mendes dos Santos 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.

 
57 - Apelação Criminal - 0009104-38.2018.8.14.0028 ¿ 2ª Vara Criminal de Marabá 
Apelantes: Antônio Domingos Carvalho Silva e Juliano Gomes Lima (Defensor Público Dr. Eloízio Cordeiro
Taveira de Souza) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença in totum, nos termos do voto da E. Relatora, determinando,
após esgotado os recursos nesta instância, a expedição de mandado de prisão.

 
58 - Apelação Criminal - 0009660-40.2018.8.14.0028 ¿ 2ª Vara Criminal de Marabá 
Apelante: Alexander Correa Oliveira (Defensor Público Dr. Eloízio Cordeiro Taveira de Souza) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença in totum, nos termos do voto da E. Relatora.

 
59 - Apelação Criminal - 0002200-12.2012.8.14.0028 ¿ 3ª Vara Criminal de Marabá 
Apelante: Romário da Silva Oliveira (Advogado Dr. Joelson Farinha da Silva) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça: Dr. Hamilton Nogueira Salame 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: Recurso conhecido e improvido por unanimidade, na esteira do parecer ministerial, mantida a
sentença a quo, nos termos do voto da E. Relatora.

 
60 - Apelação Criminal - 0010234-35.2018.8.14.0005 ¿ 1ª Vara Criminal de Altamira 
Apelante: Antônio Wemerson Freitas da Silva (Advogada Dra. Waldiza Viana Teixeira) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro
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Decisão: À unanimidade, a Turma Julgadora conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, de ofício,
corrige erro material na sentença, modificando a pena para 13 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 14
dias-multa, nos termos do voto da Relatora.

 
61 - Apelação Criminal - 0000400-51.2009.8.14.0125 ¿ Vara Única de São Geraldo do Araguaia 
Apelante: Manoel Soares da Costa (Advogados Dr. William Gomes Penafort de Souza e Dr. Luiz Sérgio
Pinheiro Filho) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva  
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Turma Julgadora: Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira e
Desembargador Mairton Marques Carneiro

 
Decisão: A Turma Julgadora, por unanimidade, conheceu do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença in totum, nos termos do voto da E. Relatora.

 
62 - Apelação Criminal - 0001421-47.2017.8.14.0104 ¿ Vara Única de Breu Branco 
Apelante: A. P. M. (Defensor Público Dr. Samuel Oliveira Ribeiro) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.  
 

 
63 - Apelação Criminal - 0002201-73.2017.8.14.0140 ¿ Vara Única do Termo Judiciário de Santa
Luzia do Pará 
Apelante: Marivaldo Ferreira dos Santos (Advogado Dr. Samuel Borges Cruz) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater  
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.

 
64 - Apelação Criminal - 0010492-62.2017.8.14.0043 ¿ Vara Única de Portel 
Apelante: Geovane Vale do Amaral (Defensora Pública Dra. Graziela Paro Caponi) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Vânia Lúcia Silveira  
Decisão: Adiado, a pedido da Relatora.

 
65 - Apelação Criminal - 0086011-11.2015.8.14.0044 ¿ Vara Única de Primavera 
Apelante: Marco Antônio Silva Correa Borges (Advogados Dr. Jose Lindomar Aragão Sampaio e Dra.
Fabianne Souza Costa) 
Apelada: A Justiça Pública  
Procurador de Justiça Dr. Geraldo de Mendonça Rocha 
Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias  
Revisora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato 

 
Decisão: Adiado, por ausência justificada da Desembargadora Revisora.
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E, como nada mais houvesse, foi encerrada a Sessão, às 11h16. Eu, Ney Gonçalves Ramos, Secretário
da 1ª Turma de Direito Penal, lavrei a presente Ata/Resenha.

 
 
Desembargadora Vânia Lúcia Silveira

 
Presidente, em exercício, da 1ª Turma de Direito Penal do TJEPA

 
Ney Gonçalves Ramos

 
Secretário da 1ª Turma de Direito Penal do TJEPA
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24ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada em 09 de julho de 2019, na modalidade
presencial, sob presidência do Exmo. Sr. DES. RÔMULO NUNES. Presentes, além do Presidente da
Turma, os Exmos. Desembargadores RONALDO VALLE e MAIRTON MARQUES CARNEIRO,
especialmente convocado para composição de quorum. Ausência justificada da Exma.
Desembargadora VANIA BITAR. Presente, também, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça LUIZ CÉSAR
TAVARES BIBAS. Sessão com julgamentos ocorridos de forma presencial, iniciada às 09h05min.
Aprovada a Ata/Resenha da Sessão anterior, iniciaram-se os trabalhos:

 
PALAVRA FACULTADA

 
                         O Exmo. Des. RÔMULO NUNES, Presidente da Egrégia Turma Julgadora, agradeceu a
presença do Exmo. Des. MAIRTON CARNEIRO, que compareceu à Sessão para composição de quórum.

 
JULGAMENTOS DA PAUTA

 
01 ¿ APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0018814-69.2010.8.14.0401)

 
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 
APELADO: CARLOS ALEXANDRE DE SA FERNANDES (PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS
OLIVEIRA ¿ DEFENSORIA PUBLICA) 

 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE

 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado nas Sessões anteriores (19ª ¿ a pedido da Exma. Relatora), (20ª ¿ ante ausência justificada
Exmo. Revisor) e (21ª, 22ª e 23ª ¿ ante ausência justificada Exma. Relatora).

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
02 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMARCA DE ANANINDEUA (0006350-92.2018.8.14.0006)  
RECORRENTE: MAURICIO MAIA DA SILVA (RODRIGO VICENTE MAIA MENDES - DEFENSORIA
PUBLICA)   
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Processo pautado de forma presencial, observada determinação verbal da Exma. Relatora.

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
03 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE ANANINDEUA (0010536-05.2008.8.14.0006)  

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
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APELANTE: ROBERTO ROGERIO PINTO GOMES (LUIS CARLOS LIMA DA CRUZ FILHO ¿
DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

 
REVISOR: DES. ROMULO NUNES 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
04 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO (0000002-14.2009.8.14.0058)
  
APELANTE: ROBSON OLIVEIRA FARIAS (MARCIO ALVES FIGUEIRA ¿ DEFENSORIA PUBLICA) 
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

 
REVISOR: DES. ROMULO NUNES 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
05 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0021869-02.2009.8.14.0401)  
APELANTE: KLEBERSON RUI TAVARES DO AMARAL (ADVOGADO: OAB 10129 - ALDANERYS
MATOS AMARAL)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

 
REVISOR: DES. ROMULO NUNES 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
06 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0012472-39.2009.8.14.0401)  
APELANTE: PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (ANTONIO JORGE MARTINS QUARESMA ¿
DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

 
REVISOR: DES. ROMULO NUNES 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.
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07 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0000880-14.2010.8.14.0401)  
APELANTE: BRUNO DA SILVA MENDONÇA (ADVOGADA: OAB 21411 - DANDARA FERREIRA
LERAY)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

 
REVISOR: DES. ROMULO NUNES 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
08 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI (0001386-94.2010.8.14.0022)  
APELANTE: MANOEL FONSECA BASTOS FILHO (ADVOGADO: OAB 5791 - MANOEL DE JESUS
LOBATO XAVIER)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

 
REVISOR: DES. ROMULO NUNES 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
09 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0000546-98.2013.8.14.0401)  
APELANTE: WENDELL CARLOS DA SILVA SANTOS (RAFAEL DA COSTA SARGES ¿ DEFENSORIA
PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

 
REVISOR: DES. ROMULO NUNES 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
10 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0006455-87.2014.8.14.0401)  
APELANTE: MICHEL MATOS DE ARAUJO (DIOGO COSTA ARANTES ¿ DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

 
REVISOR: DES. ROMULO NUNES 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.
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11 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0005467-66.2014.8.14.0401)  
APELANTE: BRUNO LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO: OAB 12767 - RODRIGO OLIVEIRA
SANTANA e OAB 18899-B - LUIS ANDRE FERREIRA DA CUNHA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

 
REVISOR: DES. ROMULO NUNES 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
12 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI (0005810-35.2014.8.14.0022)  
APELANTE: ANDREZA MORAES AQUINO (ADVOGADO: OAB 9363 - AMADEU PINHEIRO CORREA
FILHO)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

 
REVISOR: DES. ROMULO NUNES 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
13 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE ANANINDEUA (0002425-06.2003.8.14.0006)  
APELANTE: CARLOS ROBERTO DE FREITAS (ADVOGADO: OAB 35.364 - OSVALDO RABELO DE
QUEIROZ)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
14 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0003146-46.2006.8.14.0401)  
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL  
APELADOS: ERNANE RIBEIRO SANTOS e EDSON BARBOSA DOS SANTOS (BRENO LUZ MORAIS ¿
DEFENSORIA PUBLICA)   
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.
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DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
15 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0014061-82.2006.8.14.0401)  
APELANTE: DAVISON ALAN SOUSA DE ARAUJO (BRENO LUZ MORAIS ¿ DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
16 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0001775-77.2009.8.14.0401)  
APELANTE: LUIS PAULO SILVA ARAUJO (BRENO LUZ MORAIS ¿ DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
17 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE ANANINDEUA (0002705-14.2010.8.14.0006)  
APELANTE: DEYSIANE CRISTINE SOARES FERREIRA (FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE
PINHEIRO FILHO ¿ DEFENSORIA PUBLICA) 
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
18 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0013530-85.2011.8.14.0401)  
APELANTE: BERILSON BAIA PEREIRA (VLADIMIR KOENIG ¿ DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.
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19 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE ABAETETUBA (0001270-62.2012.8.14.0070)  
APELANTE: JOSENILDO COSTA DOS SANTOS (DANIELLE SANTOS MAUES CARVALHO ¿
DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
20 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0003944-53.2013.8.14.0401)  
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA  
APELADO: PAULO CEZAR DOS SANTOS MORAES (ALEX MOTA NORONHA ¿ DEFENSORIA
PUBLICA) 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
21 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0010261-67.2013.8.14.0401)  
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA  
APELADO: BRUNO EDUARDO SOUZA DA SILVA (ALEX MOTA NORONHA ¿ DEFENSORIA PUBLICA) 
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
22 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BRAGANÇA (0006858-68.2014.8.14.0009)  
APELANTE: LEANDRO MONTEIRO COSTA (FERNANDO EURICO LOPES ARRUDA FILHO -
DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.
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23 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0003758-93.2014.8.14.0401)  
APELANTE: ISMAEL RODRIGUES CORREA (VLADIMIR KOENIG ¿ DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

 
REVISOR: DES. RONALDO VALLE 
RELATORA: DESA. VANIA BITAR

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Relatora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Relatora.

 
24 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0000321-30.2007.8.14.0401)  
APELANTES: MOACIR CUNHA DOS SANTOS JUNIOR (ANTONIO CARDOSO ¿ DEFENSORIA
PUBLICA) e MARCIO FLAVIO CALDAS DOMINGUES (ANDRE MARTINS PEREIRA ¿ DEFENSORIA
PUBLICA) 
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

 
REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
25 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE SANTARÉM (0000449-73.2009.8.14.0051)  
APELANTE: ANDERSON JOSE GARCIA FARIAS* (ADVOGADA: OAB 15777-B - VIVIANE LAGES
PEREIRA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

 
REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
26 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE SANTARÉM (0004708-21.2009.8.14.0051)  
APELANTES: ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA e IOSEVENO RICHARDSON RODRIGUES DE
MORAIS (ADVOGADO: OAB 2415 - PAULO ROBERTO CORREA MONTEIRO) 
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

 
REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.
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DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
27 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ (0001037-13.2010.8.14.0110)  
APELANTE: WANDERSON SILVA DE MORAES (ADVOGADA: OAB 15227 - ELIANE DE ALMEIDA
GREGORIO) 
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO

 
REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
28 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE TOME AÇU (0001720-35.2012.8.14.0060)  
APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA  
APELADO/APELANTE: JOSE FERREIRA COUTINHO (CLIVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS e ALAN
FERREIRA DAMASCENO ¿ DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

 
REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
29 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE PARAUAPEBAS (0002560-37.2014.8.14.0040)  
APELANTES: FRANCISCO DE ASSIS MOTA SILVA e JAILSON PESSOA DOS SANTOS (ADVOGADA:
OAB 15198-B - ELIENE HELENA DE MORAIS)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

 
REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
30 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE CASTANHAL (0007077-29.2015.8.14.0015)  
APELANTES: PAULO RONALDO FARIAS DE SOUSA JUNIOR e JERFESON RODRIGO BRITO DE
ASSIS (BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO ¿ DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

 
REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE
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OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
31 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0006672-96.2015.8.14.0401)  
APELANTE: FABIO DOS SANTOS BAHIA (MONICA PALHETA FURTADO BELEM DIAS ¿ DEFENSORIA
PUBLICA)

 
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

 
REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
32 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE CASTANHAL (0001800-32.2015.8.14.0015)  
APELANTE: ROSINALDO FARIAS MARQUES (SERGIO SALES P. LIMA ¿ DEFENSORIA PUBLICA)

 
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

 
REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
33 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE TUCURUÍ (0008962-03.2016.8.14.0061)  
APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA FIGUEIREDO (MARINA GOMES NORONHA SANTOS ¿
DEFENSORIA PUBLICA)  
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

 
REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
34 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE ANANINDEUA (0001523-72.2017.8.14.0006)  
APELANTE: SILVAN DE SOUSA MODA* (ADVOGADO: OAB 8269 - PAULO DE TARSO DE SOUZA
PEREIRA) 
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
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REVISORA: DESA. VANIA BITAR 
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Adiado em Sessões anteriores (21ª, 22ª e 23ª Ordinárias), ante ausência justificada da Exma.
Revisora.

 
DECISÃO: Adiado, ante ausência justificada da Exma. Revisora.

 
35 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMARCA DE AURORA DO PARÁ (0004049-
55.2016.8.14.0100)  
RECORRENTE: IVAN DA CUNHA NASCIMENTO (ADVOGADO: OAB 21428 - GEORGE DE ALENCAR
FURTADO   
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

 
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES  
PRESIDENTE: DES. RONALDO VALLE

 
TURMA JULGADORA: DES. RÔMULO NUNES, DES. RONALDO VALLE e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
36 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMARCA DE VIGIA (0003245-10.2017.8.14.0082)  
RECORRENTE: LUCIANO SILVA SANTOS (ADVOGADO: OAB 21520 - BRUNO COSTA MENDONÇA) 
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO  
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES 
PRESIDENTE: DES. RONALDO VALLE

 
TURMA JULGADORA: DES. RÔMULO NUNES, DES. RONALDO VALLE e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso, porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
37 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMARCA DE BARCARENA (0012357-94.2018.8.14.0008)  
RECORRENTE: EVENILSON CEZARIO FREITAS (ADVOGADA: OAB 23476 - MARIA ELIZABETE DA
SILVA NASCIMENTO)   
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS  
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES  
PRESIDENTE: DES. RONALDO VALLE

 
TURMA JULGADORA: DES. RÔMULO NUNES, DES. RONALDO VALLE e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
38 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE ITAITUBA (0006798-50.2014.8.14.0024)  
APELANTE: GEFERSON AQUINO DA SILVA (RODRIGO SOUZA DA SILVA - DEFENSORIA PUBLICA)   
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA  
REVISOR: DES. RONALDO VALLE
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RELATOR: DES. RÔMULO NUNES 
PRESIDENTE: DES. RONALDO VALLE

 
TURMA JULGADORA: DES. RÔMULO NUNES, DES. RONALDO VALLE e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  e de
oficio reconhecida a prescrição bem como declarada extinta a punibilidade do Apelante , tudo nos termos
do voto do Exmo. Relator.

 
39 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE MOJU (0009599-44.2016.8.14.0031)  
APELANTE: DENILSON FARIAS DA COSTA (ADVOGADO: OAB 14870 - MARCOS JOSE SIQUEIRA
DAS DORES)   
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS  
REVISOR: DES. RONALDO VALLE

 
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES 
PRESIDENTE: DES. RONALDO VALLE

 
TURMA JULGADORA: DES. RÔMULO NUNES, DES. RONALDO VALLE e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, não conheceu do recurso, tudo
nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
40 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0009615-52.2016.8.14.0401)  
APELANTES: NAYANA BARBOSA DE SOUSA E THIAGO FURTADO DOS SANTOS (LARISSA
MACHADO SILVA ¿ DEFENSORIA PÚBLICA)   
APELANTE: ALBERTINA GOMES DE BARROS MUTRAN - ASSISTENTE DE ACUSACAO  
(ADVOGADO: OAB 14905-B - RODOLFO JOSE FERREIRA CIRINO DA SILVA) 
APELADO: LUIZ HENRIQUE DE FRANCA NETO (ALESSANDRO OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA) /
A JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA  
REVISOR: DES. RONALDO VALLE

 
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES  
PRESIDENTE: DES. RONALDO VALLE

 
TURMA JULGADORA: DES. RÔMULO NUNES, DES. RONALDO VALLE e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso, rejeitou
as preliminares suscitadas, deu parcial provimento ao recurso da Assistente de acusação, porém negou
provimento ao recurso dos apelantes Nayana de Sousa e Thiago dos Santos, bem como determinada a
imediata execução da pena, esgotadas as vias ordinárias, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
41 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMARCA DE SANTARÉM (0002809-23.2005.8.14.0051)  
RECORRENTE: ALTEMAR OLIVEIRA DA SILVA (JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM -DEFENSORIA
PUBLICA)   
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE

 
OBS.: Pautado na forma presencial, conforme determinação verbal do Exmo. Relator.  
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO
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DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
42 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0016381-67.2008.8.14.0401)  
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 
APELADO: MAX MARCELO ASSUNCAO DA COSTA (ALEX MOTA NORONHA ¿ DEFENSORIA
PÚBLICA)   
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE  
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso ministerial
e deu-lhe provimento, porém, de ofício, reconhecida a prescrição, declarada extinta a punibilidade, tudo
nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
43 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE PONTA DE PEDRAS (0000261-31.2008.8.14.0042)  
APELANTE: LUIZ FERNANDO TRINDADE SANTA ROSA (RODRIGO VICENTE MAIA MENDES -
DEFENSORIA PUBLICA)  
APELADA: JUSTICA PUBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
44 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE ANANINDEUA (0011624-18.2009.8.14.0006)  
APELANTE: MARCEL CASTRO DA COSTA (ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA ¿ DEFENSORIA
PÚBLICA)  
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA  
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: OLADIO RODRIGUES BATISTA NETO  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso, e lhe deu
parcial provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
45 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE ABAETETUBA (0000457-56.2011.8.14.0070)  
APELANTE: MARIELBSON ANDRE PEREIRA (ALAN FERREIRA DAMASCENO ¿ DEFENSORIA
PÚBLICA)   
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
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PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
46 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0019997-80.2011.8.14.0401)  
APELANTE: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA (ROSA MARIA DA SILVA RAIOL ¿ DEFENSORIA PÚBLICA) 
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
47 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0016157-62.2011.8.14.0401)  
APELANTE: DEBORA THAYS LEAL DE SOUZA LIMA (DANIEL SABBAG ¿ DEFENSORIA PÚBLICA)   
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNESTURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO
NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso e dado
provimento, e de ofício reconhecida a prescrição, declarando extinta a punibilidade, tudo nos termos do
voto do Exmo. Relator.

 
48 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE MARABÁ (0000283-95.2011.8.14.0028)  
APELANTE: LUCIGLEIDE MOURA DOS SANTOS (ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA ¿
DEFENSORIA PÚBLICA)   
APELADA: JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
49 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0005831-09.2012.8.14.0401)  
APELANTE: WALTER CUNHA MARQUES (ANDRE MARTINS PEREIRA ¿ DEFENSORIA PÚBLICA)   
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

 
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES
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TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
deu-lhe parcial provimento, tão somente para reanálise das circunstâncias judiciais, porém sem alteração
da pena, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
50 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0007546-86.2012.8.14.0401)  
APELANTE: E. S. A. ¿ ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ADVOGADO: OAB 9102 - EWERTON FREITAS
TRINDADE) 
APELADO:ROSSINY THIANNO RAIOL SOUZA* (ADVOGADO: OAB 18311 - GERMANO TIBERIO
MARINI)   
APELADA: JUSTICA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
51 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE BELÉM (0015250-19.2013.8.14.0401)  
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  
APELADO: ZOROASTRO RICARDO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADOS: OAB 7894 - LAERTE JUSTINO
DA MOTA E OAB 4983 - GRACYANA HENRIQUES CASTANHEIRA) 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso, porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
52 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE SANTARÉM (0010823-59.2013.8.14.0051)  
APELANTE: DIEGO DE SOUZA AMORIM (FRANCELINO ELEUTÉRIO DA SILVA - DEFENSORIA
PÚBLICA)   
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
53 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE SOURE (0005077-89.2013.8.14.0059)  
APELANTE: MARINELDSON DE JESUS SANTOS CUNHA (FLAVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS
GOMES ¿ DEFENSORIA PÚBLICA)   
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO  
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REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu
parcial provimento, tão somente para reanálise das circunstâncias judiciais, porém sem alteração da
reprimenda, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
54 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE REDENÇÃO (0006653-62.2013.8.14.0045)  
APELANTE: MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (NARA DE CERQUEIRA PEREIRA ¿ DEFENSORIA
PÚBLICA)   
APELADA: JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
55 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE ANANINDEUA (0000474-98.2014.8.14.0006)  
APELANTE: LUIZ BRAGA CHARLET (ADVOGADO: OAB 4684 - HILARIO CARVALHO MONTEIRO
JUNIOR)   
APELADA: JUSTIÇA PUBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO

 
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso, rejeitada
a preliminar suscitada, porém negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
56 - APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE SANTARÉM (0011375-87.2014.8.14.0051)  
APELANTE: EDICLEY ROBERTO FERREIRA COSTA (ADVOGADO: OAB 8731 - LUIS ALBERTO MOTA
FIGUEIRA)   
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA  
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO  
REVISOR: DES. RÔMULO NUNES  
RELATOR: DES. RONALDO VALLE 
PRESIDENTE: DES. RÔMULO NUNES

 
TURMA JULGADORA: DES. RONALDO VALLE, DES. RÔMULO NUNES e DES. MAIRTON CARNEIRO

 
DECISÃO: A Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do TJ/Pa, à unanimidade, conheceu do recurso,  porém
negou-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Exmo. Relator.

 
 (*) Nome(s) do(s) réu(s) escrito(s) por extenso, conforme determinação da Egrégia Turma, consoante
decisão do Superior Tribunal de Justiça.
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E como nada mais houvesse foi declarada encerrada a presente Sessão às 09h48min. Eu, Tânia Maria da
Costa Martins, Secretária da 2ª Turma de Direito Penal, lavrei a presente              Ata. DES. RÔMULO
NUNES, Presidente.
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RESENHA: 17/07/2019 A 17/07/2019 - SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - VARA: 3ª
TURMA DE DIREITO PENAL

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 2 0 4 4 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAIRTON MARQUES CARNEIRO Ação: Apelação
Criminal em: 17/07/2019---APELANTE:JANAINA BARBOSA DE SOUSA Representante(s):  OAB 21835 -
ELIEZER SILVA DE SOUSA (ADVOGADO)   APELANTE:MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO
Representante(s):  OAB 19230 - ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES (ADVOGADO)  OAB
21906 - EDIEL GAMA LOPES (ADVOGADO)  OAB 1705 - OSVALDO JESUS SERRAO DE AQUINO
(ADVOGADO)   APELANTE:EDCARLOS DE JESUS FERREIRA Representante(s):  OAB 7164 -
AGNALDO WELLINGTON SOUZA CORREA (ADVOGADO)   APELANTE:EDINEI LEAL DA SILVA
Representante(s):    OAB 9620 - JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO (ADVOGADO)  
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA DO SOCORRO MARTINS
CARVALHO MENDO. APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003204-48.2016.8.14.0027 APELANTE:
MELQUESEDEQUE DA SILVA RIBEIRO APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA RELATOR: DES. MAIRTON
MARQUES CARNEIRO EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA          Trata-se de petição protocolizada pela defesa do apelante MELQUESEDEQUE
DA SILVA RIBEIRO no dia 10.07.2019 sob o nº 2019.02816382-49 pleiteando vistas dos autos fora da
secretaria e a carga para fins de cópia do processo acima referido.          Em atenção aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, DEFIRO como requer a defesa técnica, e determino:          I - Dê-se vistas
dos autos ao novo patrono, Dra. Kharen Karollinny Sozinho da Costa, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
         II - Após, retornem-se os autos conclusos.          À Secretaria, para as formalidades de estilo.
         Belém/PA, 15 de julho de 2019. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 2 6 7 5 6 2 0 1 4 8 1 4 0 0 2 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL Ação:
Apelação Criminal em: 17/07/2019---APELANTE:RICARDO BRITO DE ALMEIDA Representante(s):  OAB
9736 - FRANCIONE COSTA DE FRANCA (ADVOGADO)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTICA:HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º: 0003267-
56.2014.814.0023 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: RICARDO BRITO DE ALMEIDA RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO          RICARDO BRITO DE ALMEIDA, com
fundamento na alínea ¿c¿ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls.
151/158), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa
tem o seguinte teor: Acórdão n.º 201.880: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 302 E 303, DA LEI 9.503/97
C/C ART. 70, DO CPB (LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO CULPOSOS NO TRÂNSITO EM CONCURSO
FORMAL) - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE - IMPROCEDENTE - COMPETE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO AVALIAR AS
CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVAS DE DIREITO - DO PLEITO PELO
AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR IMPROCEDENTE - A PENA DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR É PARTE INTEGRANTE DAS SANÇÕES PUNITIVAS DOS
DELITOS PERPETRADOS PELO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS
TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.  1 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PECUNIÁRIA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE: Não merece prosperar o pleito, pois,
em inteligência ao art. 66, inciso V, `a¿, da Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal, compete ao Juízo de
Execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, logo, a forma que será paga a
prestação pecuniária, ou se esta poderá ser substituída por outra pena restritiva de direitos ante a
incapacidade financeira do réu é matéria que compete à análise daquele Juízo, e não deste Órgão ad
quem. No mesmo sentido caminham a doutrina e a jurisprudência pátria destacadas no voto condutor. Ad
argumentandum tantum, destaca-se que em momento algum da instrução processual o réu/recorrente
alegou incapacidade financeira, o fazendo tão somente em sede recursal, ressaltando-se ainda que
durante todo o curso do processo o mesmo fora representado por causídico particular.  2 - DO PLEITO
PELO AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR: É improcedente o pleito

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
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pelo afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando esta é pena acessória e parte
integrante das sanções punitivas previstas nos tipos penais perpetrados pelo recorrente, destacando-se
que o Juízo a quo ao fixar a pena de suspensão do direito de dirigir, pelo prazo de 01 (um) ano, o fez de
maneira proporcional e dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, ante as
peculiaridades do presente caso, em que houveram 02 (duas) vítimas, uma de lesão corporal e uma fatal,
sobretudo, pelo fato de a vítima fatal ter à época 16 (dezesseis) anos de idade, não havendo o que se falar
em sua reforma ou afastamento.  3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator.
Unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques
Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. 
(2019.01058318-60, 201.880, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE
DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-21, Publicado em Não Informado(a)).         Sustentou o recorrente,
em síntese, que o acórdão impugnado deu interpretação divergente ao disposto no artigo 107, IV, do
Código Penal, em razão de ter se operado a prescrição da pena acessória de suspensão do direito de
dirigir.         Sustentou também, interpretação divergente ao disposto no artigo 66, V, `a¿, da Lei n.º
7.210/1984, por entender que a Turma julgadora poderia proceder a substituição da pena restritiva de
direito estabelecida na sentença de primeiro grau.         Apresentaram-se contrarrazões (fls. 174/190).
         É o relatório. Decido.          O recurso interposto está em desconformidade com o enunciado nº 211
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é ¿inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo¿
(AgRg no REsp 1764236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019,
DJe 01/04/2019). Isso porque a matéria refente à prescrição não foi examinada no acórdão recorrido, nem
objeto de embargos de declaração.          O dissídio jurisprudencial também não foi apresentado na forma
exigida pelo 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pelo artigo 1.029, § 1º, do
Código de Processo Civil, uma vez que não foi realizado cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
paradigma (AgRg no AREsp 484.371/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).          Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial.
         Publique-se. Intimem-se.          Belém/PA, de de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA
PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089,
bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PEN. 2019. 181 4

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 3 1 6 7 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES Ação: Agravo
de Execução Penal em: 17/07/2019---AGRAVANTE:WARES TCHANCLEI COSTA DA SILVA
Representante(s):  OAB 11881 - CLAUDIANE SANTOS SILVA (ADVOGADO)   AGRAVADO:JUSTIÇA
PÚBLICA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Gabinete do
Desembargador Rômulo Nunes Agravo em execução penal Nº: 0003316-78.2019.8.14.0005. Agravante:
Wares Tchanclei Costa da Silva. Agravado: Justiça Pública. Relator: Desembargador Rômulo Nunes.
     Acolho a prevenção.     Belém. (PA), 16 de julho de 2019. Des. Rômulo Nunes R e l a t o r

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 5 6 6 8 7 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAIRTON MARQUES CARNEIRO Ação: Apelação
Criminal em: 17/07/2019---APELANTE:DIEGO SILVA CORREA Representante(s):  OAB -- -
DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA. APELAÇ¿O CRIMINAL N. º
0003566-87.2019.8.14.0401 APELANTE:  DIEGO SILVA CORREA APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO EXPEDIENTE: 3.ª TURMA DE
DIREITO PENAL DESPACHO: 1 - Intime-se a defesa do Apelante, a fim de que apresente as razões
recursais; 2 - Em seguida, dê-se vistas ao Apelado, para que apresente as contrarrazões do recurso
interposto; 3 - Após, à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer na condição de custos legis;
4 - Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Belém/PA, 16 de julho de 2019.
_____________________________________ DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 4 5 2 9 2 0 1 5 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAIRTON MARQUES CARNEIRO Ação: Apelação
Criminal em: 17/07/2019---APELANTE:LUIS GUSTAVO ALMEIDA REIS Representante(s):  ALLYSSON
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GEORGE ALVES DE CASTRO (DEFENSOR)   APELADO:JUSTICA PUBLICA PROCURADOR(A) DE
JUSTICA:SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro APELAÇÃO CRIMINAL PROCESSO N.º
0004145-29.2015.814.0028 APELANTE: LUIS GUSTAVO ALMEIDA REIS APELADO: A JUSTIÇA
PÚBLICA. RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL           
DESPACHO          I - Considerando a juntada da certidão de óbito do apelante Luis Gustavo Almeida Reis
às fls. 113. Determino que os autos sejam encaminhados à Procuradoria de Justiça para que se manifeste
acerca do mencionado documento, cumprimento ao art. 62 do CPP;          II - Após o cumprimento do item
I, retornem os autos conclusos.          III - Cumpra-se.          Belém, 16 de julho de 2019.          Mairton
Marques Carneiro           Desembargador Relator

 
P R O C E S S O :  0 0 1 4 8 9 0 8 7 2 0 0 5 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAIRTON MARQUES CARNEIRO Ação: Apelação
Criminal em: 17/07/2019---APELANTE:MARCELO DE ARAUJO NEGRAO Representante(s):  OAB 18045
- JOSE EDUARDO PEREIRA ROCHA (ADVOGADO)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA. APELAÇÃO
CRIMINAL N. º 0014890-87.2005.8.14.0401 APELANTE: MARCELO DE ARAUJO NEGRAO APELADO:
JUSTIÇA PUBLICA RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO EXPEDIENTE:
3.ª TURMA DE DIREITO PENAL DESPACHO: À douta Procuradoria de justiça para emissão de parecer.
Belém/PA, 16 de julho de 2019  _____________________________________  DES. MAIRTON
MARQUES CARNEIRO  Relator

 

 
 
 
 
EDITAL - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

 
  
Processo nº: 0010904-56.2006.8.14.0401 - RECURSO DE APELAÇÃO PENAL - Relator: Des. 
MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Apelante: AURY CHAVES DA COSTA (Representante: OAB/PA
8126 - Hermínio Farias de Melo). Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA. A Secretária da 3ª Turma e Direito
Penal faz público para conhecimento de quem interessar possa, que os autos se encontram em
Secretaria, a fim de que o advogado OAB/PA 8126 - HERMÍNIO FARIAS DE MELO apresente as razões
recursais em favor do apelante, nos termos do despacho do Exmo. Desembargador Relator. Belém, 16 de
julho de 2019.

 
Processo nº: 0020701-25.2013.8.14.0401 - RECURSO DE APELAÇÃO PENAL - Relator: Desa. MARIA
DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Apelante: DENIS CHARLES SANTOS SOUZA
(Representante: OAB/PA 9102 - Ewerton Freitas Trindade). Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA. A
Secretária da 3ª Turma e Direito Penal faz público para conhecimento de quem interessar possa, que os
autos se encontram em Secretaria, a fim de que o advogado OAB/PA 9102 - EWERTON FREITAS
TRINDADE apresente as razões recursais em favor do apelante, nos termos do despacho da Exma.
Desembargadora Relatora. Belém, 16 de julho de 2019.

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  

 
Prazo: 15 (quinze) dias

 
O Excelentíssimo Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, relator do Recurso de Apelação Penal 0001260-
75.2011.8.14.0401, em que é Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e Apelado/Apelante:
 GRIMUALDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais, etc.

 
FAZ SABER a quem este ler ou dele tomar conhecimento, que o Senhor GRIMUALDO BARBOSA DA
CONCEIÇÃO, brasileiro, paraense, filho de Maria Elza Barbosa e Raimundo Andrade da Conceição,
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atualmente em local incerto e não sabido, figura como Apelado/Apelante nos autos acima mencionado. E
como não foi encontrado para ser intimado pessoalmente, expediu-se o presente EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado para apresentar as razões recursais, caso
assim não proceda, ser-lhe-á nomeado Defensor Público. E para que ninguém possa no futuro alegar
ignorância, será o presente edital publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Belém, Secretaria da 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA, aos 16 dias do mês de julho do ano
de 2019.
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ACÓRDÃO: 29841 COMARCA: MOCAJUBA DATA DE JULGAMENTO: 09/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 8 1 3 5 7 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 6 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH
CÂMARA: TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRENTE:JOAO
MARIA ALHO PIMENTEL Representante(s):  OAB 17571 - TONY HEBER RIBEIRO NUNES
(ADVOGADO)  OAB 19131 - MAYCO DA COSTA SOUZA (ADVOGADO)   RECORRIDO:BANCO PAN SA
Representante(s):  OAB 17433 - JOAO PAULO BACELAR MAIA (ADVOGADO)  OAB 23255 - ANTONIO
DE MORAES DOURADO NETO (ADVOGADO)  OAB 23798 - HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE
(ADVOGADO)  OAB 17700 - URBANO VITALINO DE MELO NETO (ADVOGADO)   EMENTA: . EMENTA:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
FRAUDULENTO. DÚVIDA QUANTO À REALIZAÇÃO DO EMPRESTIMO PELO AUTOR. ASSINATURA
SIMILAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29842 COMARCA: BAIÃO DATA DE JULGAMENTO: 09/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 4 6 0 6 9 8 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH
CÂMARA: TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRIDO:DEUNICIO
LOPES DO ESPITO SANTO Representante(s):  OAB 13437 - TULIO PANTOJA LOPES (ADVOGADO)  
RECORRENTE:CFH EMPREENDIMENTOS COMERCIO E REPRESENTACAOS Representante(s):  OAB
1829 - ANDREY MARTINS MAGALHAES (ADVOGADO)   EMENTA: . EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA FRAUDULENTA. PROTESTO DE TÍTULOS. DANO
MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA VENDEDORA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29843 COMARCA: CAPITÃO POÇO DATA DE JULGAMENTO: 09/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 1 2 2 7 3 1 2 0 1 4 8 1 4 0 0 1 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE DE CASSIA SILVEIRA BUHRNHEIM
CÂMARA: TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRENTE:EUNICE
LUIZ DA SILVA Representante(s):  OAB 14745 - RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO
(ADVOGADO)  OAB 15502 - THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)  OAB 18060 - CEZAR
AUGUSTO REZENDE RODRIGUES (ADVOGADO)   RECORRIDO:BANCO BONSUCESSO
Representante(s):  OAB 16844-A - IVAN MERCEDO DE ANDRADE MOREIRA (ADVOGADO)  OAB
16845-A - WILLIAM BATISTA NESIO (ADVOGADO)   EMENTA: . EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29844 COMARCA: MOCAJUBA DATA DE JULGAMENTO: 09/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 6 3 6 8 6 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 6 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH
CÂMARA: TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRENTE:MARIA
JOSE DOS SANTOS Representante(s):  OAB 17571 - TONY HEBER RIBEIRO NUNES (ADVOGADO)  
RECORRIDO:BANCO VOTORANTIM SA Representante(s):  OAB 21678 - BRUNO HENRIQUE DE
OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO)   EMENTA: . EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
AUTOR(A) ANALFABETO(A). AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO
MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29845 COMARCA: BREU BRANCO DATA DE JULGAMENTO: 10/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 6 5 8 1 2 0 1 4 8 1 4 0 1 0 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l

TURMAS RECURSAIS
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA CÂMARA:
TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRIDO:CICERO PEREIRA DA
CONCEICAO Representante(s):  OAB 14033 - ALYSSON VINICIUS MELLO SLONGO (ADVOGADO)  
RECORRENTE:BANCO BMG SA Representante(s):  OAB 109730 - FLAVIO ALMEIDA MOURA DI
LATELLA (ADVOGADO)  OAB 63440 - MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO)  
EMENTA: . JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO POR MAIORIA, FICANDO VENCIDA A RELATORA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29846 COMARCA: CAPITÃO POÇO DATA DE JULGAMENTO: 10/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 6 4 3 2 3 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 1 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA CÂMARA:
TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRIDO:MARIA FERREIRA
LIMA Representante(s):  OAB 14745 - RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO (ADVOGADO)  
RECORRENTE:BANCO BP BRADESCO FINANCIAMENTO SA Representante(s):  OAB 89774 - ACACIO
FERNANDES ROBOREDO (ADVOGADO)   EMENTA: . JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. EMPRESTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. AUTOR ANALFABETO. REALIZAÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO REQUER INSTRUMENTO PÚBLICO OU PROCURADOR DEVIDAMENTE
CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESTITUIÇÃO EM
DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29847 COMARCA: CAMETÁ DATA DE JULGAMENTO: 10/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 2 7 4 4 7 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 1 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA CÂMARA:
TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRIDO:RAIMUNDA RAMOS
TRINDADE Representante(s):  OAB 21306 - GUSTAVO LIMA BUENO (ADVOGADO)  OAB 25044 -
MAURICIO LIMA BUENO (ADVOGADO)   RECORRENTE:BANCO FINASA BMG SA Representante(s): 
OAB 119.859 - RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO)  OAB 19792-A - FELIPE GAZOLA VIERA
MARQUES (ADVOGADO)   EMENTA: . JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E MAIS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. BANCO QUE NÃO JUNTOU O
CONTRATO EM QUESTAO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29848 COMARCA: BREU BRANCO DATA DE JULGAMENTO: 10/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 6 6 5 7 2 0 1 5 8 1 4 0 1 0 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA CÂMARA:
TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRIDO:LUCILIA ISABEL DE
OLIVEIRA FERREIRA Representante(s):  OAB 14033 - ALYSSON VINICIUS MELLO SLONGO
(ADVOGADO)   RECORRENTE:BANCO ITAU CONSIGNADO SA Representante(s):  OAB 12479 -
GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO (ADVOGADO)  OAB 3672 - SERGIO ANTONIO FERREIRA
GALVAO (ADVOGADO)   EMENTA: . JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS
INDEVIDAS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIVRE
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
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ACÓRDÃO: 29849 COMARCA: CAMETÁ DATA DE JULGAMENTO: 10/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 6 6 8 6 1 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 1 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA CÂMARA:
TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRIDO:TEREZINHA GOMES
DA COSTA Representante(s):  OAB 21633 - JOSE DIEGO WANZELER GONCALVES (ADVOGADO) 
OAB 22329 - DANIEL CRUZ NOVAES (ADVOGADO)   RECORRENTE:BANCO VOTORANTIM
Representante(s):  OAB 21678 - BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO)  
EMENTA: . JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE
CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESTIMO BANCÁRIO
FRAUDULENTO. AUTOR ANALFABETO. REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO REQUER
INSTRUMENTO PÚBLICO OU PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE
PROVAS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR
DESCONTADO INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29850 COMARCA: CAMETÁ DATA DE JULGAMENTO: 10/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 1 0 2 7 5 9 2 0 1 6 8 1 4 0 0 1 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA CÂMARA:
TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRIDO:ZENAZIA BALIEIRO
DA COSTA Representante(s):  OAB 17100 - LUIS FERNANDO FRANCEZ SASSIM (ADVOGADO)  
RECORRENTE:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Representante(s):  OAB 15201-A -
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO)   EMENTA: . JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. EMPRESTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. AUTOR ANALFABETO.
REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO REQUER INSTRUMENTO PÚBLICO OU PROCURADOR
DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29851 COMARCA: BREU BRANCO DATA DE JULGAMENTO: 10/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 9 2 0 2 2 0 1 4 8 1 4 0 1 0 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA CÂMARA:
TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRIDO:MANOEL ALVES DE
OLIVEIRA Representante(s):  OAB 14033 - ALYSSON VINICIUS MELLO SLONGO (ADVOGADO)  
RECORRENTE:BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA BANRISUL Representante(s):  OAB
75.065 - CAROLINA RIBEIRO LOPES KUCERA (ADVOGADO)   EMENTA: . JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO
EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR
DESCONTADO INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29852 COMARCA: BREU BRANCO DATA DE JULGAMENTO: 10/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 4 7 7 8 2 0 1 4 8 1 4 0 1 0 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA CÂMARA:
TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRIDO:JOAO CHANCHO DE
OLIVEIRA Representante(s):  OAB 14033 - ALYSSON VINICIUS MELLO SLONGO (ADVOGADO)  
RECORRENTE:BANCO BMG SA Representante(s):  OAB 63440 - MARCELO TOSTES DE CASTRO
MAIA (ADVOGADO)  OAB 109730 - FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATTELA (ADVOGADO)   EMENTA: .
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREPARO NO PRAZO LEGAL. 48 HORAS. PRAZO CONTADO MINUTO A MINUTO.
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 42, § 1º DA LEI 9.099/95. DESERÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. 
 
ACÓRDÃO: 29853 COMARCA: CAMETÁ DATA DE JULGAMENTO: 10/07/2019 00:00 PROCESSO:
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0 0 0 5 6 1 7 4 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 1 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA CÂMARA:
TURMA RECURSAL PERMANENTE Ação: Recurso Inominado em:  RECORRIDO:DAMIAO
GONCALVES PANTOJA Representante(s):  OAB 21633 - JOSE DIEGO WANZELER GONCALVES
(ADVOGADO)   RECORRENTE:BANCO ORIGINAL Representante(s):  OAB 86908 - MARCELO LALONI
TRINDADE (ADVOGADO)   EMENTA: . JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRESTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. AUTOR ANALFABETO. REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO REQUER INSTRUMENTO PÚBLICO OU PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.   

 
 

 
 
 
Número do processo: 0800221-56.2017.8.14.9000 Participação: AGRAVANTE Nome: MUNICÍPIO DE
BELÉM Participação: AGRAVADO Nome: ROSEMARY DA SILVA DAS CHAGAS Participação:
ADVOGADO Nome:  FERNANDA AL ICE RAMOS MARQUESOAB:  19345 /PAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁTURMA RECURSAL DO ESTADO DO
PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás, Belém-PA.CEP: 66.063-060. Fone: (91) 3259-
6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência, ficaINTIMADO para ciência do Acórdão/Decisão,
conforme §1º, art. 5º da Lei 11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo tramita através do sistema PJe, cujo
endereço na web éhttp://pje.t jpa.jus.br/pje-2g/login.seam.Belém/PA,16 de julho de 2019.
_______________________________________GERSON FIGUEIREDO MARTINS JUNIORSecretário
das Turmas Recursais(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 

 
 
 
Número do processo: 0800308-60.2016.8.14.0039 Participação: RECORRENTE Nome: DEBORA DA
SILVA DUTRA Participação: RECORRENTE Nome: GEOVANE SILVA DOS SANTOS Participação:
RECORRIDO Nome: VALORE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome:
BRUNO ASSUMPCAO COSTAOAB: 135474/MG Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS ADOLFO
JUNQUEIRA DE CASTROOAB: 57893/MGPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁTURMA RECURSAL DO ESTADO DO PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás,
Belém-PA.CEP: 66.063-060. Fone: (91) 3259-6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência,
f i ca INT IMADO pa ra  c i ênc ia  do  Acó rdão /Dec i são ,  con fo rme  §1 º ,  a r t .  5 º  da  Le i
11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo tramita através do sistema PJe, cujo endereço na web
é h t t p : / / p j e . t j p a . j u s . b r / p j e - 2 g / l o g i n . s e a m . B e l é m / P A , 1 2  d e  j u l h o  d e  2 0 1 9 .
_______________________________________HIGOR BRUNO AUZIER SARDINHAAuxiliar
Judiciário(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 

 
 
 
Número do processo: 0816475-11.2017.8.14.0301 Participação: RECORRENTE Nome: IASEP -
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA Participação: RECORRIDO
Nome: HILMA SOARESPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁTURMA
RECURSAL DO ESTADO DO PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás, Belém-PA.CEP:
66.063-060. Fone: (91) 3259-6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência, ficaINTIMADO para
ciência do Acórdão/Decisão, conforme §1º, art. 5º da Lei 11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo tramita
através do sistema PJe, cujo endereço na web éhttp://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/login.seam.Belém/PA,12 de
julho de 2019. _______________________________________HIGOR BRUNO AUZIER
SARDINHAAuxiliar Judiciário(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 
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Número do processo: 0000829-69.2012.8.14.0947 Participação: RECLAMANTE Nome: VALTER BRAZ
JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRAOAB: 16489/PA Participação:
RECLAMADO Nome: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA Participação:
ADVOGADO Nome: ALBERTO LOPES MAIA FILHOOAB: 7238000A/PA Participação: ADVOGADO
Nome: WILSON JOSE DE SOUZAOAB: 238PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁTURMA RECURSAL DO ESTADO DO PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás,
Belém-PA.CEP: 66.063-060. Fone: (91) 3259-6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência,
f i ca INT IMADO pa ra  c i ênc ia  do  Acó rdão /Dec i são ,  con fo rme  §1 º ,  a r t .  5 º  da  Le i
11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo tramita através do sistema PJe, cujo endereço na web
é h t t p : / / p j e . t j p a . j u s . b r / p j e - 2 g / l o g i n . s e a m . B e l é m / P A ,  1 5  d e  j u l h o  d e  2 0 1 9
_______________________________________HIGOR BRUNO AUZIER SARDINHAAuxiliar
Judiciário(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 

 
 
 
Número do processo: 0001767-19.2011.8.14.0941 Participação: RECLAMANTE Nome: DAYANNE
CAVALCANTE CORDEIRO PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: RENATO DA SILVA
NEVESOAB: 2819 Participação: ADVOGADO Nome: GILMARA QUADROS GONCALVESOAB:
015035/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAUCARD S . A Participação: ADVOGADO
Nome: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCIOAB: 15674/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁTURMA RECURSAL DO ESTADO DO PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949,
São Brás, Belém-PA.CEP: 66.063-060. Fone: (91) 3259-6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência,
f i ca INT IMADO pa ra  c i ênc ia  do  Acó rdão /Dec i são ,  con fo rme  §1 º ,  a r t .  5 º  da  Le i
11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo tramita através do sistema PJe, cujo endereço na web
é h t t p : / / p j e . t j p a . j u s . b r / p j e - 2 g / l o g i n . s e a m . B e l é m / P A ,  1 5  d e  j u l h o  d e  2 0 1 9
_______________________________________HIGOR BRUNO AUZIER SARDINHAAuxiliar
Judiciário(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 

 
 
 
Número do processo: 0000349-55.2013.8.14.0010 Participação: RECLAMANTE Nome: MOISES COELHO
MERABET Participação: ADVOGADO Nome: JOSE DE MATOS FERNANDESOAB: 5932 Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO DO BRASIL Participação: ADVOGADO Nome: NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUESOAB: 15201/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁTURMA RECURSAL DO ESTADO DO PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás, Belém-
PA.CEP: 66.063-060. Fone: (91) 3259-6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência, ficaINTIMADO
para ciência do Acórdão/Decisão, conforme §1º, art. 5º da Lei 11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo
t rami ta  a t ravés  do  s is tema PJe,  cu jo  endereço na web éht tp : / /p je . t jpa . jus .br /p je -
2g/login.seam.Belém/PA,15 de julho de 2019. _______________________________________HIGOR
BRUNO AUZIER SARDINHAAuxiliar Judiciário(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº
11.419/06) 

 
 
 
Número do processo: 0000373-22.2012.8.14.0947 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DA SILVA
GONCALVES Participação: ADVOGADO Nome: ALINE TAKASHIMAOAB: 8389 Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO BMG S/A Participação: ADVOGADO Nome: TALITA DE VASCONCELOS
MONTEIROOAB: 23792/PE Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO DE MORAES DOURADO
NETOOAB: 23255/PEPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁTURMA
RECURSAL DO ESTADO DO PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás, Belém-PA.CEP:
66.063-060. Fone: (91) 3259-6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência, ficaINTIMADO para
ciência do Acórdão/Decisão, conforme §1º, art. 5º da Lei 11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo tramita
através do sistema PJe, cujo endereço na web éhttp://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/login.seam.Belém/PA,15 de
julho de 2019. _______________________________________HIGOR BRUNO AUZIER
SARDINHAAuxiliar Judiciário(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 
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Número do processo: 0003143-20.2011.8.14.0010 Participação: RECLAMANTE Nome: RAIMUNDA
COELHO BARREIROS Participação: ADVOGADO Nome: HIDALGO APOENA BARREIROS DA
SILVAOAB: 013354/PA Participação: RECLAMADO Nome: TIM CELULAR S/A Participação: ADVOGADO
Nome: CASSIO CHAVES CUNHAOAB: 12268/PA Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS ROBERTO
DE SIQUEIRA CASTROOAB: 410PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁTURMA RECURSAL DO ESTADO DO PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás, Belém-
PA.CEP: 66.063-060. Fone: (91) 3259-6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência, ficaINTIMADO
para ciência do Acórdão/Decisão, conforme §1º, art. 5º da Lei 11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo
tramita através do sistema PJe, cujo endereço na web éhttp://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/login.seam.Belém/PA,
15 de julho de 2019 _______________________________________HIGOR BRUNO AUZIER
SARDINHAAuxiliar Judiciário(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 

 
 
 
Número do processo: 0000288-63.2014.8.14.0010 Participação: RECLAMANTE Nome: ELINEU DE
BRITO HORTAS Participação: RECLAMADO Nome: TIM CELULAR Participação: ADVOGADO Nome:
DIOGO RIBEIRO AYRESOAB: 1484910A/RJ Participação: ADVOGADO Nome: CASSIO CHAVES
CUNHAOAB: 12268/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁTURMA
RECURSAL DO ESTADO DO PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás, Belém-PA.CEP:
66.063-060. Fone: (91) 3259-6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência, ficaINTIMADO para
ciência do Acórdão/Decisão, conforme §1º, art. 5º da Lei 11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo tramita
através do sistema PJe, cujo endereço na web éhttp://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/login.seam.Belém/PA, 15 de
ju lho de 2019 _______________________________________HIGOR BRUNO AUZIER
SARDINHAAuxiliar Judiciário(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 

 
 
 
Número do processo: 0002321-49.2012.8.14.0801 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA JOSE
BERNARDES COELHO Participação: RECLAMADO Nome: BANCO VOTORANTIM S. A. Participação:
ADVOGADO Nome: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEIOAB: 21678/PEPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁTURMA RECURSAL DO ESTADO DO
PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás, Belém-PA.CEP: 66.063-060. Fone: (91) 3259-
6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência, ficaINTIMADO para ciência do Acórdão/Decisão,
conforme §1º, art. 5º da Lei 11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo tramita através do sistema PJe, cujo
endereço na web éhttp://pje.t jpa.jus.br/pje-2g/login.seam.Belém/PA,15 de julho de 2019.
_______________________________________HIGOR BRUNO AUZIER SARDINHAAuxiliar
Judiciário(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 

 
 
 
Número do processo: 0002363-48.2014.8.14.0601 Participação: RECLAMANTE Nome: SONIA CONDE
CRISTINO Participação: ADVOGADO Nome: KAMILLA QUADROS CARVALHOOAB: 20240/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTOOAB: 3961
Participação: RECLAMADO Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A Participação: ADVOGADO Nome:
ELADIO MIRANDA LIMAOAB: 86235/RJPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁTURMA RECURSAL DO ESTADO DO PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás, Belém-
PA.CEP: 66.063-060. Fone: (91) 3259-6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência, ficaINTIMADO
para ciência do Acórdão/Decisão, conforme §1º, art. 5º da Lei 11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo
t rami ta  a t ravés  do  s is tema PJe,  cu jo  endereço na web éht tp : / /p je . t jpa . jus .br /p je -
2g/login.seam.Belém/PA,16 de julho de 2019. _______________________________________HIGOR
BRUNO AUZIER SARDINHAAuxiliar Judiciário(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº
11.419/06) 

 
 
 
 
Secretaria Geral das Turmas Recursais-Despacho(s)/Decisão(ões)/Intimação(ões):
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1      - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0002688-08.2017.8.14.0087

 
Recorrente : BANCO BMG ITAÚ CONSIGNADO S/A

 
Advogados : SÉRGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO

 
GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO

 
Recorrido : MILTON BARATINHA SARGES

 
Advogados : JOSIELEM CARINA DE MORAES PANTOJA

 
Origem : VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0002688-08.2017.814.0087 o que
deve ser desconsiderado.

 
2 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0000736-25.2017.8.14.0012

 
Recorrente : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 
Advogados : ACÁCIO FERNANDES ROBOREDO

 
Recorrido : JOSÉ MARIA BRAGA

 
Advogados : GUSTAVO GONÇALVES DA SILVA

 
ANA ROSA GONÇALVES MENDES

 
Origem : VARA ÚNICA DE CAMETÁ

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0000736-25.2017.814.0012 o que
deve ser desconsiderado.

 
3 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0005563-79.2017.8.14.0012

 
Recorrente : BANCO VOTORANTIM S/A

 
Advogados : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

 
Recorrido : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

 
Advogados : LAÉRCIO PATRIARCHA PEREIRA
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Origem : SEGUNDA VARA DE CAMETÁ

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0005563-79.2017.814.0012 o que
deve ser desconsiderado.

 
4 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0002897-08.2017.8.14.0012

 
Recorrente : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 
Advogados : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

 
Recorrido : MANOEL FAUSTO DE MORAES

 
Advogados : FERNANDO HENRIQUES

 
Origem : SEGUNDA VARA DE CAMETÁ

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0002897-08.2017.8.14.0012 o que
deve ser desconsiderado.

 
5 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0002926-58.2017.8.14.0012

 
Recorrente : BANCO VOTORANTIM S/A

 
Advogados : GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

 
Recorrido : MARIA OLINDA RODRIGUES PINTO

 
Advogados : MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO

 
Origem : SEGUNDA VARA DE CAMETÁ

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0002926-58.2017.8.14.0012 o que
deve ser desconsiderado.

 
6 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0005527-29.2016.8.14.0123

 
Recorrente : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 
Advogados : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

 
ELLEM CRISTINE SOARES GOMES
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Recorrido : EUNÍCIA OLIVEIRA DA SILVA

 
Advogados : MAYCON MIGUEL ALVES

 
Origem : VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0005527-29.2016.8.14.0123 o que
deve ser desconsiderado.

 
7 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 00104491-73.2017.8.14.0012

 
Recorrente : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 
Advogados : LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO

 
Recorrido : SANTANA DOS SANTOS LIMA

 
Advogados : MAURÍCIO LIMA BUENO

 
Origem : SEGUNDA VARA DE CAMETÁ

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 00104491-73.2017.8.14.0012 o que
deve ser desconsiderado.

 
8 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 00104491-73.2017.8.14.0012

 
Recorrente : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 
Advogados : LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO

 
Recorrido : SANTANA DOS SANTOS LIMA

 
Advogados : MAURÍCIO LIMA BUENO

 
Origem : SEGUNDA VARA DE CAMETÁ

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 00104491-73.2017.8.14.0012 o que
deve ser desconsiderado.

 
9 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0002114-16.2017.8.14.0012

 
Recorrente : BANCO BONSUCESSO S/A
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Advogados : CÁSSIO CHAVES CUNHA

 
Recorrido : ELOE PINTO ARNAUD

 
Advogados : FERNANDO HENRIQUES

 
Origem : SEGUNDA VARA DE CAMETÁ

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0002114-16.2017.8.14.0012 o que
deve ser desconsiderado.

 
10 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0002507-30.2016.8.14.0123

 
Recorrente : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 
Advogados : LARISSA BRAGA DE RIZ

 
FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

 
Recorrido : ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA

 
Advogados : ERIVALDO ALVES FEITOSA

 
Origem : VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0002507-30.2016.8.14.0123 o que
deve ser desconsiderado.

 
11 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0004139-49.2017.8.14.0061

 
Recorrente : MARIA DAS GRAÇAS PANTOJA

 
Recorrido : BANCO PANAMERICANO S/A

 
Origem : PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TUCURUÍ

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0004139-49.2017.8.14.0061 o que
deve ser desconsiderado

 
12 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0000546-75.2018.8.14.0061

 
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
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Advogados : RAFAEL SGANZERLA DURAND

 
Recorrido : RAIMUNDA BORGES CAVALCANTE

 
Advogados : ANA SUENY LEITE SILVA

 
Origem : PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TUCURUÍ

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0000546-75.2018.8.14.0061 o que
deve ser desconsiderado

 
13 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0002645-71.2017.8.14.0087

 
Recorrente : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 
Advogados : GUSTAVO GONÇALVES GOMES

 
Recorrido : BENEDITA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO

 
Advogados : JOSIELEM CARINA DE MORAES PANTOJA

 
Origem : VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0002645-71.2017.8.14.0087 o que
deve ser desconsiderado

 
13 - ERRATA

 
Recurso Inominado Nº 0005776-77.2016.8.14.0123

 
Recorrente : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 
Advogados : CARLOS ALBERTO DIAS SOBRAL PINTO

 
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

 
Recorrido : JOÃO DE SOUZA LIMA

 
Advogados : MAYCON MIGUEL ALVES

 
Origem : VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

 
Na publicação do Diário TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6700/2019 - Terça-feira, 16 de Julho
de 2019, foi equivocadamente inserido acórdão relativo ao processo 0005776-77.2016.8.14.0123 o que
deve ser desconsiderado
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Secretaria Geral das Turmas Recursais intima:

 
1.      Intima o (a) Sr. (a) Advogado (a) NESTOR FERREIRA FILHO - OAB-PA 8203, a restituir, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, os autos dos processos de nº 0000002-12.2013.814.9002, retirados, em
carga no dia 21/05/2019. Em caso de não atendimento, o fato será levado ao conhecimento do (a) Juiz(a)
Presidente da Turma Recursal, para as providências cabíveis.

 
2.      Intima o (a) Sr. (a) Advogado (a) NESTOR FERREIRA FILHO - OAB-PA 8203, a restituir, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, os autos dos processos de nº 0000002-19.2007.814.9003, retirados, em
carga no dia 21/05/2019. Em caso de não atendimento, o fato será levado ao conhecimento do (a) Juiz(a)
Presidente da Turma Recursal, para as providências cabíveis.
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Número do processo: 0832517-38.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ANTONIO
MONTEIRO MAIA RUSSO Part ic ipação: ADVOGADO Nome: VICTOR RUSSO FROES
RODRIGUESOAB: 23863/PA Participação: RECLAMADO Nome: JONAS CARDOSO DE MELOPODER
JUDICIÁRIOTribunal de Justiça do ParáVara do Juizado Especial Cível de Acidentes de TrânsitoAvenida
Rômulo Maiorana, 1366, Altos, Marco, BELéM - PA - CEP: 66093-673 - Fone:(91) 32460545CERTIDÃO
CERTIFICO que expirou o prazo legal e não houve embargos à execuçãodos valores bloqueados via
SISBACEN-JUD edos bens penhorados, assim procedo à intimação da parte Exequente, por meio de seu
patrono habilitado nos autos, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os valores
bloqueados e o interesse na adjudicação, leilão ou alienação por iniciativa particular dos bens penhorados,
ou a forma de execução para satisfação do seu crédito. Dou fé.  

 
 
 
Número do processo: 0837354-39.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DE
FATIMA MONTEIRO RIKER Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO DA ROCHA BASTOS SANTOS
DE OLIVEIRAOAB: 22971/PA Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ GUILHERME DA SILVA
SACRAMENTO JUNIOROAB: 25200/PA Participação: RECLAMADO Nome: BELEM RIO TRANSPORTES
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZAOAB: 8770
Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZAOAB: 11307/PADECISÃO
Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte Ré cumpriu voluntariamente a
decisão, depositando o valor do débito (ID 11124343). Diante disso, determino a expedição de Alvarás, um
em nome da Autora para recebimento do valor principal a que faz jus, e outro em nome de seu patrono
para recebimento do valor correspondente aos honorários de sucumbência, fixados no Acórdão da Turma
Recursal.Extingue-se a fase de cumprimento de sentença.Certificado o recebimento, arquive-se, com as
cautelas legais.Intime-se e cumpra-seBelém, 16 de julho de 2019. MAX NEY DO ROSÁRIO CABRALJuiz
de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0824144-47.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: JORGE CLEI DE
ARAUJO SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: ROMULO MELO DE OLIVEIRAOAB: 8096
Participação: RECLAMADO Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
S.A.PODER JUDICIÁRIOTribunal de Justiça do ParáVara do Juizado Especial Cível de Acidentes de
TrânsitoAvenida Rômulo Maiorana, 1366, Altos, Marco, BELéM - PA - CEP: 66093-673 - Fone:(91)
32460545CERTIDÃOCERTIFICO que procedo à intimação da(s) parte(s) Reclamante(s), por seu (ua)
advogado(a) habilitado(a) nos autos do cálculo, ID11476578-Relatório de custas, e da guia de depósito,
ID11476576, para pagamento de custas judiciais no prazo indicado na guia de depósito, conforme
Decisão, ID11247867 - Termo de Audiência. Dou fé.  

 
 
 
Número do processo: 0829183-59.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MANOEL SILVA
DE ABREU Participação: ADVOGADO Nome: SHEYLA PATRICIA PEREIRA PIRESOAB: 18954
Participação: ADVOGADO Nome: MARCIA CRISTINA DA SILVA REISOAB: 25985/PA Participação:
RECLAMADO Nome: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Participação: ADVOGADO Nome:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEIOAB: 21678/PE Participação: RECLAMADO Nome:
SOLANGE PINHEIRO Participação: ADVOGADO Nome: ADMIR SOARES DA SILVAOAB:
10276/PADECISÃO Defiro a justiça gratuita à parte Recorrente.Recebo o Recurso Inominado (ID
11138257) no seu efeito devolutivo .Intime-se a parte Recorrida a oferecer contrarrazões, querendo, no
prazo legal.Diante do trânsito em julgado da sentença para a parte Ré, do depósito voluntário da parte
incontroversa (ID 11409076) e do pedido da parte Autora, defiro o requerido no ID 11412418,
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determinando que seja expedido Alvará em nome do Autor para recebimento do valor depositado em
subconta, certificando nos autos.Após, remetam-se os autos à Turma Recursal.Intimem-se e cumpra-se.
Belém/PA, 16 de julho de 2019 MAX NEY DO ROSÁRIO CABRAL Juiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0860901-74.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: SOLANGE
SOUZA DE OLIVEIRA FLORENZANO Participação: ADVOGADO Nome: CLEDERSON CONDE DA
SILVAOAB: 008081/PA Participação: RECLAMADO Nome: RODRIGO MASCARENHAS DA SILVA
Participação: ADVOGADO Nome: FELIX SILVEIRA GAZELOAB: 87CERTIDÃO CERTIFICO que houve,
no prazo legal, EMBARGOS de declaração, assim procedo à intimação da parte embargada para
manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Dou fé. 
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Número do processo: 0830084-27.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: WALBER SILVA
ANTUNES Participação: ADVOGADO Nome: BARBARA ARCOVERDE DE OLIVEIRAOAB: 21491/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO SA Participação: ADVOGADO Nome: WILSON
BELCHIOROAB: 20601/PAATO ORDINATÓRIO Processo nº: 0830084-27.2018.814.0301 Em face das
atribuições que me são conferidas pelo provimento nº 006/2006-CJRMB, e em cumprimento ao artigo 35,
§ 2º, da Lei 9.099/95, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar o Recurso Inominado(Id 10702849),
querendo, no prazo legal - 10 dias. Belém, 16 de julho de 2019. JOÃO PEREIRA PAIXÃODiretor de
Secretaria da 11VJECBelém  

 
 
 
Número do processo: 0849004-49.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: LUIZ ALBERTO
GURJAO SAMPAIO DE CAVALCANTE ROCHA Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ ALBERTO
GURJAO SAMPAIO DE CAVALCANTE ROCHAOAB: 404PA Participação: RECLAMADO Nome: GOL
LINHAS AÉREAS S/A Participação: ADVOGADO Nome: TIAGO LUIZ RODRIGUES NEVESOAB:
10042/MARecebo o recurso inominado interposto nestes autos, posto que tempestivo e preparado, em seu
efeito unicamente devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95), por não vislumbrar dano irreparável à parte
recorrente. Em face de já terem sido apresentadas as devidas contrarrazões, encaminhem-se os autos à
Turma Recursal com as nossas homenagens.Belém/PA, 16 de julho de 2019. MIGUEL LIMA DOS REIS
JUNIORJuiz de Direito da 11ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém 

 
 
 
Número do processo: 0800322-86.2016.8.14.0801 Participação: RECLAMANTE Nome: CESAR RIBEIRO
LAURENTINO Participação: ADVOGADO Nome: LIVIA NAYARA PINA SILVA DE CASTROOAB:
017394/PA Participação: ADVOGADO Nome: JOAO PAULO ESTEVES DE OLIVEIRA MELOOAB:
7382PA Participação: RECLAMADO Nome: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS Participação: ADVOGADO Nome: CAROLINA CARVALHO ARMONDOAB:
1626Processo: 0800322-86.2016.814.0301 DESPACHO Tendo em vista o pagamento voluntário da
condenação (Id 11537984), determino:1. Intime-se o autor para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias,
impugnar o valor do depósito, conforme dispõe o art. 526, § 1º do CPC.2. Autorizo, desde já, a expedição
de dois alvarás judiciais para levantamento do valor depositado, porque incontroverso: um, em nome da
parte requerente, para levantamento do valor correspondente à condenação; o outro, em favor de seu
patrono, para levantamento do valor correspondente aos honorários sucumbenciais arbitrados pela Turma
Recursal, privilegiando-se sempre o crédito da parte autora em caso de depósito parcial.3. Havendo
impugnação, intime-se a parte ré para, no prazo de 5 (cinco), sobre ela se manifestar. Após, com ou sem
manifestação, voltem os autos conclusos para decisão.4. Não havendo impugnação, àUNAJ para
apuração das custas. Em seguida, intime-se a parte requerida para pagar o valor apurado no prazo de 15
(quinze) dias. Não ocorrendo o pagamento no prazo, expeça-se o que for necessário a fim de que seu
nome seja inscrito na Dívida Ativa do Estado. 5. Após, arquivem-se os autos. Belém/PA, 16 de julho de
2019. MIGUEL LIMA DOS REIS JUNIORJuiz de Direito Titular da11ª Vara do Juizado Especial Cível 
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Número do processo: 0837471-93.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: RODRIGO
ARCOVERDE CERVEIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: BRENDA LEITAO DE
ALMEIDAOAB: 25370/PA Participação: ADVOGADO Nome: IVANA SOARES FEIJOOAB: 25447/PA
Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIA HAYDEE ALMEIDA LOPESOAB: 26426/PA Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO SA Participação: ADVOGADO Nome: GUILHERME DA
COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB: 5546/RO Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO
CARTOES S.A. Participação: ADVOGADO Nome: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB:
5546/RO Participação: RECLAMADO Nome: VIA VAREJO S/A Participação: ADVOGADO Nome: WILSON
BELCHIOROAB: 20601/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCARD S.A. Participação:
ADVOGADO Nome: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB: 5546/RO Processo nº
0837471-93 .2018.8 .14 .0301RECLAMANTE:  RODRIGO ARCOVERDE CERVEIRA DA
SILVARECLAMADO: BANCO BRADESCO SARECLAMADO: BANCO BRADESCO CARTOES
S.A.RECLAMADO: VIA VAREJO S/ARECLAMADO: BANCO BRADESCARD S.A.SENTENÇA COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITOVistos os autos.RELATÓRIODispensado, na forma do art. 38 da Lei
9.099/95.GRATUIDADE DE JUSTIÇA e IMPUGNAÇÃO DO REFERIDO PEDIDO Inicialmente, com
relação ao pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, muito embora exista a previsão da súmula 06 do TJ/PA
segundo a qual: ?A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de
que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e
seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio
magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente?, entendo
que tal incidência só tem cabimento em fase recursal, motivo pelo qual não aprecio o pleito nesse
momento.Por essa mesma razão, refuto desde logo a impugnação Ré quanto ao pedido de gratuidade de
justiça que foi deduzido pela Autora, o qual, conforme acima delimitado, não tem incidência nessa fase do
proced imen to  sumar íss imo ,  descabendo  qua isquer  de l i be rações  nesse  momento .
FUNDAMENTAÇÃOPRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAAs Rés reciprocamente suscitam de
pretensa ilegitimidade passiva, embora representadas pelo mesmo corpo jurídico. Com muita
VEEMÊNCIA E CERTA PERPLEXIDADE, afasto qualquer pretenso óbice quanto à constituição desse
polo da demanda, não só pela notória REGRA DA RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS
INTEGRANTES DA CADEIA DOS FORNECEDORES DO SERVIÇO, na forma do art. 7º, parágrafo único
c/c 25 § 1º do CDC, já de conhecimento ou ao menos deveria ser da parte Ré, grande litigante nacional,
mas também porque a realidade desses autos SALTA AOS OLHOS O GRUPO ECONÔMICO QUE
INTEGRAM, não só pelos nomes empresariais que ostentam mas porque foi confessado nas contestações
de id. 6230347 e 6230385. Assim, não haveria a mínima possibilidade de suscitação da sua impertinência
subjetiva com a lide, a não ser com o vil escopo de tentar enganar o Juízo! Com essa perspectiva, tenho
que a irresignação da Ré, além de pueril, configura má-fé processual.E, no âmbito da tutela da lealdade
entre as partes no processo, alegações como essa, contra a realidade dos autos e destituídas do mínimo
de fundamento, afronta ao disposto no art. 77, I e II do CPC, o que rende ensejo, nos termos do art. 79 e
80, I e II do mesmo Código, ao reconhecimento de litigância de má fé, com reprimenda da Lei, na forma do
art. 81, caput do CPC. Arbitro, por conseguinte, a multa em valor correspondente a 05% DO VALOR DA
CAUSA ATUALIZADO, entendendo, ademais, que não detecto prejuízos causados à parte contrária e nem
percebo de necessidade de condenação nos honorários advocatícios e despesas processuais. O faço
amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.133.262-ES, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 3/6/2015 (Info 565):?A indenização prevista no art. 18,capute § 2º, do CPC/1973 (art.
81, caput e § 3º do CPC/2015) tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito
processual. Apesar disso, é desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista nesse dispositivo. Em outras palavras, é desnecessária a
comprovação de prejuízo para que haja condenação ao pagamento de indenização por litigância de má-fé
(art. 18, caput e § 2º, do CPC/1973; art. 81, caput e § 3º do CPC/2015). ?Sendo assim, como inexistem
outras preliminares a refutar e não detectando nulidades a sanar e nem a macular o procedimento, passo
a examinar os fatos e os fundamentos jurídicos da postulação.MÉRITOConsiderando a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de
consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º e 3º § 2º da Lei n. 8.078/90, respectivamente, além de
a relação jurídica ser por ela encampada e reputando por evidente a hipossuficiência da parte Autora no
campo probante, técnico, jurídico e informacional, mantenho a inversão do ônus da prova operada pela
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decisão constate do id. 5253881, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII, do Diploma Legal retro citado, eis que a
parte ré é quem possui todas as condições de provar que seu proceder teria sido legítimo, haja vista que,
em tese, é quem detém todo o controle sobre os mecanismos de aferição dos termos do contrato e é
quem possui a diretiva da sua execução.Diante dessa realidade e considerando a narrativa de que o
cartão da Autora fora emitido por meio de fraude, prática absolutamente crível nos dias atuais, mormente
diante da NOTÍCIA DE PERDA DOS DOCUMETOS PESSOAIS DO AUTOR (id. 5158891), de acordo com
a natureza dos sistemas eletrônicos de segurança, que são passíveis de falhas, entendo que a parte ré,
DEVERIA, se pretendesse se esquivar de responsabilidades pelo evento, além de ter impugnado
especificadamente a postulação, se ocupado material e processualmente de produzir as provas atinentes
ao seu proceder legítimo. Tudo o que não vi. A Ré poderia ter juntado o histórico dos consumos da Autora
para demonstrar regularidade na cobrança, além de minudenciar as compras em suas datas e horários de
cada realização, além de filmagens das câmeras dos estabelecimentos vendedores. Mas nada disso fora
feito, apenas mencionou-se de forma vã a titularidade do cartão de nº 4180.5310.1334.9012, sem anexar
qualquer instrumento firmado pelo Autor!Com a incumbência probatória decretada em nível processual,
haveria que ter materialmente se ocupado de informar, esclarecer e colaborar para que o consumidor,
ciente de sua realidade contratual, dela pudesse validamente se desonerar, cumprindo sua parte no
contrato! O que não fez! Já sendo censurável a conduta da fornecedora, à luz do CDC, que já no seu
primeiro artigo deixa claro o escopo das normas nele constantes que são para a proteção e defesa do
consumidor, o que encampa o mandamento constitucional inserido nos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V,
da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.Muito a contrário e de forma desleixada
a defesa, como se a ela fosse facultado, realiza uma impugnação genérica, que afronta toda a sistemática
de proteção e defesa do consumidor, onde a informação clara e precisa e o dever de transparência nas
práticas são o norte do fornecedor cauteloso.Assim, entendo oportuna a disciplina do art. 341 do CPC e
convenço-me de que houve cobrança indevida e a ultimação dela com a anotação do nome do consumidor
nos serviços de proteção ao crédito.Sendo assim, somada à toda displicência defensiva condizente com a
conduta administrativa suscitada pela Autora de pouca transparência e informação por parte da
Fornecedora no que se refere à retidão na prestação dos seus serviços, nesse caso em especial, a Ré,
ainda, não se desonerou de sua incumbência probatória promovendo a juntada de documentos mínimos
para a elucidação dos fatos, notadamente os que esclareceriam a evolução do débito. Prescindiu de
adotar as providências determinadas no art. 52 do CDC,verbis:I - preço do produto ou serviço em moeda
corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos
legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem
financiamento.Assim, imperioso que se reconheça que razão assiste à Autora, já que a Ré não comprova
a causa jurídica de débito relacionados ao cartão de nº 4180.5310.1334.9012, devendo ser desconstituída
(s) e cancelada (s) todas a (s) cobrança (s) a ela (s) referentes, na forma do art. 51, § 2º,in finedo Código
de Defesa do Consumidor.À guisa dessa conduta então evidenciada e aplicando-se o CDC, entendo que
há responsabilidade objetiva da parte ré quanto aos danos e prejuízos decorrentes da prestação de seu
serviço, nos termos do art. 14 desse diploma legal. Não há que de se falar, nesse contexto, em hipótese
de excludente de responsabilidade exclusiva de terceiros e/ou do consumidor, devendo o Fornecedor, que
nada comprovou nesse sentido pretendido, suportar as mazelas do seu empreendimento, como ensina a
doutrina prevalecente nesse âmbito, qual seja, a da assunção do risco do seu negócio.Nesse cenário,
transcrevo, por apropriada a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:?As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias?.Sendo assim, nos termos do art. 6º, VI, do Código de
Defesa do Consumidor, presente os pilares da responsabilidade civil, existe o dever de indenizar, tanto
pelos danos materiais, quanto pelos morais.Quanto aos patrimoniais, em respeito à postulação delimitada
e para fins de evitar sentençaextraouultrapetita, nada delibero.Com relação ao dano moral alegado por
sofrido em decorrência de INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCPC, entendo que esse
efetivamente existiu.Importa, nesse contexto, mencionar que não desconheço que a simples conduta de
cobrar por si só não gera abalos aos direitos da personalidade do devedor, segundo a orientação
pretoriana do Superior Tribunal de Justiça, da qual extrai-se que ?o mero inadimplemento contratual não
acarreta danos morais?, seriam MEROS ABORRECIMENTOS, como consta no RECURSO ESPECIAL N.
656.932-S.No entanto, o caso dos autos revela a ocorrência concreta de ANOTAÇÃO do nome da Autora
NO SCPC PELA (S) FATURA (S) ORA DESCONSTITUÍDA (S), o que, ainda que tenha havido a TUTELA
DE URGÊNCIA CONCEDIDA NESSES AUTOS não afasta a certeza de que, CONFORME EXTRATO DE
ID. 5158908, a nota desabonadora permaneceu no órgão citado.Percebo, assim, indevida violação aos
direitos da personalidade da parte autora, conforme a segura jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:"a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moralin re ipsa, ou seja, dano
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vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).Na fixação
doquantum debeatura jurisprudência pátria indica alguns critérios para a fixação do valor dos danos
morais. No mister, entende que a reparação tem dupla finalidade: punir o ofensor pelo ato ilícito cometido -
função punitiva, de acordo com a teoria doPunitive Damagescitada no Superior Tribunal de Justiça no
Resp 1.1191.142, publicado em 10/06/2018 e compensar a vítima pelo sofrimento moral experimentado -
função ressarcitória. Na primeira das funções, tem-se em evidência a pessoa da vítima e a gravidade
objetiva do dano de que ela padeceu; já na segunda, visa-se ao desestímulo da prática de novo ato que
cause as mesmas consequências, de tal modo que a indenização represente uma advertência, um alerta
que de o referido comportamento não é aceitável. Da congruência entre as duas funções se extrai o valor
da reparação.Atentando-se às peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta da parte
ofensora que negativou o nome da autora, a repercussão dos fatos e a natureza do direito fundamental
violado, entendo por razoável o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos
morais. Valor que é compatível com os vários meses de aborrecimentos, sem significar enriquecimento
sem causa e com algum cunho pedagógico.Não valoro para fins de quantificação do dano o curso no
exterior relatado pela autora como prejudicado já que não se demonstrou qualquer repercussão das
condutas das Rés sobre o referido intento acadêmico de modo que falece o nexo causal necessário para
se lhes atribuir responsabilidade.DISPOSITIVOISTO POSTO,com lastro no art. 487, I do Código de
Processo Civil, RESOLVO O MÉRITO do presente feito a fim deJULGAR PROCEDENTE O PEDIDOpara
DETERMINAR que as RÉSSOLIDARIAMENTEprocedam à (o):1- CANCELAMENTO DO CARTÃO DE Nº
4180.5310.1334.9012, assim como TODO O QUE DÉBITO QUE DELE FOR CONSECTÁRIO, no prazo de
10 (dez) dias, na forma do que autoriza o art. 536, § 1º do CPC, sob pena de medidas de coerção indireta
aplicadas de ofício pelo Juízo.2- PAGAMENTO da indenização arbitrada a título de compensação pelos
danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que JÁ FOI ATUALIZADO E CORRIGIDO
respectivamente da data do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), à taxa de 1% ao
mês e do ARBITRAMENTO, pelo INPC, de acordo com a Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça.Outrossim e conforme a fundamentação, ARBITRO A MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NA
SOMA CORRESPONDENTE A 05% DO VALOR DA CAUSA a ser paga pelas Rés à Autora.Reratifico a
tutela de urgência concedida nesses autos, para considerar que, da data da intimação dessa decisão e
após o prazo acima marcado, de 10 (dez) dias, caso haja a COBRANÇA ou a INSCRIÇÃO ou mesmo a
MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTOR (A) NO SERASA/SCPC pelo (s) débito (s) então desconstituído
(s), incorrerá a parte ré na multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada de cobrança e R$ 300,00
(trezentos reais) por cada dia que mantiver a inscrição do nome do (a) consumidor (a) aqui identificado (a)
no cadastro negativo de crédito, podendo ser cumuladas as penas se ocorrerem as ilegalidades
concomitantemente, todas limitadas ao teto dos Juizados. Ressalto que, além da probabilidade do direito,
que já foi, inclusive, reconhecido na sentença, percebo que há também o perigo na demora, pois é
inegável o grave risco de agravamento dos prejuízos que podem sofrer os direitos da personalidade da
parte Autora se seu nome for negativado ou mantido inserido nos serviços creditícios enquanto perdurar a
discussão acerca da inexistência do contrato objeto da lide cuja decisão, inclusive, ainda se sujeita a
recurso. O que não se mostra razoável, pois, como já dito, se não há existe débito legítimo também não
pode haver, como seu consectário, direito de cobrar, que tem na inscrição negativa a sua ultimação.Com o
trânsito em julgado, nada sendo requerido, intime-se a Ré, via de seus procuradores, para comprovar o
cumprimento da obrigação de fazer acima delimitada. Em sendo essa medida positiva, aguarde-se o prazo
de 30 (trinta) dias o pedido da interessada quanto à parcela atinente à quantia certa. Nada sendo
requerido nesse sentido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. De outro modo, inatendido o comando
judicial exarado nesse decisum ou, desde logo, sendo requerido o cumprimento de sentença pela parte
autora, façam-se conclusos os autos para ulteriores providências.Isento as partes do pagamento de
custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, em virtude da gratuidade de justiça prevista
os processos que tramitam sob o rito sumaríssimo no primeiro grau de jurisdição, na forma dos arts. 54 e
55 da Lei n. 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se.De Marabá para Belém, em 15 de julho de
2019.Andrea Aparecida de Almeida LopesJuíza de Direito cooperando de forma remota com o Juízo da
12ª Vara dos Juizados Especiais Cíveis de Belém.  

 
 
 
Número do processo: 0810362-70.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CARLETO
BEMERGUY NETTO PIRES DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: CARLETO BEMERGUY
NETTO PIRES DOS SANTOSOAB: 24611/PA Participação: ADVOGADO Nome: EDERSON DA SILVA
DOS REISOAB: 23277/PA Participação: RECLAMANTE Nome: EDERSON DA SILVA DOS REIS
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Participação: ADVOGADO Nome: CARLETO BEMERGUY NETTO PIRES DOS SANTOSOAB: 24611/PA
Participação: ADVOGADO Nome: EDERSON DA SILVA DOS REISOAB: 23277/PA Participação:
RECLAMADO Nome: JAS CANELAS DMINISTRAÇÃO DE IMOVEISProcesso nº0810362-
70.2019.8.14.0301RECLAMANTE:CARLETO BEMERGUY NETTO PIRES DOS SANTOSRECLAMANTE:
EDERSON DA SILVA DOS REIS RECLAMADO: J. A. S. CANELAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS ? ME
DECISÃO Tratam os autos de Ação de Cobrança, objetivando o pagamento da quantia de R$ 4.417,34
(quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), que seria devida em decorrência da
rescisão de contrato de locação entabulado entre os requerentes e o requerido. Requerem os autores,
medida cautelar de arresto?on line?do valor da dívida, visando garantir o recebimento do valor que lhe é
devido. Sobre o pedido cautelar da parte requerente, verifico que a determinação de bloqueio de dinheiro
ou indisponibilidade de bens, objetivando a garantia de eventual crédito a ser reconhecido em ação de
cobrança, consubstancia-se em medida cautelar inominada atípica com efeito de arresto, razão pela qual
para a concessão da liminar se faz necessária a presença dos requisitos da cautelaridade (fumus boni iuris
e periculum in mora). Para deferimento liminar de medidas de arresto recomenda-se extrema cautela e
rigor em razão de sua gravidade. Ausente algum dos requisitos para a concessão da medida, ao menos no
precário juízo liminar, prudente submeter-se a questão ao crivo do contraditório antes do eventual
deferimento. Da detida análise dos autos, a título de cognição sumária, entendo que os documentos
juntados não são suficientes a caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo aptos
a prejudicar o adimplemento de eventual direito reconhecido da parte autora.Isto porque, o mero
inadimplemento do contrato, por si só, não é fato suficiente para a concessão da tutela de urgência
cautelar, ainda mais quando requerida por medida excepcional como o arresto. Assim, entendo pela
necessidade de dilação probatória, razão pela qual INDEFIRO o pedido de arresto pretendido.
Prosseguindo no feito, DETERMINO: 1. Mantenha-se a data designada para realização de audiência de
tentativa de conciliação, com o conciliador, em caso de insucesso e na mesma data, de audiência de
instrução e julgamento, presidida pelo magistrado. 2. Cite-se/Intime-se a parte requerida, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei n. 9.099/95, sob pena de revelia. Ficando ciente de que poderá, querendo, formular
todas as provas e apresentar contestação, na audiência de instrução e julgamento supra designada. 3.
Intime-se a parte autora que deverá comparecer pessoalmente à audiência, com antecedência mínima de
10 (dez) minutos, portando documento de identidade e com traje adequado, bem como de que deverá
apresentar, naquele ato, as testemunhas e documentos que entender necessários, ficando ciente ainda de
que a sua ausência, implicará em extinção do processo sem julgamento do mérito, com a condenação em
custas processuais (art. 51, I, § 2º da Lei n. 9.099/95). Belém/PA, 12 de julho de 2019 ANA SELMA DA
SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0818358-22.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MATHEUS
BEETHOVEN COUTINHO CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: MATHEUS BEETHOVEN
COUTINHO CARVALHOOAB: 49048/SC Participação: RECLAMADO Nome: GALVAO E LOPES
COMERCIO LTDAPROCESSO Nº.: 0818358-22.2019.814.0301 AUTOR: MATHEUS BEETHOVEN
COUTINHO CARVALHO RÉU: GALVAO E LOPES COMERCIO LTDA (FANTASIA MAXIMUS MEN?S)
DECISÃO Trata-se de ação cível que visa obrigação de fazer e a indenização por danos morais, em que a
parte autora alega ter sido vítima de propaganda enganosa perpetrada pela empresa ré, que vendendo
produto para crescimento da barba, promete devolver o valor pago pelo mesmo, se não houver resultados
visíveis após período de tempo determinado. Vieram os autos conclusos para análise do pedido de tutela
antecipada, consistente em ordem judicial para que a empresa reclamada restitua ao autor o valor de R$
629,70 (seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos), pagos pelo produto que não teria tido o
resultado propagado. Como se trata de pedido de tutela antecipatória, isto é, medida liminar de caráter
satisfativo, faz-se necessária a análise dos requisitos para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade
do direito, o perigo de dano e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado. Art. 300A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, o
autor pleiteia, em sede de liminar, a imediata devolução do valor de R$ 629,70 (seiscentos e vinte e nove
reais e setenta centavos). Ocorre, que o pedido encerra matéria de mérito, o que deve ser melhor
verificado com o contraditório e em sede de instrução processual, à mingua de elementos suficientes
nessa fase postulatória do processo. Pelo exposto,INDEFIROa tutela antecipada pleiteada pela autora,
ante a ausência dos pressupostos que a autorizam. Para o prosseguimento do feito, determino:
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1.Mantenha-se a data da audiência designada para realização de audiência de tentativa de conciliação,
com o conciliador, em caso de insucesso e na mesma data, de audiência de instrução e julgamento,
presidida pelo magistrado. 2. Citem-se/Intimem-se as partes requeridas, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei n. 9.099/95, sob pena de revelia. Ficando ciente de que poderá, querendo, formular todas as provas e
apresentar contestação, na audiência de instrução e julgamento supra designada. 3.Intime-se a parte
autora que deverá comparecer pessoalmente à audiência, com antecedência mínima de 10 (dez) minutos,
portando documento de identidade e com traje adequado, bem como de que deverá apresentar, naquele
ato, as testemunhas e documentos que entender necessários, ficando ciente ainda de que a sua ausência,
implicará em extinção do processo sem julgamento do mérito, com a condenação em custas processuais
(art. 51, I, § 2º da Lei n. 9.099/95). 4. Seguindo orientação do Superior Tribunal Justiça, tratando-se de
uma regra de procedimento, inverto o ônus da prova, por considerar, pelos documentos acostados aos
autos, a verossimilhança das alegações de direito e de fato pleiteadas pela parte Autora, bem como por
considerar que é a mesma hipossuficiente ante a Ré, tendo esta última, melhores condições técnicas,
jurídicas e econômicas de se desincumbir do ônus probante. Intimem-se Belém, 12 de julho de 2019. ANA
SELMA DA SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0875504-55.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: R & MORAES
ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP Participação: ADVOGADO Nome: NIELLY GLENDA BRAGA
FAILACHEOAB: 26756/PA Participação: ADVOGADO Nome: REGILSON CARNEIRO PINHEIROOAB:
24251/PA Participação: RECLAMADO Nome: ALX - SERVICE LTDA - METRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE BELÉM12ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DE BELÉM - PJEAV. PERIMETRAL UFPA, s/n, GUAMÁ ? BELÉM Processo nº:0875504-
55.2018.8.14.0301 DESPACHO Intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze)
dias, a fim de juntar aos autos documento de identidade de forma legível, de maneira a preencher os
requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial,
conforme o disposto no artigo 321, parágrafo único, do mesmo diploma.Transcorrido o prazo, com ou sem
emenda, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ANA SELMA DA
SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0801848-31.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: DEBORA PAULA
SANTOS MARCELINO Participação: ADVOGADO Nome: BENEDITA PEREIRA COSTAOAB: 11225
Participação: RECLAMADO Nome: NATURA COSMETICOS S/A Participação: ADVOGADO Nome: FABIO
RIVELLIOAB: 21074/PA Participação: RECLAMADO Nome: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA
S.A Participação: ADVOGADO Nome: FABIO RIVELLIOAB: 21074/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE BELÉM 12ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DE BELÉM - PJE AV. PERIMETRAL UFPA, s/n, GUAMÁ ? BELÉM PROCESSO Nº:0801848-
31.2019.8.14.0301 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Vistos. Ratifico integralmente a sentença de mérito
proferida em audiência, nada tendo a acrescentar.De acordo com o que se depreende dos autos, o
devedor satisfez a obrigação de pagar que ensejou a presente execução ao efetuar o depósito do valor
devido (ID10384477).A exequente deu por quitada a dívida, reconhecendo, tacitamente, ter sido satisfeita
sua pretensão executória, requerendo o levantamento do valor depositado (ID10862388)Ante o exposto,
declaro extinta a presente ação de execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil
c/c art. 52, caput, da Lei nº 9.099/95.Assim, determino a expedição de alvará judicial em nome da parte
requerente,para levantamento do valor depositado.Após a confirmação do pagamento, arquivem-se os
autos.Sem custas processuais, consoante previsão do art. 54 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Belém, 12 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0839300-12.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: OMERIO
LOURENCO NEVES RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: FABIO BASTOS MAGNOOAB:
21190/PA Participação: ADVOGADO Nome: ELENICE DOS PRAZERES SILVAOAB: 16753/PA
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA ALICE RAMOS MARQUESOAB: 19345/PA Participação:
ADVOGADO Nome: JOSE RICARDO DE ABREU SARQUISOAB: 6173/PA Participação: ADVOGADO
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Nome: JAMILE SOUZA MAUESOAB: 24354/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO
SA Participação: ADVOGADO Nome: WILSON BELCHIOROAB: 20601/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE BELÉM 12ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DE BELÉM - PJEAV. PERIMETRAL UFPA, s/n, GUAMÁ ? BELÉM DECISÃO Considerando a
Certidão de ID 11317504, determino a intimação do Recorrente, para juntar aos autos, no prazo de 48
horas, o relatório de conta do processo, de conformidade com as disposições contidas no Provimento
Conjunto nº. 005/2013-CRMB/CJCI. Intimem-se e cumpra-se, com as cautelas legais. Belém, 11 de julho
de 2019. ANA SELMA DA SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0818358-22.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MATHEUS
BEETHOVEN COUTINHO CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: MATHEUS BEETHOVEN
COUTINHO CARVALHOOAB: 49048/SC Participação: RECLAMADO Nome: GALVAO E LOPES
COMERCIO LTDAPROCESSO Nº.: 0818358-22.2019.814.0301 AUTOR: MATHEUS BEETHOVEN
COUTINHO CARVALHO RÉU: GALVAO E LOPES COMERCIO LTDA (FANTASIA MAXIMUS MEN?S)
DECISÃO Trata-se de ação cível que visa obrigação de fazer e a indenização por danos morais, em que a
parte autora alega ter sido vítima de propaganda enganosa perpetrada pela empresa ré, que vendendo
produto para crescimento da barba, promete devolver o valor pago pelo mesmo, se não houver resultados
visíveis após período de tempo determinado. Vieram os autos conclusos para análise do pedido de tutela
antecipada, consistente em ordem judicial para que a empresa reclamada restitua ao autor o valor de R$
629,70 (seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos), pagos pelo produto que não teria tido o
resultado propagado. Como se trata de pedido de tutela antecipatória, isto é, medida liminar de caráter
satisfativo, faz-se necessária a análise dos requisitos para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade
do direito, o perigo de dano e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado. Art. 300A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, o
autor pleiteia, em sede de liminar, a imediata devolução do valor de R$ 629,70 (seiscentos e vinte e nove
reais e setenta centavos). Ocorre, que o pedido encerra matéria de mérito, o que deve ser melhor
verificado com o contraditório e em sede de instrução processual, à mingua de elementos suficientes
nessa fase postulatória do processo. Pelo exposto,INDEFIROa tutela antecipada pleiteada pela autora,
ante a ausência dos pressupostos que a autorizam. Para o prosseguimento do feito, determino:
1.Mantenha-se a data da audiência designada para realização de audiência de tentativa de conciliação,
com o conciliador, em caso de insucesso e na mesma data, de audiência de instrução e julgamento,
presidida pelo magistrado. 2. Citem-se/Intimem-se as partes requeridas, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei n. 9.099/95, sob pena de revelia. Ficando ciente de que poderá, querendo, formular todas as provas e
apresentar contestação, na audiência de instrução e julgamento supra designada. 3.Intime-se a parte
autora que deverá comparecer pessoalmente à audiência, com antecedência mínima de 10 (dez) minutos,
portando documento de identidade e com traje adequado, bem como de que deverá apresentar, naquele
ato, as testemunhas e documentos que entender necessários, ficando ciente ainda de que a sua ausência,
implicará em extinção do processo sem julgamento do mérito, com a condenação em custas processuais
(art. 51, I, § 2º da Lei n. 9.099/95). 4. Seguindo orientação do Superior Tribunal Justiça, tratando-se de
uma regra de procedimento, inverto o ônus da prova, por considerar, pelos documentos acostados aos
autos, a verossimilhança das alegações de direito e de fato pleiteadas pela parte Autora, bem como por
considerar que é a mesma hipossuficiente ante a Ré, tendo esta última, melhores condições técnicas,
jurídicas e econômicas de se desincumbir do ônus probante. Intimem-se Belém, 12 de julho de 2019. ANA
SELMA DA SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0806604-88.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: JOSE PEREIRA
DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: FELIPE LAVAREDA PINTO MARQUESOAB: 014061/PA
Participação: RECLAMADO Nome: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA
AMAZONIA Participação: ADVOGADO Nome: SAMUEL CUNHA DE OLIVEIRAOAB: 6101 Participação:
ADVOGADO Nome: RODOLFO MEIRA ROESSINGOAB: 2719 PROCESSO: 0806604-
88.2016.8.14.0301JOSE PEREIRA DE SOUZA (RECLAMANTE)CAIXA DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA (RECLAMADO)SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO
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MÉRITO Vis tos os autos.  RELATÓRIO Dispensado,  nos termos do ar t .  38 da Le i
9.099/95.FUNDAMENTAÇÃO PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA Anoto, desde logo, que a
contestação está em arquivo digital com formatação que não permite a leitura dos finais de cada uma das
linhas, no entanto, aprecio a preliminar por se tratar de questão de ordem pública e cognoscível de ofício
pelo Juízo.Antes de ter condições de analisar o mérito, importa mencionar que a parte autora e o réu
divergem quanto aos valores cobrados em decorrência de contrato (s) de empréstimo (s) de que não se
nega a (s) origem lícita, mas os seus efeitos ao longo do tempo, tendo a Ré alegado que existiram
parcelas impagas na integralidade ao longo do tempo de execução do pacto.Sobre o objeto litigioso,
importa consignar que não desconheço das normas consumeristas aplicáveis à espécie, inclusive, com a
possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do Código de defesa do consumidor.
Ocorre que, em que pese a incumbir à parte ré esclarecer a realidade delineada pela Autora, facilitando a
defesa dessa em Juízo, entendo que a revisão judicial do contrato, perpassando pela análise, entre outros,
dos períodos de impontualidade de pagamentos, dos encargos do financiamento e das taxas da mora
aplicáveis, NÃO DISPENSA À PERÍCIA CONTÁBIL. Assim, diante da impossibilidade de se formar a
convicção dessa Julgadora, a não ser a partir das conclusões do expert designado pelo Juízo - o que não
se admite nesse rito em processamento, considerando que a medida supera ao previsto no art. 35, caput e
seu parágrafo único da Lei nº. 9099/95 - não remanesce a essa Vara do Juizado Especial Cível a
competência para o julgamento da causa.DISPOSITIVOAnte o exposto, com fulcro no art. 51, II da Lei n.
9.099/1995 c/c o art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
em razão da incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais com a complexidade imposta pela demanda
apreciada nos presentes autos.Deixo de aplicar o disposto nos art. 64, § 3º do CPC não só pela
incompatibilidade dos sistemas de autos eletrônicos e/ou físicos, como também porque, nessa sede de
Juizados Especiais, a lei de regência, qual seja, a 9.099/95, sobrepõe-se ao Código de Processo Civil, e,
por ela, a complexidade da causa, quando verificada, representa expressa causa de extinção do feito,
solução tal qual ora se adota.Isento as partes do pagamento de custas, despesas processuais e
honorários de sucumbência, em virtude da gratuidade de justiça prevista os processos que tramitam sob o
rito sumaríssimo no primeiro grau de jurisdição, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Publique-se.
Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, expeça-se o necessário, dê-se
baixa e arquivem-se os autos.De Marabá para Belém, em 15 de julho de 2019.Andrea Aparecida de
Almeida LopesJuíza de Direito cooperando de forma remota com o Juízo da 12ª Vara dos Juizados
Especiais Cíveis de Belém.  

 
 
 
Número do processo: 0837694-12.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: TANCREDO
RODRIGUES DA CUNHA Participação: ADVOGADO Nome: ARETUSA POLLIANNA ARAUJOOAB:
10163/ES Participação: ADVOGADO Nome: MAYRA REGETZ MONTEIROOAB: 17596/ES Participação:
RECLAMADO Nome: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOProcesso
nº.0837694-12.2019.8.14.0301 Requerente: TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA Requerido
(a):UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se
deAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, objetivando determinação judicial à parte
requerida, para que adquira e forneça ao autor a medicação REGORAFENIBE - STIVARGA (160 mg), em
conformidade com a prescrição médica, enquanto durar o tratamento. Alega o autor, que está acometido
de NEOPLASIA DE COLÓN METASTÁTICO (K-Ras mutado) para fígado, pulmões e peritônio
(carcinomatose), com risco de morte e está sem performance para reiniciar a quimioterapia sistêmica
endovenosa, necessitando assim de autorização para uma 3º linha de tratamento com o medicamento
REGORAFENIBE STIVARGA (160 mg). Ocorre, que o tratamento não foi autorizado pela parte Ré e a
negativa sustentou-se na alegação de que o referido medicamento não consta no rol dos medicamentos
custeados pelas Operadoras de Planos de Saúde, não estando assim coberto contratualmente ao
paciente. É o relatório. Decido. No caso em questão, encontram-se presentes os pressupostos do art. 300
do Código de Processo Civil, adiante transcrito, o que dá ensejo, consequentemente, à concessão da
tutela antecipada. ?Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo?.
Impende salientar, de início, que a presente demanda será analisada à luz do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº. 8.078/1990), posto que a relação jurídica existente entre os litigantes é claramente
consumerista (súmula 496, do STJ), além da Lei específica dos planos de saúde, qual seja, Lei nº.
9.656/1998. Sob essa perspectiva e reputando por evidente a hipossuficiência da parte Autora no campo
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probante, técnico, jurídico e informacional,inverto o ônus da prova, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII, do
Diploma Legal retro citado, eis que a parte Ré possui melhores condições de provar as teses de sua
negativa. Quanto a tutela antecipada,observo que o termo inicial preenche os requisitos autorizadores da
concessão da medida de urgência pretendida. A relação jurídica existente entre as partes restou
comprovada pela juntada dos documentos anexados na exordial, notadamente a carta de recusa emitida
pela Ré, sendo suficientes para convencer o Juízo da probabilidade do direito do reclamante, na medida
em que o laudo constante no Id-11544898 dos autos virtuais, destaca a situação do requerente acerca da
patologia que o acomete e a necessidade de o mesmo ser submetido a tratamento com o medicamento
REGORAFENIBE STIVARGA (160 mg), como indispensável para a eficácia do seu tratamento e a própria
manutenção de sua vida, o que milita em favor da plausibilidade das alegações autorais. O perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo restam também patentes, já que o diagnóstico do autor ocorreu em
2017 e seu quadro clínico é preocupante, COM RISCO DE MORTE. Assim, é certo que aguardar a
concessão da tutela jurisdicional definitiva ensejará evidente prejuízo ao direito tutelado na presente
demanda judicial, de maneira que tornará o resultado final inútil em razão do extenso lapso temporal.
Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO
CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO STIVARGA (REGORAFENIBE) PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLON COM
METÁSTASE PULMONAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS QUE NÃO
JUSTIFICA A RECUSA. UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO QUE SE FAZ URGENTE. DIREITO À VIDA E
À SAÚDE. VERBETE SUMULAR 210 DO TJRJ.  RECURSO DESPROVIDO.(TJRJ.  AI :
00049644120178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 42 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA
TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data
de Publicação: 13/07/2017) Além disso, como dito alhures, o contrato em tela está submetido às normas
doCódigo de Defesa do Consumidor,devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte mais
fraca nesta relação. Inclusive, pacificada tal orientação no Egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o
seguinte teor: Súmula 469. Aplica-se oCódigo de Defesa do Consumidoraos contratos de plano de saúde.
Diante do exposto,com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil,DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA, a fim de determinar a intimação da reclamada UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, por Oficial de Justiça, com urgência, para adotar providências, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, no sentido deadquirir e fornecer ao autor a medicação REGORAFENIBE -
STIVARGA (160 mg), em conformidade com a prescrição médica, enquanto durar o tratamento prescrito
para a patologiaque acomete o promoventeTANCREDO RODRIGUES DA CUNHA. Em caso de
descumprimento da presente decisão, fica estipulada multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de
40 salários mínimos, a ser revertida em favor do requerente. Mantenho a data designada para realização
de audiência de tentativa de conciliação, com o conciliador, seguida, em caso de insucesso e na mesma
data, de audiência de instrução e julgamento, presidida pela magistrada. Cite-se e intime-se a reclamada,
advertindo-a que deverá apresentar defesa oral ou escrita e se fazer acompanhar, se for o caso, de
testemunhas. Intime-se a reclamante. Belém/PA, 15 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA
TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800331-88.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: LEOCADIA
NOLETO DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: INGRID LUANA CUNHA DE AZEVEDOOAB:
019105/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Participação:
ADVOGADO Nome: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIMOAB: 062192/RJProcesso:0800331-
88.2019.8.14.0301Requerente:LEOCÁDIA NOLETO DA COSTARequerido:BANCO SANTANDER BRASIL
S/A DECISÃO Trata-se de ação cível com pedido de TUTELA PROVISÓRIA, objetivando a exclusão do
nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, bem como a suspensão da cobrança de débito no
valor de R$ 22.502,14 (vinte e dois mil, quinhentos e dois reais e quatorze centavos), que a requerente ser
indevido, ao argumento de que se refere à empréstimo pago mediante consignação em folha de
pagamento. Requer, ainda, que o Réu abstenha-se de reincluir o nome da autora nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito em virtude desse débito. Instada a emendar a inicial, a autora manifestou-se
com as razões de ID-9192956. É o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela
provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de
natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC,
artigo 294),in verbis:Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo
único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente
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ou incidental. No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental.
Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional
definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito
em debate. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo
Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ?A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.?. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado,
prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 300. A tutela de
urgência será concedida quando houverelementos que evidenciem a probabilidade do direitoe operigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3oA
tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão. Prefacialmente, verifica-se que o pedido de tutela de urgência para retirada da
negativação resta prejudicado, pela perda de objeto, tendo em vista a manifestação da parte autora na
petição de id-9192956, pela qual se conclui que a negativação não persiste. Quanto aos demais pedidos,
em um juízo de cognição superficial, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao
reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam aprobabilidade do direitomaterial, uma
vez que a autora junta aos autos cartas de cobrança, contracheques, entre outros. Ressalto que se trata
de análise superficial daprobabilidade do direito, não se exigindo, neste momento processual, a prova
inequívoca do direito, principalmente por se tratar de relação consumerista, devendo-se aplicar as regras
da presunção de boa-fé objetiva em relação ao consumidor. No que concerne aopericulum in mora, sua
presença é questão indiscutível, uma vez que a cobrança de valores indevidos e a negativação em órgãos
de proteção ao crédito podem implicar em prejuízo ao consumidor que, por vezes, precisa lançar mão de
crédito a fim de administrar crises financeiras ou eventos fortuitos, como problemas de saúde, por
exemplo. Noque pertine àirreversibilidade do provimento antecipado, entendo que não há risco de
irreversibilidade da medida, posto que se comprovado durante a instrução probatória que era legítima a
dívida questionada, poderá o requerido promover a cobrança de todos os valores, retroativamente. Diante
de todo o exposto,DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIApleiteada, ante a
presença dos requisitos autorizadores, para determinar que o banco requerido, no prazo de 24
horas,suspendaa cobrança do valor de R$ 22.502,14 (vinte e dois mil, quinhentos e dois reais e quatorze
centavos) referentes aos contratos UG321400029355125332, UG434300021401980132 e
UG321400029509882332,bem como se abstenha de incluir o nome da parte requerente nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito em função desses débitos. Fica estipulada multa diária no valor de R$
200,00 (duzentos reais) até o limite do teto dos juizados especiais, para o caso de descumprimento da
obrigação de não lançar o nome da parte requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a
ser revertida em benefício da parte autora. Em caso de cobranças indevidas, fica estipulada multa no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança, até o limite do teto dos juizados especiais, que será
igualmente revertida em favor da parte requerente, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo
42 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter
de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão
certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda. Seguindo orientação do Superior Tribunal
Justiça, tratando-se de uma regra de procedimento, inverto o ônus da prova, por considerar, pelos
documentos acostados aos autos, a verossimilhança das alegações de direito e de fato pleiteadas pela
parte Autora, bem como por considerar que a mesma é hipossuficiente ante a Ré, tendo esta última,
melhores condições técnicas, jurídicas e econômicas de se desincumbir do ônus probante. Mantenho a
data designada para realização de audiência de tentativa de conciliação, com o conciliador, seguida, em
caso de insucesso e na mesma data, de audiência de instrução e julgamento, presidida pelo magistrado.
Belém/PA, 12 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA TIMÓTEOJUÍZA DE DIREITO  

 
 
 
Número do processo: 0840117-76.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
JARDIM ESPANHA Participação: ADVOGADO Nome: FABIA MAXIMO BEZERRA BORGESOAB:
26271/PA Participação: EXECUTADO Nome: SALENILD SANTOS RODRIGUES PINHEIROProcesso nº:
0840117-76.2018.8.14.0301 DECISÃO Verifico que a parte exequente peticionou em ID 9647996, para
informar novo endereço da parte executada, bem como para requer juntada de relatório atualizado do
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débito, no montante de R$ 78.625,16. Considerando que a competência dos Juizados Especiais é fixada
também com base no valor da causa, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15
(quinze) dias, para informar se renuncia ao valor que excede o teto dos Juizados Especiais, a fim de
preencher os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial,
conforme o disposto no artigo 321, parágrafo único, do mesmo diploma. Transcorrido o prazo, com ou sem
emenda, voltem-me os autos conclusos. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA
TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800083-82.2016.8.14.0801 Participação: RECLAMANTE Nome: ARMANDO
LEMOS DO NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: NELMA CATARINA OLIVEIRA DE
OLIVEIRAOAB: 1651PA Participação: ADVOGADO Nome: RENATA FRANCO MUNIZOAB: 655
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO IBIS S/A Participação: ADVOGADO Nome: RUBENS
GASPAR SERRAOAB: 119859/SPTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE BELÉM12ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉM - PJEAV. PERIMETRAL
UFPA, s/n, GUAMÁ ? BELÉM PROCESSO Nº:0800083-82.2016.8.14.0801 DECISÃO Considerando o
requerimento constante em ID 11351715, determino a expedição de dois alvarás judiciais, sendoum em
nome da advogada constituída pela autora, para levantamento do valor concernente aos honorários
contratuais, no percentual de 30% do valor da condenação, e outro em nome da parte requerente, para
levantamento da quantia remanescente.Após a confirmação do pagamento, arquivem-se os
autos.Intimem-se. Cumpra-se.Belém, 12 de julho de 2018. ANA SELMA DA SILVA TIMÓTEOJuíza de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0821332-32.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: TANIA MARIA
NASCIMENTO LEUSSINK Participação: ADVOGADO Nome: GISLAINE SALES DO NASCIMENTOOAB:
24799 Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL AIRES DA SILVA COSTAOAB: 25751/PA Participação:
RECLAMADO Nome: GREGORIO GAMA DA FONSECAProcesso nº0821332-32.2019.8.14.0301
Requerente: TANIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO Requerido(a): GREGORIO GAMAD DA FONSECA
DECISÃO Trata-se de ação cível com pedido de tutela de urgência, visando ordem judicial que obrigue o
requerido a reconstruir o telhado de seu imóvel e a corrigir a calha existente, uma vez que as águas
invadem o terreno da autora. É o relatório. Decido. Sobre a tutela em questão,passo a analisar o
cabimento da medida de urgência, com base na identificação concreta nesses autos de seus
pressupostos, na conformidade com o art. 300 do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença dos
requisitos autorizadores para a concessão das medidas pretendidas como liminar, como doravante
delineio. O pedido de urgência envolve matéria de mérito, o que deve ser melhor verificado com o
contraditório e em sede de instrução processual, à mingua de elementos suficientes nessa fase
postulatória do processo, vez que a autora limita-se a juntar aos autos fotos dos imóveis cujas imagens,
diga-se de passagem, não têm nenhuma. Convém frisar, que em sede de tutela antecipada a vista é
sumária e não deve versar sobre a matéria de mérito do processo, limitando-se à análise dos seus
pressupostos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, além da reversibilidade da
medida, os quais não se fazem presentes no caso em exame. Diante do exposto,INDEFIRO os pedidos de
Tutela Antecipada,uma vez ausentes os pressupostos previstos no art. 300, do CPC. Mantenho a data
designada para realização de audiência de tentativa de conciliação, com o conciliador, seguida, em caso
de insucesso e na mesma data, de audiência de instrução e julgamento, presidida pelo magistrado. Cite-se
e intimem-se, com as cautelas legais. Belém/PA, 12 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA
TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0818358-22.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MATHEUS
BEETHOVEN COUTINHO CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: MATHEUS BEETHOVEN
COUTINHO CARVALHOOAB: 49048/SC Participação: RECLAMADO Nome: GALVAO E LOPES
COMERCIO LTDAPROCESSO Nº.: 0818358-22.2019.814.0301 AUTOR: MATHEUS BEETHOVEN
COUTINHO CARVALHO RÉU: GALVAO E LOPES COMERCIO LTDA (FANTASIA MAXIMUS MEN?S)
DECISÃO Trata-se de ação cível que visa obrigação de fazer e a indenização por danos morais, em que a
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parte autora alega ter sido vítima de propaganda enganosa perpetrada pela empresa ré, que vendendo
produto para crescimento da barba, promete devolver o valor pago pelo mesmo, se não houver resultados
visíveis após período de tempo determinado. Vieram os autos conclusos para análise do pedido de tutela
antecipada, consistente em ordem judicial para que a empresa reclamada restitua ao autor o valor de R$
629,70 (seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos), pagos pelo produto que não teria tido o
resultado propagado. Como se trata de pedido de tutela antecipatória, isto é, medida liminar de caráter
satisfativo, faz-se necessária a análise dos requisitos para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade
do direito, o perigo de dano e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado. Art. 300A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, o
autor pleiteia, em sede de liminar, a imediata devolução do valor de R$ 629,70 (seiscentos e vinte e nove
reais e setenta centavos). Ocorre, que o pedido encerra matéria de mérito, o que deve ser melhor
verificado com o contraditório e em sede de instrução processual, à mingua de elementos suficientes
nessa fase postulatória do processo. Pelo exposto,INDEFIROa tutela antecipada pleiteada pela autora,
ante a ausência dos pressupostos que a autorizam. Para o prosseguimento do feito, determino:
1.Mantenha-se a data da audiência designada para realização de audiência de tentativa de conciliação,
com o conciliador, em caso de insucesso e na mesma data, de audiência de instrução e julgamento,
presidida pelo magistrado. 2. Citem-se/Intimem-se as partes requeridas, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei n. 9.099/95, sob pena de revelia. Ficando ciente de que poderá, querendo, formular todas as provas e
apresentar contestação, na audiência de instrução e julgamento supra designada. 3.Intime-se a parte
autora que deverá comparecer pessoalmente à audiência, com antecedência mínima de 10 (dez) minutos,
portando documento de identidade e com traje adequado, bem como de que deverá apresentar, naquele
ato, as testemunhas e documentos que entender necessários, ficando ciente ainda de que a sua ausência,
implicará em extinção do processo sem julgamento do mérito, com a condenação em custas processuais
(art. 51, I, § 2º da Lei n. 9.099/95). 4. Seguindo orientação do Superior Tribunal Justiça, tratando-se de
uma regra de procedimento, inverto o ônus da prova, por considerar, pelos documentos acostados aos
autos, a verossimilhança das alegações de direito e de fato pleiteadas pela parte Autora, bem como por
considerar que é a mesma hipossuficiente ante a Ré, tendo esta última, melhores condições técnicas,
jurídicas e econômicas de se desincumbir do ônus probante. Intimem-se Belém, 12 de julho de 2019. ANA
SELMA DA SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0801113-95.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: elias marcelo sales
pantoja Participação: ADVOGADO Nome: LEONARDO LUIZ MARTINS NAVEGANTESOAB: 27018/PA
Participação: ADVOGADO Nome: LAIZE MARINA DE OLIVEIRA TEIXEIRAOAB: 27189/PA Participação:
ADVOGADO Nome: PATRICIA LORENA ZEFERINO DE LIMAOAB: 956 Participação: ADVOGADO
Nome: EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVAOAB: 68PA Participação: RÉU Nome: BANCO ITAU
BMG CONSIGNADO S.A.Processonº 0801113-95.2019.8.14.0301 REQUERENTE: ELIAS MARCELO
SALES PANTOJA REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A DECISÃO Trata-se de ação cível com
pedido de tutela de urgência (id-8015799), visando ordem judicial para que a Ré retire o nome do autor
dos cadastros restritivos de crédito, em relação à débitos de empréstimos consignados que alega ter
quitado, mediante desconto em folha de pagamento. É o relatório. Decido. Convém frisar, de início,
aaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidorao caso em tela, uma vez que as partes se
enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90. Sob
essa perspectiva e reputando por evidente a hipossuficiência da parte Autora no campo probante, técnico,
jurídico e informacional,inverto o ônus da prova, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII, do Diploma Legal retro
citado, eis que a parte Ré possui melhores condições de provar que a dívida em questão é legítima, visto
que é quem possuía a diretiva da execução do contrato objeto da lide. Segundo a diretriz do STJ[[1][1][1]]
acerca da temática e com a qual expressamente ora anui esse Juízo, reputo ser a medida em
questão,regra de instrução, oportunidade em que a parte Ré já está devidamente cientificada de tal
redistribuição desse ônus, que, muito embora possa ser postergada para o momento do saneamento, não
encontra óbice nessa análise precedente dada a maior dilação de tempo para que o que dele se incumbe
a partir de então possa litigar sem surpresas e melhor proceder dialeticamente. Colaborando não só com a
sua condição de produzir todas as provas necessárias à defesa de seus interesses, mas e principalmente
com os escopos do processo no sentido de seu mais acertado deslinde, na forma do art. 6º do CPC. Sobre
a tutela em questão,passo a analisar o cabimento da medida de urgência, com base na identificação
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concreta nesses autos de seus pressupostos, na conformidade com o art. 300 do CPC. No caso em
exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão das medidas pretendidas
como liminar, notadamente ofumus boni iuris,como doravante delineio. A situação noticiada na exordial,
bem como os documentos que a instruem não são suficientes para convencer este juízo daprobabilidade
do direito. Isso porque não há nos autos qualquer documento que comprove que os débitos lançados no
SERASA correspondem àqueles apontados pela parte autora como quitados, eis que totalmente diversos,
sendo que o autor não indica em sua inicial os números dos contratos consignados. Assim, em sede de
cognição sumária, numa análiseprima facie, não me convenci da presença dos pressupostos necessários
à concessão da tutela, notadamente, com relação aprobabilidade do direito. Diante do exposto,INDEFIRO
os pedidos de Tutela Antecipada,uma vez ausentes os pressupostos previstos no art. 300, do CPC.
Mantenho a data designada para realização de audiência de tentativa de conciliação, com o conciliador,
seguida, em caso de insucesso e na mesma data, de audiência de instrução e julgamento, presidida pelo
magistrado. Cite-se e intimem-se, com as cautelas legais. Belém/PA, 12 de julho de 2019. ANA SELMA
DA SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito [1][1]Segundo o STJ, trata-se de REGRA DE INSTRUÇÃO, devendo
a decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo
ou, pelo menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de
oportunidade para manifestar-se nos autos.(Segunda Seção. EREsp 422.778-SP, Rel. originário Min. João
Otávio de Noronha, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti (art. 52, IV, b, do RISTJ), julgados em
29/2/2012).  

 
 
 
Número do processo: 0830721-41.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: THALITA
GREIJAL GOUVEA CARDOSO Participação: ADVOGADO Nome: PAULO DAVID PEREIRA
MERABETOAB: 2211PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCARD S.A. Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO S/AProcesso nº 0830721-41.2019.814.0301REQUERENTE:
THALITA GREIJAL GOUVÊA CARDOSOREQUERIDO: BANCO BRADESCARD S/AREQUERIDO:
BANCO BRADESCO S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na
ação em epígrafe, visando a retirada de negativação do nome da parte autora dos cadastros de proteção
ao crédito, em virtude de débitos junto aos Requeridos BANCO BRADESCO S/A, no valor de R$ 6.146,53,
e BANCO BRADESCARD S/A, no valor de R$ 758,20, totalizando a quantia de R$ 6.904,73, (seis mil,
novecentos e quatro e setenta e três centavos), débitos esses que a requerente considera indevidos, ao
argumento de que decorrem de cartão de crédito que nunca possuiu, qual seja HSBC MAST PREMIER
N.º 53961410025511805. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-
se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a
qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294),in verbis: Art. 294. A
tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de
urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. No caso em
apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental. Tal espécie de tutela
provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-
se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate. O
regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que
unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ?A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.?. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no
parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houverelementos que evidenciem a probabilidade do direitoe operigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3oA tutela de urgência
de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão. Destarte, em um juízo de cognição superficial, verifico a existência de elementos de prova que
convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam aprobabilidade do
direitomaterial, uma vez que a parte autora junta o extrato de negativação com o apontamento dos débitos
impugnados efetuados pelas rés, boletos de cobrança, entre outros documentos que militam em favor de
suas alegações. Ressalto que se trata de análise superficial daprobabilidade do direito, não se exigindo,
neste momento processual, a prova inequívoca do direito, principalmente por se tratar de relação
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consumerista, devendo-se aplicar as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao consumidor.
No que concerne aopericulum in mora, sua presença é questão indiscutível, uma vez que a negativação
em órgãos de proteção ao crédito é medida que pode implicar em prejuízo ao consumidor que, por vezes,
precisa lançar mão de crédito a fim de administrar crises financeiras ou eventos fortuitos, como problemas
de saúde, por exemplo. No que pertine àirreversibilidade do provimento antecipado, entendo que não há
esse risco, posto que se comprovado durante a instrução probatória que era devido o valor e lícita a
negativação, poderá a parte requerida promover a cobrança do valor em questão, retroativamente. Diante
de todo o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada, ante a presença dos
requisitos autorizadores, para determinar que a parte requerida BANCO BRADESCARD S/A e BANCO
BRADESCO S.A, a contar da intimação desta decisão, retirem o nome da parte autora dos cadastros
restritivos de crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), no que diz respeito à inscrição referente ao
BANCO BRADESCO S/A, no valor de R$ 6.146,53 E BANCO BRADESCARD S/A, no valor de R$ 758,20,
até o julgamento final da lide. Por conseguinte, determino as Rés que SUSPENDAM, em igual prazo, as
cobranças desses débitos, até o deslinde da questão. Fica estipulada multa diária no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) para o caso de descumprimento da obrigação de retirar o nome da parte requerente dos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, até o limite do teto dos juizados especiais, a ser revertida em
benefício da parte autora. Em caso de cobranças do débito acima especificado, fica estipulada multa no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança indevida, até o limite do teto dos juizados
especiais, que será igualmente revertida em favor da parte requerente. Ressalto que a presente
providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se,a posteriori, ampla discussão
e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.
Seguindo orientação do Superior Tribunal Justiça, tratando-se de uma regra de procedimento,inverto o
ônus da prova, por considerar, pelos documentos acostados aos autos, a verossimilhança das alegações
de direito e de fato pleiteadas pela parte Autora, bem como por considerar que é a mesma hipossuficiente
ante as Rés, tendo estas últimas, melhores condições técnicas, jurídicas e econômicas de se
desincumbirem do ônus probante. Mantenho a data designada para realização de audiência de tentativa
de conciliação, com o conciliador, seguida, em caso de insucesso e na mesma data, de audiência de
instrução e julgamento, presidida pela magistrada. Cite-se e intimem-se, com as cautelas legais. Belém, 15
de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA TIMÓTEO Juíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0840719-04.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: JOAO PEDRO
ALVES Participação: ADVOGADO Nome: ELZIANE DA SILVA NASCIMENTOOAB: 551 Participação:
EXECUTADO Nome: BANCO PAN S.A Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO DE MORAES
DOURADO NETOOAB: 23255/PE DECISÃO O requerente solicita isenção de custas alegando não ter
condições financeiras de arcar com referida despesa.Considerando a peculiaridade dos jurisdicionados até
então atendidos por essa unidade judicial, defiro o requerimento,a fim de isentar o requerente do
pagamento de custas processuais.Intime-se e arquive-se.Belém, 10 de julho de 2019. ANA SELMA DA
SILVA TIMÓTEOJUÍZA DE DIREITO  

 
 
 
Número do processo: 0843526-60.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: INES DA SILVA
LOPES Participação: ADVOGADO Nome: ELIETE DE SOUZA COLARESOAB: 47PA Participação:
EXECUTADO Nome: ANA CAROLINA DE SOUZADECISÃO Tendo em vista que o presente feito já se
encontra sentenciado, indefiro o requerimento constante em ID 11231372.Ainda, considerando a certidão
de ID 11382600, informando que o feito transitou em julgado, arquive-se os autos, de acordo com as
formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 11 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA
TIMÓTEOJUÍZA DE DIREITO  

 
 
 
Número do processo: 0838429-79.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA
FERNANDA COELHO MOREIRA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO GOMES
COSTAOAB: 012154/PA Participação: RECLAMADO Nome: NATURA COSMETICOS S/A Participação:
ADVOGADO Nome: FABIO RIVELLIOAB: 21074/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE BELÉM 12ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉM -
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PJEAV. PERIMETRAL UFPA, s/n, GUAMÁ ? BELÉM DECISÃO Considerando a Certidão de ID 11317536,
determino a intimação do Recorrente, para juntar aos autos, no prazo de 48 horas, o relatório de conta do
processo, de conformidade com as disposições contidas no Provimento Conjunto nº. 005/2013-
CRMB/CJCI. Intimem-se e cumpra-se, com as cautelas legais. Belém, 11 de julho de 2019. ANA SELMA
DA SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0817837-14.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: ROSILEIDE MARIA
DA COSTA CUNHA Participação: ADVOGADO Nome: PAULO ALEXANDRE MARTINS FILOMENOOAB:
20820/PA Participação: EXECUTADO Nome: BANCO ITAUCARD S.A. Participação: ADVOGADO Nome:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCIOAB: 15674/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE BELÉM12ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉM - PJE
AV. PERIMETRAL UFPA, s/n, GUAMÁ ? BELÉM PROCESSO Nº: 0817837-14.2018.8.14.0301 DECISÃO
Trata-se de petição da parte autora, alegando que o cálculo confeccionado pela Secretaria não estaria de
acordo com os parâmetros estabelecidos em sentença, notadamente no que diz respeito ao cálculo da
multa por descumprimento de tutela antecipada, pelo que requereu que os cálculos fossem reelaborados.
Preliminarmente, hei por bem receber a presente manifestação da parte autora como impugnação ao
cumprimento de sentença, tendo em vista as regras do artigo 525 do CPC, que se aplicam de forma
subsidiária à Lei n.º 9.099/1995. Nos Juizados Especiais, os embargos à execução são regidos pelos
artigos 52, IX da lei 9.099/95 e, subsidiariamente pelo artigo 525 no Código de Processo Civil, sendo
restrito os temas a serem atacados transcritos abaixo: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no
próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes
alteraçõesIX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:a) falta ou
nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;b) manifesto excesso de execução;c) erro de
cálculo;d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. § 1oNa impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação
se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;II - ilegitimidade de parte;III - inexequibilidade do
título ou inexigibilidade da obrigação;IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;V - excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;VII -
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Não assiste razão à
impugnante/requerente, conforme doravante delineio. A sentença proferida por este Juízo condenou o
requerido/impugnado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00, bem como condenou-o ao
pagamento de astreintes pelo descumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência,
a partir de abril/2018. Por fim, ratificou-se a tutela. Assim, uma vez que a decisão que apreciou a tutela foi
confirmada em sede de sentença, os parâmetros a serem utilizados para o cálculo das astreintes devem
ser aqueles indicados na decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 4083064) e tais parâmetros são:
multa diária no valor de R$ 500,00, observando-se o limite do teto dos Juizados Especiais. Ressalte-se o
que o art. 52, II da Lei nº. 9.099/95 dispõe: ?Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio
Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes
alterações:II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão
efetuados por servidor judicial (...)?; Ao atribuir ao servidor do Juízo a função de calcular o débito
exequendo, o Legislador nada mais fez do que atender aos princípios que regem o sistema processual dos
Juizados, quais sejam da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Estes princípios
impõem rapidez na solução dos conflitos, simplicidade no seu tramitar; informalidade nos seus atos e
termos; mínima onerosidade aos litigantes, bem como economia na consecução das atividades
processuais no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, reputo correto o cálculo formulado pela Secretaria
deste Juízo, pelo que JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela parte autora, pelos fundamentos acima carreados. À secretaria para prosseguimento do cumprimento
de sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém, 15 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA
TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0817837-14.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: ROSILEIDE MARIA
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DA COSTA CUNHA Participação: ADVOGADO Nome: PAULO ALEXANDRE MARTINS FILOMENOOAB:
20820/PA Participação: EXECUTADO Nome: BANCO ITAUCARD S.A. Participação: ADVOGADO Nome:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCIOAB: 15674/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE BELÉM12ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉM - PJE
AV. PERIMETRAL UFPA, s/n, GUAMÁ ? BELÉM PROCESSO Nº: 0817837-14.2018.8.14.0301 DECISÃO
Trata-se de petição da parte autora, alegando que o cálculo confeccionado pela Secretaria não estaria de
acordo com os parâmetros estabelecidos em sentença, notadamente no que diz respeito ao cálculo da
multa por descumprimento de tutela antecipada, pelo que requereu que os cálculos fossem reelaborados.
Preliminarmente, hei por bem receber a presente manifestação da parte autora como impugnação ao
cumprimento de sentença, tendo em vista as regras do artigo 525 do CPC, que se aplicam de forma
subsidiária à Lei n.º 9.099/1995. Nos Juizados Especiais, os embargos à execução são regidos pelos
artigos 52, IX da lei 9.099/95 e, subsidiariamente pelo artigo 525 no Código de Processo Civil, sendo
restrito os temas a serem atacados transcritos abaixo: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no
próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes
alteraçõesIX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:a) falta ou
nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;b) manifesto excesso de execução;c) erro de
cálculo;d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. § 1oNa impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação
se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;II - ilegitimidade de parte;III - inexequibilidade do
título ou inexigibilidade da obrigação;IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;V - excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;VII -
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Não assiste razão à
impugnante/requerente, conforme doravante delineio. A sentença proferida por este Juízo condenou o
requerido/impugnado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00, bem como condenou-o ao
pagamento de astreintes pelo descumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência,
a partir de abril/2018. Por fim, ratificou-se a tutela. Assim, uma vez que a decisão que apreciou a tutela foi
confirmada em sede de sentença, os parâmetros a serem utilizados para o cálculo das astreintes devem
ser aqueles indicados na decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 4083064) e tais parâmetros são:
multa diária no valor de R$ 500,00, observando-se o limite do teto dos Juizados Especiais. Ressalte-se o
que o art. 52, II da Lei nº. 9.099/95 dispõe: ?Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio
Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes
alterações:II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão
efetuados por servidor judicial (...)?; Ao atribuir ao servidor do Juízo a função de calcular o débito
exequendo, o Legislador nada mais fez do que atender aos princípios que regem o sistema processual dos
Juizados, quais sejam da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Estes princípios
impõem rapidez na solução dos conflitos, simplicidade no seu tramitar; informalidade nos seus atos e
termos; mínima onerosidade aos litigantes, bem como economia na consecução das atividades
processuais no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, reputo correto o cálculo formulado pela Secretaria
deste Juízo, pelo que JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela parte autora, pelos fundamentos acima carreados. À secretaria para prosseguimento do cumprimento
de sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém, 15 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA
TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0001064-81.2015.8.14.0801 Participação: EXEQUENTE Nome: CELIA MARIA DA
SILVA E SILVA Participação: ADVOGADO Nome: PAULO COSTA DA SILVAOAB: 426PA Participação:
EXECUTADO Nome: BANCO ITAU S/A (ITAUCARD) Participação: ADVOGADO Nome: LUIS CARLOS
MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER
JUDICIÁRIO COMARCA DE BELÉM12ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉM - PJEAV.
PERIMETRAL UFPA, s/n, GUAMÁ ? BELÉM PROCESSO Nº:0001064-81.2015.8.14.0801
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Vistos. De acordo com o que se depreende dos autos, o devedor
satisfez a obrigação de pagar que ensejou a presente execução ao efetuar o depósito do valor devido
(ID11223497).A exequente deu por quitada a dívida, reconhecendo, tacitamente, ter sido satisfeita sua
pretensão executória, requerendo o levantamento do valor depositado (ID11086356)Ante o exposto,
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declaro extinta a presente ação de execução, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil
c/c art. 52, caput, da Lei nº 9.099/95.Assim, determino a expedição de alvará judicial em nome da parte
requerente,para levantamento do valor depositado.Após a confirmação do pagamento, arquivem-se os
autos.Sem custas processuais, consoante previsão do art. 54 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Belém, 12 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0829501-42.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: REALLY
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP - EPP Participação: ADVOGADO Nome:
JORDANA DE FARIA PENAOAB: 31576/GO Participação: RECLAMADO Nome: CONFECCOES CHESS -
EIRELI - EPPPROCESSO Nº:0829501-42.2018.8.14.0301 DESPACHO Verifico que consta em ID
7685685, o retorno do AR com informação de que a citação da requerida não foi efetivada, motivo pelo
qual a autora peticionou, requerendo a citação da reclamada na pessoa de sua sócia. Considerando que a
firma individual, conquanto se transmude no instrumento através do qual são efetivados os atos de
comércio empreendidos pelo empresário individual, não se qualifica como sociedade comercial, nem
mesmo adquire personalidade jurídica distinta do seu titular, ensejando que a pessoa e patrimônio do
empresário e da firma individual se confundam, compreendendo uma só pessoa como sujeita de direitos e
obrigações e cuja personalidade jurídica também é única, defiro o pedido constante em ID 7731186,
determinando, consequentemente, a citação da requeridaTATIANE VILHENA PINTO, CPF nº
696.964.972-53, no endereço: Avenida Jader Barbalho, nº 3074, Bairro Água Boa, CEP: 66.840-000,
Belém/PA.Cumpra-se. Belém, 09 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0813754-18.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ADEMAR FARIAS
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO CONCEICAO DO VALE CORREA JUNIOROAB: 7855/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO CACIQUE S/A.Processo0813754-18.2019.8.14.0301
Requerente:ADEMAR FARIAS Requerido(a):BANCO CACIQUE S/A DECISÃO Trata-se de ação cível com
pedido de tutela de urgência, visando a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo que o autor
alega não ter contratado junto ao Banco Réu. É o relatório. Decido. Convém frisar, de início,
aaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidorao caso em tela, uma vez que as partes se
enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90. Sob
essa perspectiva e reputando por evidente a hipossuficiência da parte Autora no campo probante, técnico,
jurídico e informacional,inverto o ônus da prova, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII, do Diploma Legal retro
citado, eis que a parte Ré possui melhores condições de provar que a dívida em questão é legítima, visto
que é quem possuía a diretiva da execução do contrato objeto da lide. Segundo a diretriz do
STJ[[1][1][1][1]] acerca da temática e com a qual expressamente ora anui esse Juízo, reputo ser a medida
em questão,regra de instrução, oportunidade em que a parte Ré já está devidamente cientificada de tal
redistribuição desse ônus, que, muito embora possa ser postergada para o momento do saneamento, não
encontra óbice nessa análise precedente dada a maior dilação de tempo para que o que dele se incumbe
a partir de então possa litigar sem surpresas e melhor proceder dialeticamente. Colaborando não só com a
sua condição de produzir todas as provas necessárias à defesa de seus interesses, mas e principalmente
com os escopos do processo no sentido de seu mais acertado deslinde, na forma do art. 6º do CPC. Sobre
a tutela em questão,passo a analisar o cabimento da medida de urgência, com base na identificação
concreta nesses autos de seus pressupostos, na conformidade com o art. 300 do CPC. No caso em
exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão das medidas pretendidas
como liminar, como doravante delineio. A situação noticiada na exordial, bem como os documentos que a
instruem não são suficientes para convencer este juízo daprobabilidade do direitoda parte Autora,
considerando, principalmente, que o requerente não junta aos autos comprovante de que as parcelas do
dito empréstimo estão sendo descontadas e o extrato de consignações de seu benefício previdenciário (id-
9080738), demonstra que o empréstimo ora impugnado foi excluído em 18/05/2017. Assim, em sede de
cognição sumária, numa análiseprima facie, não me convenci da presença dos pressupostos necessários
à concessão da tutela, notadamente, com relação àprobabilidade do direito,o qual deve ser comprovado,
como dito alhures, no decorrer da instrução processual. Diante do exposto,INDEFIRO o pedido de Tutela
Antecipada,uma vez ausentes os pressupostos previstos no art. 300, do CPC. Mantenho a data designada
para realização de audiência de tentativa de conciliação, com o conciliador, seguida, em caso de
insucesso e na mesma data, de audiência de instrução e julgamento, presidida pelo magistrado. Cite-se e
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intimem-se, com as cautelas legais. Belém/PA, 12 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA
TIMÓTEOJuíza de Direito [1][1]Segundo o STJ, trata-se de REGRA DE INSTRUÇÃO, devendo a decisão
judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo
menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade para
manifestar-se nos autos.(Segunda Seção. EREsp 422.778-SP, Rel. originário Min. João Otávio de
Noronha, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti (art. 52, IV, b, do RISTJ), julgados em 29/2/2012).  

 
 
 
Número do processo: 0835470-38.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ARTHUR
CANDIDO APOLLARO REGO Participação: RECLAMADO Nome: LATAM AIRLINES BRASIL (TAM
LINHAS AÉREAS S/A) Participação: ADVOGADO Nome: FABIO RIVELLIOAB: 21074/PATRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE BELÉM 12ª VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE BELÉM - PJEAV. PERIMETRAL UFPA, s/n, GUAMÁ ? BELÉM DECISÃO
Considerando a Certidão de ID 11270075, determino a intimação do Recorrente, para juntar aos autos, no
prazo de 48 horas, o relatório de conta do processo, de conformidade com as disposições contidas no
Provimento Conjunto nº. 005/2013-CRMB/CJCI. Intimem-se e cumpra-se, com as cautelas legais. Belém,
10 de julho de 2019. ANA SELMA DA SILVA TIMÓTEOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0848526-41.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: ADRIANO
ANTONIO FELIX BOMFIM Participação: ADVOGADO Nome: AGLIBERTON ALCANTARA DA
ROCHAOAB: 22961/PA Participação: EXECUTADO Nome: MARCIA NEVES CORDEIROATO
ORDINATÓRIO Em face das atribuições que me são conferidas pelo provimento n.º 006/2006-CJRMB, e
considerando a proposta de acordo formulada pelo executado de ID-11583212,intimo a
parteEXEQUENTEpara que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Belém, 16 de julho de 2019
NATASHA MESCOUTODiretora de Secretaria da 12VJECível  
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Número do processo: 0804536-34.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: RENATA DE
SOUSA LEITE Participação: ADVOGADO Nome: GIOVANNI DOS ANJOS PICKERELLOAB: 11529/PA
Participação: EXECUTADO Nome: ANTONIO JOSE MARQUES DIOGO - ME Participação: ADVOGADO
Nome: LUIS GALENO ARAUJO BRASILOAB: 7971PAATO ORDINATÓRIOConsiderando o teor da
Certidão do Sr. Oficial de Justiça dando conta da não localização do promovido com a devolução da
citação sem a entrega, passo a intimar o autor para se manifestar, indicando o atual endereço do
promovido, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.  

 
 
 
Número do processo: 0832800-90.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DA
CONCEICAO DE SOUSA PANTOJA Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A-
Celpa Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHOOAB:
14665PROCESSO Nº 0832800-90.2019.8.14.0301RECLAMANTE: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA
PANTOJARECLAMADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A- CELPAVistos etc. Aduz a reclamante,
em síntese, que recebeu cobranças de energia elétrica que não condizem com o consumo do
imóvel.Decido.Dispõe o Novo Código de Processo Civil:Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se
em urgência ou evidência.Em análise aos autos, verifico que há urgência que justifique a concessão da
medida, uma vez que o serviço de fornecimento de energia elétrica tem caráter essencial. Assim, é
prudente a suspensão das faturas questionadas enquanto perdurar o processo. Ademais, questionado o
débito, é dever da empresa credora demonstrar a regularidade da cobrança, o que poderá fazer através do
contraditório. E não há irreversibilidade na medida, já que, ao fim do processo, caso exista a dívida,
poderá a reclamada retomar as cobranças através dos meios que dispõe.Assim, tendo em vista as
características de essencialidade do bem tutelado,DEFIRO PARCIALMENTEo pedido de antecipação dos
efeitos da tutela no sentido de que a parte ré:1) Se abstenha de inscrever o nome da parte autora em
cadastros restritivos, ou procedendo sua retirada caso já exista inscrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 10.000,00;2) Se abstenha de realizar
a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão das mesmas contas. Caso já haja suspensão,
deve a energia ser religada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Em caso de descumprimento, multa de
R$300,00 (trezentos reais) ao dia até o limite de R$ 10.000,00.Inverto o ônus da prova.Cite-se e intime-se
e ré através de OFICIAL DE JUSTIÇA. Belém-PA, 15 de julho de 2019. Ana Lúcia Bentes LynchJuíza de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0005220-79.2014.8.14.0306 Participação: EXEQUENTE Nome: LAZARO RIBEIRO
DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOSOAB: 4534/PA
Participação: EXECUTADO Nome: TIM CELULAR S/A Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANNE
GOMES DA ROCHAOAB: 20335/PEATO ORDINATÓRIO: Intimo a executada para se manifestar sobre os
valores referentes ao excesso de execução que se encontram depositados na subconta judicial, com base
nos ID abaixo elencados:1. 10209697 - Relatório (Relatório Expedição de Alvará) ; 2. 7546390 - Certidão
/7546501 - Extrato de subcontas (Extrato 00052207920148140306) ; 3. 7546604 - Cálculo Judicial
Seguem extratos em anexo.Belém, 16/07/19. Bela. Isabel Rodrigues - Diretora de Secretaria da 2VJEC 

 
 
 
Número do processo: 0850197-02.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: HUGO
HENRIQUE RAMOS GURJAO Participação: ADVOGADO Nome: STEFFANI DA SILVA CARVALHOOAB:
22763 Participação: RECLAMADO Nome: Tam Linhas aereas Participação: ADVOGADO Nome: FABIO
RIVELLIOAB: 21074/PAR. Hoje,Considerando que os documentos de comprovação encontram-se em
branco, determino a intimação da parte reclamante para, se quiser, reapresentar os documentos anexos à
inicial, no prazo máximo de 15 dias.Havendo apresentação, intime-se a parte reclamada para, se quiser,
manifestar-se no prazo de 15 dias.Nada mais havendo, retornem os autos conclusos para
sentença.Belém, 01 de Julho de 2019ANA LUCIA BENTES LYNCHJuíza de DireitoR.G. 

SECRETARIA DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Número do processo: 0000402-55.2012.8.14.0306 Participação: EXEQUENTE Nome: IRANDIR SANTOS
DE SANTANA Participação: ADVOGADO Nome: ANA CAROLINA CARVALHO DIASOAB: 550-A
Participação: ADVOGADO Nome: JOAO VICTOR DIAS GERALDOOAB: 19677/PA Participação:
EXECUTADO Nome: PAGGO ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA-OI PAGGO Participação:
A D V O G A D O  N o m e :  E L A D I O  M I R A N D A  L I M A O A B :  8 6 2 3 5 / R J P r o c e s s o :  0 0 0 0 4 0 2 -
55.2012.8.14.0306RECLAMANTE: IRANDIR SANTOS DE SANTANARECLAMADO: PAGGO
ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA-OI PAGGO DESPACHO R. Hoje, 1. Determino que expeça-se
alvará em favor de pessoa habilitada para recebê-lo, conforme requerido pelo executado (id.
8210600).2.Nada mais havendo, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intime-se. Belém, 7 de junho de 2019
Ana Lúcia Bentes Lynch Juíza de Direitofv  
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Número do processo: 0842287-55.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: LUCIANO
VASCONCELOS DA PONTES Participação: ADVOGADO Nome: RAIMUNDO NONATO LAREDO DA
PONTEOAB: 004084/PA Participação: RECLAMADO Nome: CONDOMINIO DO RES.MORADA DO SOL-
PRIVEE SOL POENTE Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDESOAB:
21029/PA Participação: ADVOGADO Nome: LENICE PINHEIRO MENDESOAB: 8715PAProcesso nº:
0842287-55.2017.8.14.0301 DECISÃO Considerando a certidão de ID 11498987, a qual informa que o
valor da 5ª parcela já está disponível, defiro o pedido eAUTORIZO a expedição de alvará em favor da
parte beneficiária ou de seu advogado (caso haja pedido e este tenha poderes expressos para receber e
dar quitação).Aguarde-se o depósito do saldo remanescente pelo réu. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de
2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0842287-55.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: LUCIANO
VASCONCELOS DA PONTES Participação: ADVOGADO Nome: RAIMUNDO NONATO LAREDO DA
PONTEOAB: 004084/PA Participação: RECLAMADO Nome: CONDOMINIO DO RES.MORADA DO SOL-
PRIVEE SOL POENTE Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO ARAUJO PINHEIRO MENDESOAB:
21029/PA Participação: ADVOGADO Nome: LENICE PINHEIRO MENDESOAB: 8715PAProcesso nº:
0842287-55.2017.8.14.0301 DECISÃO Considerando a certidão de ID 11498987, a qual informa que o
valor da 5ª parcela já está disponível, defiro o pedido eAUTORIZO a expedição de alvará em favor da
parte beneficiária ou de seu advogado (caso haja pedido e este tenha poderes expressos para receber e
dar quitação).Aguarde-se o depósito do saldo remanescente pelo réu. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de
2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0824953-71.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: JADIR AUGUSTO
RAMOS PONTES Participação: ADVOGADO Nome: EDILSON JOSE LISBOA AGRASSAROAB:
004711/PA Participação: EXECUTADO Nome: ROSA HELENA ALVES DELLOME Participação:
EXECUTADO Nome: JOSE ROBERTO SANTOS ALMADAPROCESSO 0824953-71.2018.8.14.0301 ATO
ORDINATÓRIOCom base no disposto no art. 1º, §2º, I, do Provimento n.º 006/2006 - CJRMB, procedo à
intimação da parte exequente, para que se manifeste, noprazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão
expedida pelo oficial de justiça ? ID11333393. Belém, 16 de julho de 2019.MAYER LEVY OBADIAAnalista
Judiciário da 3ª VJEC 

 
 
 
Número do processo: 0801105-23.2016.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II Participação: ADVOGADO Nome: DENIS MACHADO MELOOAB:
10307/PA Participação: EXECUTADO Nome: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAPROCESSO 0801105-23.2016.8.14.0302 ATO ORDINATÓRIOCom base no disposto no art. 1º, §2º,
I, do Provimento n.º 006/2006 - CJRMB, procedo à intimação da parte exequente, para que se manifeste,
noprazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão expedida pelo oficial de justiça ? ID10881078. Belém, 16 de
julho de 2019.MAYER LEVY OBADIAAnalista Judiciário da 3ª VJEC 

 
 
 
Número do processo: 0844727-87.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: EDUARDO
ANTONIO TEIXEIRA MARTINS Participação: ADVOGADO Nome: WALTER ANTONIO TEIXEIRA
LEALOAB: 27572/PA Participação: EXECUTADO Nome: LOGOS TURISMO LTDA - ME Participação:
EXECUTADO Nome: MARCIA MARIA SILVA SOARESPROCESSO 0844727-87.2018.8.14.0301 ATO
ORDINATÓRIOCom base no disposto no art. 1º, §2º, I, do Provimento n.º 006/2006 - CJRMB, procedo à
intimação da parte exequente, para que se manifeste, noprazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão
expedida pelo oficial de justiça ? ID10880752. Belém, 16 de julho de 2019.MAYER LEVY OBADIAAnalista
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Judiciário da 3ª VJEC 

 
 
 
Número do processo: 0833677-30.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ANTONIO
CARLOS FERREIRA AMADOR Participação: ADVOGADO Nome: SILVANE SENA DA SILVAOAB:
27060/PA Participação: RECLAMADO Nome: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Participação:
ADVOGADO Nome: CELSO DE FARIA MONTEIROOAB: 24358/PAProcesso nº: 0833677-
30.2019.8.14.0301 DECISÃO Vieram os autos conclusos para análise do pedido liminar formulado pelo
autor, após manifestação do réu.Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS FERREIRA AMADOR em desfavor de UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA, em que o autor requer a concessão de tutela provisória para determinar que a parte
Ré reative seu cadastro.Instada a se manifestar, a parte ré declarou, em síntese, que, o autor, no dia
12/01/2019, cadastrou nova carteira de habilitação, ocasião em que seu perfil foi, temporariamente,
suspenso para averiguação.Aduzem que, após análise, constatou-se divergências, bem como que o
documento parecia ter sido ?photoshapado?, motivo pelo qual solicitaram o comparecimento pessoal do
autor a um centro de atendimento para regularização, contudo, o autor não compareceu, sendo o seu
cadastro suspenso. É o breve relatório, passo a decidir: Analisando os autos, verifico que não restou
demonstrado a probabilidade do direito do autor, para que seja deferida a tutela, pois, conforme se verifica,
o autor não comprovou que compareceu à ré, a fim de tentar regularizar sua situação, razão pela, neste
momento, não se verifica os requisitos necessários para a concessão do pleito limianr.Por estas
razões,INDEFIROopleito liminar. Intimem-se ambas as partes desta decisão. Aguarde-se a audiência já
designada nos autos. Belém, 16 de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0833677-30.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ANTONIO
CARLOS FERREIRA AMADOR Participação: ADVOGADO Nome: SILVANE SENA DA SILVAOAB:
27060/PA Participação: RECLAMADO Nome: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Participação:
ADVOGADO Nome: CELSO DE FARIA MONTEIROOAB: 24358/PAProcesso nº: 0833677-
30.2019.8.14.0301 DECISÃO Vieram os autos conclusos para análise do pedido liminar formulado pelo
autor, após manifestação do réu.Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS FERREIRA AMADOR em desfavor de UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA, em que o autor requer a concessão de tutela provisória para determinar que a parte
Ré reative seu cadastro.Instada a se manifestar, a parte ré declarou, em síntese, que, o autor, no dia
12/01/2019, cadastrou nova carteira de habilitação, ocasião em que seu perfil foi, temporariamente,
suspenso para averiguação.Aduzem que, após análise, constatou-se divergências, bem como que o
documento parecia ter sido ?photoshapado?, motivo pelo qual solicitaram o comparecimento pessoal do
autor a um centro de atendimento para regularização, contudo, o autor não compareceu, sendo o seu
cadastro suspenso. É o breve relatório, passo a decidir: Analisando os autos, verifico que não restou
demonstrado a probabilidade do direito do autor, para que seja deferida a tutela, pois, conforme se verifica,
o autor não comprovou que compareceu à ré, a fim de tentar regularizar sua situação, razão pela, neste
momento, não se verifica os requisitos necessários para a concessão do pleito limianr.Por estas
razões,INDEFIROopleito liminar. Intimem-se ambas as partes desta decisão. Aguarde-se a audiência já
designada nos autos. Belém, 16 de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802572-40.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ROSERMINIA
FERREIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: THIEGO FERREIRA DA SILVAOAB: 6908
Participação: RECLAMADO Nome: GOL LINHAS AÉREAS S/A Participação: ADVOGADO Nome: TIAGO
LUIZ RODRIGUES NEVESOAB: 10042/MAProcesso nº: 0802572-40.2016.8.14.0301 SENTENÇA
Dispensado o relatório, conforme possibilita o art. 38 da Lei n. 9099/95. Passo a decidir.Considerando a
certidão de ID 11552213, o cumprimento voluntário do acórdão, bem como o pedido do autor no evento
11444722, AUTORIZO, que seja expedido alvará judicial para levantamento dos valores pagos pelo
Réu,pela parte autora ou ao seu patrono (caso haja pedido expresso e, também, procuração com poderes
expressos para receber e dar quitação).No caso verifico que houve condenação ao pagamento das custas
processuais (evento 10749845), sendo que não há comprovação de seu pagamento, assim intime-se a
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parte ré a comprovar o seu pagamento no prazo de 10 dias. Não sendo pagas as custas no
prazo,determino que a Secretaria desta Vara emita certidão do valor das custas processuais devidas
nestes autos, com as informações elencadas no art. 3º e incisos do Decreto Estadual nº. 5.204/2002, que
regulamenta a Lei 6.182/1998. Após, oficie-se à Secretaria De Planejamento Coordenação e
Finanças/Coordenadoria Geral de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (localizada no
edifício sede), para fins de inscrição do devedor na dívida ativa do Estado, nos termos do Decreto
Estadual nº. 5.204/2002 e do Ofício Circular nº 009/2016 do Gabinete da Presidência do TJ/PA,
encaminhando-se com o ofício a certidão com as informações da dívida.Certifique-se se o alvará foi
devidamente levantado pela parte beneficiária.Nada mais havendo, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com
fulcro no art. 794, I, c/c 795 CPC.Cumpridas as diligências, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I.C. Belém, 16
de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802572-40.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ROSERMINIA
FERREIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: THIEGO FERREIRA DA SILVAOAB: 6908
Participação: RECLAMADO Nome: GOL LINHAS AÉREAS S/A Participação: ADVOGADO Nome: TIAGO
LUIZ RODRIGUES NEVESOAB: 10042/MAProcesso nº: 0802572-40.2016.8.14.0301 SENTENÇA
Dispensado o relatório, conforme possibilita o art. 38 da Lei n. 9099/95. Passo a decidir.Considerando a
certidão de ID 11552213, o cumprimento voluntário do acórdão, bem como o pedido do autor no evento
11444722, AUTORIZO, que seja expedido alvará judicial para levantamento dos valores pagos pelo
Réu,pela parte autora ou ao seu patrono (caso haja pedido expresso e, também, procuração com poderes
expressos para receber e dar quitação).No caso verifico que houve condenação ao pagamento das custas
processuais (evento 10749845), sendo que não há comprovação de seu pagamento, assim intime-se a
parte ré a comprovar o seu pagamento no prazo de 10 dias. Não sendo pagas as custas no
prazo,determino que a Secretaria desta Vara emita certidão do valor das custas processuais devidas
nestes autos, com as informações elencadas no art. 3º e incisos do Decreto Estadual nº. 5.204/2002, que
regulamenta a Lei 6.182/1998. Após, oficie-se à Secretaria De Planejamento Coordenação e
Finanças/Coordenadoria Geral de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (localizada no
edifício sede), para fins de inscrição do devedor na dívida ativa do Estado, nos termos do Decreto
Estadual nº. 5.204/2002 e do Ofício Circular nº 009/2016 do Gabinete da Presidência do TJ/PA,
encaminhando-se com o ofício a certidão com as informações da dívida.Certifique-se se o alvará foi
devidamente levantado pela parte beneficiária.Nada mais havendo, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com
fulcro no art. 794, I, c/c 795 CPC.Cumpridas as diligências, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I.C. Belém, 16
de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0812578-72.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CONDOMINIO
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II Participação: ADVOGADO Nome: DENIS MACHADO MELOOAB:
10307/PA Participação: RECLAMADO Nome: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Participação: ADVOGADO Nome: ARTHUR CRUZ NOBREOAB: 7387PAATO ORDINATÓRIO Proc.
0812578-72.2017.8.14.0301Com base no disposto no art. 1º, §2º, inciso VI do Provimento n.º 006/2006 -
CJRMB, manifeste-se a partereclamante, no prazo de05 (cinco) dias, acerca dapetiçãode
ID10132089.Belém (PA),16 de julho de 2019.Mayara Costa AyresAuxiliar Judiciário  

 
 
 
Número do processo: 0828868-65.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CRISTIANE
SUELY SILVA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: RODRIGO SARAIVA KRATKAOAB:
45009/GO Participação: RECLAMADO Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL IINTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAISProcesso Nº: 0828868-65.2017.8.14.0301Reclamante: CRISTIANE SUELY SILVA DA
SILVAPelo presente, fica a parte ReclamanteINTIMADO(A),nos autos do processo acima informado,
paraPAGAR AS CUSTAS PROCESSUAISno prazo de 15 dias, sob pena deInscrição do Débito em Dívida
Ativa do Estado(Lei Estadual n.º 5738/93). O boleto e o relatório das referidas custas encontram-se
disponíveis no ID 10980644.Dado e passado na cidade de Belém, Estado do Pará, Eu,
_________________________, Patrícia Rodrigues de Amorim Lemos, Diretora de Secretaria da 3ª Vara
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do Juizado Especial Cível de Belém, o subscrevi. Belém, 11 de julho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0800353-18.2016.8.14.0701 Participação: RECLAMANTE Nome: GIOVANY
HENRIQUE SALES DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: GIOVANY HENRIQUE SALES DA
SILVAOAB: 014742/PA Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. -
CELPA Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIO LUIZ LUCAS MOREIRAOAB: 11085/PAINTIMAÇÃO
PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENTENÇA - RECLAMANTENº do Processo: 0800353-
18.2016.8.14.0701Reclamante: GIOVANY HENRIQUE SALES DA SILVAPelo presente fica o
ReclamanteINTIMADO(A)para cumprir voluntariamente, no prazo de15 (quinze) dias úteis, a sentença
condenatória (Id 2975547), proferida pela MMa. Juíza da3ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, sob
pena de incidência da multa de10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

 
 
 
Número do processo: 0807067-30.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARCILENE
PINHEIRO DA SILVA Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- Celpa
Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIO LUIZ LUCAS MOREIRAOAB: 11085/PAATO ORDINATÓRIO
Proc. 0807067-30.2016.8.14.0301Com base no disposto no art. 1º, §2º, inciso VI do Provimento n.º
006/2006 - CJRMB, manifeste-se a partereclamada, no prazo de05 (cinco) dias, acerca dapetiçãode
ID11567824.Belém (PA),16 de julho de 2019.Mayara Costa AyresAuxiliar Judiciário 

 
 
 
Número do processo: 0803528-56.2016.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: JOSE HENRIQUE
MOURA DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: JEAN BRUNO SANTOS SERRAO DE
CASTROOAB: 20491/PA Participação: EXECUTADO Nome: R. O. MONTEIRO SERVICO E COMERCIO
EIRELI - ME Participação: EXECUTADO Nome: ROSELY OLIVEIRA MONTEIROPROCESSO 0803528-
56.2016.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIOCom base no disposto no art. 1º, §2º, I, do Provimento n.º
006/2006 - CJRMB, procedo à intimação da parte exequente, para que se manifeste, noprazo de 05
(cinco) dias, acerca da certidão expedida pelo oficial de justiça ? ID11470722. Belém, 16 de julho de
2019.MAYER LEVY OBADIAAnalista Judiciário da 3ª VJEC  

 
 
 
Número do processo: 0821086-07.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: ADRIANA AFONSO
NOBRE Participação: ADVOGADO Nome: ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROSOAB:
1889PA Participação: EXECUTADO Nome: WILDEMAR PATRICIO NUNES DE MATOSPROCESSO
0821086-07.2017.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIOCom base no disposto no art. 1º, §2º, I, do Provimento
n.º 006/2006 - CJRMB, procedo à intimação da parte exequente, para que se manifeste, noprazo de 05
(cinco) dias, acerca da certidão expedida pelo oficial de justiça ? ID11245233. Belém, 16 de julho de
2019.MAYER LEVY OBADIAAnalista Judiciário da 3ª VJEC  

 
 
 
Número do processo: 0833317-66.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CENTRO
EDUCACIONAL MUNDO DO APRENDIZ S/S LTDA. - ME Participação: ADVOGADO Nome: ELINE
WULFERTT DE QUEIROZOAB: 22894/PA Participação: EXECUTADO Nome: ANDREIA RAMOS
BARROSPROCESSO 0833317-66.2017.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIOCom base no disposto no art. 1º,
§2º, I, do Provimento n.º 006/2006 - CJRMB, procedo à intimação da parte exequente, para que se
manifeste, noprazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão expedida pelo oficial de justiça ? ID10881361.
Belém, 16 de julho de 2019.MAYER LEVY OBADIAAnalista Judiciário da 3ª VJEC 

 
 
 
Número do processo: 0802458-98.2016.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
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RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II Participação: ADVOGADO Nome: DENIS MACHADO MELOOAB:
10307/PA Participação: EXECUTADO Nome: JACIREMA LUZIA SILVA DA SILVAPROCESSO 0802458-
98.2016.8.14.0302 ATO ORDINATÓRIOCom base no disposto no art. 1º, §2º, I, do Provimento n.º
006/2006 - CJRMB, procedo à intimação da parte exequente, para que se manifeste, noprazo de 05
(cinco) dias, acerca da certidão expedida pelo oficial de justiça ? ID10881912. Belém, 16 de julho de
2019.MAYER LEVY OBADIAAnalista Judiciário da 3ª VJEC 

 
 
 
Número do processo: 0862048-38.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ELIENE GARCA
BARBOSA Participação: ADVOGADO Nome: MAGNO EDSON ROXO DE SOUZAOAB: 27639/PA
Participação: REQUERIDO Nome: JAIRO A. SILVA EIRELI - ME Participação: ADVOGADO Nome: LIVIA
DONZA BARROSOOAB: 15302 Participação: ADVOGADO Nome: PAULO DE TARSO ANUNCIACAO DE
MELOOAB: 4315PA Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE MIRANDA FERREIRAOAB:
014897/PAATO ORDINATÓRIO Proc. 0862048-38.2018.8.14.0301Com base no disposto no art. 1º, §2º,
inciso VI do Provimento n.º 006/2006 - CJRMB, manifeste-se a partereclamada, no prazo de05 (cinco)
dias, acerca dapetiçãode ID11515644.Belém (PA),16 de julho de 2019.Mayara Costa AyresAuxiliar
Judiciário 

 
 
 
Número do processo: 0800961-49.2016.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: ANTONIO CARLOS
MONTEIRO LEMOS Participação: ADVOGADO Nome: WELLINGTON LUIZ DAMASCENO
MARTINEZOAB: 670 Participação: EXECUTADO Nome: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO BANDEIRA FERREIRAOAB: 19999/PA Participação:
EXECUTADO Nome: CKON ENGENHARIA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO BANDEIRA
FERREIRAOAB: 19999/PA Participação: EXECUTADO Nome: NELSON TAURO KATAOKA OYAMA
Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO NASSER SEFEROAB: 14800/PA Participação:
EXECUTADO Nome: ROBERTO KATAOKA OYAMA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO
NASSER SEFEROAB: 14800/PAProcesso nº: 0800961-49.2016.8.14.0302 DECISÃO Considerando o
bloqueio parcial dos débitos e considerando o pedido de levantamento dos valores depositados (ID
11441789),AUTORIZO, a expedição de alvará em favor da parte beneficiária ou de seu advogado (caso
haja pedido e este tenha poderes expressos para receber e dar quitação).Considerando, ainda, que a
parte autora requer oprosseguimento da execução, à secretaria para apurar aexistência de saldo
remanescente, após, remeta-se os autos conclusos para consulta ao sistema INFOJUD, bem como para
novas medidas restritivas.Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800961-49.2016.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: ANTONIO CARLOS
MONTEIRO LEMOS Participação: ADVOGADO Nome: WELLINGTON LUIZ DAMASCENO
MARTINEZOAB: 670 Participação: EXECUTADO Nome: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO BANDEIRA FERREIRAOAB: 19999/PA Participação:
EXECUTADO Nome: CKON ENGENHARIA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO BANDEIRA
FERREIRAOAB: 19999/PA Participação: EXECUTADO Nome: NELSON TAURO KATAOKA OYAMA
Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO NASSER SEFEROAB: 14800/PA Participação:
EXECUTADO Nome: ROBERTO KATAOKA OYAMA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO
NASSER SEFEROAB: 14800/PAProcesso nº: 0800961-49.2016.8.14.0302 DECISÃO Considerando o
bloqueio parcial dos débitos e considerando o pedido de levantamento dos valores depositados (ID
11441789),AUTORIZO, a expedição de alvará em favor da parte beneficiária ou de seu advogado (caso
haja pedido e este tenha poderes expressos para receber e dar quitação).Considerando, ainda, que a
parte autora requer oprosseguimento da execução, à secretaria para apurar aexistência de saldo
remanescente, após, remeta-se os autos conclusos para consulta ao sistema INFOJUD, bem como para
novas medidas restritivas.Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de
Direito  
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Número do processo: 0800961-49.2016.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: ANTONIO CARLOS
MONTEIRO LEMOS Participação: ADVOGADO Nome: WELLINGTON LUIZ DAMASCENO
MARTINEZOAB: 670 Participação: EXECUTADO Nome: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO BANDEIRA FERREIRAOAB: 19999/PA Participação:
EXECUTADO Nome: CKON ENGENHARIA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO BANDEIRA
FERREIRAOAB: 19999/PA Participação: EXECUTADO Nome: NELSON TAURO KATAOKA OYAMA
Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO NASSER SEFEROAB: 14800/PA Participação:
EXECUTADO Nome: ROBERTO KATAOKA OYAMA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO
NASSER SEFEROAB: 14800/PAProcesso nº: 0800961-49.2016.8.14.0302 DECISÃO Considerando o
bloqueio parcial dos débitos e considerando o pedido de levantamento dos valores depositados (ID
11441789),AUTORIZO, a expedição de alvará em favor da parte beneficiária ou de seu advogado (caso
haja pedido e este tenha poderes expressos para receber e dar quitação).Considerando, ainda, que a
parte autora requer oprosseguimento da execução, à secretaria para apurar aexistência de saldo
remanescente, após, remeta-se os autos conclusos para consulta ao sistema INFOJUD, bem como para
novas medidas restritivas.Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800961-49.2016.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: ANTONIO CARLOS
MONTEIRO LEMOS Participação: ADVOGADO Nome: WELLINGTON LUIZ DAMASCENO
MARTINEZOAB: 670 Participação: EXECUTADO Nome: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO BANDEIRA FERREIRAOAB: 19999/PA Participação:
EXECUTADO Nome: CKON ENGENHARIA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO BANDEIRA
FERREIRAOAB: 19999/PA Participação: EXECUTADO Nome: NELSON TAURO KATAOKA OYAMA
Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO NASSER SEFEROAB: 14800/PA Participação:
EXECUTADO Nome: ROBERTO KATAOKA OYAMA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO
NASSER SEFEROAB: 14800/PAProcesso nº: 0800961-49.2016.8.14.0302 DECISÃO Considerando o
bloqueio parcial dos débitos e considerando o pedido de levantamento dos valores depositados (ID
11441789),AUTORIZO, a expedição de alvará em favor da parte beneficiária ou de seu advogado (caso
haja pedido e este tenha poderes expressos para receber e dar quitação).Considerando, ainda, que a
parte autora requer oprosseguimento da execução, à secretaria para apurar aexistência de saldo
remanescente, após, remeta-se os autos conclusos para consulta ao sistema INFOJUD, bem como para
novas medidas restritivas.Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800961-49.2016.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: ANTONIO CARLOS
MONTEIRO LEMOS Participação: ADVOGADO Nome: WELLINGTON LUIZ DAMASCENO
MARTINEZOAB: 670 Participação: EXECUTADO Nome: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO BANDEIRA FERREIRAOAB: 19999/PA Participação:
EXECUTADO Nome: CKON ENGENHARIA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO BANDEIRA
FERREIRAOAB: 19999/PA Participação: EXECUTADO Nome: NELSON TAURO KATAOKA OYAMA
Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO NASSER SEFEROAB: 14800/PA Participação:
EXECUTADO Nome: ROBERTO KATAOKA OYAMA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO
NASSER SEFEROAB: 14800/PAProcesso nº: 0800961-49.2016.8.14.0302 DECISÃO Considerando o
bloqueio parcial dos débitos e considerando o pedido de levantamento dos valores depositados (ID
11441789),AUTORIZO, a expedição de alvará em favor da parte beneficiária ou de seu advogado (caso
haja pedido e este tenha poderes expressos para receber e dar quitação).Considerando, ainda, que a
parte autora requer oprosseguimento da execução, à secretaria para apurar aexistência de saldo
remanescente, após, remeta-se os autos conclusos para consulta ao sistema INFOJUD, bem como para
novas medidas restritivas.Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de
Direito  
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Número do processo: 0831908-55.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: IEDA SOLANGE
DE SOUZA PINTO Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO DE ASSIS DELDUQUE PINTOOAB: 1924
Participação: ADVOGADO Nome: VERA LUCIA SANTOS GUEDES PEREIRAOAB: 536 Participação:
RECLAMADO Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A Participação: ADVOGADO Nome: ELADIO
M I R A N D A  L I M A O A B :  8 6 2 3 5 / R J I N T I M A Ç Ã O  P A R A  P A G A M E N T O  D A S  C U S T A S
PROCESSUAISProcesso Nº: 0831908-55.2017.8.14.0301Reclamante: IEDA SOLANGE DE SOUZA
PINTOPelo presente, fica a parte ReclamanteINTIMADO(A),nos autos do processo acima informado,
paraPAGAR AS CUSTAS PROCESSUAISno prazo de 15 dias, sob pena deInscrição do Débito em Dívida
Ativa do Estado(Lei Estadual n.º 5738/93). O boleto e o relatório das referidas custas encontram-se
disponíveis no ID 10937908. Dado e passado na cidade de Belém, Estado do Pará, Eu,
_________________________, Patrícia Rodrigues de Amorim Lemos, Diretora de Secretaria da 3ª Vara
do Juizado Especial Cível de Belém, o subscrevi. Belém, 16 de julho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0001041-80.2015.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: PAULO JORDAO
MENDES RODRIGUES Participação: ADVOGADO Nome: LUDMILLA VIANA SOARESOAB: 7303
Participação: RECLAMADO Nome: PAULO SERGIO GOES DE OLIVEIRA Participação: RECLAMADO
Nome: AMBIENTE CONSULTORIA PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDAProcesso nº: 0001041-
80.2015.8.14.0302DECISÃOVieram os autos conclusos, em razão da certidão de ID 11373358.Consta dos
autos que, nas diligências de ID 10644157, 9829336 e 9562546, o réu Paulo Sérgio Góes de Oliveira não
foi encontrado e que o imóvel, localizado na avenida Nazaré nº 982, Edifício Santa Lúcia, apto 1802, não
pertence ao réu e, sim, ao seu filho.Por esta razão, todas as diligências foram infrutíferas, e o processo se
arrasta, em fase de cumprimento de sentença, desde 2017.Não obstante, verifico que o filho do réu,
Renato Góes, ajuizou embargos de terceiro sob o nº 0821133-10.2019.8.14.0301, de modo que há sérias
dúvidas acerca da propriedade do imóvel e, por conseguinte, da propriedade dos bens que guarnecem a
residência.Citou-se, naqueles autos, como endereço atualizado do réu, rua Itapecuru, 214, Bloco I, Apto
25, Alphaville Industrial, Barueri- SP - CEP: 06454-080, sendo a citação frutífera, conforme consta no ID
11525390.Diante de tais fatos e com fito de resolver a lide, determino à secretaria que expeça ofício,
através de oficial de justiça, ao cartório de registro de imóveis do 2º ofício, Diego Kós Miranda, solicitando
a emissão de certidão atualizada do imóvel localizado na Av. Nazaré nº 982, apto 1802/1702, matrícula
428, folha 428, livro 2-0 U, devendo a secretaria encaminhar cópia da certidão existente no processo nº
0821133-10.2019.8.14.0301, para facilitar a diligência.Ato contínuo e sem prejuízo da diligência supra,
determino à secretaria que expeça mandado de penhora, através de carta precatória, para o atual
endereço do réu, qual seja, Rua Itapecuru, 214, Bloco I, apto 25, Alphaville Industrial, Barueri- SP - CEP:
06454-080. Ressalto, por oportuno, que todas as custas cartorárias, decorrentes desta demanda, deverão
ser contabilizadas e apresentadas pelo cartório supramencionado e serão arcadas pela parte que houver
dado causa ao débito.P.R.I.C. ANDRÉA CRISTINE CORRÊA RIBEIROJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802569-82.2016.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II Participação: ADVOGADO Nome: DENIS MACHADO MELOOAB:
10307/PA Participação: EXECUTADO Nome: ELIOENAI STEVENS DOS REIS CARNEIROPROCESSO
0802569-82.2016.8.14.0302ATO ORDINATÓRIOCom base no disposto no art. 1º, §2º, I, do Provimento
n.º 006/2006 - CJRMB, procedo à intimação da parte exequente, para que se manifeste, noprazo de 05
(cinco) dias, acerca da certidão expedida pelo oficial de justiça ? ID10881349. Belém, 16 de julho de
2019.MAYER LEVY OBADIAAnalista Judiciário da 3ª VJEC 

 
 
 
Número do processo: 0825028-13.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: HAROLDO
SOARES DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: KENIA SOARES DA COSTAOAB: 15650/PA
Participação: EXECUTADO Nome: GLEYSON BRAGA DO NASCIMENTOPROCESSO 0825028-
13.2018.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIOCom base no disposto no art. 1º, §2º, I, do Provimento n.º
006/2006 - CJRMB, procedo à intimação da parte exequente, para que se manifeste, noprazo de 05
(cinco) dias, acerca da certidão expedida pelo oficial de justiça ? ID11450773. Belém, 16 de julho de
2019.MAYER LEVY OBADIAAnalista Judiciário da 3ª VJEC 
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Número do processo: 0861251-62.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIZA
MODESTO GONCALVES Participação: ADVOGADO Nome: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIROOAB:
007261/PA Participação: RECLAMANTE Nome: GILMAR MODESTO GONCALVES Participação:
ADVOGADO Nome: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIROOAB: 007261/PA Participação: RECLAMADO
Nome: JOAO FRANCA GONCALVES NETO Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LUAN COSTA
SOARESOAB: 24441/PAProcesso nº.: 0861251-62.2018.8.14.0301 SENTENÇA Tratam-se de embargos
de declaração, interpostos tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, por terem discordado da
sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais e parcialmente procedentes o pedido contraposto.A
parte ré embargante alega (ID 10971550) que a sentença foi omissa, eis que declarou que o réu não
comprovou o pagamento no valor de R$ 8.742,00. Contudo, esclarece que, no contrato de financiamento,
restou consignado que, no momento da contratação, fora dada a referida entrada, item C.1.A parte autora
alega, por sua vez, que a sentença merece reforma, pois foi omissa, ao não se manifestar sobre o pedido
de dano moral, fundado na ida dos autores à delegacia; contraditória quando declarou que o réu pagou o
valor de R$ 7.000,00, quando o recibo apresentado está em nome da autora MARIZA MODESTO e não do
réu; que não houve qualquer declaração dos autores, no sentido de afirmar que o réu pagou o valor de
entrada; que este juízo mudou o que não se pode mudar, fundamentando seu decisum em algo que
imaginou; esclarece, que no dia da formalização do negócio, pagou o valor de R$ 7.000,00 à empresa
vendedora e entregou ao réu a nota fiscal da aquisição, o documento de propriedade do automóvel, o
carnê do financiamento e o recibo de R$7.000,00. Por fim, alega que a negociação se deu entre a autora
MARIZA MODESTO GONÇALVES e o réu, não tendo o autor GILMAR MODESTO GONÇALVES
nenhuma participação, de modo que não poderia ser compelido a pagar o valor da condenação.As partes,
instadas a se manifestar sobre os embargos de declaração, somente, manifestou-se a parte autora,
conforme certidão de ID 11247162. Passo análise.O réu/embargante alega que a sentença foi omissa, eis
que não considerou, como prova do pagamento de R$ 8.742,00, o item C.1 do contrato de
financiamento.Analisando os autos, verifico que este juízo, sobre o pagamento de R$ 8.742,00, assim se
manifestou:?Quanto ao valo de R$8.742,00, que teria sido pago, também, a título de entrada, observo que
o requerido não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o pagamento de tal despesa,
inviabilizando a restituição de tal valor?De fato, este juízo deixou de esclarecer que, com relação à
previsão contratual consta que fora dada uma entrada de R$ 8.742,00, contudo, o réu somente apresentou
recibo de R$ 7.000,00.Ora, se não consta no contrato de financiamento que fora dada uma entrada de
R$15.742,00 (R$ 7.000,00 + R$ 8.742,00), não poderia este juízo entender que tal valor fora pago a título
de entrada.Assim, este juízo levou em consideração as provas apresentadas nos autos, de modo que,
havendo apenas o recibo de pagamento no valor de R$ 7.000,00, deve somente este valor ser restituído,
não podendo se presumir como foi paga a diferença do valor entre R$7.000,00, que está no recibo portado
pelo requerido e R$8.742,00, que consta do contrato de financiamento. . Com relaçãoaos embargos de
declaração dos autores, no que diz respeito aos danos morais, em razão do comparecimento à delegacia,
este juízo assim se manifestou:?Os autores pleiteiam dano de natureza moral, argumentando que a autora
foi constantemente importunada com ligações de cobrança, sofreu ameaça de negativação eteve que
comparecer à delegacia(grifo nosso). O 2º requerente alega que passou a ser perseguido e foi acusado de
furto.?(...)?No que tange a indenização por danos morais, pleiteados pelos autores, entendo que não há
que se falar em prejuízo de ordem moral, tendo em vista que o imbróglio foi gerado por atos e falha de
comunicação de ambas as partes, de modo que os aborrecimentos e dissabores foram gerados de forma
recíproca.Ambos os envolvidos registraram ocorrência policial e tiveram atitudes que contribuíram para a
situação de stress e padecimento enfrentado. Se de um lado, o réu deixou de pagar as parcelas do
financiamento, gerando inúmeras ligações e cobranças inoportunas à requerente (grifo nosso).Por outro
lado, os autores usaram, indevidamente, das próprias razões, quando tomaram o carro que estava na
posse do requerido, quando poderiam se valer de meio legal para tomar posse do carro.No mais, tenho
que considerar  que se t rata de desentendimento entre fami l iares,  avó,  neto e t io ,
ondequalquerrecomposição de ordem moral deve ser resolvida no próprio seio familiar.Pelas razões,
indefiro o pedido de indenização por danos morais.? Verifica-se que este juízo, claramente, se manifestou
sobre o dano moral pleiteado pelos autores, tanto os que decorreram das cobranças, quanto as que
decorreram do comparecimento dos autores à delegacia, na medida em que considerou que ?ambos os
envolvidos registraram boletim de ocorrência policial e tiveram atitudes que contribuíram para a situação
de stress e padecimento enfrentado?, entendendo, ao fim, que os danos entre autores e réu foram
recíprocos, bem como por se tratarem de familiares, deveriam procurar a conciliação, ao invés de
atribuírem ao judiciário a resolução de briga familiar, cujo arbitramento de danos morais, seja em favor dos
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autores, seja em favor do réu, somente acirraria, ainda mais, os ânimos, e não resolveria a lide, nem
processualmente, nem pessoalmente.Ademais, acredito que o questionamento da parte autora se deu
porque este juízo, neste trecho, ?Se de um lado, o réu deixou de pagar as parcelas do financiamento,
gerando inúmeras ligações e cobranças inoportunas à requerente,somente, falou das cobranças, não se
referindo de forma literal ao comparecimento à delegacia, contudo, por oportuno, esclarece-se que a
expressão?se de um lado?teve a intenção apenas de citar um dos fatos narrados na petição inicial, porém,
o contexto do fundamento da ausência do dano moral, caminhou para a improcedência.Quanto à
valoração das provas, em especial ao recibo no valor de R$ 7.000,00, este juízo, assim se
manifestou:Analisando o documento, verificoque o recibo está em nome da autora, Sra. Mariza, no
entanto, tal informação não afasta a comprovação de tal despesa pelo requerido, tendo em vista que o
mesmo é o portador do recibo(grifo nosso), documento que não foi apresentado pelos autores na
inicial.Além disso, observo que a autora afirma, em sua peça inaugural, queapenas emprestou seu nome
para financiar o carro e que todas as despesas decorrentes do contrato de financiamento e do veículo
seriam assumidas pelo demandando(grifei), o que direciona ao entendimento de que o valor de
R$7.000,00 foi pago pelo réu. A parte autora alega que este juízo alterou o conteúdo do recibo, para
declarar na sentença, fato que imaginou ter ocorrido.Primeiramente, esclareço, que a sentença
expressamente reconheceu que o recibo está em nome da autora, contudo, considerando os fatos
narrados na inicial, bem como a posse do documento, entendendo assistir razão ao pedido do réu.Ao
contrário do que afirma a autora, em sua inicial, que restou consignado o seguinte: ?O RéuJOÃO FRANÇA
GONÇALVES NETOdeu a sua palavra, que efetivaria pontualmente,o pagamento do sinal e das
prestações mensais do financiamentojunto aoBANCO ITAÚCARD S.A., como também pagaria o
licenciamento anual e o IPVA junto aoDETRAN-PA, e evitaria incidir em multas de trânsito, quando fizesse
a utilização do automóvel.? ? grifei. Logo em seguida os autores afirmam:?Contudo, o Réu JOÃO
FRANÇA GONÇALVES NETOpagou apenas as três primeiras parcelas do financiamento, deixando de
pagar as 4 (quatro) parcelas seguintes?- grifo nosso. Ora, se a própria parte autora afirma que o réu
assumiu a obrigação de pagar pontualmente o sinal e as prestações mensais e, logo em seguida, afirma
que, destas promessas, o réu somente pagou as 03 primeiras parcelas mensais, presume-se, por óbvio,
que o réu pagou a entrada, caso contrário, decerto, que a autora mencionaria tal fato na inicial, o que não
foi alegado em nenhum momento.Ademais, em audiência, nenhum dos autores refutou, ou ainda,
argumentou que o recibo estava na posse do réu, mas era a autora quem havia pago tais valores,
limitando-se a impugnar os documentos de forma geral e que os mesmos não desconstituiriam os direitos
dos autores. Contudo, em sede de embargos de declaração, a parte autora inova os fatos narradas na
inicial, para relatar que a restituição é indevida, porque o recibo está em seu nome, sendo esta a real
pagadora. O que é obvio que recibo estaria em nome da autora, já que o financiamento do veículo foi
registrado em seu nome, ou seja, a promovente deu seu nome para assumir a obrigação contratual, porém
não comprova que fez o pagamento da entrada, pois sequer era portadora do recibo. E é da praxe jurídica
de quem efetivamente paga, portar o recibo de pagamento, sob pena de cair no brocardo de ?quem paga
mal, paga duas vezes?.Não há que prosperar as alegações dos autores, pois inexiste na sentença
qualquer omissão ou alteração de documentos.Por fim, o autor GILMAR MODESTO GONÇALVES alega
que foi indevidamente condenado a restituir tais valores ao réu, contudo o dispositivo da sentença que
julgou, parcialmente, procedente o pedido contraposto, em nenhum momento, citou seu nome, conforme
se verifica: ?JulgoPARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO,para condenar a
autoraMARIZA MODESTO GONCALVES(grifei)a pagar ao requerido o valor de R$10.443,73 (dez mil
quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), com correção monetária pelo INPC e juros
a partir da data de cada despesa?. Ou seja, verifica-se que os autores estão inconformados com a
sentença, sendo seus argumentos mera irresignação, que deveriam ser objeto de via recursal adequada e
não embargos de declaração.Isto posto,ACOLHO, PARCIALMENTE, OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, opostos pelo réu, tão somente, para esclarecer o indeferimento da restituição no valor de
R$ 8.742,00, ao mesmo tempo, em que julgo NÃO DOU ACOLHNIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos pelos autores,mantendo-se todos os demais termos da sentença, inclusive o
dispositivo.Desde já advirto as partes que a interposição de novos embargos de declaração será
considerada protelatória, nos exatos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/2015.Por fim, certifique-se o
trânsito em julgado da sentença e cumpra-se. Intimem-se as partes desta decisão Belém, 16 de julho de
2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0861251-62.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIZA
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MODESTO GONCALVES Participação: ADVOGADO Nome: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIROOAB:
007261/PA Participação: RECLAMANTE Nome: GILMAR MODESTO GONCALVES Participação:
ADVOGADO Nome: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIROOAB: 007261/PA Participação: RECLAMADO
Nome: JOAO FRANCA GONCALVES NETO Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LUAN COSTA
SOARESOAB: 24441/PAProcesso nº.: 0861251-62.2018.8.14.0301 SENTENÇA Tratam-se de embargos
de declaração, interpostos tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, por terem discordado da
sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais e parcialmente procedentes o pedido contraposto.A
parte ré embargante alega (ID 10971550) que a sentença foi omissa, eis que declarou que o réu não
comprovou o pagamento no valor de R$ 8.742,00. Contudo, esclarece que, no contrato de financiamento,
restou consignado que, no momento da contratação, fora dada a referida entrada, item C.1.A parte autora
alega, por sua vez, que a sentença merece reforma, pois foi omissa, ao não se manifestar sobre o pedido
de dano moral, fundado na ida dos autores à delegacia; contraditória quando declarou que o réu pagou o
valor de R$ 7.000,00, quando o recibo apresentado está em nome da autora MARIZA MODESTO e não do
réu; que não houve qualquer declaração dos autores, no sentido de afirmar que o réu pagou o valor de
entrada; que este juízo mudou o que não se pode mudar, fundamentando seu decisum em algo que
imaginou; esclarece, que no dia da formalização do negócio, pagou o valor de R$ 7.000,00 à empresa
vendedora e entregou ao réu a nota fiscal da aquisição, o documento de propriedade do automóvel, o
carnê do financiamento e o recibo de R$7.000,00. Por fim, alega que a negociação se deu entre a autora
MARIZA MODESTO GONÇALVES e o réu, não tendo o autor GILMAR MODESTO GONÇALVES
nenhuma participação, de modo que não poderia ser compelido a pagar o valor da condenação.As partes,
instadas a se manifestar sobre os embargos de declaração, somente, manifestou-se a parte autora,
conforme certidão de ID 11247162. Passo análise.O réu/embargante alega que a sentença foi omissa, eis
que não considerou, como prova do pagamento de R$ 8.742,00, o item C.1 do contrato de
financiamento.Analisando os autos, verifico que este juízo, sobre o pagamento de R$ 8.742,00, assim se
manifestou:?Quanto ao valo de R$8.742,00, que teria sido pago, também, a título de entrada, observo que
o requerido não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o pagamento de tal despesa,
inviabilizando a restituição de tal valor?De fato, este juízo deixou de esclarecer que, com relação à
previsão contratual consta que fora dada uma entrada de R$ 8.742,00, contudo, o réu somente apresentou
recibo de R$ 7.000,00.Ora, se não consta no contrato de financiamento que fora dada uma entrada de
R$15.742,00 (R$ 7.000,00 + R$ 8.742,00), não poderia este juízo entender que tal valor fora pago a título
de entrada.Assim, este juízo levou em consideração as provas apresentadas nos autos, de modo que,
havendo apenas o recibo de pagamento no valor de R$ 7.000,00, deve somente este valor ser restituído,
não podendo se presumir como foi paga a diferença do valor entre R$7.000,00, que está no recibo portado
pelo requerido e R$8.742,00, que consta do contrato de financiamento. . Com relaçãoaos embargos de
declaração dos autores, no que diz respeito aos danos morais, em razão do comparecimento à delegacia,
este juízo assim se manifestou:?Os autores pleiteiam dano de natureza moral, argumentando que a autora
foi constantemente importunada com ligações de cobrança, sofreu ameaça de negativação eteve que
comparecer à delegacia(grifo nosso). O 2º requerente alega que passou a ser perseguido e foi acusado de
furto.?(...)?No que tange a indenização por danos morais, pleiteados pelos autores, entendo que não há
que se falar em prejuízo de ordem moral, tendo em vista que o imbróglio foi gerado por atos e falha de
comunicação de ambas as partes, de modo que os aborrecimentos e dissabores foram gerados de forma
recíproca.Ambos os envolvidos registraram ocorrência policial e tiveram atitudes que contribuíram para a
situação de stress e padecimento enfrentado. Se de um lado, o réu deixou de pagar as parcelas do
financiamento, gerando inúmeras ligações e cobranças inoportunas à requerente (grifo nosso).Por outro
lado, os autores usaram, indevidamente, das próprias razões, quando tomaram o carro que estava na
posse do requerido, quando poderiam se valer de meio legal para tomar posse do carro.No mais, tenho
que considerar  que se t rata de desentendimento entre fami l iares,  avó,  neto e t io ,
ondequalquerrecomposição de ordem moral deve ser resolvida no próprio seio familiar.Pelas razões,
indefiro o pedido de indenização por danos morais.? Verifica-se que este juízo, claramente, se manifestou
sobre o dano moral pleiteado pelos autores, tanto os que decorreram das cobranças, quanto as que
decorreram do comparecimento dos autores à delegacia, na medida em que considerou que ?ambos os
envolvidos registraram boletim de ocorrência policial e tiveram atitudes que contribuíram para a situação
de stress e padecimento enfrentado?, entendendo, ao fim, que os danos entre autores e réu foram
recíprocos, bem como por se tratarem de familiares, deveriam procurar a conciliação, ao invés de
atribuírem ao judiciário a resolução de briga familiar, cujo arbitramento de danos morais, seja em favor dos
autores, seja em favor do réu, somente acirraria, ainda mais, os ânimos, e não resolveria a lide, nem
processualmente, nem pessoalmente.Ademais, acredito que o questionamento da parte autora se deu
porque este juízo, neste trecho, ?Se de um lado, o réu deixou de pagar as parcelas do financiamento,
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gerando inúmeras ligações e cobranças inoportunas à requerente,somente, falou das cobranças, não se
referindo de forma literal ao comparecimento à delegacia, contudo, por oportuno, esclarece-se que a
expressão?se de um lado?teve a intenção apenas de citar um dos fatos narrados na petição inicial, porém,
o contexto do fundamento da ausência do dano moral, caminhou para a improcedência.Quanto à
valoração das provas, em especial ao recibo no valor de R$ 7.000,00, este juízo, assim se
manifestou:Analisando o documento, verificoque o recibo está em nome da autora, Sra. Mariza, no
entanto, tal informação não afasta a comprovação de tal despesa pelo requerido, tendo em vista que o
mesmo é o portador do recibo(grifo nosso), documento que não foi apresentado pelos autores na
inicial.Além disso, observo que a autora afirma, em sua peça inaugural, queapenas emprestou seu nome
para financiar o carro e que todas as despesas decorrentes do contrato de financiamento e do veículo
seriam assumidas pelo demandando(grifei), o que direciona ao entendimento de que o valor de
R$7.000,00 foi pago pelo réu. A parte autora alega que este juízo alterou o conteúdo do recibo, para
declarar na sentença, fato que imaginou ter ocorrido.Primeiramente, esclareço, que a sentença
expressamente reconheceu que o recibo está em nome da autora, contudo, considerando os fatos
narrados na inicial, bem como a posse do documento, entendendo assistir razão ao pedido do réu.Ao
contrário do que afirma a autora, em sua inicial, que restou consignado o seguinte: ?O RéuJOÃO FRANÇA
GONÇALVES NETOdeu a sua palavra, que efetivaria pontualmente,o pagamento do sinal e das
prestações mensais do financiamentojunto aoBANCO ITAÚCARD S.A., como também pagaria o
licenciamento anual e o IPVA junto aoDETRAN-PA, e evitaria incidir em multas de trânsito, quando fizesse
a utilização do automóvel.? ? grifei. Logo em seguida os autores afirmam:?Contudo, o Réu JOÃO
FRANÇA GONÇALVES NETOpagou apenas as três primeiras parcelas do financiamento, deixando de
pagar as 4 (quatro) parcelas seguintes?- grifo nosso. Ora, se a própria parte autora afirma que o réu
assumiu a obrigação de pagar pontualmente o sinal e as prestações mensais e, logo em seguida, afirma
que, destas promessas, o réu somente pagou as 03 primeiras parcelas mensais, presume-se, por óbvio,
que o réu pagou a entrada, caso contrário, decerto, que a autora mencionaria tal fato na inicial, o que não
foi alegado em nenhum momento.Ademais, em audiência, nenhum dos autores refutou, ou ainda,
argumentou que o recibo estava na posse do réu, mas era a autora quem havia pago tais valores,
limitando-se a impugnar os documentos de forma geral e que os mesmos não desconstituiriam os direitos
dos autores. Contudo, em sede de embargos de declaração, a parte autora inova os fatos narradas na
inicial, para relatar que a restituição é indevida, porque o recibo está em seu nome, sendo esta a real
pagadora. O que é obvio que recibo estaria em nome da autora, já que o financiamento do veículo foi
registrado em seu nome, ou seja, a promovente deu seu nome para assumir a obrigação contratual, porém
não comprova que fez o pagamento da entrada, pois sequer era portadora do recibo. E é da praxe jurídica
de quem efetivamente paga, portar o recibo de pagamento, sob pena de cair no brocardo de ?quem paga
mal, paga duas vezes?.Não há que prosperar as alegações dos autores, pois inexiste na sentença
qualquer omissão ou alteração de documentos.Por fim, o autor GILMAR MODESTO GONÇALVES alega
que foi indevidamente condenado a restituir tais valores ao réu, contudo o dispositivo da sentença que
julgou, parcialmente, procedente o pedido contraposto, em nenhum momento, citou seu nome, conforme
se verifica: ?JulgoPARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO,para condenar a
autoraMARIZA MODESTO GONCALVES(grifei)a pagar ao requerido o valor de R$10.443,73 (dez mil
quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), com correção monetária pelo INPC e juros
a partir da data de cada despesa?. Ou seja, verifica-se que os autores estão inconformados com a
sentença, sendo seus argumentos mera irresignação, que deveriam ser objeto de via recursal adequada e
não embargos de declaração.Isto posto,ACOLHO, PARCIALMENTE, OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, opostos pelo réu, tão somente, para esclarecer o indeferimento da restituição no valor de
R$ 8.742,00, ao mesmo tempo, em que julgo NÃO DOU ACOLHNIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos pelos autores,mantendo-se todos os demais termos da sentença, inclusive o
dispositivo.Desde já advirto as partes que a interposição de novos embargos de declaração será
considerada protelatória, nos exatos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/2015.Por fim, certifique-se o
trânsito em julgado da sentença e cumpra-se. Intimem-se as partes desta decisão Belém, 16 de julho de
2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0861251-62.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIZA
MODESTO GONCALVES Participação: ADVOGADO Nome: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIROOAB:
007261/PA Participação: RECLAMANTE Nome: GILMAR MODESTO GONCALVES Participação:
ADVOGADO Nome: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIROOAB: 007261/PA Participação: RECLAMADO
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Nome: JOAO FRANCA GONCALVES NETO Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LUAN COSTA
SOARESOAB: 24441/PAProcesso nº.: 0861251-62.2018.8.14.0301 SENTENÇA Tratam-se de embargos
de declaração, interpostos tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, por terem discordado da
sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais e parcialmente procedentes o pedido contraposto.A
parte ré embargante alega (ID 10971550) que a sentença foi omissa, eis que declarou que o réu não
comprovou o pagamento no valor de R$ 8.742,00. Contudo, esclarece que, no contrato de financiamento,
restou consignado que, no momento da contratação, fora dada a referida entrada, item C.1.A parte autora
alega, por sua vez, que a sentença merece reforma, pois foi omissa, ao não se manifestar sobre o pedido
de dano moral, fundado na ida dos autores à delegacia; contraditória quando declarou que o réu pagou o
valor de R$ 7.000,00, quando o recibo apresentado está em nome da autora MARIZA MODESTO e não do
réu; que não houve qualquer declaração dos autores, no sentido de afirmar que o réu pagou o valor de
entrada; que este juízo mudou o que não se pode mudar, fundamentando seu decisum em algo que
imaginou; esclarece, que no dia da formalização do negócio, pagou o valor de R$ 7.000,00 à empresa
vendedora e entregou ao réu a nota fiscal da aquisição, o documento de propriedade do automóvel, o
carnê do financiamento e o recibo de R$7.000,00. Por fim, alega que a negociação se deu entre a autora
MARIZA MODESTO GONÇALVES e o réu, não tendo o autor GILMAR MODESTO GONÇALVES
nenhuma participação, de modo que não poderia ser compelido a pagar o valor da condenação.As partes,
instadas a se manifestar sobre os embargos de declaração, somente, manifestou-se a parte autora,
conforme certidão de ID 11247162. Passo análise.O réu/embargante alega que a sentença foi omissa, eis
que não considerou, como prova do pagamento de R$ 8.742,00, o item C.1 do contrato de
financiamento.Analisando os autos, verifico que este juízo, sobre o pagamento de R$ 8.742,00, assim se
manifestou:?Quanto ao valo de R$8.742,00, que teria sido pago, também, a título de entrada, observo que
o requerido não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o pagamento de tal despesa,
inviabilizando a restituição de tal valor?De fato, este juízo deixou de esclarecer que, com relação à
previsão contratual consta que fora dada uma entrada de R$ 8.742,00, contudo, o réu somente apresentou
recibo de R$ 7.000,00.Ora, se não consta no contrato de financiamento que fora dada uma entrada de
R$15.742,00 (R$ 7.000,00 + R$ 8.742,00), não poderia este juízo entender que tal valor fora pago a título
de entrada.Assim, este juízo levou em consideração as provas apresentadas nos autos, de modo que,
havendo apenas o recibo de pagamento no valor de R$ 7.000,00, deve somente este valor ser restituído,
não podendo se presumir como foi paga a diferença do valor entre R$7.000,00, que está no recibo portado
pelo requerido e R$8.742,00, que consta do contrato de financiamento. . Com relaçãoaos embargos de
declaração dos autores, no que diz respeito aos danos morais, em razão do comparecimento à delegacia,
este juízo assim se manifestou:?Os autores pleiteiam dano de natureza moral, argumentando que a autora
foi constantemente importunada com ligações de cobrança, sofreu ameaça de negativação eteve que
comparecer à delegacia(grifo nosso). O 2º requerente alega que passou a ser perseguido e foi acusado de
furto.?(...)?No que tange a indenização por danos morais, pleiteados pelos autores, entendo que não há
que se falar em prejuízo de ordem moral, tendo em vista que o imbróglio foi gerado por atos e falha de
comunicação de ambas as partes, de modo que os aborrecimentos e dissabores foram gerados de forma
recíproca.Ambos os envolvidos registraram ocorrência policial e tiveram atitudes que contribuíram para a
situação de stress e padecimento enfrentado. Se de um lado, o réu deixou de pagar as parcelas do
financiamento, gerando inúmeras ligações e cobranças inoportunas à requerente (grifo nosso).Por outro
lado, os autores usaram, indevidamente, das próprias razões, quando tomaram o carro que estava na
posse do requerido, quando poderiam se valer de meio legal para tomar posse do carro.No mais, tenho
que considerar  que se t rata de desentendimento entre fami l iares,  avó,  neto e t io ,
ondequalquerrecomposição de ordem moral deve ser resolvida no próprio seio familiar.Pelas razões,
indefiro o pedido de indenização por danos morais.? Verifica-se que este juízo, claramente, se manifestou
sobre o dano moral pleiteado pelos autores, tanto os que decorreram das cobranças, quanto as que
decorreram do comparecimento dos autores à delegacia, na medida em que considerou que ?ambos os
envolvidos registraram boletim de ocorrência policial e tiveram atitudes que contribuíram para a situação
de stress e padecimento enfrentado?, entendendo, ao fim, que os danos entre autores e réu foram
recíprocos, bem como por se tratarem de familiares, deveriam procurar a conciliação, ao invés de
atribuírem ao judiciário a resolução de briga familiar, cujo arbitramento de danos morais, seja em favor dos
autores, seja em favor do réu, somente acirraria, ainda mais, os ânimos, e não resolveria a lide, nem
processualmente, nem pessoalmente.Ademais, acredito que o questionamento da parte autora se deu
porque este juízo, neste trecho, ?Se de um lado, o réu deixou de pagar as parcelas do financiamento,
gerando inúmeras ligações e cobranças inoportunas à requerente,somente, falou das cobranças, não se
referindo de forma literal ao comparecimento à delegacia, contudo, por oportuno, esclarece-se que a
expressão?se de um lado?teve a intenção apenas de citar um dos fatos narrados na petição inicial, porém,
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o contexto do fundamento da ausência do dano moral, caminhou para a improcedência.Quanto à
valoração das provas, em especial ao recibo no valor de R$ 7.000,00, este juízo, assim se
manifestou:Analisando o documento, verificoque o recibo está em nome da autora, Sra. Mariza, no
entanto, tal informação não afasta a comprovação de tal despesa pelo requerido, tendo em vista que o
mesmo é o portador do recibo(grifo nosso), documento que não foi apresentado pelos autores na
inicial.Além disso, observo que a autora afirma, em sua peça inaugural, queapenas emprestou seu nome
para financiar o carro e que todas as despesas decorrentes do contrato de financiamento e do veículo
seriam assumidas pelo demandando(grifei), o que direciona ao entendimento de que o valor de
R$7.000,00 foi pago pelo réu. A parte autora alega que este juízo alterou o conteúdo do recibo, para
declarar na sentença, fato que imaginou ter ocorrido.Primeiramente, esclareço, que a sentença
expressamente reconheceu que o recibo está em nome da autora, contudo, considerando os fatos
narrados na inicial, bem como a posse do documento, entendendo assistir razão ao pedido do réu.Ao
contrário do que afirma a autora, em sua inicial, que restou consignado o seguinte: ?O RéuJOÃO FRANÇA
GONÇALVES NETOdeu a sua palavra, que efetivaria pontualmente,o pagamento do sinal e das
prestações mensais do financiamentojunto aoBANCO ITAÚCARD S.A., como também pagaria o
licenciamento anual e o IPVA junto aoDETRAN-PA, e evitaria incidir em multas de trânsito, quando fizesse
a utilização do automóvel.? ? grifei. Logo em seguida os autores afirmam:?Contudo, o Réu JOÃO
FRANÇA GONÇALVES NETOpagou apenas as três primeiras parcelas do financiamento, deixando de
pagar as 4 (quatro) parcelas seguintes?- grifo nosso. Ora, se a própria parte autora afirma que o réu
assumiu a obrigação de pagar pontualmente o sinal e as prestações mensais e, logo em seguida, afirma
que, destas promessas, o réu somente pagou as 03 primeiras parcelas mensais, presume-se, por óbvio,
que o réu pagou a entrada, caso contrário, decerto, que a autora mencionaria tal fato na inicial, o que não
foi alegado em nenhum momento.Ademais, em audiência, nenhum dos autores refutou, ou ainda,
argumentou que o recibo estava na posse do réu, mas era a autora quem havia pago tais valores,
limitando-se a impugnar os documentos de forma geral e que os mesmos não desconstituiriam os direitos
dos autores. Contudo, em sede de embargos de declaração, a parte autora inova os fatos narradas na
inicial, para relatar que a restituição é indevida, porque o recibo está em seu nome, sendo esta a real
pagadora. O que é obvio que recibo estaria em nome da autora, já que o financiamento do veículo foi
registrado em seu nome, ou seja, a promovente deu seu nome para assumir a obrigação contratual, porém
não comprova que fez o pagamento da entrada, pois sequer era portadora do recibo. E é da praxe jurídica
de quem efetivamente paga, portar o recibo de pagamento, sob pena de cair no brocardo de ?quem paga
mal, paga duas vezes?.Não há que prosperar as alegações dos autores, pois inexiste na sentença
qualquer omissão ou alteração de documentos.Por fim, o autor GILMAR MODESTO GONÇALVES alega
que foi indevidamente condenado a restituir tais valores ao réu, contudo o dispositivo da sentença que
julgou, parcialmente, procedente o pedido contraposto, em nenhum momento, citou seu nome, conforme
se verifica: ?JulgoPARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO,para condenar a
autoraMARIZA MODESTO GONCALVES(grifei)a pagar ao requerido o valor de R$10.443,73 (dez mil
quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), com correção monetária pelo INPC e juros
a partir da data de cada despesa?. Ou seja, verifica-se que os autores estão inconformados com a
sentença, sendo seus argumentos mera irresignação, que deveriam ser objeto de via recursal adequada e
não embargos de declaração.Isto posto,ACOLHO, PARCIALMENTE, OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, opostos pelo réu, tão somente, para esclarecer o indeferimento da restituição no valor de
R$ 8.742,00, ao mesmo tempo, em que julgo NÃO DOU ACOLHNIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos pelos autores,mantendo-se todos os demais termos da sentença, inclusive o
dispositivo.Desde já advirto as partes que a interposição de novos embargos de declaração será
considerada protelatória, nos exatos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/2015.Por fim, certifique-se o
trânsito em julgado da sentença e cumpra-se. Intimem-se as partes desta decisão Belém, 16 de julho de
2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0827160-77.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CELIA MARIA
BRAGA CALANDRINI DE AZEVEDO Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS FELIPE BAIDEKOAB:
728 Participação: ADVOGADO Nome: HUGO PINTO BARROSOOAB: 2727PA Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Participação: ADVOGADO Nome: JOAO
THOMAZ PRAZERES GONDIMOAB: 062192/RJProcesso:0827160-77.2017.8.14.0301. SENTENÇAVistos
etc.Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada
porCÉLIA MARIA BRAGA CALANDRINI DE AZEVEDOem face deBANCO SANTANDERSA.Alega a
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autora que recebe benefício do INSS, mensalmente, depositado em sua conta no Banco do Brasil, no
entanto, em agosto de 2017, percebeu que o benefício, ainda, não havia sido depositado e, ao buscar
informações, foi informada que o mesmo havia sido disponibilizado em uma conta da Caixa Econômica
Federal, na cidade de Manaus. Esclarece que a conta em questão foi aberta sem seu consentimento ou
autorização, em provável ação fraudulenta.Informa que, no dia 23.08.2017, constatou junto ao INSS que,
além da abertura da citada conta bancária, havia sido realizado em seu nome contratação de crédito,
sendo que seu nome estava negativado, a pedido da instituição requerida, por débitos nos valores de
R$118,95, R$3.908,84, R$3.933,73 e R$259,53.Argumenta, no entanto, que jamais realizou qualquer
transação com a parte requerida, desconhecendo as transações que deram origem aos débitos
contestados.Foi deferida tutela provisória no id. 2541828, determinando que a ré suspendesse quaisquer
transações bancárias e financeiras em nome da autora e excluísse seu nome dos órgãos de proteção ao
crédito.A parte requerida contestou a ação, alegando, preliminarmente, a incompetência do juizado
especial. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, a regularidade das contratações e negativações,
o exercício regular do direito, a inexistência de danos morais, a observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade em eventual condenação, a inaplicabilidade de inversão do ônus da
prova, ao final, requer a total improcedência da ação.É o breve relatório, conforme autoriza o art. 38 da Lei
nº. 9.099/95.Decido.Quanto a preliminar deincompetência do juizado especial,em razão da complexidade
da causa e da necessidade de produção de prova pericial. Em que pesem os argumentos da parte
requerida, tenho que aexistência e regularidade dos contratos, discutidos nos autos, podem ser apurados
e comprovados por outros meios, que dispensam a realização de exame grafotécnico, não havendo que
se falar em imprescindibilidade de prova pericial para o julgamento da lide. Pelas razões, rejeito a
preliminar suscitada. No mais, como se confunde com o mérito, deverá como tal ser analisado. Rejeito a
preliminar.Passo ao mérito.Levando em consideração a hipossuficiência da parte autora, a dificuldade
desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações e, finalmente, as regras
ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6°,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.A responsabilidade do fornecedor de serviços, por danos
e prejuízos causados aos consumidores, é objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC,ad letteram:Art.
14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.Sua responsabilidade objetiva,
somente, é elidida, quando prova que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou
que, prestado o serviço, inexistiu defeito.Em análise às provas dos autos, verifico que a autora comprovou
que está sendo cobrada de débitos, decorrentes de transações bancárias, que alega não ter realizado.
Entendo que a reclamante não teria como produzir prova negativa, no sentido de demonstrar que não
requereu o empréstimo indicado, cabendo tal ônus à parte promovida.A requerida, por sua vez, defende a
ausência de ato ilícito, esclarecendo que os débitos impugnados decorrem da inadimplência de
empréstimos, efetivamente, contratados pela reclamante. Detalha a realização de empréstimo, no valor de
R$3.061,61, creditado em conta, a ser adimplido em 5 parcelas de R$823,18. Para provar o alegado, junta
aos autos contrato assinado de abertura de conta e gravação telefônica da contratação do crédito, no valor
de R$3.061,61.Ocorre que, da simples análise dos contratos anexados pela requerida, é possível
verificaracentuada divergêncianas assinaturas contidas nos contratos, quando comparadas a assinatura
exaradada identidadeapresentada pela requerente e, ainda, a assinatura constante no termo de audiência,
de modo que a análise documental direciona ao entendimento de fraude na assinatura dos contratos de
abertura de conta junto a instituição requerida.Ressalto que, para tal constatação, dispensável a realização
de perícia, tendo em vista que da simples análise visual, é possível perceber que as assinaturas são
completamente diferentes.Em audiência, a autora alertou para o erro de grafia do sobrenome, já que o
correto é ?Calandrini?, enquanto na assinatura dos contratos se verifica a grafia ?Calandrine?.Outra
contradição que deve ser pontuada é que consta, nos contratos bancários, como genitor da autora, o Sr.
Emanoel Fernandes Calandrini, enquanto o genitor da autora, conforme documento de identidade
apresentado, é ?Antônio Rodrigues Sarmento?.Além disso, observo que a empresa requerida não anexou
aos autos os documentos que teriam sido apresentados no momento da contratação, como documento de
identidade e comprovante de residência, a fim de se verificar se os mesmos eram, realmente, da parte
autora.Por todas as divergências e falhas no momento da contratação, entendo que as contas foram
abertas de forma irregular, ocorrendo à revelia da consumidora.Assim, em consequência, entendo que a
gravação telefônica ocorreu entre o banco e a terceira pessoa (fraudador), que abriu as contas em nome
da autora. Ademais, ainda que a instituição financeira afirme que o crédito foi disponibilizado em conta,
tenho a observar que o valor foi depositado na conta aberta de forma irregular, conforme dados
disponíveis na gravação telefônica.Dessa forma, por tudo que dos autos consta e após as diligências
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realizadas, tenho que a consumidora não teve ciência prévia dos contratos das contas e das linhas de
crédito contratadas não pode ser por eles obrigada, de modo que a requerida deve responde
objetivamente por não garantir a segurança das transações que autoriza, vez que tal defeito na prestação
do serviço tem o condão de ensejar a responsabilidade quanto aos danos suportados pela autora. Impõe-
se a declaração de inexistência de débitos indicados na inicial.Ressalto que o atual estágio da tecnologia e
os altos lucros aferidos permitem às instituições bancárias investirem no desenvolvimento de sistemas
mais seguros e confiáveis, que não ponham em risco o consumidor, devendo a requerida arcar com os
eventuais prejuízos causados, decorrente da prestação de um serviço descuidado ou defeituoso.Entendo,
pois, que restou configurada a ilicitude da cobrança e negativação em face da requerente, esta última é
suficiente para comprovar o dano moral a requerente, autorizando a indenização por tal ato, uma vez que
se trata de danoin re ipsa, o qual dispensa a efetiva comprovação do prejuízo.O ato lesivo praticado pela
ré decorrente da inscrição indevida impõe a mesma o dever de reparar o dano. Logo, configurada a
responsabilidade civil da reclamada, visto que devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta
praticada por ela e o fato lesivo, impõe-se a ré o dever de indenizar, devendo ser ressaltado que a
reparação pecuniária não tem o condão nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo
lesado, até mesmo porque impossível ao magistrado fixar qual o valor da dor do ofendido, servindo a
indenização apenas como lenitivo ao constrangimento suportado ao prejudicado.Com efeito, a indenização
por perturbações de ordem imaterial deve ser quantificada com base nas condições pessoais das partes
envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a
retratação espontânea do agente, tudo a fim de que seja proferida a decisão mais justa e equânime para o
caso concreto, de forma que a reparação alcance o seu cunho social e caráter dúplice: satisfatório ou
compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor. Além disso, observo que a autora tem inúmeros
processos com causa de pedir e pedido semelhantes, o que deve ser levado em consideração para
fixação do dano moral, que no caso dos autos, será fixado em R$6.000,00 (seis mil reais).Ante o exposto,
torno definitiva a tutela provisória deferida nos autos e no mérito JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
deduzidos pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I
para(i)declarar a inexistência dos contratos narrados na inicial, em consequência, declaro inexistente os
débitos nos valores deR$118,95, R$3.908,84 R$3.993,75 e R$259,53e(ii)condenar a requerida
aindenização pordanos moraisno valor deR$6.000,00 (seis mil reais),acrescido de correção monetária pelo
INPC, a partir desta data e juros simples de 1% ao mês, a partir da primeira negativação indevida, através
de depósito judicial junto ao BANPARÁ.Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência, em virtude da gratuidade do primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e
55, da Lei nº. 9099/95).Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte sucumbente para cumprimento
voluntário da sentença, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa de 10% do art. 523 do CPC,
devendo a guia para pagamento voluntário ter como vencimento o prazo de 15 dias contado da intimação
consumada para cumprimento da sentença. Os valores deverão ser pagos através de depósito judicial
junto ao BANPARÁ.P.R.I.CBelém, 16 de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0827160-77.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CELIA MARIA
BRAGA CALANDRINI DE AZEVEDO Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS FELIPE BAIDEKOAB:
728 Participação: ADVOGADO Nome: HUGO PINTO BARROSOOAB: 2727PA Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Participação: ADVOGADO Nome: JOAO
THOMAZ PRAZERES GONDIMOAB: 062192/RJProcesso:0827160-77.2017.8.14.0301. SENTENÇAVistos
etc.Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada
porCÉLIA MARIA BRAGA CALANDRINI DE AZEVEDOem face deBANCO SANTANDERSA.Alega a
autora que recebe benefício do INSS, mensalmente, depositado em sua conta no Banco do Brasil, no
entanto, em agosto de 2017, percebeu que o benefício, ainda, não havia sido depositado e, ao buscar
informações, foi informada que o mesmo havia sido disponibilizado em uma conta da Caixa Econômica
Federal, na cidade de Manaus. Esclarece que a conta em questão foi aberta sem seu consentimento ou
autorização, em provável ação fraudulenta.Informa que, no dia 23.08.2017, constatou junto ao INSS que,
além da abertura da citada conta bancária, havia sido realizado em seu nome contratação de crédito,
sendo que seu nome estava negativado, a pedido da instituição requerida, por débitos nos valores de
R$118,95, R$3.908,84, R$3.933,73 e R$259,53.Argumenta, no entanto, que jamais realizou qualquer
transação com a parte requerida, desconhecendo as transações que deram origem aos débitos
contestados.Foi deferida tutela provisória no id. 2541828, determinando que a ré suspendesse quaisquer
transações bancárias e financeiras em nome da autora e excluísse seu nome dos órgãos de proteção ao
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crédito.A parte requerida contestou a ação, alegando, preliminarmente, a incompetência do juizado
especial. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, a regularidade das contratações e negativações,
o exercício regular do direito, a inexistência de danos morais, a observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade em eventual condenação, a inaplicabilidade de inversão do ônus da
prova, ao final, requer a total improcedência da ação.É o breve relatório, conforme autoriza o art. 38 da Lei
nº. 9.099/95.Decido.Quanto a preliminar deincompetência do juizado especial,em razão da complexidade
da causa e da necessidade de produção de prova pericial. Em que pesem os argumentos da parte
requerida, tenho que aexistência e regularidade dos contratos, discutidos nos autos, podem ser apurados
e comprovados por outros meios, que dispensam a realização de exame grafotécnico, não havendo que
se falar em imprescindibilidade de prova pericial para o julgamento da lide. Pelas razões, rejeito a
preliminar suscitada. No mais, como se confunde com o mérito, deverá como tal ser analisado. Rejeito a
preliminar.Passo ao mérito.Levando em consideração a hipossuficiência da parte autora, a dificuldade
desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações e, finalmente, as regras
ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6°,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.A responsabilidade do fornecedor de serviços, por danos
e prejuízos causados aos consumidores, é objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC,ad letteram:Art.
14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.Sua responsabilidade objetiva,
somente, é elidida, quando prova que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou
que, prestado o serviço, inexistiu defeito.Em análise às provas dos autos, verifico que a autora comprovou
que está sendo cobrada de débitos, decorrentes de transações bancárias, que alega não ter realizado.
Entendo que a reclamante não teria como produzir prova negativa, no sentido de demonstrar que não
requereu o empréstimo indicado, cabendo tal ônus à parte promovida.A requerida, por sua vez, defende a
ausência de ato ilícito, esclarecendo que os débitos impugnados decorrem da inadimplência de
empréstimos, efetivamente, contratados pela reclamante. Detalha a realização de empréstimo, no valor de
R$3.061,61, creditado em conta, a ser adimplido em 5 parcelas de R$823,18. Para provar o alegado, junta
aos autos contrato assinado de abertura de conta e gravação telefônica da contratação do crédito, no valor
de R$3.061,61.Ocorre que, da simples análise dos contratos anexados pela requerida, é possível
verificaracentuada divergêncianas assinaturas contidas nos contratos, quando comparadas a assinatura
exaradada identidadeapresentada pela requerente e, ainda, a assinatura constante no termo de audiência,
de modo que a análise documental direciona ao entendimento de fraude na assinatura dos contratos de
abertura de conta junto a instituição requerida.Ressalto que, para tal constatação, dispensável a realização
de perícia, tendo em vista que da simples análise visual, é possível perceber que as assinaturas são
completamente diferentes.Em audiência, a autora alertou para o erro de grafia do sobrenome, já que o
correto é ?Calandrini?, enquanto na assinatura dos contratos se verifica a grafia ?Calandrine?.Outra
contradição que deve ser pontuada é que consta, nos contratos bancários, como genitor da autora, o Sr.
Emanoel Fernandes Calandrini, enquanto o genitor da autora, conforme documento de identidade
apresentado, é ?Antônio Rodrigues Sarmento?.Além disso, observo que a empresa requerida não anexou
aos autos os documentos que teriam sido apresentados no momento da contratação, como documento de
identidade e comprovante de residência, a fim de se verificar se os mesmos eram, realmente, da parte
autora.Por todas as divergências e falhas no momento da contratação, entendo que as contas foram
abertas de forma irregular, ocorrendo à revelia da consumidora.Assim, em consequência, entendo que a
gravação telefônica ocorreu entre o banco e a terceira pessoa (fraudador), que abriu as contas em nome
da autora. Ademais, ainda que a instituição financeira afirme que o crédito foi disponibilizado em conta,
tenho a observar que o valor foi depositado na conta aberta de forma irregular, conforme dados
disponíveis na gravação telefônica.Dessa forma, por tudo que dos autos consta e após as diligências
realizadas, tenho que a consumidora não teve ciência prévia dos contratos das contas e das linhas de
crédito contratadas não pode ser por eles obrigada, de modo que a requerida deve responde
objetivamente por não garantir a segurança das transações que autoriza, vez que tal defeito na prestação
do serviço tem o condão de ensejar a responsabilidade quanto aos danos suportados pela autora. Impõe-
se a declaração de inexistência de débitos indicados na inicial.Ressalto que o atual estágio da tecnologia e
os altos lucros aferidos permitem às instituições bancárias investirem no desenvolvimento de sistemas
mais seguros e confiáveis, que não ponham em risco o consumidor, devendo a requerida arcar com os
eventuais prejuízos causados, decorrente da prestação de um serviço descuidado ou defeituoso.Entendo,
pois, que restou configurada a ilicitude da cobrança e negativação em face da requerente, esta última é
suficiente para comprovar o dano moral a requerente, autorizando a indenização por tal ato, uma vez que
se trata de danoin re ipsa, o qual dispensa a efetiva comprovação do prejuízo.O ato lesivo praticado pela
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ré decorrente da inscrição indevida impõe a mesma o dever de reparar o dano. Logo, configurada a
responsabilidade civil da reclamada, visto que devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta
praticada por ela e o fato lesivo, impõe-se a ré o dever de indenizar, devendo ser ressaltado que a
reparação pecuniária não tem o condão nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo
lesado, até mesmo porque impossível ao magistrado fixar qual o valor da dor do ofendido, servindo a
indenização apenas como lenitivo ao constrangimento suportado ao prejudicado.Com efeito, a indenização
por perturbações de ordem imaterial deve ser quantificada com base nas condições pessoais das partes
envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a
retratação espontânea do agente, tudo a fim de que seja proferida a decisão mais justa e equânime para o
caso concreto, de forma que a reparação alcance o seu cunho social e caráter dúplice: satisfatório ou
compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor. Além disso, observo que a autora tem inúmeros
processos com causa de pedir e pedido semelhantes, o que deve ser levado em consideração para
fixação do dano moral, que no caso dos autos, será fixado em R$6.000,00 (seis mil reais).Ante o exposto,
torno definitiva a tutela provisória deferida nos autos e no mérito JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
deduzidos pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I
para(i)declarar a inexistência dos contratos narrados na inicial, em consequência, declaro inexistente os
débitos nos valores deR$118,95, R$3.908,84 R$3.993,75 e R$259,53e(ii)condenar a requerida
aindenização pordanos moraisno valor deR$6.000,00 (seis mil reais),acrescido de correção monetária pelo
INPC, a partir desta data e juros simples de 1% ao mês, a partir da primeira negativação indevida, através
de depósito judicial junto ao BANPARÁ.Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência, em virtude da gratuidade do primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e
55, da Lei nº. 9099/95).Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte sucumbente para cumprimento
voluntário da sentença, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa de 10% do art. 523 do CPC,
devendo a guia para pagamento voluntário ter como vencimento o prazo de 15 dias contado da intimação
consumada para cumprimento da sentença. Os valores deverão ser pagos através de depósito judicial
junto ao BANPARÁ.P.R.I.CBelém, 16 de julho de 2019. Andréa Cristine Corrêa RibeiroJuíza de Direito 
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Número do processo: 0846709-39.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: PRISCILA COSTA
CAMPELO Participação: ADVOGADO Nome: PRISCILA COSTA CAMPELOOAB: 19280/PA Participação:
RECLAMADO Nome: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A Participação: ADVOGADO Nome: GILBERTO
RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZAOAB:  22772 /BAProcesso  n º  0846709-
39.2018.8.14.0301RECLAMANTE: PRISCILA COSTA CAMPELORECLAMADO: OCEANAIR LINHAS
AEREAS S/A DECISÃO/MANDADO Vistos, etc.Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado pela
parte exequente em virtude do não cumprimento da obrigação. Assim, determino:1) Intime-se a executada
para que efetue, voluntariamente, o pagamento do valor referente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, nos termos do art. 52, inciso IV,
da Lei dos Juizados Especiais c/c artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. 2) Transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, certifique-se e, considerando a preferência legal pela
penhora de dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, do CPC)
e que a constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz (ENUNCIADO
nº 147 do FONAJE), venham-me os autos conclusos para tentativa de bloqueiode valores via BacenJud
para integral segurança do juízo da execução - condição para a oposição dos embargos ("É obrigatória a
segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou
extrajudicial perante o Juizado Especial" - Enunciado nº 117 do FONAJE). 3) Ocorrendo o bloqueio do
valor integral do débito, intime-se a executada para, querendo, apresentar embargos à execução, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação (Enunciado nº 142 do FONAJE). 4) Caso a penhora
viaBacenJudse mostre infrutífera ou insuficiente e o crédito perseguido seja em valor compatível com o
bem a ser constrito,proceda-se à tentativa de bloqueio de veículos via sistema RENAJUD (art. 835, IV),
com anotação de vedação à transferência, caso seja de propriedade da parte executada.5) Havendo o
bloqueio positivo desse bem, lavre-se penhora por termo nos autos (art. 845, §1º, do CPC) e uma vez
formalizada a penhora dela deverá ser intimado o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo
legal. 6) Não sendo o caso de bloqueio via RENAJUD ou após realizada a diligência não sejam
encontrados veículos, expeça-se imediatamente mandado de penhora e avaliação de bens da executada
(Lei 9.099/95, art. 52, inciso IV, e CPC, art. 523, §3º), tantos quantos bastem para a garantia da dívida,
intimando-se no mesmo ato a executada para apresentar impugnação (CPC, art. 525), no prazo de 15
(quinze) dias, a contar da data da penhora. 7) Certifique-se acerca da apresentação de
embargos/impugnação. 8) Acaso apresentada, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias. 9) Na ausência de apresentação de impugnação, intime-se o exequente, para se manifestar
sobre o interesse em adjudicar ou levar a leilão os bens penhorados, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
do recebimento da intimação. Serve a presente decisão como mandado, nos termos do disposto no artigo
1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA. Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da
lei.Belém, 16 de julho de 2019. TANIA BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0834037-62.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: PAULO SERGIO
HAGE HERMES Participação: ADVOGADO Nome: PAULO SERGIO HAGE HERMESOAB: 2995/PA
Participação: RECLAMADO Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/APODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMRua Roberto Camelier, 570 ?
Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br Processo nº 0834037-
62.2019.8.14.0301RECLAMANTE: PAULO SERGIO HAGE HERMESRECLAMADO: TELEMAR NORTE
LESTE S/A DECISÃO/MANDADO Vistos, etc.Trata-se de pedido de antecipação de tutela, requerida pelo
reclamante, no sentido de que sua linha telefônica fixa seja reativada, bem como para que a ré se
abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes em virtude do débito discutido.É o
breve relatório. Decido. A concessão de tutela provisória de urgência exige a conjugação de uma série de
elementos, dada a peculiaridade em que é concedida, qual seja, sem a oitiva prévia da outra parte,
mitigando-se a obrigatoriedade de observância do princípio do contraditório (art. 300, § 2º do CPC).Assim,
recomenda-se prudência no manejo deste instrumento, a fim de evitar a imposição de medidas que
venham a causar prejuízos à outra parte, que sequer foi citada nos autos.Por outro lado, a antecipação de
tutela configura-se como uma medida que reflete a necessidade imediata de atuação do Poder Judiciário
frente a uma situação de grave urgência, de modo a evitar a ocorrência de maiores danos à parte que a
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requereu.Portanto, a atividade do magistrado, em casos tais, é a de buscar um equilíbrio entre os
interesses em jogo, e verificar, ainda que em uma análise perfunctória, os virtuais riscos, existentes diante
da concessão ou não da medida liminar. Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
encontram-se descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual determina a conjugação dos
seguintes elementos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris); e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora).Há, ainda, o requisito negativo previsto no art. 300, § 3º,
qual seja, a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, verifica-se
que os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida foram parcialmente
preenchidos.Os documentos juntados aos autos são suficientes para convencer o juízo da probabilidade
do direito do reclamante no que se refere ao pedido de reativação da linha telefônica.O autor, como
usuário dos serviços e consumidor por equiparação, demonstrou que a titularidade da linha que pretende a
reativação era de seu pai, conforme certidão anexada aos autos; informou que nunca solicitou
cancelamento da linha e que ainda que os supostos débitos que deram causa à suspensão do serviço
sejam válidos, os mesmos encontram-se prescritos, motivo pelo qual não justificariam a suspensão do
serviço. Intimada para manifestar-se a respeito dos pedidos do autor, a ré nada opôs, motivo pelo qual
entendo que o pedido merece acolhida.Ressalte-se que o pedido formulado atende ao requisito da
reversibilidade da medida (art. 300, §3º do CPC), de modo que, acaso venha a ser demonstrado que o
autor não faz jus à manutenção da linha, nada impedirá que a requerida adote as medidas que entender
cabíveis para minorar eventual prejuízo, como por exemplo a suspensão da linha ou a inscrição do nome
do titular em cadastro de inadimplentes.Por fim, com relação ao pedido para que a ré não inclua o nome
do autor em cadastros de inadimplentes, entendo que não merece a mesma sorte, eis que a linha
telefônica está em nome de terceiro (pai do autor), de modo que inexiste demonstração de risco de
negativação de seu nome, sendo desnecessária a concessão de tutela neste particular. Desse
modo,DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA tão somente para determinar que a ré
restabeleça o serviço de telefonia fixa da linha de nº (91) 3223-3549, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da data da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro, no caso de descumprimento, no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora (art. 537, § 2º, do CPC). A
incidência da multa ora arbitrada fica limitada, a princípio, ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais),
sem prejuízo de posterior alteração no valor/periodicidade, com fulcro noart. 537, § 1º, I, do Código de
Processo Civil, caso ela venha a se mostrar insuficiente ou excessiva. Defiro o pedido de inversão do ônus
da prova, dada a relação de consumo existente entre os litigantes (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), bem
como a situação de hipossuficiência do demandante (art. 6º, VIII, do CDC), ante à produção da prova.No
mais, aguarde-se realização de audiência de conciliação já designada e de conhecimento das partes.
Serve a presente decisão como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009
da CJRMB ? TJE/PA.Cite-se.Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.Belém, 15 de julho de
2019. TANIA BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0002012-80.2011.8.14.0601 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO DO
ED FRANCISCO CHAMIE Participação: ADVOGADO Nome: VERA LUCIA CARNEIRO SOARESOAB:
5501/PA Participação: ADVOGADO Nome: WALDEMIR CARVALHO DOS REISOAB: 16147/PA
Participação: EXECUTADO Nome: ANTONIO MIGUEL BARBOSA DA SILVAPODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMRua Roberto Camelier, 570 ?
Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br Processo nº 0002012-
80.2011.8.14.0601EXEQUENTE: CONDOMINIO DO ED FRANCISCO CHAMIEEXECUTADO: ANTONIO
MIGUEL BARBOSA DA SILVA DESPACHO/MANDADOVistos,etc.Concedo prazo de quinze dias para
conclusão das diligências necessárias.Após, conclusos. Serve o presente despacho como mandado, nos
termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA.Intime-se. Cumpra-se na
forma e sob as penas da lei.Belém, 15 de julho de 2019. TANIA BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0835481-33.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CARLOS
AUGUSTO BASTOS VALERIO DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: ARTHUR SISO
PINHEIROOAB: 017657/PA Participação: ADVOGADO Nome: PAULA ANDREA MESSEDER
ZAHLUTHOAB: 18950/PA Participação: RECLAMADO Nome: OI MOVEL S.A.PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMRua Roberto Camelier, 570 ?
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Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br Processo nº 0835481-
33.2019.8.14.0301RECLAMANTE: CARLOS AUGUSTO BASTOS VALERIO DOS SANTOSRECLAMADO:
OI MOVEL S.A. DECISÃO/MANDADO Vistos, etc.O reclamante alega que vem recebendo cobranças, em
razão da dívida descrita na inicial, a qual aduz ser inexistente, motivo pelo qual requer a concessão de
tutela provisória de urgência para que a reclamada suspenda as cobranças que entende indevidas,
suspenda qualquer conta ou serviço existente em nome do autor, bem como se abstenha de efetuar novas
cobranças em desfavor do autor.Em emenda a inicial, o autor informa que não possui qualquer relação
com a requerida, eis que a única linha que possuía foi portada para outra operadora, não possuindo
quaisquer outras linhas ou serviços perante a ré que possam ter dado causa às cobranças
recebidas.Ressalta que desconhece a linha móvel, a linha fixa e o serviço de banda larga constante das
faturas recebidas, pois nunca contratou tais serviços.Inicialmente, impende ressaltar que se trata de ação
que visa obtenção de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, regida pelas
normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a prova da existência de uma relação contratual e de
uma dívida dela decorrente, incumbe à Requerida, o que se possibilita, mediante a inversão do ônus
probatório. Exigir que o autor faça prova de algo que não existe (e que teria dado origem ao débito) seria o
equivalente a negar-lhe, de antemão, a prestação jurisdicional, dado que se trata de prova impossível.
Ademais, a parte Autora encontra-se em posição de hipossuficiência, em relação ao ônus probatório, pois
somente a parte adversa poderia demonstrar que o vínculo contratual, que deu ensejo à cobrança, se
reveste de legalidade. Importa, pois, adotar a regra da inversão do ônus da prova (art.6º, VIII, do CDC),
quanto à existência e legalidade da dívida, tendo em vista a maior facilidade da parte demandada em
produzir essa prova (art. 373, § 1º, do CPC). Diante do exposto, com base nas normas protetivas dos
direitos do consumidor, em especial as contidas os artigos 4º, I, e 6º, VIII, ambos do CDC, promovo a
inversão do ônus da prova quanto à existência do débito. Passando à análise do pedido liminar, a
concessão de tutela provisória de urgência exige a conjugação de uma série de elementos, dada a
peculiaridade em que é concedida, qual seja, sem a oitiva prévia da outra parte, mitigando-se a
obrigatoriedade de observância do princípio do contraditório (art. 300, § 2º do CPC). Assim, recomenda-se
prudência no manejo deste instrumento, a fim de evitar a imposição de medidas que venham a causar
prejuízos à outra parte, que sequer foi citada nos autos. Por outro lado, a antecipação de tutela configura-
se como uma medida que reflete a necessidade imediata de atuação do Poder Judiciário frente a uma
situação de grave urgência, de modo a evitar a ocorrência de maiores danos à parte que a requereu.
Portanto, a atividade do magistrado, em tais casos, é a de buscar um equilíbrio entre os interesses em
jogo, e verificar, ainda que em uma análise perfunctória, os virtuais riscos, existentes diante da concessão
ou não da medida liminar. Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência encontram-se
descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual determina a conjugação dos seguintes
elementos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris); e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (periculum in mora).Há, ainda, o requisito negativo previsto no art. 300, § 3º, qual seja, a
inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, verifica-se que os
requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida foram preenchidos.Os documentos
juntados aos autos são suficientes para convencer o juízo da plausibilidade fática e jurídica das alegações
da parte Reclamante.Restou demonstrado os descontos realizados pela ré diretamente na conta do autor,
bem como a cobrança por serviços que o autor afirma não ter contratado.Ressalte-se que a concessão da
tutela liminar pretendida não traz risco algum à Requerida, nem resulta em medida irreversível. Logo, caso
as Requeridas logrem êxito em demonstrar a legalidade e a existência da dívida, nada obstará que se
promova a cobrança do débito e a eventual inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de
crédito. De outra parte, a não concessão da tutela importará, certamente, em prejuízos para a parte
Reclamante, em razão da continuidade dos descontos em sua conta corrente por serviços que sequer
contratou.Desse modo,DEFIROa TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada e determino que a
Reclamada:a) Suspenda a cobrança das faturas discutidas na presente demanda, sob pena de multa que
arbitro no valor de R$-500,00 (quinhentos reais) para cada ato de cobrança promovido pela ré em desfavor
do autor e devidamente comprovado nos autos.b) Suspenda qualquer conta ou serviço vinculado ao nome
do autor até decisão final de mérito, e, por consequência, se abstenha de efetuar novas cobranças,
relativas aos meses posteriores à esta decisão, sob pena de multa que arbitro no valor de R$-2.000,00
(dois mil reais) em caso de descumprimento à presente determinação.As multas ora arbitradas se aplicam
sem prejuízo de posterior alteração no valor/periodicidade, com fulcro no art. 537, § 1º, I, do Código de
Processo Civil, caso venham a se mostrar insuficientes ou excessivas. No mais,cite-se a(o) ré (u)
supracitada (o), para responder aos atos e termos da ação proposta perante esta 4ª Vara do Juizado
Especial Cível de Belém, cuja cópia da inicial segue em anexo e deste fica fazendo parte integrante.
Intimem-se as partes para comparecerem à audiênciade conciliação, já designada para o dia 22/08/2019,
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às 09:30 h, neste juizado,ficando advertidas de que:1. Deverão comparecer devidamente identificadas,
sendo desnecessária a presença de testemunhas na audiência desta data.2. A ausência do reclamado
importará na presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante na inicial - revelia - conforme
art. 20 da lei 9.099/95.3. O não comparecimento do reclamante acarretará a extinção do feito, nos termos
do art. 51, inc. I, da Lei dos Juizados Especiais, com a sua condenação ao pagamento de custas
processuais (art. 51, § 2º, da lei 9.099/95).4.Não havendo acordo, a audiência de instrução e julgamento
será designada, ocasião em que o reclamado poderá apresentar defesa e/ou pedido contraposto, trazer
prova e até três testemunhas (cuja intimação, em caráter excepcional, poderá requerer até cinco dias
antes da audiência), se quiser.5. As partes deverão comunicar a este juízo a mudança de endereço,
ocorrida no curso do processo, sob pena de serem consideradas como válidas as intimações enviadas ao
endereço anterior, constante dos autos (art. 19, e § 2º, da lei 9.099/95).6. Nas causas em que for atribuído
valor econômico superior a vinte salários mínimos, a assistência da parte por advogado será obrigatória
(art. 9º da Lei 9.099/95). Em se tratando de causa que versa a respeito de relação de consumo, promovo a
inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no artigo 6°, VIII, do CDC.Serve a presente decisão
como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA.Cite-
se. Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.Belém, 15 de julho de 2019. TANIA
BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0824977-65.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO DO
RES.MORADA DO SOL-PRIVEE SOL POENTE Participação: ADVOGADO Nome: ANA CAROLINA
RIBEIRO DA FONSECAOAB: 27305/PA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNA MARCELA MARTINS
PEREIRAOAB: 27212 Participação: EXECUTADO Nome: TARCISO SILVA DE ANDRADEPODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMRua Roberto
Camelier, 570 ? Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br Processo nº 0824977-
65.2019.8.14.0301EXEQUENTE: CONDOMINIO DO RES.MORADA DO SOL-PRIVEE SOL
POENTEEXECUTADO: TARCISO SILVA DE ANDRADE DESPACHO/MANDADOVistos,etc.Diante da
manifestação da parte executada, não concordando com a proposta de pagamento apresentada pelo
exequente, determino seja intimado o condomínio exequente para apresentar planilha atualizada do débito
no prazo de cinco dias e, após, prossiga-se no cumprimento do despacho de ID 10403251. Ressalto que,
caso possuam interesse, as partes podem negociar e firmar acordo extrajudicialmente, comunicando nos
autos posteriormente para fins de homologação. Serve o presente despacho como mandado, nos termos
do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA.Intime-se. Cumpra-se na forma e
sob as penas da lei.Belém, 15 de julho de 2019. TANIA BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800443-35.2016.8.14.0601 Participação: RECLAMANTE Nome: MANUELA SILVA
RENDEIRO CARDOSO Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO PEREIRA DE CARVALHOOAB:
19303/PA Participação: ADVOGADO Nome: BRENO LOBATO CARDOSOOAB: 5000 Participação:
ADVOGADO Nome: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELOOAB: 016676/PA Participação:
RECLAMADO Nome: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A Participação: ADVOGADO Nome: LUCAS NUNES
CHAMAOAB: 016956/PAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL
C Í V E L  D E  B E L É M R u a  R o b e r t o  C a m e l i e r ,  5 7 0  ?  J u r u n a s . T e l e f o n e :  ( 9 1 )  3 2 7 2 -
1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br Processo nº 0800443-35.2016.8.14.0601RECLAMANTE: MANUELA
SILVA RENDEIRO CARDOSORECLAMADO: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A DESPACHO/MANDADO
Vistos, etc.Dê-se ciência a parte interessada do retorno dos autos da 2ª Instância.Nada sendo requerido
no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos. Serve a presente despacho como mandado, nos termos do
disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA.Intime-se. Cumpra-se na forma e sob
as penas da lei.Belém, 16 de julho de 2019. TANIA BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800268-75.2015.8.14.0601 Participação: RECLAMANTE Nome: Fabio Ney Maia
Nara Participação: ADVOGADO Nome: ADELMIRA CARNEIRO MAIAOAB: 3085/PA Participação:
RECLAMADO Nome: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO Participação:
ADVOGADO Nome: ALEXANDRE FONSECA DE MELLOOAB: 222219 Participação: ADVOGADO Nome:
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FABIANA PORTELA ARAUJOOAB: 7917PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMRua Roberto Camelier, 570 ? Jurunas.Telefone: (91) 3272-
1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br Processo nº 0800268-75.2015.8.14.0601RECLAMANTE: FABIO
NEY MAIA NARARECLAMADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
DECISÃO/MANDADO Vistos, etc.Cuida-se de pedido de desconsideração de personalidade jurídica
formulado pelo autor face o inadimplemento da obrigação e esgotamento dos meios de satisfação da
dívida.Observo, contudo, que não foi observado pela parte o procedimento constante do art. 133 e
seguintes c/c 1.062, todos do CPC, eis que não houve instauração de incidente para processamento do
pedido de desconsideração formulado, não se observando os trâmites legais aplicáveis ao caso.Assim,
indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e determino seja intimado o exequente
parafornecer o endereço atual da parte executada e/ou indicar a existência de bens passíveis de penhora,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (artigo 53, §4º, da lei 9.099/95).Na ausência
de manifestação, certifique-se e após conclusos para arquivamento. Serve a presente decisão como
mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA.Intime-se.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.Belém, 16 de julho de 2019. SHÉRIDA KEILA PACHECO
TEIXEIRA BAUERJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0837850-97.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: D & R COMERCIO
DE JOIAS LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: INGRID SYADEOAB: 23450/PA Participação:
EXECUTADO Nome: ELEONORA PIQUET AMADOR 45884110200Processo nº 0837850-
97.2019.8.14.0301EXEQUENTE: D & R COMERCIO DE JOIAS LTDA - MEEXECUTADO: ELEONORA
PIQUET AMADOR 45884110200 DECISÃO Analisando a petição inicial verifica-se que a presente ação de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL está embasada em um título de crédito, passível de circulação
por endosso, devendo ele vir à juízo em seu respectivo original. Por tal razão, faculto à parte autora
emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, a fim de apresentar na
Secretaria a via original do título de crédito que embasa a presente ação (CPC, art. 425, §2º), sob pena de
indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma legal.Intime-
se.Certifique-se acerca do depósito. Caso a parte não deposite o documento no prazo determinado,
conclusos para arquivamento.Caso seja feito o depósito, determino:1 ? Cite-se o executado, para que
pague o valor da dívida, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC). Certifique o sr. secretário se houve o
pagamento. Em caso negativo, proceda-se ao bloqueio de valores para garantia do juízo, mediante
consulta ao BACENJUD (ENUNCIADO 147 do FONAJE ? A constrição eletrônica de bens e valores
poderá ser determinada de ofício pelo juiz, considerando-se o princípio da máxima efetividade da
execução e a preferência legal pela penhora em dinheiro.O bloqueio on-line de numerários será
considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o
devedor da constrição (Enunciado n° 93 do FONAJE).2 ?Caso a penhora viaBacenJudse mostre infrutífera
ou insuficiente e o crédito perseguido seja em valor compatível com o bem a ser constrito,proceda-se à
tentativa de bloqueio de veículos via sistema RENAJUD (art. 835, IV), com anotação de vedação à
transferência, caso seja de propriedade da parte executada.3 ?Havendo o bloqueio positivo desse bem,
lavre-se penhora por termo nos autos (art. 845, §1º, do CPC) e uma vez formalizada a penhora dela
deverá ser intimado o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal.4 ? Não sendo o caso
de bloqueio via RENAJUD ou após realizada a diligência não sejam encontrados veículos, expeça-se
imediatamente mandado de penhorapara a garantia da dívida (art. 829, §1º, CPC). Caso o oficial de justiça
constate que o executado não reside no imóvel, não sendo possível localizá-lo, ou que não há bens
penhoráveis suficientes para a garantia do juízo no endereço indicado para penhora, a secretaria deverá
intimar a parte exequente para indicação do atual endereço da parte executada e/ou bens passíveis de
penhora, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo, com fundamento no disposto no artigo
53, §4º, da lei 9099/95.5 ? Realizada a penhora (de valores ou de bens), intimem-se as partes a
comparecer à audiência de conciliação, a ser designada por este juízo (art. 53, § 1º, da Lei dos Juizados
Especiais), oportunidade em que o executado poderá oferecer embargos ou impugnação, por escrito ou
oralmente. Intime-se. Cumpra-se, sob as penas e na forma da lei. Belém, 16 de julho de 2019. TANIA
BATISTELLOJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0837880-35.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARCELO
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AFONSO DE SOUZA MATOS Participação: ADVOGADO Nome: GLEUCE DE SOUZA LINOOAB:
10194/PA Participação: RECLAMADO Nome: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/APODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMRua Roberto
Camelier, 570 ? Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br Processo nº 0837880-
35.2019.8.14.0301RECLAMANTE: MARCELO AFONSO DE SOUZA MATOSRECLAMADO: NET
SERVICOS DE COMUNICACAO S/A DECISÃO/MANDADO Vistos, etc.O reclamante alega que vem
recebendo cobranças, em razão da dívida descrita na inicial (relativa a serviço Net TV), a qual aduz ser
indevida, eis que nunca teria contratado referido serviço, motivo pelo qual requer a concessão de tutela
provisória de urgência para que a reclamada se abstenha de inscrever seu nome junto aos cadastros
restritivos de crédito em virtude dos débitos questionados.Inicialmente, impende ressaltar que se trata de
ação que visa obtenção de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, regida
pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a prova da existência de uma relação
contratual e de uma dívida dela decorrente, incumbe à Requerida, o que se possibilita, mediante a
inversão do ônus probatório. Exigir que o autor faça prova de algo que não existe (e que teria dado origem
ao débito) seria o equivalente a negar-lhe, de antemão, a prestação jurisdicional, dado que se trata de
prova impossível. Ademais, a parte Autora encontra-se em posição de hipossuficiência, em relação ao
ônus probatório, pois somente a parte adversa poderia demonstrar que o vínculo contratual, que deu
ensejo à cobrança, se reveste de legalidade. Importa, pois, adotar a regra da inversão do ônus da prova
(art.6º, VIII, do CDC), quanto à existência e legalidade da dívida, tendo em vista a maior facilidade da parte
demandada em produzir essa prova (art. 373, § 1º, do CPC). Diante do exposto, com base nas normas
protetivas dos direitos do consumidor, em especial as contidas os artigos 4º, I, e 6º, VIII, ambos do CDC,
promovo a inversão do ônus da prova quanto à existência do débito. Passando à análise do pedido liminar,
a concessão de tutela provisória de urgência exige a conjugação de uma série de elementos, dada a
peculiaridade em que é concedida, qual seja, sem a oitiva prévia da outra parte, mitigando-se a
obrigatoriedade de observância do princípio do contraditório (art. 300, § 2º do CPC). Assim, recomenda-se
prudência no manejo deste instrumento, a fim de evitar a imposição de medidas que venham a causar
prejuízos à outra parte, que sequer foi citada nos autos. Por outro lado, a antecipação de tutela configura-
se como uma medida que reflete a necessidade imediata de atuação do Poder Judiciário frente a uma
situação de grave urgência, de modo a evitar a ocorrência de maiores danos à parte que a requereu.
Portanto, a atividade do magistrado, em tais casos, é a de buscar um equilíbrio entre os interesses em
jogo, e verificar, ainda que em uma análise perfunctória, os virtuais riscos, existentes diante da concessão
ou não da medida liminar. Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência encontram-se
descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual determina a conjugação dos seguintes
elementos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris); e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (periculum in mora).Há, ainda, o requisito negativo previsto no art. 300, § 3º, qual seja, a
inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, verifica-se que os
requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida foram preenchidos.Os documentos
juntados aos autos são suficientes para convencer o juízo da plausibilidade fática e jurídica das alegações
da parte Reclamante.Restaram demonstradas as cobranças realizadas pela ré a despeito da ausência de
contratação do serviço pelo autor, restou demonstrada a tentativa de resolução administrativa do litígio
(conforme diversos protocolos anexados na inicial), bem como restou preenchido o requisito do perigo da
demora, eis que a ausência de pagamento regular das faturas questionadas pode dar causa à negativação
do nome do autor junto aos cadastros de inadimplementes.Ressalte-se que a concessão da tutela liminar
pretendida não traz risco algum à Requerida, nem resulta em medida irreversível. Logo, caso as
Requeridas logrem êxito em demonstrar a legalidade e a existência da dívida, nada obstará que se
promova a cobrança do débito e a eventual inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de
crédito. De outra parte, a não concessão da tutela importará, certamente, em prejuízos para a parte
Reclamante, em razão possibilidade de restrição de acesso ao crédito.Desse modo,DEFIRO a TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada e determino que a Reclamada se abstenha deinscrever o nome
do autor em quaisquer cadastros de inadimplentes, apenas no que se refere à cobrança relativa ao serviço
NET TV, o qual está sendo questionado na presente demanda, sob pena de multa que arbitro em R$-
3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento da presente determinação.A multa ora arbitrada se
aplica sem prejuízo de posterior alteração no valor/periodicidade, com fulcro no art. 537, § 1º, I, do Código
de Processo Civil, caso venha a se mostrar insuficiente ou excessiva. No mais,cite-se a(o) ré (u)
supracitada (o), para responder aos atos e termos da ação proposta perante esta 4ª Vara do Juizado
Especial Cível de Belém, cuja cópia da inicial segue em anexo e deste fica fazendo parte integrante.
Intimem-se as partes para comparecerem à audiênciade conciliação, já designada para o dia 03/09/2019,
às 09:00 h, neste juizado,ficando advertidas de que:1. Deverão comparecer devidamente identificadas,
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sendo desnecessária a presença de testemunhas na audiência desta data.2. A ausência do reclamado
importará na presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante na inicial - revelia - conforme
art. 20 da lei 9.099/95.O não comparecimento do reclamante acarretará a extinção do feito, nos termos do
art. 51, inc. I, da Lei dos Juizados Especiais, com a sua condenação ao pagamento de custas processuais
(art. 51, § 2º, da lei 9.099/95).4.Não havendo acordo, a audiência de instrução e julgamento será
designada, ocasião em que o reclamado poderá apresentar defesa e/ou pedido contraposto, trazer prova e
até três testemunhas (cuja intimação, em caráter excepcional, poderá requerer até cinco dias antes da
audiência), se quiser.5. As partes deverão comunicar a este juízo a mudança de endereço, ocorrida no
curso do processo, sob pena de serem consideradas como válidas as intimações enviadas ao endereço
anterior, constante dos autos (art. 19, e § 2º, da lei 9.099/95).6. Nas causas em que for atribuído valor
econômico superior a vinte salários mínimos, a assistência da parte por advogado será obrigatória (art. 9º
da Lei 9.099/95). Em se tratando de causa que versa a respeito de relação de consumo, promovo a
inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no artigo 6°, VIII, do CDC.Serve a presente decisão
como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA.Cite-
se.Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.Belém, 16 de julho de 2019. TANIA
BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0837426-55.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: MARCIO JOSE
FARIAS GOLDIM Participação: ADVOGADO Nome: OTAVIO DE SOUSA DE ARAUJOOAB: 23982/PA
Participação: EXECUTADO Nome: BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - MEPODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMRua Roberto
Camelier, 570 ? Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br Processo nº 0837426-
55.2019.8.14.0301EXEQUENTE: MARCIO JOSE FARIAS GOLDIMEXECUTADO: BUILDING SERVICOS
DE ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO/MANDADOVistos,etc.Intime-se a parte exequente para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o título que pretende executar na presente demanda, sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do art. 801 do CPC. Serve o presente despacho como mandado, nos
termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA.Intime-se. Cumpra-se na
forma e sob as penas da lei.Belém, 15 de julho de 2019. TANIA BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800641-72.2016.8.14.0601 Participação: EXEQUENTE Nome: SELLMO
NAZARENO DOS SANTOS SARQUIS Participação: ADVOGADO Nome: SOTER OLIVEIRA
SARQUISOAB: 2814/PA Participação: EXECUTADO Nome: ELIEGE BATISTA DE MELO AZEDOPODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMRua Roberto
Camelier, 570 ? Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br Processo nº 0800641-
72.2016.8.14.0601EXEQUENTE: SELLMO NAZARENO DOS SANTOS SARQUISEXECUTADO: ELIEGE
BATISTA DE MELO AZEDO DESPACHO/MANDADOVistos,etc.Diante da manifestação da parte, dando
conta de que o acordo firmado entre as partes e homologado por este juízo está sendo cumprido
regularmente, arquive-se o processo, sem prejuízo de posterior desarquivamento, acaso requerido pelo
credor, em razão de inadimplemento da parte contrária.Serve o presente despacho como mandado, nos
termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA.Intime-se. Cumpra-se na
forma e sob as penas da lei.Belém, 15 de julho de 2019. TANIA BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0000985-23.2015.8.14.0601 Participação: EXEQUENTE Nome: LUIZ FERNANDO
FIGUEIREDO VIEIRA Participação: ADVOGADO Nome: FLUVIA MORAES PACHECOOAB: 021887/PA
Participação: ADVOGADO Nome: DAMARIS PRISCILA LOBATO DE SOUSAOAB: 22014/PA
Participação: ADVOGADO Nome: LUCIANA SERRAO PANTOJAOAB: 24366 Participação: EXECUTADO
Nome: JOAO BERCHMANS DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE LUIZ MESSIAS
SALESOAB: 6150-A/PAProcesso nº 0000985-23.2015.8.14.0601EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO
FIGUEIREDO VIEIRAEXECUTADO: JOAO BERCHMANS DE OLIVEIRA DECISÃO/MANDADO Vistos,
etc.Acolho o pedido do exequente.Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do débito no
prazo de cinco dias. Após, determino:1) Uma vez já transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, e, considerando a preferência legal pela penhora de dinheiro em espécie ou em
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depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, do CPC) e que a constrição eletrônica de bens
e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz (ENUNCIADO nº 147 do FONAJE), venham-me os
autos conclusos para tentativa de bloqueiode valores via BacenJud para integral segurança do juízo da
execução - condição para a oposição dos embargos ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora
para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial" -
Enunciado nº 117 do FONAJE). 2) Ocorrendo o bloqueio do valor integral do débito, intime-se a executada
para, querendo, apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
intimação (Enunciado nº 142 do FONAJE). 3) Caso a penhora viaBacenJudse mostre infrutífera ou
insuficiente e o crédito perseguido seja em valor compatível com o bem a ser constrito,proceda-se à
tentativa de bloqueio de veículos via sistema RENAJUD (art. 835, IV), com anotação de vedação à
transferência, caso seja de propriedade da parte executada.4) Havendo o bloqueio positivo desse bem,
lavre-se penhora por termo nos autos (art. 845, §1º, do CPC) e uma vez formalizada a penhora dela
deverá ser intimado o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal. 5) Não sendo o caso
de bloqueio via RENAJUD ou após realizada a diligência não sejam encontrados veículos, intime-se o
exequente para indicar bens à penhora sob pena de extinção do feito. Serve a presente decisão como
mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA. Intime-se.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.Belém, 16 de julho de 2019. TANIA BATISTELLOJuíza de
Direito 

 
 
 
Número do processo: 0837544-31.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: PEDRO
FERNANDES PAGNO Participação: ADVOGADO Nome: AUGUSTO RAONNY NASCIMENTO
PRAXEDESOAB: 26647/PA Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A-
CelpaPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
BELÉMRua Roberto Camelier, 570 ? Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br
Processo nº 0837544-31.2019.8.14.0301RECLAMANTE: PEDRO FERNANDES PAGNORECLAMADO:
CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A- CELPA DECISÃO/MANDADO Vistos, etc.Trata-se de pedido de
antecipação dos efeitos da tutela no sentido de que seja suspensa fatura de energia elétrica, a qual o autor
considera indevida, de modo que a requerida não negative seu nome nem suspenda seu fornecimento de
energia.A concessão de tutela provisória de urgência exige a conjugação de uma série de elementos,
dada a peculiaridade em que é concedida, qual seja, sem a oitiva prévia da outra parte, mitigando-se a
obrigatoriedade de observância do princípio do contraditório (art. 300, § 2º do CPC).Assim, recomenda-se
prudência no manejo deste instrumento, a fim de evitar a imposição de medidas que venham a causar
prejuízos à outra parte, que sequer foi citada nos autos.Por outro lado, a antecipação de tutela configura-
se como uma medida que reflete a necessidade imediata de atuação do Poder Judiciário frente a uma
situação de grave urgência, de modo a evitar a ocorrência de maiores danos à parte que a
requereu.Portanto, a atividade do magistrado, em casos tais, é a de buscar um equilíbrio entre os
interesses em jogo, e verificar, ainda que em uma análise perfunctória, os virtuais riscos, existentes diante
da concessão ou não da medida liminar.Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
encontram-se descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual determina a conjugação dos
seguintes elementos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris); e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora).Há, ainda, o requisito negativo previsto no art. 300, § 3º,
qual seja, a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.No presente caso, entendo
que o pedido preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida.A
privação ao acesso a um serviço público essencial, tal qual o de energia elétrica somente é admitida de
forma excepcional, sob pena de configuração de constrangimento indevido ao consumidor, dada a
gravidade do meio de cobrança, utilizado pela empresa, fornecedora do serviço.No caso em tela, trata-se
de uma cobrança de consumo não registrado (CNR) que demanda procedimento específico e rigoroso em
sua apuração, envolvendo necessariamente a participação do consumidor, o que se mostra questionável a
partir da contestação da fatura sucedida pela propositura da presente ação.Trata-se, ademais, de valor
apurado de forma unilateral pela ré.Destaque-se que ainda que o montante seja devido em razão de
eventual diferença de consumo apurado a menor, fere a razoabilidade a forma de cobrança imposta pela
reclamada ? de uma única vez -, o que coloca o usuário ? consumidor ? em posição de extrema
vulnerabilidade.A ré, que presta e fiscaliza o serviço, deve demonstrar que a cobrança é regular e válida.
Importa, pois, adotar a regra da inversão do ônus da prova (art.6º, VIII, do CDC), quanto à existência e
legalidade da dívida, tendo em vista a maior facilidade da parte demandada em produzir essa prova.Diante
do exposto, com base nas normas protetivas dos direitos do consumidor, em especial as contidas os
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artigos 4º, I, e 6º, VIII, ambos do CDC, promovo a inversão do ônus da prova quanto à existência do
débito.Portanto, os documentos juntados aos autos são suficientes para convencer o juízo da
probabilidade do direito da parte reclamante.Ressalte-se que o deferimento do pedido de concessão desta
liminar, também atende ao requisito da reversibilidade da medida, conforme comando contido no artigo
300, §3º, do CPC, pois ao final do processo poderá vir a ser considerada como válida a cobrança ora
realizada pela requerida, momento a partir do qual a concessionária poderá adotar as medidas legais que
reputar convenientes ao caso, inclusive, o corte de energia elétrica.Desse modo,DEFIRO a TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar quea parte requerida suspendaa
cobrançadafatura de CNR 02/2018 (no valor de R$-17.575,77 e vencimento para 30/05/2018),até ulterior
decisão do juízo, tão somente para: a) não negativar o nome do reclamante em órgãos de restrição ao
crédito em virtude desta cobrança, sob pena de multa que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em caso de descumprimento à presente determinação. Caso o apontamento negativo já tenha sido feito, a
ré promova a exclusão deste no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$-200,00
(duzentos reais). Esta multa fica limitada a princípio a R$-2.000,00 (dois mil reais);b) não suspender o
fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do Reclamante (conta contrato 1326317),em
virtude unicamente desta cobrança,sob pena de multa que arbitro no valor de R$-5.000,00 (cinco mil
reais). Caso o serviço já esteja suspenso em virtude desta cobrança, a ré promova sua reativação em até
24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária que arbitro em R$-500,00 (quinhentos reais). Esta
multa fica limitada a princípio a R$-5.000,00 (cinco mil reais).As multas se aplicam sem prejuízo de
posterior alteração no seu valor/periodicidade.No mais,cite-se a(o) ré (u) supracitada (o), para responder
aos atos e termos da ação proposta perante esta 4ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, cuja cópia
da inicial segue em anexo e deste fica fazendo parte integrante.Intimem-se as partes para comparecerem
à audiência de conciliação,já designada para 02/09/2019, às 09:00h, ficando advertidas de que: 1.
Deverão comparecer devidamente identificadas, sendo desnecessária a presença de testemunhas na
audiência desta data. 2. A ausência do reclamado importará na presunção de veracidade dos fatos
alegados pela reclamante na inicial - revelia - conforme art. 20 da lei 9.099/95. 3. O não comparecimento
do reclamante acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei dos Juizados Especiais,
com a sua condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, § 2º, da lei 9.099/95). 4. Não
havendo acordo, a audiência de instrução e julgamento será designada, ocasião em que o reclamado
poderá apresentar defesa e/ou pedido contraposto, trazer prova e até três testemunhas (cuja intimação,
em caráter excepcional, poderá requerer até cinco dias antes da audiência), se quiser. 5. As partes
deverão comunicar a este juízo a mudança de endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de
serem consideradas como válidas as intimações enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art.
19, e § 2º, da lei 9.099/95). 6. Nas causas em que for atribuído valor econômico superior a vinte salários
mínimos, a assistência da parte por advogado será obrigatória (art. 9º da Lei 9.099/95). Serve a presente
decisão como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB
?TJE/PA.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.Belém, 15 de julho de 2019. TANIA
BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800278-85.2016.8.14.0601 Participação: RECLAMANTE Nome: MARINETH
OLIVEIRA TEIXEIRA Participação: ADVOGADO Nome: WANDERSON FERREIRA MACHADOOAB:
17474/PA Participação: RECLAMADO Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A Participação: ADVOGADO
Nome: ELADIO MIRANDA LIMAOAB: 86235/RJPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMRua Roberto Camelier, 570 ? Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101.
Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br PROCESSO Nº0800278-85.2016.8.14.0601RECLAMANTE: MARINETH
OLIVEIRA TEIXEIRARECLAMADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A SENTENÇAVistos, etc.Cuida-se de
cumprimento de sentença promovida pela Exequente em face da Executada, hoje em recuperação
judicial.Inicialmente, chamo o processo à ordem para tornar sem efeito a decisão que deu início ao
cumprimento de sentença em face da recuperanda, eis que tal pedido não pode ser processado em sede
de juizados especiais.Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 os créditos que estão submetidos ao plano
de recuperação judicial são aqueles constituídos até a data do pedido do benefício legal, sendo que o
entendimento do c. STJ é o de que o prosseguimento de execuções individuais fora do juízo em que
tramita a recuperação pode prejudicar o plano de recuperação da empresa.Considerando a decisão
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital - RJ, nos autos do processo de nº
0203711-65.2016.8.19.0001, homologando o plano de recuperação judicial para as empresas do Grupo
Oi, do qual faz parte a empresa Executada, e a necessidade de habilitação retardatária dos créditos
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perseguidos na presente demanda no próprio processo que trata da recuperação da empresa, conforme
procedimento constante da Lei nº 11.101/05, entendo que o presente cumprimento de sentença não pode
prosseguir neste juízo.Em outras palavras, o crédito buscado na presente demanda deve ser pago na
forma do plano de recuperação judicial e uma vez sendo vedada ao juízo da execução a prática de
quaisquer atos de constrição judicial sobre o patrimônio da empresa recuperanda, desconstituo a penhora
de valores eventualmente realizada nos autos, ficando desde já autorizada a expedição de alvará em favor
da executada para levantamento dos valores penhorados nos autos, se for o caso.Ademais, há orientação
jurisprudencial aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais que trata especificamente sobre a
circunstância do prosseguimento de ação em face de empresas que se encontram em recuperação judicial
somente até a constituição do título executivo judicial, qual seja, oEnunciado nº 51 do FONAJE, o qual
preceitua que: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação
extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para
constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno,
pela via própria (nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Assim, outro caminho não há a trilhar senão o
da extinção do feito para que a parte possa habilitar seu crédito no juízo universal da recuperação
judicial.Por fim, destaco que no âmbito dos Juizados Especiais, é desnecessária a prévia intimação
pessoal das partes antes da extinção do feito (artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95).Isto posto,julgo extinto o
cumprimento de sentençacom fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE.Diante das orientações do
juízo da recuperação judicial contidas no Ofício Circular nº 91/2018-GP, determino à Secretaria Judicial
seja procedido aos cálculos para apuração do crédito em favor da parte credora, cujo montante deverá ser
atualizado até 20.06.2016 e, após, fica autorizada expedição decertidão de crédito em favor da parte
Exequente, acaso requerida, para fins de habilitação junto ao juízo competente. Havendo valores
bloqueados ou depositados nos autos, fica autorizada sua devolução à executada mediante expedição de
alvará a ser agendado na secretaria deste juízo.Transitada em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Belém/PA, 11 de julho de 2019.TANIA BATISTELLO Juíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0837075-82.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: BIBIANE
MONTEIRO DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLAOAB:
016976/PA Participação: RECLAMADO Nome: ADRIANNA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA
SILVAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
BELÉMRua Roberto Camelier, 570 ? Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br
Processo nº 0837075-82.2019.8.14.0301RECLAMANTE: BIBIANE MONTEIRO DA SILVARECLAMADO:
ADRIANNA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO/MANDADO Vistos, etc.Trata-se de
pedido de tutela antecipada pretendido pelo autor, no sentido de que a ré seja compelida a realizar a
transferência do veículo objeto da demanda, bem como das multas e seus respectivos pontos para a CNH
do réu ou de quem ele indicar, além da transferência da dívida para seu nome. Alternativamente, requer
seja determinada a busca e apreensão do veículo.A concessão de tutela provisória de urgência exige a
conjugação de uma série de elementos, dada a peculiaridade em que é concedida, qual seja, sem a oitiva
prévia da outra parte, mitigando-se a obrigatoriedade de observância do princípio do contraditório (art. 300,
§ 2º do CPC).Assim, recomenda-se prudência no manejo deste instrumento, a fim de evitar a imposição de
medidas que venham a causar prejuízos à outra parte, que sequer foi citada nos autos.Por outro lado, a
antecipação de tutela configura-se como uma medida que reflete a necessidade imediata de atuação do
Poder Judiciário frente a uma situação de grave urgência, de modo a evitar a ocorrência de maiores danos
à parte que a requereu.Portanto, a atividade do magistrado, em casos tais, é a de buscar um equilíbrio
entre os interesses em jogo, e verificar, ainda que em uma análise perfunctória, os virtuais riscos,
existentes diante da concessão ou não da medida liminar. Os requisitos para a concessão da tutela
provisória de urgência encontram-se descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual determina a
conjugação dos seguintes elementos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris); e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).Há, ainda, o requisito negativo previsto no art. 300,
§ 3º, qual seja, a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso,
observo que a petição inicial não preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada
pretendida.Em que pese as alegações da parte reclamante, entendo que não restaram preenchidos os
requisitos necessários a concessão da liminar pretendida.A autora não comprovou ter realizado a
necessária comunicação da venda do veículo ao DETRAN, não atendendo, portanto, a norma constante
do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.Como não houve esta comunicação pelo reclamante (na
ausência de prova neste sentido, conclui-se que não foi feita), entendo que, a princípio, houve a assunção
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de um risco por parte da autora/vendedora.Ademais, considero, em uma análise preliminar dos fatos, que
os pedidos do modo como formuladosse confundem com o próprio mérito da demanda, eis que sua
concessão implicaria no esgotamento dos pedidos feitos à título de obrigação de fazer.A obrigação
requerida deve ser precedida de instrução probatória, na qual se oportunizem o contraditório e a ampla
defesa, garantias constitucionais, sob pena de afronta ao devido processo legal.Apenas após sentença
condenatória poder-se-ia exigir do requerido as obrigações pleiteadas pelo demandante.Em suma,
entendo, a princípio, que aautora contribuiu para o evento relatado na exordial, pois não adotou a cautelas
devida ao transferir o veículo a terceiro, não preenchendo, assim, requisito indispensável a concessão da
tutela (probabilidade do direito).Assim,nãoconcedoa TUTELA ANTECIPADA, por não estarem presentes
os requisitos legais. No mais,cite-se a (o) ré (u) supracitada (o), para responder aos atos e termos da ação
proposta perante esta 4ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, cuja cópia da inicial segue em anexo e
deste fica fazendo parte integrante. Intimem-se as partes para comparecerem à audiênciade conciliação,
já designada para o dia 29/08/2019, às 09:00h, neste juizado,ficando advertidas de que:1. Deverão
comparecer devidamente identificadas, sendo desnecessária a presença de testemunhas na audiência
desta data. 2. A ausência do reclamado importará na presunção de veracidade dos fatos alegados pela
reclamante na inicial - revelia - conforme art. 20 da lei 9.099/95. 3. O não comparecimento do reclamante
acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei dos Juizados Especiais, com a sua
condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, § 2º, da lei 9.099/95). 4. Não havendo acordo,
a audiência de instrução e julgamento será designada, ocasião em que o reclamado poderá apresentar
defesa e/ou pedido contraposto, trazer prova e até três testemunhas (cuja intimação, em caráter
excepcional, poderá requerer até cinco dias antes da audiência), se quiser. 5. As partes deverão
comunicar a este juízo a mudança de endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem
consideradas como válidas as intimações enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art. 19, e §
2º, da lei 9.099/95). 6. Nas causas em que for atribuído valor econômico superior a vinte salários mínimos,
a assistência da parte por advogado será obrigatória (art. 9º da Lei 9.099/95). Serve a presente decisão
como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA.Cite-
se.Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.Belém, 11 de julho de 2019. TANIA
BATISTELLOJuíza de Direito 
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Número do processo: 0828453-14.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: QUEIROZ BESSA &
CIA LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: VICTOR JOSE CARVALHO DE PINHO
MORGADOOAB: 27937/PA Participação: EXECUTADO Nome: ANA CLAUDIA DOS SANTOS PODER
JUDICIARIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Av. José Bonifácio, 1177, São Brás, Belém, PATelefone: 3229-0869/3229-5175 0828453-
14.2019.8.14.0301 EXEQUENTE: QUEIROZ BESSA & CIA LTDA - ME EXECUTADO: ANA CLAUDIA
DOS SANTOS ATO ORDINATÓRIO Eu, Elvira Bezerra, Diretora de Secretaria da 5º Vara do Juizado
Especial Cível, por determinação legal, etc. CERTIFICO que não houve Citação da Parte Demandada
como se afere na certidão do oficial de justiça e com base no art. 1º, §2º, I do Provimento 006/2006 da
CJRMB, intime-se a Parte Exequente para se manifestar em cinco dias. O referido é verdade e dou fé.
Belém(Pa.), 16 de julho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0829399-83.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ARACELI SIMOES
SIMOES Participação: ADVOGADO Nome: THAIS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDAOAB: 23942/PA
Participação: RECLAMADO Nome: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Participação: ADVOGADO Nome:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUESOAB: 15201/PAPROCESSO Nº0829399-83.2019.8.14.0301
RECLAMANTE: ARACELI SIMOES SIMOESRECLAMADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Nome:
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDEEndereço: Avenida Generalíssimo Deodoro, 833, Umarizal, BELéM -
PA - CEP: 66050-160 DECISÃO/MANDADOA parte Reclamada apresentou pedido de reconsideração da
decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência manejado pela parte Reclamante no feito, no
sentido de que a Reclamada autorizasse a realização do exame Angiotomografia das Coronárias com
Contraste pela Autora, sob pena de multas diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao
valor deR$ 10.000,00 (dez mil reais).Sustenta a sua não obrigatoriedade em fornecer os
procedimentos/tratamentos solicitados, ou seja, não há probabilidade de direito, um dos requisitos
essenciais à sua concessão.É o breve relatório. Decido.Analisando os autos, entendo correta a decisão
que deferiu o pleito liminar, visto que presentes, em exame de cognição sumária, os requisitos para
concessão da supracitada medida pleiteada na ação.Ressalto que a concessão da tutela de urgência é
medida excepcional e não regra a ser seguida, motivo pelo qual deve-se constatar o preenchimento das
condições legais previstas no artigo 300 do CPC, o que para este Juízo, em análise inicial, restou
demonstrado nos presentes autos, consoante fundamentação esposada na decisão ora vergastada.Posto
isto, mantenho a decisão liminar, pelos seus próprios fundamentos.Intimem-se as partes.Cumpra-se
expedindo-se o que for necessário.Após, aguarde-se a audiência designada na lide.Serve a presente
decisão como mandado,nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB ?
TJE/PA. Belém, PA, 16 de julho de 2019. TANIA BATISTELLO Juíza de Direito Titular da 5ª Vara do JEC
da Capital.  
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Número do processo: 0800012-16.2016.8.14.0305 Participação: EXEQUENTE Nome: IZABEL MASSU
OLIVEIRA PEDROSA Participação: ADVOGADO Nome: NARA PEDROSA AQUINOOAB: 23203/PA
Participação: ADVOGADO Nome: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO FILHOOAB: 19449/PA
Participação: EXECUTADO Nome: JOAO CARLOS MARTINS MIRANDA Participação: ADVOGADO
Nome: NILTON RODNEY DA SILVA SOUZAOAB: 55Processo n. 0800012-16.2016.8.14.0305 DECISÃOO
demandado interpôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo com espeque no art.
48, da Lei n. 9.099/95, alegando omissão na sentença em razão da ausência de manifestação sobre o
envio de ofício ao TRT com o intuito de buscar créditos em nome do executado a fim de serem revertidos
em favor do exequente. Requer ainda a inscrição do executado no cadastro dos inadimplentes através do
sistema SERASAJUD.Observa-se que os embargos foram protocolizados dentro do prazo legal a que se
refere o artigo 49 da lei 9099/95.É sabido que os embargos de declaração correspondem a um recurso
destinado a requerer ao juiz ou tribunal prolator da sentença ou acórdão que elucide a obscuridade, afaste
a contradição, supra a omissão ou dissipe a dúvida existente no julgado, conforme dispõe no art. 48 da Lei
n. 9.099/95.Sua existência é um corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pois
os jurisdicionados têm o direito à prestação jurisdicional, que há de ser completa e veiculada através de
decisão que seja clara e fundamentada. Assim se propõem os embargos como recurso à tarefa de
esclarecer ou integrar o pronunciamento impugnado.Por obscuridade entende-se a falta de clareza na
redação do julgado, o que implica na dificuldade de se subtrair à verdadeira inteligência ou exata
interpretação, isto é, quando a decisão é enigmática, ambígua.A contradição consiste na incerteza que os
termos da decisão acarretam, resultando em dificuldades para seu cumprimento, ou quando apresenta
proposições entre si inconciliáveis.A omissão dá-se quando o julgado deixa de se manifestar acerca de
ponto, ou questão, que deveria ter sido dirimida, podendo aparecer na fundamentação ou na parte
dispositiva do julgado.Passamos à análise dos pedidos.Em verdade, trata-se de inconformismo com os
termos da sentença eis que esta extinguira processo executivo.A omissão alegada sobre a ausência de
manifestação no que tange ao pedido de envio de ofício ao TRT ? Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região ? para que aquele órgão informasse sobre processos que correm contra o executado, não há que
prosperar. Primeiro por não haver qualquer informação nas certidões expedidas pelo oficial de justiça
sobre a existência de processos trabalhistas com possíveis créditos em favor do executado. Ademais, o
próprio exequente não trouxe qualquer documento que justifique tal diligência. Assim, não há razão para
que seja expedido tal ofício.Quanto ao pedido inscrição do executado no cadastro dos inadimplentes
através de sistema judicial vinculado ao SERASA, o art. 517, §1º do CPC indica ser responsabilidade do
exequente, munido de carta de crédito, o pedido de protesto ou negativação.Assim, recebo os presentes
embargos e rejeito-os mantendo integralmente os demais termos da sentença.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Belém,15 de julho de 2019 JUIZ ASSINANDO DIGITALMENTE ec  

 
 
 
Número do processo: 0832664-64.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: LUIS ROBERTO
DE SOUZA SA Participação: RECLAMADO Nome: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: NEYMILSON CARLOS JARDIMOAB:
0544PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ6ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVELC E R T I D Ã
O Certifico, de acordo com as atribuições que me são conferidas por lei, que o Recurso interposto
encontra-se tempestivo com pedido de justiça gratuita. Assim, nos termos do §2º do art. 42, a parte
recorrida será intimada para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 dias. Dou fé. Belém, 16 de julho de
2019 Secretaria da 6ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0847787-68.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: JORGE LUIZ
BARBOSA PIRES Participação: ADVOGADO Nome: SONIA HAGE AMARO PINGARILHOOAB:
001601/PA Participação: RECLAMADO Nome: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA
Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO TURBINO NEVESOAB: 12454/O/MT Participação:
ADVOGADO Nome: JOAO PAULO MORESCHIOAB: 11686/O/MTProcesso nº0847787-68.2018.814.0301
SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38,caputda Lei nº 9.099/95.Afasto a preliminar
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de ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida, a própria reclamada confirma que
o reclamante esteve presente no seu estabelecimento por três vezes na tentativa de solucionar o
problema.Sem mais preliminares, reporto-me ao mérito.Aduz o reclamante que foi vítima de fraude, visto
que compareceu na empresa reclamada apenas para solicitar orçamento de duas motos, jamais tendo
concretizado o negócio, porém ao solicitar a isenção do IPVA do seu carro, teve negado devido a
existência de um débito referente a multa e IPVA de uma moto HONDA XRE 300, chassi
9C2ND1110HR100779.Consta nos autos prova de que o reclamante possuía um débito no valor de
R$281,01 referente a HONDA XRE 300, chassi 9C2ND1110HR100779, o qual foi pago em 19/07/18.O
reclamante faz prova de que a data limite para licenciar o seu veículo, utilizado como táxi, fiat/weekend
adventure ano 2016, placa QDB0266, era de 13/07/18, sendo que somente efetuou o seu licenciamento
em 20/07/18, após o pagamento da dívida existente referente a HONDA XRE 300, chassi
9C2ND1110HR100779.Considerando que o reclamante possuía data limite para licenciar o seu veículo em
13/07/18 e o documento do seu veículo somente foi emitido em 23/07/18 (id5827913-pág.3), o reclamante
ficou impossibilitado de rodar com o seu carro pelo período de 14/07/18 à 22/07/18, ou seja, 09
dias.Saliento que o próprio documento do veículo comprova que o mesmo é utilizado como meio de
trabalho do reclamante, o qual é taxista, bem como há provas de que a renda diária do reclamante é de
R$190,00 (id5827908 ? pág.1).A reclamada alega que não realizou qualquer contrato indevido referente a
moto HONDA XRE 300, chassi 9C2ND1110HR100779, que o fez diante da solicitação do reclamante o
qual não solicitou apenas orçamento das motos indicadas na exordial.Afirma a reclamada que o
reclamante solicitou a compra das motos e após o faturamento e emissão dos contratos de financiamento
desistiu das compras, tendo as motos retornado ao estoque da loja.Compulsando os documentos
apresentados pela reclamada, verifico que nenhum possui a assinatura do reclamante, inexiste provas nos
autos de que o reclamante não tenha ido à loja apenas solicitar o orçamente, mas sim concretizar um
negócio.Ora, se o reclamante realmente tivesse com a intenção de concretizar o negócio jurídico
consistente na compra das duas motos, caberia a reclamada comprovar que o reclamante fez esta
solicitação, mas assim não procedeu, juntando apenas diversos documentos sem que nenhum esteja
devidamente assinado pelo reclamante.Não há prova nos autos de que o reclamante celebrou um contrato
de compra das motos, bem como não há provas de que desistiu do negócio.Resta comprovado nos autos
que a reclamada gerou duas notas ficais de duas motos em nome do reclamante sem que o mesmo tenha
celebrado qualquer contrato de compra, ou ao mesmo demonstrado a nítida intenção em efetuar a
compra.A simples solicitação de orçamento não gera em uma imediata celebração de contrato de
compra.Cristalina a falha na prestação de serviço da reclamada, a qual, sem autorização do reclamante,
gerou nota fiscal de duas motos em seu nome.Não bastasse o erro da reclamada em geral as notas ficais,
deixou de cancelar uma nota junto a SEFA, gerando encargos indevidos ao reclamante, o qual foi obrigado
a pagar o débito de R$281,01 referente ao IPVA e multa da moto HONDA XRE 300, chassi
9C2ND1110HR100779.O próprio preposto da reclamada confirma, em seu depoimento, que não foi feito o
pedido específico, por parte da reclamada, de cancelar o cadastro junto a SEFA, motivo pelo qual o
reclamante ainda permanecia como proprietário da moto, tendo solicitado o cancelamento somente
quando o reclamante apresentou a documentação, ou seja, após transcorrido mais de 05 meses.Registre-
se, ainda, que o preposto afirmou que o reclamante esteve na loja da reclamada, tentando solucionar o
problema, por três vezes, sendo que a reclamada se restringia a afirmar que o procedimento dependia
apenas da SEFA.Estabelece o art.14 do CDC:?Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
pordefeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:I - o modo de
seu fornecimento;II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;III - a época em que foi
fornecido. (...)? Patente a falha na prestação de serviço da reclamada, a qual emitiu notas fiscais de duas
motos em nome do reclamante sem que este tenha efetivamente celebrado contrato de compra, bem
como por ter deixado de realizar o cancelamento de uma das notas, a qual gerou débito referente a IPVA e
multa, débito este quitado pelo reclamante e não devolvido pela reclamada.Diante da comprovada falha da
reclamada, caberia a ela efetuar o pagamento do débito gerado, mas assim não procedeu, devendo,
portanto, devolver ao reclamante, de forma simples, o valor de R$281,01, devidamente corrigido
monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m., ambos a partir do desembolso, ocorrido em
19/07/18.No tocante àREPARAÇÃO DE LUCROS CESSANTES, cabível pontuar que se referem aos
danos materiais que deixou de receber, razão pela qual, hão de ser expressamente demonstrado nos
autos.O Código Civil brasileiro, assim dispõe sobre a reparação de danos:?Art. 402. Salvo as exceções
expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele
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efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de
dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela
direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.? Para caracterização do pleito, há
necessidade da comprovação dos lucros cessantes ? não bastando afirmar que existiram, deve-se prová-
los. No caso em apreço, há provas de que o reclamante deixou de auferir remuneração financeira em
virtude de não ter realizado o licenciamento do seu veículo em 13/07/18 (data limite) devido a existência
dos débitos gerados pela emissão equivocada da nota fiscal, obtendo a documentação para retornar a
rodar com o seu carro somente em 23/07/18.Provado o impedimento de circular com o seu veículo de
14/07/18 à 22/07/18, bem como provado que aufere renda diária de R$190,00.Assim sendo, cabe a
reclamada pagar ao reclamante o valor de R$1.710,00, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC
e acrescido de juros de 1% a.m., ambos contados da data de 14/07/18.Remanesce a questão do pedido
de dano moral.A reparação do dano moral tem o intuito de indenizar o transtorno, o dissabor, o vexame, a
angústia por que passa um cidadão, diante do comportamento indevido de outrem. O seu fim derradeiro é
preservar o bem maior que uma pessoa honesta pode possuir: a dignidade.No presente caso, estou
convencida de que houve abalo de cunho moral sustentado pela parte autora, o qual teve indevidamente
gerado duas notas fiscais em seu nome referente a suposta compra de motos, sendo que o não
cancelamento das notas fiscais gerou débito o qual o reclamante foi obrigado a pagar para realizar o
licenciamento do seu veículo utilizado como táxi.A simples emissão de notas fiscais sem o devido contrato
de compra e venda assinado pelo reclamante já é suficiente para comprovar o ato abusivo por parte da
Ré.No que tange aoquantum do valor indenizatório do dano moralé certo que o mesmo não pode ser
insignificante para o réu, sendo certo que, em razão da inexistência de critérios objetivos para a sua
quantificação, deve ser arbitrado de acordo com as peculiaridades de cada caso, levando-se em conta a
capacidade econômica do ofensor, as necessidades da vítima, o grau de culpa, a potencialidade e a
extensão do dano causado.É verdade que na fixação desse valor, o magistrado deve agir com moderação,
tendo em vista o proporcional grau de culpa, nível socioeconômico do autor e, ainda, o porte econômico do
réu, orientando-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso.Considerando esses parâmetros, quanto àcapacidade econômica do réu, possui perfeitas condições
para cumprir o pagamento da indenização; quanto aostatus social do requerenterestou substancialmente
esclarecido nos autos, serem pessoa de padrão médio; quanto àpotencialidade do dano, verifico que é
média, evidenciados os danos experimentados; quanto àrepercussão do evento danoso, entendo pela sua
existência, considerando que a fotografia foi publicada em mídia digital de veículo de grande
veiculação.Destarte, reputo comojusta a indenização, o importe deR$-5.000,00 (cinco mil
reais).Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de indenizar,
conforme alhures mencionado.Isto posto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos
iniciaispara:1) Condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor
do reclamante, a título de danos moraiscom correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento
(súmula 362/STJ)e juros de 1% ao mês, a partir da citação.2) Condenar ao pagamento deR$281,01,
devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m., ambos a partir do
desembolso, ocorrido em 19/07/18.3) Condenar ao pagamento deR$1.710,00, devidamente corrigido
monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m., ambos contados da data de 14/07/18,
referente aos lucros cessantes. Com esta decisão, julgo extinto o processo com resolução do mérito, forte
no artigo487, I, do CPC.Sem custas ou honorários nesta instância (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).P.R.I.
Cumpra-se.Passado o prazo recursal sem manifestação, certifique-se e intime-se pessoalmente a parte
autora para, querendo, solicitar o cumprimento voluntário da sentença pela ré conforme determina o art.
513 § 1º do CPC. Havendo valores a pagar, estes podem ser depositados direto em conta bancária, desde
que o Autor consinta ou requeira e informe os dados. Ficam desde já intimadas as partes para que
estejam cientes de que, findo o prazo de cumprimento voluntário, poderá o Juízo desde já proceder à
execução mediante pedido da parte interessada, nos termos do art. 52 e incisos II e IV da LJEC. Havendo
necessidade de levantamento de valores depositados em Juízo, desde já autorizo a expedição de alvará
em nome da parte autora ou de seu patrono devidamente habilitado nos autos desde que na procuração
constem expressamente poderes específicos de dar e receber quitação. Após a expedição de alvará
judicial, arquivem-se os autos.P.R.I.Belém, 15 de julho de 2019 Betânia de Figueiredo Pessoa BatistaJuíza
de Direito, respondendo pela 6ª Vara do JEC BelémJT 

 
 
 
Número do processo: 0827359-65.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: IVANILDE
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ALENCAR GONCALVES Participação: ADVOGADO Nome: MARCOS FABRICIO ALENCAR
GONCALVESOAB: 20118/PA Participação: RECLAMADO Nome: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Participação: ADVOGADO Nome: ANDERSON COSTA RODRIGUESOAB: 9880/PA Participação:
RECLAMADO Nome: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO
Nome: ANDERSON COSTA RODRIGUESOAB: 9880/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ6ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMCERTIDÃOConsiderandoo
retorno dos autos da Turma Recursal, bem como a manifestação da parte autora postulando o
cumprimento de acórdão com memorial de cálculos acostado ao ID 11519734 e seguintes, procedo de
ordem à intimação das promovidas para o cumprimento voluntários das obrigações no prazo legal.Belém,
16 de julho de 2019. Secretaria da 6ª Vara do Juizado Especial Cível 

 
 
 
Número do processo: 0848576-67.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: AMILTON DA
SILVA DIAS Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO EDUARDO CARDOSO DA COSTAOAB:
9083/PA Participação: RECLAMADO Nome: MARCUS VENICIUS SOCORRO SANTOS DO
NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: KHAREN KAROLLINNY SOZINHO DA COSTAOAB:
19588/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ6ª VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMCERTIDÃO De ordem, venho por meio do presente intimar as partes
autora/ré daaudiência Una de Conciliação, Instrução e Julgamentoredesignada para odia 29 de Agosto de
2019, às 09:00 hs,nos autos do processo em epígrafe, nos termos do artigo 19 da Resolução 185/2013 do
CNJ c/c artigo 5º da Lei 11.419/2006.Belém, 16 de julho de 2019Secretaria da 6ª Vara do Juizado Especial
Cível 

 
 
 
Número do processo: 0833269-39.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO DO
CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM BATISTA CAMPOS Participação: ADVOGADO Nome: RAPHAEL
LIMA PINHEIROOAB: 12744/PA Participação: EXECUTADO Nome: MARIA GORETTI DAMASCENO
SANTANASENTENÇA Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
constante no id 11339229, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,
?b? do CPC.Caso haja informação do autor acerca de descumprimento do acordo e requerer a execução
na forma da lei, o feito poderá ser desarquivado.P. R. I e cumpra-se. Após o transito em julgado
ARQUIVE-SE.Sem Custas.Belém, 05 de julho de 2019 Juíza de Direito assinando digitalmenteJT 

 
 
 
Número do processo: 0845547-09.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CLEONICE
PINHEIRO DO NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: RANIER WILLIAM OVERALOAB:
13942/PA Participação: RECLAMADO Nome: ASTEP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL MATOS BARRAOAB: 22251/PA Participação: RECLAMADO
Nome: WHIRLPOOL S.A Participação: ADVOGADO Nome: ALESSANDRA DE ALMEIDA
FIGUEIREDOOAB: 237754Processo n. 0845547-09.2018.814.0301 SENTENÇA Dispensado o relatório,
nos termos do artigo 38, caput da Lei nº 9.099/95.Primeiramente defiro a retificação do polo passivo da
demanda, excluindo-se a BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA e incluindo-se a empresa
WHIRLPOOL S/A CNPJ n.º 59.105.999/0001-86, real demandada pelo reclamante.Claro está nos autos
que a relação estabelecida entre as partes é uma relação jurídica de consumo, regida pela Lei 8.078 de
11/09/1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, que veio disciplinar a defesa do
consumidor, obedecendo aos preceitos constitucionais, notadamente estabelecido no capítulo da ordem
econômica.Tal sistema tem princípios normativos, dentre os quais se invoca o princípio da transparência,
da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, do dever do fornecedor de informar clara e
precisamente os produtos e serviços oferecidos e a proteção do consumidor contra a potencial e efetiva
produção dos danos causados a partir do estabelecimento desta relação de consumo, sendo objetiva e
solidária a tipologia dessa responsabilidade civil.Observa-se que a pretensão deste caso concreto é
indenizatória fundada no vício do produto, tratado no artigo 18 do Código consumerista, pelo qual
respondem todos os participantes da cadeia de produção e de colocação do bem no mercado, desde o
fabricante até o comerciante, que podem ser acionados, apl icando-se o pr incípio da
solidariedade.Registre-se que vício do produto difere do defeito tratado nos artigos 12 e seguintes do
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Código de Defesa do Consumidor, que trata do acidente de consumo e que ultrapassa o mero vício do
produto para atingir o patrimônio jurídico material ou moral da pessoa do consumidor.Portanto, aqui se
cuida vício predicado pelo defei to a ensejar o dever de indenizar.  É o que passo a
examinar.Primeiramente, cabe resolver acerca da responsabilidade da empresa de assistência técnica que
foi acionada,ASTEP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME. Com relação ao tema, entende-se
que empresa de assistência técnica age, a princípio, em nome do fabricante, prestando-lhe serviços para
saneamento do vício, não participando, diretamente, do processo produtivo para aquisição de bens e
serviços, pelo que, diante dos fundamentos desta lide, é parte manifestamente ilegítima para figurar no
pólo passivo. Por conseguinte, o processo com atinência a tal demandada deve ser extinto por falta de
uma das condições da ação.Nesse sentido, o Tribunal do Rio de Janeiro decidiu:?APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. HOME THEATER. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA ESTENDIDA.
NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA, SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DO PRODUTO.
CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR.
QUEBRA DA CONFIANÇA. Legitimidade passiva do fabricante e do fornecedor do produto positivada,
respondendo eles objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em decorrência da
imperfeição de seus produtos e serviços, nos termos do art. 18 do CDC. Ilegitimidade da empresa de
assistência técnica trazida ao polo passivo da demanda, já que sua atividade restringe-se à realização de
reparos que não foram autorizados pela seguradora. A responsabilidade civil do fornecedor de produto
defeituoso independe da comprovação de culpa de qualquer um dos componentes da cadeia de consumo,
porquanto objetiva e elidida apenas se comprovada a excludente do nexo causal. Por se tratar de
responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, inclusive o comerciante, o consumidor pode, à sua
escolha, exercitar a pretensão contra todos ou contra aquele que lhe for mais conveniente. Vício do
produto e falha na prestação do serviço incontroverso. Causa dano moral a resistência injustificada do
fornecedor de bem de consumo durável, em substituir o produto ou devolver o valor do preço pago, em
desrespeito aos direitos do consumidor hipossuficiente, compelido a recorrer ao Poder Judiciário para ter
resguardado direito expressamente previsto em lei. Hipótese que não se amolda ao mero inadimplemento
contratual. Conhecimento dos recursos, parcial provimento do 1º e negativa de seguimento ao 2º.? (TJ-RJ
- APL: 03427294320128190001 RJ 0342729-43.2012.8.19.0001, Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA
SOUZA, Data de Julgamento: 06/09/2013, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação:
26/03/2014 10:49) No entanto, quanto a reclamadaWHIRLPOOL S/Ao processo reúne todas as condições
formais para decisão meritória em relação a fabricante, estando demonstrado que o produto adquirido pela
consumidora apresentou vícios, que impossibilitaram seu uso regular, conforme se vê, pela Ordem de
Serviço. Assim, a fabricante responde pelo vício do produto.Quanto a preliminar de incompetência do juízo
pela necessidade de produção de laudo técnico, a mesma não merece prosperar, na medida em que tal
modalidade de prova se faz despicienda para a análise do caso concreto. Além do que não é toda prova
pericial que goza de complexidade, sendo as simples e informais admitidas por este rito especial, nos
termos do artigo 35 da Lei n. 9099/95. Ademais, nos termos do art.370 do CPC, cumpre ao magistrado
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. No presente caso não se demonstra
necessária a elaboração de prova técnica para apurar a existência de vício no objeto da lide, vez que a
Ordem de Serviço e a permanência do bem na assistência técnica por mais de um ano são capazes de
provar a existência de vício.Ultrapassadas as preliminares, reporto-me ao mérito.Nos autos, claro está que
o produto comercializado apresentou víciodentro do prazo de garantia, haja vista que a reclamante
comprou o produto no dia 10/08/17, tendo acionado a assistência técnica em 12/08/17 com retirada do
produto em 18/08/17, sendo que até a presente data o produto não foi reparado ou substituído.Ora, resta
comprovado nos autos que a autora entregou o freezer à assistência em 10/08/17 e até a presente data
não foi devolvido, bem como não houve a substituição do produto.Para essas situações, existe solução
legal amplamente conhecida que se encontra estampada no parágrafo 1º do artigo 18 do Código de
Defesa do Consumidor,verbis: ?Não sendo o vício sanadono prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma
espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço?.Ora, no
caso em tela a demandante demonstrou que apresentou o produto para saneamento de vício usando a
garantia contratual, que não foi resolvido dentro do prazo descrito no art.18 do CDC.Assim, devido as
reclamadas não terem cumprido com o disposto no art.18 do CDC, devem restituir o valor pago pelo
produto, qual seja, R$1.899,00 corrigido pelo INPC a partir da aquisição, ocorrida em 10/08/17 e acrescido
de juros de 1% a partir da citação (20/08/18).Remanesce a questão do dano moral.Os danos morais são
presumíveis e decorrem da angústia a que se viu submetida a reclamante, a qual adquiriu um produto caro
e se viu impedida de usufruir do bem de forma plena, uma vez que o produto apresentou defeito
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insanável.Observa-se pela experiência comum que a conduta do fornecedor de produtos e serviços que
não obedece aos ditames legais quanto aos direitos do consumidor, notadamente aqueles determinados
na ocorrência de vício do bem, recusando-se a efetivar as alternativas postas à escolha do consumidor
elencadas no parágrafo 1º do artigo 18, causa indignação à pessoa do adquirente ao não ver resolvida
administrativamente a questão, exigindo-lhe o gasto de tempo e energia para ter observado seu direito,
além de outros transtornos.Lembre-se que, na atualidade, tempo e energia humana são bens imateriais
importantes na contextualização da sociedade contemporânea, aspectos essenciais para a sadia
qualidade de vida, vinculados à dignidade humana no meio ambiente do século XXI. Compete, então, ao
Poder Judiciário coibir práticas comerciais atentatórias aos direitos regularmente reconhecidos, buscando
meios para equilibrar a relação jurídica consumerista, que por lei já se presume desnivelada pela
vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor no mercado de consumo, sendo forçoso o
reconhecimento de prática abusiva de certos fornecedores de somente satisfazer o preceito do parágrafo
1º do artigo 18 pela via judicial.Provados estão a conduta ilícita e os danos por esta causados,
estabelecendo o nexo de causalidade, elementos suficientes para a imputação da responsabilidade
objetiva, já que não comprovada nenhuma causa de exclusão.Considerando que a indenização por danos
morais não pode ser auferida como o ressarcimento dos prejuízos materiais, o valor deve ser arbitrado
pelo julgador na forma de compensação, segundo critérios fundados normativamente.Os critérios
adotados por este Juízo são: natureza e intensidade do dano sofrido pela vítima, repercussão no seu meio
social, existência de dolo por parte do ofensor, se a vítima concorreu para a produção do evento danoso,
situação econômico-social das partes, possibilidade do ofensor reincidir na conduta danosa, se o ofensor
cometeu anteriormente o mesmo ato danoso, bem como se praticou voluntariamente atos para diminuir as
conseqüências do gravame.No caso em exame, infere-se não ser prática empresarial da ré a observância
escorreita do parágrafo 1º do artigo 18 da lei consumerista, podendo, assim, atingir número indeterminado
de consumidores com relação a um produto de indiscutível utilização na vida cotidiana.Pelo
exposto,extingue-se o processo com relação à empresaASTEP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA-ME, com fundamento no artigo 487, VI, do Código de Processo Civil, passando-se à resolução de
mérito quanto às outras demandadas.Por assim ser,julgo procedente os pedidos, para:1 - Condenar a
reclamadaarestituir o valor pago pelo produto, qual seja, R$1.899,00 corrigido pelo INPC a partir da
aquisição, ocorrida em 10/08/17 e acrescido de juros de 1% a partir da citação (20/08/18).2 - Condenar a
reclamada a indenizar a autora, a título de danos extrapatrimoniais, o valor de R$-10.000,00 (dez mil
reais), computando-se a correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês,ambos a contar do
arbitramento.Com esta decisão, julgo extinto o processo com resolução do mérito, forte no artigo487, I, do
CPC.Sem custas ou honorários nesta instância (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).Passado o prazo recursal
sem manifestação, certifique-se e intime-se pessoalmente a parte autora para, querendo, solicitar o
cumprimento voluntário da sentença pela ré conforme determina o art. 513 § 1º do CPC. Havendo valores
a pagar, estes podem ser depositados direto em conta bancária, desde que o Autor consinta ou requeira e
informe os dados. Ficam desde já intimadas as partes para que estejam cientes de que, findo o prazo de
cumprimento voluntário, poderá o Juízo desde já proceder à execução mediante pedido da parte
interessada, nos termos do art. 52 e incisos II e IV da LJEC. Havendo necessidade de levantamento de
valores depositados em Juízo, desde já autorizo a expedição de alvará em nome da parte autora ou de
seu patrono devidamente habilitado nos autos desde que na procuração constem expressamente poderes
específicos de dar e receber quitação. Após a expedição do alvará judicial arquivem-se os autos.Belém, 12
de julho de 2019 Betânia de Figueiredo Pessoa BatistaJuíza de Direito, respondendo pela 6ª Vara do JEC
BelémJT  

 
 
 
Número do processo: 0868465-07.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO DO
EDIFICO EVARISTO DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: AURORA CRISTINA SILVA
LOPESOAB: 013375/PA Participação: EXECUTADO Nome: MARIA VILMA DE SOUSA ARAUJOPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ6ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE BELÉMCERTIDÃO De ordem, venho por meio do presente intimar a parte exequente daaudiência de
Conciliação em fase de Execuçãodesignada para odia 10 de setembro de 2019, às 09:30 hs,nos autos do
processo em epígrafe, nos termos do artigo 19 da Resolução 185/2013 do CNJ c/c artigo 5º da Lei
11.419/2006.Belém, 16 de julho de 2019Secretaria da 6ª Vara do Juizado Especial Cível 
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Número do processo: 0823387-24.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CENTRO
EDUCACIONAL PARAISO DO ESTUDANTE LIMITADA - ME Participação: ADVOGADO Nome: ELINE
WULFERTT DE QUEIROZOAB: 22894/PA Participação: EXECUTADO Nome: TARCISO RIBEIRO
ALVESPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ6ª VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMCERTIDÃO De ordem, venho por meio do presente intimar a parte
exequente daaudiência deConciliação em fase de Execuçãodesignada para odia 15 de outubro de 2019,
às 09:30 hs,nos autos do processo em epígrafe, nos termos do artigo 19 da Resolução 185/2013 do CNJ
c/c artigo 5º da Lei 11.419/2006.Belém, 16 de julho de 2019Secretaria da 6ª Vara do Juizado Especial
Cível 

 
 
 
Número do processo: 0848465-83.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: EDSON MANSO
BOUCAO Participação: ADVOGADO Nome: ARTUR CALANDRINI DA SILVA NETOOAB: 374
Participação: RECLAMANTE Nome: PATRICIA PIRES BOUCAO Participação: ADVOGADO Nome:
ARTUR CALANDRINI DA SILVA NETOOAB: 374 Participação: RECLAMADO Nome: CRBS S/A
Participação: RECLAMADO Nome: AMBEV S.A.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ6ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMCERTIDÃO De ordem, venho
por meio do presente intimar a parte autora daaudiência Una de Conciliação, Instrução e
Julgamentodesignada para odia 29 de Outubro de 2019, às 09:30 hs,nos autos do processo em epígrafe,
nos termos do artigo 19 da Resolução 185/2013 do CNJ c/c artigo 5º da Lei 11.419/2006.Belém, 16 de
julho de 2019Secretaria da 6ª Vara do Juizado Especial Cível 

 
 
 
Número do processo: 0866794-46.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
EDIFICIO DELTA GARDEN Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO DE SA BITTENCOURT
MOREIRAOAB: 19704/PA Participação: EXECUTADO Nome: LUCIANO ANTUNES CORREAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ6ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE BELÉMCERTIDÃO De ordem, venho por meio do presente intimar a parte exequente daaudiência de
Conciliação em fase de Execuçãodesignada para odia 19 de setembro de 2019, às 09:30 hs,nos autos do
processo em epígrafe, nos termos do artigo 19 da Resolução 185/2013 do CNJ c/c artigo 5º da Lei
11.419/2006.Belém, 16 de julho de 2019Secretaria da 6ª Vara do Juizado Especial Cível 

 
 
 
Número do processo: 0836720-72.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: BRUNO
OLIVEIRA ALVARES Participação: RECLAMADO Nome: ESTEFANE REBOUÇAS DE OLIVEIRAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ6ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE BELÉMCERTIDÃO De ordem, venho por meio do presente intimar a parte autora daaudiência Una de
Conciliação, Instrução e Julgamentoredesignada para odia 22 de Agosto de 2019, às 09:30 hs,nos autos
do processo em epígrafe, nos termos do artigo 19 da Resolução 185/2013 do CNJ c/c artigo 5º da Lei
11.419/2006.Belém, 16 de julho de 2019Secretaria da 6ª Vara do Juizado Especial Cível 
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Número do processo: 0837582-43.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: DAGOBERTO
BARBOSA Participação: ADVOGADO Nome: RAIMUNDO ROBSON FERREIRAOAB: 13478 Participação:
RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaPROCESSO Nº: 0837582-43.2019.8.14.0301
RECLAMANTE: DAGOBERTO BARBOSA RECLAMADO: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaAÇÃO:
[DIREITO DO CONSUMIDOR] Considerando que a parte autora juntou somente a primeira página da
petição inicial, determino:1) Intime-se o autor para que no prazo de até 15 (quinze) dias promova a
EMENDA da petição inicial, juntando todas as peças indispensáveis ao prosseguimento da ação, sob pena
de extinção do processo decorrente do indeferimento da Inicial.2) Cumpra-se.Belém (PA), 15 de julho de
2019 JOSÉ CORIOLANO DA SILVEIRA Juiz de Direito 
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Número do processo: 0828693-03.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: JOAO CARLOS
ALBANO Participação: ADVOGADO Nome: VINICIUS NEIMAR MELO MENDESOAB: 8747PA
Participação: RECLAMADO Nome: GOL LINHAS AÉREAS S/A Participação: ADVOGADO Nome: TIAGO
LUIZ RODRIGUES NEVESOAB: 10042/MAVISTOS. Dispenso o relatório, conforme art.38 da Lei
9.099/1995.João Carlos Albano ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de Gol
Linhas Aéreas S.A, aduzindo, em síntese, que dia 07/11/2018 viajou para a cidade de Porto Alegre. O
retorno da Cidade de Porto Alegre estava marcado para o dia 11/11/2018, com chegada no destino
prevista para as 23:35 horas, porém ficou preso na aeronave mais de duas horas esperando o mesmo
decolar, o que não ocorreu, pois houve o cancelamento do voo.Narra que por volta das 23:00 horas foi
acomodado em um voo para Brasília, chegando na cidade por volta das 2:00 horas da madrugada, sendo
encaminhado para um hotel. Uma van foi buscar o demandante às 7:00 horas da manhã para o aeroporto,
chegando em Belém às 11:00 horas da manhã do dia 12/11/2018.Alega que o atraso de mais de 12 horas
em sua chegada ocasionou prejuízo para sua empresa, a qual dependia de sua presença para abertura às
8:30 horas da manhã do dia 12 de novembro, pelo que não funcionou e deixou de atender os clientes
agendados.Ademais, o demandante aduz que não conseguiu participar com sua recém esposa do seu
jantar de casamento, marcado às 22 horas, no salão de festas do edifício onde reside, jantar este o qual
seria uma surpresa para a esposa ao chegarem em seu edifício no dia 11/11/2018. Destaca que para
referido evento arcou com o custo de R$ 7.150,00 (sete mil e cento e cinquenta reais) do jantar que
ocorreu apenas para os convidados.Em sede de contestação a reclamada argumenta que no caso em
tela, em função de impedimentos operacionais, o voo contratado pela parte Autora teve que ser cancelado
para manutenção da aeronave, pelo que resta claro que o cancelamento do voo se deu por motivos
alheios à vontade da Cia Contestante.Frisa que o Autor não ficou desamparado em nenhum momento,
tendo sido fornecida toda a assistência, bem como a reacomodação em voo no dia seguinte, assim, diante
da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegadamente suportados pela parte
autora e a suposta conduta irregular da empresa requerida, não há que se cogitar de qualquer
responsabilidade desta última.Inicialmente, observo que a relação estabelecida entre as partes é
nitidamente de consumo, devendo ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, que
protegem a vulnerabilidade material (CDC, art. 4º, I) e a hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).
Mais que isso, trata-se de contrato de transporte aéreo de passageiros, que obedece a regramento
específico, tanto no que diz respeito ao transporte internacional, quanto ao transporte doméstico.Destaco
que a ré se enquadra na definição legal de fornecedor de serviço e o autor, na de destinatário final,
portanto, consumidor. O artigo 14 do referido diploma consumerista estabelece a responsabilidade do
prestador do serviço quanto aos eventuais danos causados aos consumidores por defeitos na prestação
desses mesmos serviços. O parágrafo terceiro do dito dispositivo somente exclui a culpa do fornecedor,
caso este prove a inexistência do defeito alegado ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro; o que, in casu, não ocorreu.Verifica-se da contestação que a ré alegou motivo alheio a sua
vontade para cancelamento do voo, a saber, necessidade de manutenção da aeronave. Mencionou a
segurança dos passageiros, o que corrobora que a aeronave teria necessitado de assistência, mas mesmo
nessa hipótese, razão a ela não assiste.A prática largamente adotada entre as empresas aéreas de não
providenciar a manutenção de rotina, dando ensejo aos alegados "problemas técnicos imprevisíveis"; na
verdade, se insere no âmbito da responsabilidade contratual, representando inadimplemento do
transportador. Problemas mecânicos em aviões são mais do que previsíveis. Para contorná-los, deve a
companhia aérea tomar uma de duas providências: manter pessoas de solo em condições de solucioná-
los com brevidade para honrar os horários de decolagem e aterrissagem prometidos aos passageiros-
consumidores ou ter sempre aeronave reserva em condições de, sem demora, substituir o avião
defeituoso.Manutenção não programada na aeronave não configura excludente de responsabilidade.
Trata-se de genuíno ilícito contratual, com quebra da avença por parte do transportador; considerando que
o contrato já se tinha aperfeiçoado quando da aquisição do bilhete ou passagem; estabelecendo-se, nesse
momento, as cláusulas fundamentais do contrato de adesão, tais como dia, local, hora do embarque,
destino, tipo de voo e de aeronave. A alegação da ré de que o atraso no voo ocorreu por motivo de força
maior; portanto, não pode ser admitida.Assim sendo, deve a ré indenizar pelo dano de ordem material e
moral.Com relação ao dano material, patente a procedência do pedido, comprovado pelo documento de id
10653266 que o demandante e sua esposa tinham programado jantar de casamento para o dia
11/11/2018, ao qual não conseguiu comparecer e teve que arcar com os gastos. Nesse ponto, vale
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ressaltar a existência do nexo de causalidade, porque a autora não teria experimentado qualquer prejuízo
se o horário do voo da ré tivesse sido cumprido e, portanto, não haveria necessidade de adquirir a
passagem em outra empresa.Para o ressarcimento do prejuízo material suportado, a ré deverá reembolsar
à autora o valor de R$ 7.150,00 (sete mil e cento e cinquenta reais).No tocante aos danos morais, de igual
modo sua procedência. Segundo remansosa jurisprudência, nos casos de atraso na decolagem de
aeronave acarreta dano in re ipsa.Alguns aspectos devem ser levados em consideração para a
quantificação do dano: o valor da reparação deve representar satisfação capaz de neutralizar ou
anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido; deve-se levar em conta a gravidade dos danos
sofridos; devem-se observar as condições pessoais, morais, sociais e econômicas das partes; além do
fator de dissuasão, ou seja, o desestímulo na prática de nova conduta semelhante.Nesse sentido,
ANTONIO JEOVÁ SANTOS (Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003, p. 186), aduz que se deve levar em consideração: ?a) grau de reprovabilidade da conduta
ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) capacidade econômica do
causador do dano; d) condições pessoais do ofendido?.Neste sentido, ainda:Apelação cível. Transporte
aéreo de passageiros. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo.
Cancelamento de voo. Realização de manutenção da aeronave. Falha na prestação de serviço.
Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado in re ipsa . Indenização devida. Valor
arbitrado com prudência e razoabilidade. Circunstâncias do caso concreto observadas, quando do
arbitramento. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor atualizado da
condenação. Inteligência do art. 85, §11, do NCPC. Recurso não provido. (Apelação nº 1137860-
61.2016.8.26.0100, 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Relator Hélio
Nogueira, data do julgamento 27/07/2017). Nesse panorama, entendo que a parte autora faz jus à
importância equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e
condeno a ré (i) ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ R$ 7.150,00 (sete mil e
cento e cinquenta reais) corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de
1% ao mês desde a citação; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde seu
arbitramento. Finalmente, extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e
despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº
9.099/95, arts. 54 e 55).P.R.I. após o TJ arquive-se.Belém- PA, 16 de Julho de 2019. VALDEÍSE MARIA
REIS BASTOSSJuiza de Direito respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0000324-65.2015.8.14.0303 Participação: EXEQUENTE Nome: ADOLFO DO
CARMO AZEVEDO Participação: ADVOGADO Nome: PATRICIA DO SOCORRO GOMES BATISTA DOS
SANTOSOAB: 3112 Participação: EXECUTADO Nome: UNICRED BELEM - COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DA SAUDE E DO
FUNCIONALISMO PUBLICO DE BELEM Participação: ADVOGADO Nome: MANOEL JOSE MONTEIRO
SIQUEIRAOAB: 2203/PA Processo nº 0000324-65.2015.8.14.0303Autos de AÇÃO [Prestação de
Serviços]Reclamante: Nome: ADOLFO DO CARMO AZEVEDOEndereço: PEDRO ALVARES CABRAL,
PASSAGEM BOCA DO ACRE, TELEGRAFO SEM FIO, BELéM - PA - CEP: 66115-091Reclamado: Nome:
UNICRED BELEM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DE
NIVEL SUPERIOR DA SAUDE E DO FUNCIONALISMO PUBLICO DE BELEMEndereço: HUMAITA, 1001,
PEDREIRA, BELéM - PA - CEP: 66083-340 DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Preliminarmente, no
que tange à omissão alegada pela Embargante, razão lhe assiste. Verifica-se interposta Impugnação à
execução no id 9034381, sendo apresentadas as contrarrazões do Impugnado id 10769940. Desse modo,
conheço do recurso, acolhendo-o quanto à tese de omissão no julgamento do referida Impugnação; o que,
de modo a suprir tal vício, passo a decidir. SENTENÇA EM IMPUGNAÇÃO Trata-se de Impugnação ao
cumprimento de sentença interposta porCOOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA SAÚDE E DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DE BELÉM ?
UNICRED/BELÉM, em face de ADOLFO DO CARMO AZEVEDO, sob a alegação de nulidade processual
e de excesso na execução.Instada a se manifestar, a Impugnada reconhece o vício e reconhece, por
consequência o excesso em execução, requerendo a subtração do valor excedente da planilha de
cálculo.Decido. DA NÃO INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO E DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO EM
EXECUÇÃO Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que a Impugnante fora intimada em 22/11/2019,
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acerca do recebimento do pedido de cumprimento e sentença e, ainda, do pagamento a ser efetuado no
montante da condenação.Ocorre, entretanto, que a mencionada intimação não fora encaminhada à
advogada cadastrada, no sistema PJE, pela Impugnante para receber as notificações e intimações deste
Juízo em relação ao feito epigrafado. Desse modo, há de ser reconhecido o vício. Todavia, os vícios
processuais somente deverão ser suscitados se comprovado prejuízo à parte, o que não aconteceu, pelos
seguintes fatos.Observa-se que, em ato contínuo à intimação para pagamento, em 18/02/2019, a
Impugnante se manifesta nos autos, requerendo que o calculista do juízo apresente memorial descritivo de
cálculo referente ao valor do débito, a fim de permitir a garantia do Juízo mediante depósito em
dinheiro.Como se verifica, houve ciência quanto à obrigação de pagar, inclusive sabendo
oquantumexequendo mediante a planilha de cálculo apresentada pelo exequente (id 7269174, pág. 05).
Caberia, portanto, à Impugnante acolher o valor a si imputado ou impugná-los, nos termos do § 4º, do art.
525, do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto noart. 523sem o pagamento voluntário,inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 4º Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto,apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
Restou evidenciada, portanto, a ausência de requisito para a Impugnação apresentada, uma vez que não
cabe ao Impugnante imputar ao calculista do Juízo o ônus que lhe compete.Contudo, aplicando o princípio
da boa-fé, o Impugnado acolhe as alegações do Impugnante quanto ao vício da intimação para
pagamento, requerendo o abatimento do valor correspondente à multa, prevista no §1º, do art. 523, do
CPC.Desse modo, há de se entender por correto o valor de R$ 30.956,88 (trinta mil, novecentos e
cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha de cálculo apresentada pelo
Impugnado. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a Impugnação interposta para declarar
indevida a cobrança da multa correspondente ao não pagamento voluntário. DISPOSIÇÕES GERAIS
Considerando que os valores já se encontram depositados na Subconta vinculada ao feito, no montante de
R$ 34.052,57 (trinta e quatro mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), expeça-se alvará
judicialao autor, no valor de R$ 30.956,88(trinta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito
centavos) e, ainda, alvará judicial à reclamada, no valor de R$ 3.095,69(três mil, noventa e cinco reais e
sessenta e nove centavos). P.R.I.Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Belém, 16 de julho de
2019 VALDEÍSE MARIA REIS BASTOSJuíza de Direito respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial
Cível 

 
 
 
Número do processo: 0840823-93.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CLEVERSON
GOMES SILVA Participação: ADVOGADO Nome: FABIELY RAYANA DE AZEVEDO FERREIRAOAB:
8116 Participação: RECLAMADO Nome: COLARES EMPREENDIMENTOSParte superior do
formulárioParte inferior do formulárioParte superior do formulárioParte inferior do formulárioParte superior
do formulárioSENTENÇA Processo nº 0840823-93.2017.8.14.0301Autos de AÇÃO [Responsabilidade do
Fornecedor, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]Reclamante: Nome:
CLEVERSON GOMES SILVAEndereço: Avenida Visconde de Inhaúma, 1823, - de 1630/1631 ao fim,
Pedreira, BELéM - PA - CEP: 66087-640Reclamado: Nome: COLARES EMPREENDIMENTOSEndereço:
Travessa Barão do Triunfo, 3450, Ed. Infinity, Sala 212, Marco, BELéM - PA - CEP: 66095-055 I -
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. II -
FUNDAMENTAÇÃO II.1. DA REVELIA Para a configuração ou não do estado de revelia, o critério adotado
é o da presença ou ausência em audiência, sendo ocomparecimento pessoaldas partes a qualquer das
audiênciasimperativo e obrigatório, conforme preceituado no art. 20 da Lei nº 9.099/95, corroborado pelo
Enunciado nº 20 do FONAJE. Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à
audiência de instrução e julgamento,reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo
se o contrário resultar da convicção do juiz. No caso dos autos, a empresa reclamada foi devidamente
citada por Oficial de Justiça (ID 6755764 e 6755751) e intimada para comparecimento à audiência de
Conciliação designada para o dia 30/10/2018. Ocorre que fora enviada para o endereço da reclamada já
indicado, correspondência informando o novo endereço desta Unidade Judiciária (ID 7002593), porém o
expediente foi recebido na portaria do edifício em 29/10/2018 (ID 7273913), sendo posteriormente
devolvido a esta Unidade Judiciária o respectivo Aviso de Recebimento (AR) com a informação ?MUDOU-
SE? (ID 7781938). Dispõe o §2º do artigo 19 da Lei nº 9.099/95: Art. 19. As intimações serão feitas na
forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.(...)§2º As partes
comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as
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intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Da leitura do
dispositivo acima, tem-se que as intimações serão feitas da forma prevista para a citação, ou por qualquer
outro meio idôneo de comunicação, o que no caso, se deu pelos correios com Aviso de Recebimento,
cabendo às partes comunicar ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, sob
pena de reputarem-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da
comunicação. Desta feita, em que pese ter sido devolvido a esta Unidade Judiciária a correspondência
enviada à reclamada, com o Aviso de Recebimento contendo a informação MUDOU-SE?, é de se
reconhecer a validade da intimação da reclamada, considerando que o expediente foi enviado ao
endereço onde a citação foi regularmente recebida, conforme se vê no documento vinculado ao ID
6755764. Por tais motivos, decreto aREVELIAda empresa reclamada Colares Empreendimentos. Uma vez
decretada a revelia, operam-se os seus efeitos consistentes napresunção relativade veracidade da matéria
de fato contida na exordial e na possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 344 e
355, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Contudo,
enfatizo que a revelia não importa em procedência automática do pedido, porquanto não se pode tornar
verossímil o absurdo. Desta forma, se a postulação do reclamante não vier acompanhada do mínimo de
prova que a lastreie, não se poderá dispensá-lo de provar o que alega pelo simples fato da revelia. II.3. DO
MÉRITO Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de
consumo, em que a ré presta serviços de natureza imobiliária à proprietária do imóvel, ora autora,
destinatária final, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/90, artigos 2º e 3º), de modo que a responsabilidade da ré por danos causados à autora,
consumidora, é aferida de forma objetiva e, por isso, sua caracterização prescinde da existência de
conduta dolosa ou culposa. Estabelece, a propósito, o artigo 14,caput, do Código de Defesa do
Consumidor: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, a
responsabilidade civil da empresa administradora de imóveis particulares destinados à locação enquadra-
se como de natureza objetiva, aferível pela demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e
o serviço prestado. II.3.1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Um dos aspectos mais relevantes do Código
de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, com a
seguinte redação: Art. 6º São direitos básicos do consumidor:(...)VIII - a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência; Em regra, a inversão do ônus da prova éope iudicis(a critério do juiz), ou seja, não se trata de
inversão automática por força de lei (ope legis). Nesse caso, o CDC adotou a regra dadistribuição
dinâmica do ônus da prova, ou seja, o magistrado tem o poder de redistribuir (inverter) o ônus da prova,
caso verifique a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. Não é o caso dos
autos, pois em que pesea parte reclamante ser hipossuficiente no sentido técnico, econômico e jurídico,
em comparação com a empresa reclamada, com maiores conhecimentos técnicos para provar sua versão
dos fatos, entendo que a parte reclamante, ora consumidora, não conseguiu demonstrar a verossimilhança
de suas alegações por meio dos documentos constantes dos autos. II.3.2. MÉRITO PROPRIAMENTE
DITO II.3.2.1. Quanto ao pedido de rescisão do contrato O reclamante alega que celebrou com a
reclamada contrato de prestação de serviço de corretagem com vistas ao aluguel do imóvel de sua
propriedade, para fins residenciais, constando nesse contrato a obrigação da reclamada de mudar a
titularidade das contas de energia elétrica para o nome do inquilino, além de supervisionar o pagamento
do aluguel e acessórios, bem ainda entrar com medida judicial, caso o inquilino não cumprisse com suas
obrigações. Noticia que a reclamada não realizou a troca de titularidade da conta de energia elétrica,
ficando pendente uma conta de luz no valor de R$631,05 (seiscentos e trinta e um reais e cinco centavos)
e uma conta de água no valor de R$28,16 (vinte e oito reais e dezesseis centavos), ambas referentes ao
mês de setembro. Ainda, informa a existência de um parcelamento de 29 (vinte e nove) prestações no
valor de R$299,65 (duzentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), de um consumo de
energia elétrica não tarifado que vem sendo cobrado nas faturas de energia elétrica, oriundo do período
que o inquilino residia no imóvel. Que foram pagas 11 (onze) das 29 (vinte e nove) parcelas, restando um
saldo devedor no valor de R$5.393,70 (cinco mil, trezentos e noventa e três reais e setenta centavos).
Requer que seja declarada a rescisão do contrato em razão do não cumprimento das obrigações por parte
da reclamada, além da condenação em perdas e danos, multa contratual e danos morais. Neste primeiro
momento, cinge-se a controvérsia em apurar acerca da possibilidade de rescisão do contrato de prestação
de serviços celebrado entre as partes. Da leitura das cláusulas do contrato de corretagem na locação e
administração de imóvel urbano (ID 3138923), corroboradas aos fatos narrados, não desconheço a
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possibilidade de haver rescisão do contrato firmado entre as partes. Contudo, tenho que o reclamante não
trouxe aos autos sequer o contrato de locação que teve como objeto o imóvel de sua propriedade,
supostamente administrado pela reclamada, de maneira que não é possível identificar se a locação seria
por prazo determinado, se está em vigor ou terminada, ou ainda que o titular da fatura de energia elétrica
seria de fato o locatário, conforme se vê nos documentos vinculados ao ID 3138926, pg. 1-3. Ademais, no
que se refere à conta de água (ID 3138927), verifica-se que, além de constar no contrato de corretagem
que ?NÃO HÁ? taxa de água, o nome do titular (Almir Ataide Dias), não tem qualquer identificação com o
reclamante, com o suposto locatário ou com a administradora reclamada. Neste contexto, não há como
julgar procedente o pedido de rescisão do contrato de corretagem por descumprimento de cláusula
contratual, já que sequer foi demonstrada a existência de um contrato de locação supostamente
administrado pela reclamada, e assim, não se desincumbindo o reclamante de seu ônus de comprovar fato
constitutivo de seu direito, a teor do disposto no artigo 373, I do CPC. II.3.2.2. Quanto ao pedido de
condenação em perdas e danos e multa contratual A reclamante pugna ainda pela condenação da
reclamada em perdas e danos, além do pagamento da multa contratual, face o descumprimento da
obrigação de fazer a mudança de titularidade das contas de energia e água, de notificar o inquilino da
existência de contas pendentes, e de acionar a justiça para proteger os direitos do reclamante, requerendo
a sua condenação ao pagamento do valor relacionado ao parcelamento na fatura de energia elétrica
(R$5.393,70) e a quantia relacionada à multa contratual no valor de dois alugueis (R$3.200,00),
totalizando o montante de R$8.593,70 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos). Não
assiste ao reclamante, pois no que se refere ao parcelamento existente na fatura de energia elétrica
verifica-se que a cobrança da fatura de energia elétrica possui naturezapropter personam,de modo que o
débito é imposto a quem efetivamente utilizou o serviço, restando induvidoso no presente caso que não foi
o reclamante. Logo, não se mostra plausível imputar o ônus à reclamada do pagamento do parcelamento
mencionado ao reclamante, sendo que o responsável pelo consumo foi o Sr. Carlos Alberto de Freitas
Brandão.De certo, é entendimento pacífico dos Tribunais que a CELPA não pode suspender o
fornecimento de energia elétrica por dívidas pretéritas superiores a 90 dias em vista da Resolução
414/2010-ANEEL, bem como NÃO PODE IMPEDIR A TRANSFERENCIA DA TITULARIDADE EM RAZÃO
DE DÉBITOS PENDENTES. Entrementes tal situação não pode ser resolvida nestes autos porque a
referida Concessionária não figura no polo passivo.No tocante à multa contratual, dispõe o contrato de
corretagem: (...)CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ? DA MULTA CONTRATUALNa infração de qualquer
Cláusula Contratual, incide o infrator ao pagamento de multa contratual correspondente a 02 (dois) meses
de aluguel exigíveis no ato da rescisão (...) Da leitura da cláusula acima, em cotejo com os fundamentos
que levaram à improcedência do pedido de rescisão do contrato de corretagem, forçoso concluir também
pela improcedência do pedido de condenação ao pagamento de multa contratual, pois conforme exposto
ao norte, sequer foi comprovada a existência de um contrato de locação supostamente administrado pela
reclamada, a ensejar um possível inadimplemento de suas obrigações. II.3.2.3. Do dano moral No que
concerne aos danos morais, não vislumbro que o reclamante tenha sofrido danos dessa natureza,
ressaltando que o suposto descumprimento do administrador em deixar de transferir a titularidade da conta
de energia elétrica para o suposto inquilino, por si só, não gera dano moral. III - DISPOSITIVO Ante o
exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio,JULGO
IMPROCEDENTEo pedido contido na exordial, pelos fundamentos acima expendidos; eJULGO EXTINTAa
ação com resolução do mérito. IV ? DISPOSIÇÕES FINAISSem custas e honorários, forte nos artigos 54 e
55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 25 de junho de 2019.
VALDEÍSE MARIA REIS BASTOSJuíza de Direito respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial CívelAR 

 
 
 
Número do processo: 0000645-08.2012.8.14.0303 Participação: RECLAMANTE Nome: MARCELO
LOPES DE OLIVEIRA Participação: RECLAMADO Nome: HAPVIDA Participação: ADVOGADO Nome:
LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVAOAB: 99 Participação: ADVOGADO Nome: ALESSANDRA
ARAUJO TAVARESOAB: 5550PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ8ª
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVELRua Aristides Lobo, 928, Centro de Aperfeiçoamento Jurídico
Pedagógico - CAJP da FABEL, Reduto, BELéM - PA - CEP: 66053-020 ATO ORDINATÓRIO Processo nº:
0000645-08.2012.8.14.0303 Eu,BRENO CONDURÚ F. DA SILVA, Diretor de Secretaria da 8ª Vara do
Juizado Especial Cível de Belém, por determinação legal, etc. CERTIFICOpara os devidos fins de direito
que os presentes autos retornaram da Turma Recursal.É verdade e dou fé.Em cumprimento ao disposto
no art. 1º, §2º, inciso XXII, do Provimento 006/2006 da CRMB, ficam intimadas as partes sobre o retorno
dos autos do E. Turma Recursal, a fim de que, querendo, procedam aos requerimentos que entenderem
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pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.Belém(Pa.), 16 de julho de 2019.(Assinado Digitalmente)BRENO
CONDURÚ F. DA SILVADiretor de Secretaria da8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém. 

 
 
 
Número do processo: 0834848-56.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: DALVA MARIA DE
SOUSA MACIEL Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Participação: ADVOGADO Nome: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUESOAB: 4670/PAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ8ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
INTIMAÇÃO Pelo presente, está Vossa Senhoria INTIMADA, nos autos do processo nº0834848-
56.2018.8.14.0301, queDALVA MARIA DE SOUSA MACIELmove contraCENTRAIS ELETRICAS DO
PARA S.A. - CELPA, a comparecer àAudiência UNA de Conciliação, Instrução e Julgamento designada
para o dia 06/08/2019 às 09:20 horas, que se realizará perante a8ª Vara do Juizado Especial Cível,
oportunidade em que poderá compor acordo ou, caso contrário, deverá apresentar defesa escrita ou oral e
produzir todas as provas admitidas em direito que entender necessárias, inclusive por testemunhas, no
máximo de três. As testemunhas podem ser apresentadas no dia da audiência ou ser requerida sua
intimação no prazo de 05 (cinco) dias de antecedência. Se o valor da causa for superior a 20 (vinte)
salários mínimos deverá comparecer acompanhado de advogado. Neste caso, a ausência de contestação,
escrita ou oral, ainda que presente o réu, implicará em revelia. (Enunciado nº 11/FONAJE (RJ).Endereço
da 8ª Vara do Juizado Especial Cível:Rua Aristides Lobo, 928, Centro de Aperfeiçoamento Jurídico
Pedagógico - CAJP da FABEL, Reduto, BELéM - PA - CEP: 66053-020 O não comparecimento à
audiência ensejará à ré a aplicação de revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95), reputando-se verdadeiros os
fatos alegados pelo autor.Ressalte-se ainda a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do
autor, conforme dispõe o art. 6º, VIII da Lei nº 8.078/90 (CDC).A ré deverá inserir no processo virtual todos
documentos (incluindo Carta de Preposição e Atos Constitutivos, se pessoa jurídica) e petições antes da
realização da audiência, sob pena de revelia. Belém, 16 de julho de 2019DESTINATÁRIO: CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPAVia DJE 

 
 
 
Número do processo: 0812369-35.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: SYLVIO
AUGUSTO FERNANDES MARQUES DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: ODALY MATOS
VALEOAB: 92PA Participação: RECLAMADO Nome: GOL LINHAS AÉREAS S/A Participação:
ADVOGADO Nome: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAOOAB: 28020-A/PA Participação: ADVOGADO
Nome: TIAGO LUIZ RODRIGUES NEVESOAB: 10042/MA VISTOS.Dispenso o relatório, conforme art.38
da Lei 9.099/1995.Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada porSYLVIO
AUGUSTO FERNANDES MARQUES DA SILVAem face deGOL LINHAS AEREAS SA, aduzindo, em
síntese, que no dia 18/12/2018, às 20:30 horas, uma funcionária da ré informou que o avião do voo 1680
estava impedido de levantar voo, devido ao excesso de peso, requerendo 20 (Vinte) voluntários , para
embarcar somente no dia seguinte, no voo das 09hs:30min, e que por conta de todo ocorrido, cada
passageiro iria receber a bonificação de R$ 800,00 (oitocentos reais), ficariam hospedadas em hotel, bem
como a empresa se responsabilizava pela condução de ida para o hotel e volta para o aeroporto.Desta
feita, argui que saiu da fila, muito preocupado com o excesso de peso, e se voluntariou para embarcar no
dia seguinte, pelo que permaneceu aguardando instruções quanto a remarcação do voo e demais
procedimentos para seu alojamento no hotel. Entretanto, esclarece que em uma total desorganização e
pouco caso, a requerida fez o requerente permanecer horas no aeroporto para remarcar a passagem,
tanto que se tornou inviável ir para um hotel, tendo o mesmo dormido no chão do aeroporto.Ressalta, por
fim, que no dia seguinte, quando foi embarcar, por volta das 9 horas do dia 19 de dezembro de 2018, uma
funcionária da empresa Gol informou novamente que por motivo de excesso de peso, as pessoas que
estavam na fila teriam que despachar suas bagagens de mão, e como até aquele momento a tripulação
ainda não havia chegado, o voo sofreria atraso, e o avião somente levantou voo por volta das 11 hs:00min
da manhã, razão pela qual requer indenização dos danos sofridos.Em sua defesa, a requerida sustenta
que houve ?overload?, constatando-se excesso de peso/carga, razão pela qual alguns passageiros foram
transferidos por medida de segurança, esclarecendo que essa prática é permitida pela ANAC. Assevera
que prestou todo auxilio necessário ao autor, pelo que não há dano moral indenizável. Por fim, requer a
improcedência dos danos materiais, pois não demonstrados.A requerida, regularmente citada, conforme
documento de id 11209904, deixou de comparecer à sessão de conciliação, razão pela qual se presumem
verdadeiros os fatos afirmados na inicial, a teor do artigo art. 20 da Lei 9.099/95.Inicialmente, observo que
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a relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, devendo ser aplicadas as regras do
Código de Defesa do Consumidor, que protegem a vulnerabilidade material (CDC, art. 4º, I) e a
hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6º, VIII). Mais que isso, trata-se de contrato de transporte aéreo
de passageiros, que obedece a regramento específico, tanto no que diz respeito ao transporte
internacional, quanto ao transporte doméstico.Destaco que a ré se enquadra na definição legal de
fornecedor de serviço e o autor, na de destinatário final, portanto, consumidor. O artigo 14 do referido
diploma consumerista estabelece a responsabilidade do prestador do serviço quanto aos eventuais danos
causados aos consumidores por defeitos na prestação desses mesmos serviços. O parágrafo terceiro do
dito dispositivo somente exclui a culpa do fornecedor, caso este prove a inexistência do defeito alegado ou
que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; o que, in casu, não ocorreu.De qualquer modo
(overbooking ou overload), é incontroverso que o requerente não pode embarcar no horário contratado,
não tendo a demandada comprovado que ofereceu toda assistência prometida ao reclamante, como por
exemplo alojamento em hotel e embarque para Belém as 9:00 hs do dia seguinte, posto que não juntou
documentos como contraprova, tampouco compareceu em audiência.Evidente que há responsabilidade da
requerida, por fato do serviço, em ambas as situações propostas, pois ainda que necessário o overload,
este somente ocorre por falha da requerida na conferência do peso da bagagem dos passageiros. Dessa
forma, não há dúvida de que a requerida deve ressarcir o requerente, pelos danos por este suportados, na
forma do art. 14 do CDC.Quanto aos danos morais, segundo iterativa jurisprudência, o dano moral, no
caso em epigrafe, acarreta dano in re ipsa, observe-se:JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO
INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO INTERNO. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM
VOO APÓS 48 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS
MORAIS IN RE IPSA. PERDA DE COMPROMISSO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO NA QUANTIA
DE R$ 15.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AUTORA QUE SE ENCONTRAVA COM SEU FILHO MENOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
AO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (2015.02981181-63, 24.207, Rel. MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA,
Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-08-05, Publicado em 2015-08-18)
Curvando-se à majoritária jurisprudência, passo a estimar o valor da indenização. Alguns aspectos devem
ser levados em consideração para a quantificação do dano: o valor da reparação deve representar
satisfação capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido; deve-se levar em
conta a gravidade dos danos sofridos; devem-se observar as condições pessoais, morais, sociais e
econômicas das partes; além do fator de dissuasão, ou seja, o desestímulo na prática de nova conduta
semelhante.Nesse sentido, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 186), aduz que se deve levar em consideração: ?a) grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c)
capacidade econômica do causador do dano; d) condições pessoais do ofendido?.Neste sentido,
ainda:Apelação cível. Transporte aéreo de passageiros. Ação de indenização por danos morais. Sentença
de procedência. Inconformismo. Cancelamento de voo. Realização de manutenção da aeronave. Falha na
prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor.
Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado in re ipsa .
Indenização devida. Valor arbitrado com prudência e razoabilidade. Circunstâncias do caso concreto
observadas, quando do arbitramento. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% do
valor atualizado da condenação. Inteligência do art. 85, §11, do NCPC. Recurso não provido. (Apelação nº
1137860-61.2016.8.26.0100, 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des.
Relator Hélio Nogueira, data do julgamento 27/07/2017). Nesse panorama, entendo que o autor faz jus à
importância equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais).No tocante aos danos materiais, não restam
comprovados nos autos, tendo o autor inclusive recebido bonificação da companhia aérea (id 10336784),
pelo que indefiro.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido
monetariamente desde a prolação da presente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
condenação. Finalmente, extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.Não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e
despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº
9.099/95, arts. 54 e 55).P.R.I. após o TJ arquive-se.Belém- PA, 16 de Julho de 2019. VALDEÍSE MARIA
REIS BASTOSSJuiza de Direito respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial Cível  
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Número do processo: 0833078-28.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIDALVA DOS
SANTOS PINHO Participação: ADVOGADO Nome: INGRID DE LIMA RABELO MENDESOAB: 7214PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO CITIBANK S A Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO
ITAUCARD S.A. Participação: ADVOGADO Nome: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB:
16780/BAProcesso: 0833078-28.2018.8.14.0301 VISTOS. MARIVALDA DOS SANTOS PINHOajuizou
Ação De Repetição Do Indébito C/C Danos Morais em face deBANCO CITIBANK S/A, adquirida
porBANCO ITAUCARD S/A, aduzindo, em síntese, que é possuidora de cartão de credito do Banco
Citibank e, em julho de 2017, efetuou duplo pagamento de fatura do Cartão correspondente ao valor de R$
612,63 (seiscentos e doze reais e sessenta e três centavos). Assevera que a fatura seguinte,
correspondente ao mês de agosto de 2017, trazia cálculo a ser cobrado no valor de R$ 1.056,74 (um mil e
cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), no entanto o valor real da fatura correspondia a R$
444,11 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), pelo que o próprio banco abateu a
quantia que havia sido pago em dobro pela autora na fatura anterior, resolvendo qualquer pendência entre
as partes.Não obstante, esclarece que em 22 de agosto de 2017 foi notificada pelo SPC/SERASA da
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção de crédito em razão de dívida com a requerida referente
ao valor que supostamente a autora teria deixado de pagar no mês de agosto, tratando-se de cobrança
indevida, pelo que requer repetição do indébito e indenização por danos morais.Em sede de contestação o
requerido alegou o pagamento em dobro da fatura do mês de Julho decorreu da conduta da própria parte
autora, e que tão logo verificado o equivoco o réu providenciou o estorno, no valor de R$ 612,63, na fatura
com vencimento em 02/08/2017, referente à diferença de créditos.Frisa que não houve qualquer
apropriação indevida pelo Banco Réu, posto que o crédito decorrente do pagamento em duplicidade havia
sido utilizado para abatimento de débitos da fatura subsequente, logo, ante a falha exclusiva da parte
autora em efetuar o pagamento da fatura mensal, não há que se falar em qualquer responsabilidade pelo
requerido, inexistindo dano moral ou material a ser indenizado.Compulsando os autos, observa-se que a
relação jurídica tratada enquadra-se entre as de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
na medida em que a parte requerida enquadra-se no artigo 3º do diploma em questão, pois se apresenta
como prestadora de serviço bancário, dos quais a parte requerente é evidentemente consumidora,
tomadora da prestação como usuária final, na forma do artigo 2º do texto referido.Assentadas tais
premissas, a autora afirma que manteve cartão de crédito operado pelo réu, do qual decorreram débitos
devidamente pagos, o que resta demonstrado pelos documentos de id?s 4884504 e 4884505, da mesma
forma, resta demonstrado que mesmo após o pagamento foi alvo de cobranças indevidas, culminando
com sua inscrição no cadastro de inadimplentes em 22/08/2017, documento de id 4884502.Tal narrativa
não foi impugnada pela parte ré, que se limitou a alegar que o pagamento em dobro foi feito por culpa
exclusiva da autora e devidamente compensado na fatura seguinte, nada opondo quanto à tese de
inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, devendo, portanto, ser admitida como verdadeira a
ilegalidade do ato praticado, verdadeira falha do serviço.A negligência que gera danos ao consumidor,
ainda que mínima, deve ser responsabilizada. A sensação de ser visto como ?mal pagador?, quando não
se tem nenhuma dívida pendente, constitui ofensa à dignidade do nome, à virtude de ser honesto. Aquele
que promove a indevida inscrição de devedor em cadastros de inadimplentes ou deixa de corrigir
imediatamente informação sobre o consumidor constante desses cadastros, responde pela reparação do
dano moral que decorre dessa inscrição.Nesta hipótese, é pacificamente reconhecido que os danos
morais são ?in re ipsa?. Demonstrada a indevida inscrição e manutenção da inscrição do autor nos
cadastros do SCPC ou SERASA, presume-se a existência de dano moral, causado pela negligência do
requerido, que fica obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil e artigo 14 da Lei nº
8.078/90. Corroborando este entendimento:?ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano
moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de
crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.
Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.? (STJ - AgRg no AREsp: 460591 MG
2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2014) Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a
indenização em valor consentâneo com a gravidade da lesão, mas não a quantia pugnada. Ademais,
observadas posição familiar, cultural, política, social e econômico-financeira do ofendido e as condições
econômicas e o grau de culpa do lesante, de modo que com a indenização se consiga trazer uma
satisfação para o ofendido, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sanção para o
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ofensor.Assim, considerando que a requerida é instituição financeira de significativo porte, bem como a
gravidade do ato ilícito praticado por seus prepostos, e, considerando o caráter pedagógico de que
também deve se revestir a indenização por danos morais, mostra-se adequado o importe de R$ 3.000,00
(três mil reais), a ser pago à autora.Quanto à repetição de indébito, não há que se falar em restituição em
dobro do valor cobrado, pois a autora confirma que o pagamento a maior não se deu por culpa da
reclamada, bem como os valores já foram compensados em fatura, sendo que os transtornos com as
cobranças indevidas iniciaram posteriormente a este fato.Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 42 do
CDC refere-se expressamente a restituição em dobro do valor pago em excesso. Logo, tendo em vista que
o valor pago a maior foi compensado na fatura seguinte, não há o que ser ressarcido. Ante o exposto e do
que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenar o réu ao
pagamento, à parte autora, de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
montante corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da sentença, em
consequência, JULGO EXTINTO o processo de conhecimento quanto a estes pedidos na forma do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da
Lei nº 9.099/95.P.R.I. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Belém, 16 de julho de 2019. Valdeíse
Maria Reis BastosJuíza de Direito respondendo pela8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém.  

 
 
 
Número do processo: 0001282-17.2016.8.14.0303 Participação: RECLAMANTE Nome: NADEGE DA
SILVA MONTEIRO Participação: ADVOGADO Nome: ADRIANO GUALTIERO TONETTIOAB: 7288
Participação: RECLAMADO Nome: UNIMED - BELEM Participação: ADVOGADO Nome: SILVIA MARINA
RIBEIRO DE MIRANDA MOURAOOAB: 5627/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ8ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVELRua Aristides Lobo, 928, Centro de
Aperfeiçoamento Jurídico Pedagógico - CAJP da FABEL, Reduto, BELéM - PA - CEP: 66053-020 ATO
ORDINATÓRIO Processo nº: 0001282-17.2016.8.14.0303 Eu,BRENO CONDURÚ F. DA SILVA, Diretor de
Secretaria da 8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, por determinação legal, etc. CERTIFICOpara
os devidos fins de direito que os presentes autos retornaram da Turma Recursal.É verdade e dou fé.Em
cumprimento ao disposto no art. 1º, §2º, inciso XXII, do Provimento 006/2006 da CRMB, ficam intimadas
as partes sobre o retorno dos autos do E. Turma Recursal, a fim de que, querendo, procedam aos
requerimentos que entenderem pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.Belém(Pa.), 16 de julho de
2019.(Assinado Digitalmente)BRENO CONDURÚ F. DA SILVADiretor de Secretaria da8ª Vara do Juizado
Especial Cível de Belém. 

 
 
 
Número do processo: 0800224-43.2016.8.14.0303 Participação: RECLAMANTE Nome: JOSE DARCY
PANTOJA ASSUNCAO Participação: ADVOGADO Nome: MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAOOAB:
10577/PA Participação: RECLAMADO Nome: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLAOAB:
109730/MGPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ8ª VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVELRua Aristides Lobo, 928, Centro de Aperfeiçoamento Jurídico Pedagógico - CAJP da
FABEL, Reduto, BELéM - PA - CEP: 66053-020 ATO ORDINATÓRIO Processo nº: 0800224-
43.2016.8.14.0303 Eu,BRENO CONDURÚ F. DA SILVA, Diretor de Secretaria da 8ª Vara do Juizado
Especial Cível de Belém, por determinação legal, etc. CERTIFICOpara os devidos fins de direito que os
presentes autos retornaram da Turma Recursal.É verdade e dou fé.Em cumprimento ao disposto no art.
1º, §2º, inciso XXII, do Provimento 006/2006 da CRMB, ficam intimadas as partes sobre o retorno dos
autos do E. Turma Recursal, a fim de que, querendo, procedam aos requerimentos que entenderem
pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.Belém(Pa.), 16 de julho de 2019.(Assinado Digitalmente)BRENO
CONDURÚ F. DA SILVADiretor de Secretaria da8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém. 

 
 
 
Número do processo: 0827411-61.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CONGREGACAO
DO PRECIOSISSIMO SANGUE Participação: ADVOGADO Nome: SOLANGE MARIA ALVES MOTA
SANTOSOAB: 012764/PA Participação: RECLAMADO Nome: DANIEL LUCIO LIMA LUZ Participação:
RECLAMADO Nome: ANDREA LEILA COSTA LUZSENTENÇA Processo nº  0827411-
61.2018.8.14.0301Autos de AÇÃO [Indenização por Dano Material]Reclamante: Nome: CONGREGACAO
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DO PRECIOSISSIMO SANGUEEndereço: Rua Barão de Igarapé Mirim, 422, Guamá, BELéM - PA - CEP:
66075-748Reclamado: Nome: DANIEL LUCIO LIMA LUZEndereço: Passagem São Sebastião, 182, (Da Tv
Padre Eutíquio), Condor, BELéM - PA - CEP: 66045-450Nome: ANDREA LEILA COSTA LUZEndereço:
Passagem São Sebastião, 182, (Da Tv Padre Eutíquio), Condor, BELéM - PA - CEP: 66045-450 I -
RELATÓRIO Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. II -
FUNDAMENTAÇÃO II.1. DA REVELIA Para a configuração ou não do estado de revelia, o critério adotado
é o da presença ou ausência em audiência, sendoimperativo e obrigatórioo comparecimento pessoaldas
partes a qualquer das audiências designadas e para as quais foram intimadas, conforme preceituado no
art. 20 da Lei nº 9.099/95, corroborado pelo Enunciado nº 20 do FONAJE. Art. 20. Não comparecendo o
demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento,reputar-se-ão verdadeiros
os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. No caso dos autos,
os reclamados foram devidamente citados pelos correios (ID 5835215 e 5835153), bem como intimados
também pelos correios sobre a mudança de endereço desta Unidade Judiciária (ID 9196409 e 9196421),
porém não compareceram à audiência de conciliação designada (ID 8902298). Por tais motivos, decreto-
lhes aREVELIA. Uma vez decretada a revelia, operam-se os seus efeitos consistentes napresunção
relativade veracidade da matéria de fato contida na exordial e na possibilidade de julgamento antecipado
da lide, nos termos do artigo 344 e 355, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como do artigo
20 da Lei nº 9.099/95. Contudo, enfatizo que a revelia não importa em procedência automática do pedido,
porquanto não se pode tornar verossímil o absurdo. Desta forma, se a postulação do reclamante não vier
acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensá-lo de provar o que alega pelo
simples fato da revelia. II.2. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO As provas constantes nos autos
são suficientes para provar os fatos alegados pela parte reclamante, não havendo necessidade de
produção de outras provas, motivo pelo qual procedo ao julgamento antecipado do mérito, forte nos at.
355, incisos I, do CPC/2015. II.3. DO MÉRITO II.3.1. DIPLOMA NORMATIVO Trata-se de relação de
natureza civilista, regida pelo Código Civil. II.3.2. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO II.3.2.1. Quanto ao
pedido de pagamento do valor devido Na inicial, a reclamante afirma que os reclamados são genitores de
um aluno que estudou no estabelecimento reclamante nos anos de 2012 e 2013, porém, deixaram de
pagar parte das mensalidades. Noticia que em 18/01/2013 foi realizado um termo de confissão de dívida
referente ao ano de 2012, com o valor de R$3.468,88 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e
oitenta e oito centavos), sendo R$500,00 (quinhentos reais) de entrada, e as 10 (dez) parcelas demais, a
vencer a partir de 18/02/2013, no valor de R$296,89 (duzentos e noventa e seis reais e oitenta e nove
centavos). Aduz que os reclamados ficaram devendo os meses de maio e junho, bem como de agosto a
novembro de 2013, que em 24/05/2017, com juros e correção monetária, ficou acertado o valor de
R$5.720,97 (cinco mil, setecentos e vinte reais e noventa e sete centavos). Em decorrência desse acordo,
os reclamados matricularam o filho no estabelecimento de ensino reclamante, para o ano letivo de 2013,
porém não cumpriram com o pagamento de nenhuma parcela. Assevera que, tirando as parcelas
prescritas de fevereiro e março de 2013, o débito dos reclamados perfaz o montante de R$9.897,59 (nove
mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), que somado ao débito anterior no
valor de R$5.720,97 (cinco mil, setecentos e vinte reais e noventa e sete centavos), totaliza a quantia de
R$17.407,87 (dezessete mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e sete centavos), já corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora, conforme planilha anexa à inicial. Requer a condenação
dos reclamados ao pagamento do valor de R$17.407,87 (dezessete mil, quatrocentos e sete reais e
oitenta e sete centavos). Para comprovar o alegado, a reclamante carreou aos autos o Contrato de
confissão de dívida (ID 4405666, pg. 1-2), e o Termo de Adesão ao contrato para o ano letivo de 2013 (ID
4405667, pg. 1-2), além do histórico de negociação das dívidas entre as partes (ID 4405668, 4405669). No
caso concreto os reclamados quedaram-se reveis, tornando incontroversa a exigibilidade e a
inadimplência da dívida objeto da cobrança, de maneira que, havendo nos autos prova documental
suficiente a demonstrar a existência do débito, impõe-se o acolhimento da pretensão inicial. Neste
contexto, de acordo com os fatos narrados e documentos comprobatórios acima mencionados, forçoso
reconhecer que a reclamante comprovou a formalização de contrato com o reclamado, assim como a
inadimplência alegada, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC. Pelos fundamentos acima,
julgo procedente o pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento do montante de R$17.407,87
(dezessete mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente a
contar desta sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. III - DISPOSITIVO
POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio,JULGO
PROCEDENTEo pedido inicial, e, via de consequência,CONDENODANIEL LÚCIO LIMA LUZ e ANDREA
LEILA COSTA LUZa pagarem o valor de R$17.407,87 (dezessete mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e
sete centavos), a ser corrigido monetariamente a contar desta sentença, acrescido de juros de mora de
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1% ao mês desde a citação. IV ? DISPOSIÇÕES FINAISSem custas e honorários, forte no artigo 54 e 55
da Lei nº 9099/95. Passado o prazo recursal sem manifestação, certifique-se e intime-se pessoalmente a
parte reclamante para, querendo, solicitar o cumprimento voluntário da sentença pela ré conforme
determina o art. 513, §1º do CPC. Havendo valores a pagar, estes podem ser depositados direto em conta
bancária, desde que a reclamante consinta ou requeira e informe os dados. Ficam desde já intimadas as
partes para que estejam cientes de que, findo o prazo de cumprimento voluntário, poderá o Juízo desde já
proceder à execução mediante pedido da parte interessada, nos termos do art. 52 e incisos II e IV da
LJEC. Havendo necessidade de levantamento de valores depositados em Juízo, desde já autorizo a
expedição de alvará em nome da parte autora ou de seu patrono devidamente habilitado nos autos desde
que na procuração constem expressamente poderes específicos de dar e receber quitação. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 27 de junho de 2019. VALDEÍSE MARIA REIS BASTOSJuíza
de Direito respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial CívelAR 

 
 
 
Número do processo: 0823946-10.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: GERALDO ALVES
MOREIRA Participação: ADVOGADO Nome: MARIA DE NAZARE RODRIGUES NOGUEIRAOAB:
003621/PA Participação: ADVOGADO Nome: RAMIZ DOS SANTOS PASTANAOAB: 25809/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ANDREA DOS SANTOS COSTAOAB: 25378/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ROMULO PALHETA LEMOS MOTAOAB: 27808/PA Participação: RECLAMANTE
Nome: MARIA DA GRACA DE SOUZA MORAIS Participação: ADVOGADO Nome: MARIA DE NAZARE
RODRIGUES NOGUEIRAOAB: 003621/PA Participação: ADVOGADO Nome: RAMIZ DOS SANTOS
PASTANAOAB: 25809/PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDREA DOS SANTOS COSTAOAB:
25378/PA Participação: ADVOGADO Nome: ROMULO PALHETA LEMOS MOTAOAB: 27808/PA
Participação: RECLAMADO Nome: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Participação: ADVOGADO Nome: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAOOAB:
5627/PA0823946-10.2019.8.14.0301 VISTOS. Dispenso o relatório, conforme art.38 da Lei
9.099/1995.GERALDO ALVES MOREIRAe sua esposaMARIA DAS GRAÇAS SOUZA MOREIRA,
ajuizaram Ação De Obrigação De Fazer Com Pedidos De Tutela De Urgência, em face de UNIMED
BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo, em síntese, que durante a vigência do
contrato de trabalho firmado com FACEPA ? Fábrica De Papel Da Amazônia S/A, manteve ativo seu plano
de saúde desde 09/2003 até 04/04/2019; quando foi demitido da mencionada empresa, sem justa
causa.Prossegue narrando que quando da demissão foi informado por sua ex-empregadora que poderia
manter o plano de saúde, tendo optado em continuar no Plano de Prestação de Serviços Médicos e
Hospitalares fornecido pela Ré, nas mesma s condições que gozava na vigência de seu contrato de
trabalho, isto é, efetuando o pagamento integral da mensalidade no valor de R$-241,19 para cada um dos
requerentes.Não obstante, aduz que o Hospital demandado se recusou a manter o plano de saúde nas
mesmas condições, requerendo o pagamento do excessivo valor de R$ 1.144,01, o qual os requerentes
não têm condições de arcar, razão pela qual ajuizaram a presente demanda.Tutela antecipada concedida,
de acordo id 10229408.Por sua vez, em sede de contestação, a requerida reconhece o direito do
reclamante quanto à permanência dos serviços, mesmo após o encerramento do vínculo empregatício,
contudo, argui que a FACEPA optou por contratar um novo plano de saúde, exclusivo para ex-empregados
dispensados sem justa causa ou aposentados, sendo que esse novo contrato seria regido por regras
próprias, inclusive no que tange ao valor das mensalidades, sendo legal à aplicação dos índices de
reajuste por idade, resultando no valor de R$ 1.437,22 cobrado dos demandantes, pelo que requer
improcedência da demanda.Inicialmente, impende invocar o disposto nos art. 30 e 31, da Lei 9.656/98: Art.
30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1odo art. 1odesta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem
justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,desde que assuma o seu
pagamento integral.Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
No caso, depreende-se dos documentos apresentados a existência da relação de emprego que ensejou a
vinculação dos autores ao plano de saúde gerenciado pela reclamada (CTPS de id 10058871 e contrato
de plano de saúde empresarial de id 10058467) e vislumbra-se a condição de aposentado do requerente
(carta concessão INSS id 10058591). Observa-se que o contrato de trabalho se findou em 04/04/2019,
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sem justa causa (aviso prévio id 10058468), havendo a opção dos requerentes por permanecerem
atrelados ao plano de saúde, efetuando o pagamento nos termos do art. 30 e 31, da Lei 9.656/98
(declaração FACEPA de opção pela permanência no plano id 10058478 e formulário FACEPA de
manutenção de plano id 10058485). Destaco que a promovida não contestou o direito alegado pelo autor
quanto à permanência no plano de saúde. Logo, um dos pedidos deve ser interpretado como
incontroverso, a fim de promover a reintegração, em definitivo, do reclamante no referido plano de saúde.
Quanto a controvérsia, para julgamento da demanda é necessário definir o alcance da determinação legal
"mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assumiu o seu pagamento integral", expressa no artigo 31 da lei 9.656/98, para o aposentado
ou demitido sem justa causa mantido no plano de saúde fornecido por seu ex-empregador.Examinando os
artigos 30 e 31 da lei dos planos de saúde, observa-se o intuito do legislador em proteger a saúde do ex-
empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, com sua manutenção como beneficiário do plano
privado de assistência à saúde usufruído em decorrência da relação de emprego nas mesmas condições
anteriores, especialmente que encontra-se em situação vulnerável após a perda de sua fonte de sustento.
Assim o pagamento integral da redação do artigo 31 da lei 9656/98 deve corresponder ao valor da
contribuição dos ex-empregados, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada
por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes
legais. Neste sentido:DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE
COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS.
VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.1. Ação
ajuizada em 15/01/16. Recurso especial interposto em 02/05/2017 e autos conclusos ao gabinete em
15/12/17. Julgamento: CPC/15.2. O propósito recursal é definir o alcance da determinação legal "mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamentointegral", expressa no art. 31 da Lei 9.656/98, para o aposentado ou o demitido
sem justa causa mantido no plano de saúde fornecido por seu ex-empregador.3. Da análise da redação
dos arts. 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde, infere-se o interesse do legislador em proteger a saúde do
ex-empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, com sua manutenção como beneficiário do plano
privado de assistência à saúde usufruído em decorrência da relação de emprego nas "mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho".4. O art. 31 da Lei
9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa 279/2011 da ANS, não alude a possibilidade de um
contrato de plano de saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos empregados inativos.
E, quanto ao ponto da insurgência recursal, nãofaz distinção entre "preço" para empregados ativos e
empregados inativos.5. O "pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei 9.656/98 deve corresponder
ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes
subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos
reajustes legais. Precedentes.6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários
recursais. (REsp 1713619/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/10/2018, DJe 12/11/2018). No que tange a Resolução 279/2011 da ANS, a qual autorizou os
empregadores a contratar um plano de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados, separado
do plano dos empregados ativos e, com condições de reajuste, preço e faixa etária diferenciadas daquelas
verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, o STJ embora
reconheça a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para regular o sistema
privado de saúde, estabelece que esta não pode inovar na ordem jurídica com suas resoluções.A
Resolução Normativa 279/2011 da ANS, norma de hierarquia inferior, não pode restringir direito garantido
pela lei que regulamenta. Assim, considerando que o art. 31 da Lei 9.656/98, não alude a possibilidade de
um contrato de plano de saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos empregados
inativos com distinção de ?preço?, deve ser desconsiderado o art. 19, da Resolução Normativa 279/2011
da ANS, por ofender o princípio da hierarquia das normas. Impor ao aposentado ou ao demitido sem justa
causa preços diferenciados dos funcionários ativos, esvaziaria, por completo, o sentido protetivo do
usuário do plano de saúde coletivo que extingue seu contrato de trabalho.Diante do explicitado o
?pagamento integral? da atual redação do art. 31 da Lei 9.656/98, deve corresponder ao valor da
contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por
sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais
para manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde cativo e de longa duração.Ante o exposto, e
em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial,
ratificando a tutela antecipada concedida, para condenar a ré UNIMED BELÉM- Cooperativa de Trabalho
Médico a manter os autores no plano de saúde de funcionários inativos, nas mesmas condições de
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cobertura assistencial de quando eram beneficiários do plano em razão do contrato de trabalho com
FACEPA ? Fábrica De Papel Da Amazônia S/A, devendo os reclamantes pagar o valor integral (conforme
preceitua a parte final do art. 31 da Lei 9.656/98), leia-se, valor da contribuição anterior acrescida da parte
subsidiada pela ex-empregadora, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
NCPC.Sem custas e honorários, ante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.P.R.I.Belém- PA, 16 de Julho
de 2019. VALDEÍSE MARIA REIS BASTOSSJuiza de Direito respondendo pela 8ª Vara do Juizado
Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0865262-37.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: LOURIENE
PANTOJA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS
QUARESMA NETOOAB: 14062/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A.  Par t ic ipação:  ADVOGADO Nome:  WILSON BELCHIOROAB:
20601/PASENTENÇA Processo nº 0865262-37.2018.8.14.0301Autos de AÇÃO [Abatimento proporcional
do preço]Reclamante: Nome: LOURIENE PANTOJA DA SILVAEndereço: Rua São Clemente, 51 casa 01,
Bengui, BELéM - PA - CEP: 66630-080Reclamado: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N 4 ANDAR, Rua Benedito Américo de Oliveira, s/n, Vila Yara,
OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Vistos etc.Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei
9.099/95.DECIDO. A ação tramitava normalmente, quando a parte autora pediu desistência desta ação (ID
11479232).O maior interessado na ação é a parte autora e, por isso, deve ter os seus motivos para pedir a
desistência.Denoto tratarem-se de direitos disponíveis os aqui discutidos.Nestes autos, verifico a aplicação
da seguinte norma: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:VIII - homologar a desistência da ação;
Ademais, o enunciado 90 do FONAJE dispõe queA desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já
citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência
de instrução e julgamento. Ex positis, atento ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito
aplicáveis à espécie,HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E, em consequência,JULGO EXTINTA A
PRESENTE AÇÃO,nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro.Sem Custas
nem honorários, nos termos da LJE.P.R.I.Após o trânsito em julgado desta decisão e adotados os
procedimentos legais, arquivem-se os autos. Belém, 15 de julho de 2019 VALDEÍSE MARIA REIS
BASTOSJuíza de Direito respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial Cível LA 

 
 
 
Número do processo: 0810428-50.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: INSPETORIA
SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA Participação: ADVOGADO Nome: MILTON JOSE DE
ANDRADE LOBOOAB: 6263 Participação: RECLAMADO Nome: ALESSANDRA CEZAR LOURENCO
Processo nº 0810428-50.2019.8.14.0301Autos de AÇÃO [Inadimplemento]Reclamante: Nome:
INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIAEndereço: Praça do Carmo, 72, Cidade Velha,
BELéM - PA - CEP: 66020-130Reclamado: Nome: ALESSANDRA CEZAR LOURENCOEndereço:
Travessa Gurupá, 433 C, Cidade Velha, BELéM - PA - CEP: 66020-320 SENTENÇA I ? RELATÓRIO
Vistos etc.Dispenso o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. II - DAS PRELIMINARES Não
havendo preliminares a serem discutidas, passo à análise do mérito. III - DA REVELIA A parte requerida
foi devidamente citada (ID 10280412), porém não ocorreu o comparecimento à audiência de conciliação,
nem a apresentação de justificativa para a ausência, razão pela qual decreto-lhe a REVELIA, nos termos
do art. 20, da Lei n.º 9099/95. Caracterizada a revelia do réu, incide de plano o efeito legal de serem
considerados verdadeiros os fatos alegados pelo demandante, em virtude do disposto nos arts. 18, § 1º, e
20, da LJE, advertência devidamente inserida no mandado citatório da parte requerida, sendo os fatos
atingidos pela revelia considerados incontroversos, não necessitando de prova, nos termos dos arts. 374,
inciso III, do Código de Processo Civil em vigor. Em que pese os efeitos da revelia, estes não hão de ser
considerados absolutos se as provas apresentadas pela parte requerente não consubstanciar o direito
alegado. IV - DO MÉRITO IV.1. DO DANO MATERIAL Observa-se a existência de documentos que
comprovam a relação jurídica entre as partes. Nota-se que o contrato formalizado entre os envolvidos
corresponde à prestação de serviços educacionais, tendo a reclamante adimplido sua obrigação, contudo
a reclamada não ofereceu a contraprestação, correspondente ao pagamento das mensalidades referentes
aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. Quanto ao direito material, pertinente citar o
disposto no art. 389, do Código Civil: Art. 389.Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e
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honorários de advogado. Acerca do debate, oportuno, ainda, rememorar o previsto no art. 476 do Código
Civil acerca dos contratos bilaterais: Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Interpretando o artigo a contrário sensu,
depreende-se que, cumprida sua obrigação, a parte poderá exigir o implemento da do outro. No caso, a
parte autora demonstrou ser legítimo o direito alegado. Assim, tenho por certo o dever de a requerida
ressarcir à parte requerente o valor de R$ 3.936,32 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e dois
centavos), quantia relativa aos custos dos serviços educacionais desfrutados. Por derradeiro, impende
salientar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito,
tendo se desincumbido disso. Contudo, deveria o reclamado provar o fato desconstitutivo do direito do
autor, conforme leciona o art. 373, II, do CPC; o que não ocorreu. V - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para: a) CONDENAR a réa
pagar à parte autora a quantia de R$ 3.936,32 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e dois
centavos) devidamente corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% a.m. a
contar da citação. Sem condenação em custas e honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei n.
9.099/95.P.R.I. DISPOSIÇÕES GERAIS Sem condenação em custas e honorários, conforme artigos 54 e
55 da Lei n. 9.099/95.P.R.I.Havendo o pagamento espontâneo do valor da condenação, expeça-se alvará
judicial nos termos requeridos pela autora. Belém, 27 de junho de 2019 VALDEÍSE MARIA REIS
BASTOSJuíza de Direito respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial CívelDC 

 
 
 
Número do processo: 0805318-70.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: PAULO FABRICIO
SILVA MILEO Participação: ADVOGADO Nome: MARCIA ANDREA DURAO DE MACEDOOAB: 28319/PA
Par t i c ipação :  EXECUTADO Nome:  RODRIGO YAN MOREIRA RODRIGUESPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ8ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVELRua Aristides Lobo, 928, Centro de Aperfeiçoamento Jurídico Pedagógico - CAJP da FABEL,
Reduto, BELéM - PA - CEP: 66053-020 ATO ORDINATÓRIO Processo nº: 0805318-70.2019.8.14.0301
Eu,BRENO CONDURÚ F. DA SILVA, Diretor de Secretaria da 8ª Vara do Juizado Especial Cível de
Belém, por determinação legal, etc. CERTIFICOpara os devidos fins de direito que o Mandado de Citação
e Intimação expedido em desfavor do Executado retornou sem cumprimento, conforme Certidão da Oficial
de Justiça (ID11541455).É verdade e dou fé.Em cumprimento ao disposto no art. 1º, §2º, inciso I, do
Provimento 006/2006 da CRMB, fica o ExequenteINTIMADOpara proceder aos requerimentos que
entenderem pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias.Belém(Pa.), 16 de julho de 2019.(Assinado
Digitalmente)BRENO CONDURÚ F. DA SILVADiretor de Secretaria da8ª Vara do Juizado Especial Cível
de Belém. 

 
 
 
Número do processo: 0800791-74.2016.8.14.0303 Participação: RECLAMANTE Nome: KATIA
MARGARETH BEZERRA DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: RONALDO FELIPE SIQUEIRA
SOARESOAB: 8165 Participação: RECLAMADO Nome: OI MOVEL S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: ELADIO MIRANDA LIMAOAB: 86235/RJ Participação: RECLAMADO Nome: TELEMAR NORTE
LESTE S/A Participação: ADVOGADO Nome: ELADIO MIRANDA LIMAOAB: 86235/RJPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ8ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVELRua Aristides Lobo, 928, Centro de Aperfeiçoamento Jurídico Pedagógico - CAJP da FABEL,
Reduto, BELéM - PA - CEP: 66053-020 ATO ORDINATÓRIO Processo nº: 0800791-74.2016.8.14.0303
Eu,BRENO CONDURÚ F. DA SILVA, Diretor de Secretaria da 8ª Vara do Juizado Especial Cível de
Belém, por determinação legal, etc. CERTIFICOpara os devidos fins de direito que os presentes autos
retornaram da Turma Recursal.É verdade e dou fé.Em cumprimento ao disposto no art. 1º, §2º, inciso XXII,
do Provimento 006/2006 da CRMB, ficam intimadas as partes sobre o retorno dos autos do E. Turma
Recursal, a fim de que, querendo, procedam aos requerimentos que entenderem pertinentes, no prazo de
15 (quinze) dias.Belém(Pa.), 16 de julho de 2019.(Assinado Digitalmente)BRENO CONDURÚ F. DA
SILVADiretor de Secretaria da8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém. 

 
 
 
Número do processo: 0835918-74.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: EVERTON LUCAS
ZEFERINO FARACHE Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA BENTES BARBALHOOAB:
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23834/PA Participação: RECLAMADO Nome: CENTRO DE ENSINO MAC LTDA - ME Participação:
RECLAMADO Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Processo nº 0835918-
74.2019.8.14.0301Autos de AÇÃO [Indenização por Dano Moral]Nome: EVERTON LUCAS ZEFERINO
FARACHEEndereço: Praça Amazonas, 21, Jurunas, BELéM - PA - CEP: 66025-070Nome: CENTRO DE
ENSINO MAC LTDA - MEEndereço: Avenida Nazaré, 489, Nazaré, BELéM - PA - CEP: 66035-135Nome:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/AEndereço: Rua Santa Madalena Sofia, 25, 3 andar,
sala 03, Vila Paris, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 DECISÃO/MANDADO Noticia a parte
autora que, apesar de observados os requisitos legais, as rés indeferiram seu pedido para emissão de
diploma de curso superior; sob o argumento de que o reclamante não teria cumprido as atividades
complementares exigidas para o curso superior em Educação Física. Requer que as reclamadas sejam
compelidas a entregar o referido documento.DECIDO. As circunstâncias fáticas narradas na exordial e
demais documentos vinculados aos autos não permitem aferir, em sede de cognição sumária, a
probabilidade do direito alegado.O autor fundamenta seu pedido em alegações e nos requerimentos
administrativos. Contudo, não há informações acerca da grade curricular do curso de Educação Física,
demonstrando ter sido o demandante considerado apto em todas as disciplinas (excluída a questionada),
bem como comprovante de entrega das atividades complementares e o Parecer da Instituição de Ensino
atestando o cumprimento dessa exigência. Cabe salientar, ainda, que, se houve divergência em relação à
avaliação do educando, ora reclamante, seria possível a interposição de recursos administrativos em
momento imediatamente posterior à divergência verificada, sendo temerário permitir que a pendência
curricular permanecesse até o término do curso. Como se verifica, não há probabilidade do direito alegado
face à ausência de documentos essenciais que permitam a emissão do diploma de curso superior.
Todavia, os fatos e as provas hão de ser mais bem analisados, sendo possível os esclarecimentos de tais
omissões ao longo da instrução processual.Por derradeiro, ressalta-se, que, para a concessão da tutela
provisória de urgência, deve existir o binômio: probabilidade do direito alegado e perigo de
dano.Considerando a ausência de requisito autorizador da medida pretendida, INDEFIRO a tutela
antecipada. Cite-se. Intimem-se as partes. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como
mandado, na forma do Provimento nº 003/2009/CJRMB, de 22 de janeiro de 2009. Belém, 16 de julho de
2019VALDEÍSE MARIA REIS BASTOSJuíza de Direito respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial
Cível 

 
 
 
Número do processo: 0836414-06.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ROBERTO DA
SILVA ARAUJO Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE SANTOS FERNANDESOAB: 28279/PA
Participação: ADVOGADO Nome: HUGO ALVARES PIRESOAB: 27950/PA Participação: RECLAMADO
Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaDECISÃO-MANDADOProcesso nº 0836414-
06.2019.8.14.0301Autos de AÇÃO [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]Nome:
ROBERTO DA SILVA ARAUJOEndereço: Travessa Mariz e Barros, 13, Marco, BELéM - PA - CEP: 66080-
471Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaEndereço: Rodovia Augusto Montenegro, Coqueiro,
BELéM - PA - CEP: 66823-010 Aduz a parte autora que a ré lhe imputa cobrança abusiva nas faturas de
energia elétrica referentes aos meses de março, maio e junho de 2019. Relata que, mesmo irresignado
com a cobrança, efetuou o pagamento dessas faturas. Requer, em sede liminar, que a reclamada seja
compelida à devolução do valor cobrado em excesso, bem como que mantenha a cobrança das demais
faturas no montante de R$ 190,00 (cento e noventa reais).Decido. Inicialmente impende ressaltar que
cabe à parte autora o ônus de instruir a inicial com provas aptas a consubstanciar o direito a ser
salvaguardado em sede de medida acautelatória.Ademais, ao apreciar os fatos narrados na inicial, não se
vislumbram presentes os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência. No que se refere à
probabilidade do direito, não há, como aferir a média de consumo da parte autora, nem ao menos, nos
seis meses anteriores aos questionados. Logo, não há certeza quanto à média de consumo da unidade
consumidora. Ademais, impertinente imputar à ré a obrigação de limitar a cobrança mensal da CC
1690280 em R$ 190,00 (cento e noventa reais), uma vez que a ela cabe somente aferir o consumo mensal
do autor, tendo este a opção de aumentar ou reduzi-lo.Quanto à devolução, em dobro, dos valores
pagos,destaca-se a possibilidade de ser irreversível a medida pleiteada, o que, nesse caso, impede a
concessão da medida satisfativa, nos termos do §3º, do art. 300, do Código de Processo Civil.Assim,
necessária a instrução probatória para consubstanciar o direito alegado. Oportuno, ainda, ressaltar que,
para a concessão da tutela provisória de urgência, deve existir o binômio: probabilidade do direito alegado
e perigo de dano. No caso, inexistem ambos os requisitos.Ante o exposto, INDEFIRO a medida
pleiteada.Cite-se. Intimem-se. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado, na forma

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
625



do Provimento nº 003/2009/CJRMB, de 22 de janeiro de 2009. Belém, 16 de julho de 2019VALDEÍSE
MARIA REIS BASTOSJuíza de Direito respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial Cível 

 
 
 
Número do processo: 0875143-38.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: JOAO JORGE
HAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME Participação: ADVOGADO Nome: LUAN VULCAO RANIERI
BRITOOAB: 210PA Participação: RECLAMANTE Nome: DIRCELIA PEREIRA HAGE Participação:
ADVOGADO Nome: LUAN VULCAO RANIERI BRITOOAB: 210PA Participação: RECLAMADO Nome:
BRADESCO SAUDE S/A Participação: ADVOGADO Nome: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCIOAB:
15674/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ8ª VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVELRua Aristides Lobo, 928, Centro de Aperfeiçoamento Jurídico Pedagógico - CAJP da
FABEL, Reduto, BELéM - PA - CEP: 66053-020 CERTIDÃO Processo nº: 0875143-38.2018.8.14.0301
CERTIFICOpara os devidos fins de direito, em RETIFICAÇÃO à Certidão de ID11471133, que aaudiência
UNA, neste processo,foi redesignada para o dia21 de janeiro de2020, às 09:45 horas. Ficam as partes
intimadas a partir da leitura desta certidão. O referido é verdade e dou fé.Belém(Pa.), 16 de julho de
2019.(Assinado Digitalmente)Analista Judiciário da8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém. 

 
 
 
Número do processo: 0801456-96.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MANOEL MACIEL
DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: ALBERTO MELO LIMAOAB: 21136/PA Participação:
RECLAMADO Nome: SONY BRASIL LTDA. Participação: RECLAMADO Nome: C&A MODAS LTDA.
Participação: RECLAMADO Nome: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA Participação:
ADVOGADO Nome: GUSTAVO FREIRE DA FONSECAOAB: 12724/PA Participação: ADVOGADO Nome:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRESOAB: 24359-A/PASENTENÇA Processo nº 0801456-
96.2016.8.14.0301Autos de AÇÃO [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material,
Antecipação de Tutela / Tutela Específica]Reclamante: Nome: MANOEL MACIEL DE SOUZAEndereço:
Passagem Marajoara, 16, casa, Maracangalha, BELéM - PA - CEP: 66110-230Reclamado: Nome: C&A
MODAS LTDA.Endereço: Avenida Presidente Vargas, - até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-
000Nome: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDAEndereço: Rua Ministro João
Gonçalves de Araújo, 1274, Distrito Industrial I, MANAUS - AM - CEP: 69075-840 R.hoje, Conforme
petição constante no id 10622965 e 10622967, a reclamada comprovou o cumprimento voluntário da
condenação, estando o referido valor na conta judicial. Determino a expedição dealvará judicial, em favor
do reclamante, ou apartado, caso haja pedido neste sentido no que se refere aos honorários
sucumbenciais. Saliente-se que os honorários contratuais somente poderão ser objeto de alvará apartado
em nome do advogado mediante a apresentação de contrato de honorários acompanhada de expressa
autorização do cliente, nos termos do artigo 22, §4º, do EOAB. Intime-se o reclamante para realizar o
agendamento do alvará judicial perante a secretaria deste juízo. Considerando que a obrigação foi
satisfeita, conforme o art. 924, inc. II, CPC, julgo extinta a presente execução. Sem custas. Arquive-se.
P.R.I Belém, 9 de julho de 2019 VALDEÍSE MARIA REIS BASTOSJuíza de Direito respondendo pela 8ª
Vara do Juizado Especial Cível 

 
 
 
Número do processo: 0843785-55.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MAURILENO
LIMA FREIRE Participação: ADVOGADO Nome: WALAQ SOUZA DE LIMAOAB: 3644PA Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO SA Participação: ADVOGADO Nome: WILSON
BELCHIOROAB: 20601/PA VISTOS. Dispenso o relatório, conforme art.38 da Lei 9.099/1995.Trata-se de
demanda na qual se pretende a declaração de nulidade de empréstimos fraudulentos realizados em conta
do requerente, Maurileno Lima Freire, conta corrente 22.726-9, ag 5592, Banco Bradesco, no importe de
R$ 10.780,90 (dez mil, setecentos e oitenta reais e noventa centavos), bem como estorno de quaisquer
tipos de tarifas e juros de mora decorrentes deste negócio, objetiva, também, a devolução dos valores de
sua titularidade descontados pelo Banco réu, indevidamente, para quitação do empréstimo e a retirada de
seu nome do rol de maus pagadores e indenização pelos danos morais sofridos em virtude do ocorrido. O
Banco Bradesco S.A, em sede de contestação, não foi capaz de excluir a existência de fraude, limitando-
se a alegar que as operações não reconhecidas são oriundas do aplicativo do banco, ora requerido, o qual
está instalado no aparelho celular do requerente que fora levado quando do momento do assalto, de modo
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que a existência de fato de terceiro, estaria eximido de responsabilidade quanto ao fato pelo excludente de
responsabilidade previsto no art. 14, § 3º, II, do CDC. Suscita, ainda, duvida quanto a possibilidade do
aplicativo bancário ter sido utilizado por pessoa que não o autor, em razão do sistema de segurança
utilizado e aduz que os descontos feitos pelo Banco, em razão dos empréstimos é licito, requerendo
improcedência da demanda.Compulsando os autos, observo que assiste razão ao requerente, posto que
dá sustentação à narração inicial o boletim de ocorrência registrado junto à autoridade policial id 5556359
e os extratos bancários de id 5556359, bem como protocolo de nº 290356129, registrado em 26/11/2017,
através do qual o requerente solicita à instituição financeira o cancelamento de seus cartões, em razão de
os mesmos terem sido roubados.Nesta toada, mesmo que a contratação do empréstimo bancário objeto
da lide tenha se dado por meio de fraude perpetrada por terceiro, que teria se valido do aplicativo de
internet banking instalado no smartphone do Autor para celebração do negócio, tal fato não possui o
condão de isentar o Réu quanto a responsabilidade objetiva característica dos negócios bancários.Ora, as
casas bancárias possuem o dever legal de manter e garantir a segurança no âmbito das operações
financeiras, de modo que eventuais práticas ilícitas realizadas por terceiros não se colocam como
excludente de responsabilidade. A responsabilidade objetiva dos bancos no âmbito das operações
financeiras é posição consolidada pelo c. STJ, conforme do Enunciado n° 479, ipsis litteris: ?As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias?.Não é plausível que se considere a existência
de fraudes dentro do expediente bancário como situações fortuitas, eis que tais acontecimentos são
rotineiros em tal ambiente e de pleno conhecimento das instituições financeiras, as quais, aliás, possuem
setores dedicados exclusivamente à prevenção de crimes desta natureza. Assim, é impossível isentar o
Réu de responsabilidade no caso em comento, eis que as operações fraudulentas se deram através do
aplicativo de internet banking, o qual, em tese, haveria de garantir a realização das operações bancárias
apenas aos titulares da respectiva conta corrente. Corroborando este entendimento: ?AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS OPERAÇÕES INDEVIDAS NA CONTA
CORRENTE DO APELADO roubo do celular do apelado relação de consumo inversão do ônus da prova
pela verossimilhança da versão do apelado dever do apelante de demonstrar que não houve
movimentação indevida da conta, ônus do qual se descurou responsabilidade objetiva do prestador de
serviço na hipótese dever de zelar pela segurança do serviço prestado artigo 14 do CDC ato de terceiro
que não elide a responsabilidade do apelante caso fortuito interno Súmula nº 479 do STJ sentença
mantida. DANO MATERIAL prova dos efetivos débitos irregulares na conta corrente do apelado, no valor
total de R$ 108.385,53 (cento e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)
sentença mantida. DANO MORAL perturbação ao estado de espírito do apelado que se mostrou ocorrida
situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral fixação da indenização
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com
observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese e que, evidentemente,
não comporta redução sentença mantida?.(TJSP. AC 1004346-41.2018.8.26.0003. Des. Rel. Castro
Figliolia. 12ª Câmara de Direito Privado. DJe 27/03/2019).Parece-me que aqui ocorre aquilo que a doutrina
pátria convencionou chamar de ?fortuito interno?, eis que o incidente se insere na cadeia de prestação dos
serviços contratados, não havendo que se falar na ausência do dever de indenizar o consumidor lesado
pela ocorrência do fato. Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação do serviço que ensejou a
realização de empréstimos e transferências fraudulentas, bem como a legitimidade passiva da casa
bancária, eis que esta é responsável pelos negócios que celebra.Desta sorte, não há falar em ausência de
nexo causal entre a conduta irregular e o resultado lesivo, restando evidente o dano material e moral
sofrido pelo requerente. Cabe salientar que a parte autora através do protocolo de nº 290356129,
registrado em 26/11/2017, informou a requerida do roubo do cartão e de seu aparelho telefônico e os
empréstimos contestados iniciaram em 27/11/2017, pelo que evidente a falha da ré que não procedeu ao
devido cancelamento dos cartões, de imediato.No que tange aos danos materiais, o documento de id
5556359 evidencia que foram descontados do reclamante, a título de parcela dos empréstimos realizados
indevidamente, os seguintes valores: em 10/01/2018 - R$ 51,27 R$ 439,90; 29/01/2018 ? R$ 280,10;
14/02/2018 - R$ 51,27 R$ 439,90; 28/02/2018 ? R$ 280,10 e 12/03/2018 - R$ 51,27 R$ 439,90, totalizando
R$ 2.033,71 (dois mil, trinta e três reais e setenta e um centavos), os quais devem ser restituídos ao
demandante acrescidos de juros e correção, conforme pleiteado na inicial.No que tange aos danos morais,
a perda de valores de sua titularidade limita o orçamento do requerente, acarretando, por óbvio,
dificuldades que extrapolam sua rotina, sem mencionar as insistentes cobranças quanto ao contrato
celebrado pelo criminoso fraudador, culminando inclusive com a inscrição do reclamante no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito (id 5556359). Indiscutível, portanto, o sofrimento moral passível de
reparação, que nem reclama prova.Para fixação da indenização, há de se levar em conta o grau de culpa
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do causador do dano e sua capacidade econômica, já que a reparação moral, se de um lado busca
produzir compensação que possa apagar dor suportada pelo prejudicado, de outro lado há de servir como
punição àquele que age ilicitamente causando danos a terceiros.Da própria situação de ver valores de sua
titularidade injustamente bloqueados, bem como inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, decorre
o sofrimento indenizável, com os transtornos daí advindos, não havendo falar em banalização do chamado
prejuízo moral indenizável ou em mero aborrecimento.Considerando-se o elevado grau de culpa, a
capacidade econômica do requerido e as condições pessoais do autor, entendo justo e suficiente à
reprovação da conduta do réu, a fixação da indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diante
do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida,
bem como para:DECLARAR a nulidade do contrato celebrado, que tem como objeto o referido empréstimo
fraudulento no importe de R$ R$ 10.780,90 (dez mil, setecentos e oitenta reais e noventa centavos), bem
como condenar o banco réu a estornar quaisquer tipo de tarifas e juros de mora decorrentes deste
negócio.CONDENAR o reclamado à restituição dos prejuízos materiais sofridos pelo Requerente, no
importe de R$ 2.033,71 (dois mil, trinta e três reais e setenta e um centavos), devidamente corrigidos e
acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar do desconto indevido.CONDENAR o reclamado a pagar ao
Autor, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente
a partir desta data e juros de 1% a.m, a partir do arbitramento.Sem honorários e de custas e despesas
processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e
55).P.R.I.Belém- PA, 16 de Julho de 2019. VALDEÍSE MARIA REIS BASTOSSJuiza de Direito
respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0821248-65.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
EDIFICIO RIO LENA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL PIEDADE DE LIMAOAB: 20443/PA
Participação: ADVOGADO Nome: SIGLIA BETANIA DE OLIVEIRAOAB: 17470/PA Participação:
EXECUTADO Nome: GERSON ALMEIDA MULATINHO DE OLIVEIRAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ8ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVELRua Aristides Lobo, 928,
Centro de Aperfeiçoamento Jurídico Pedagógico - CAJP da FABEL, Reduto, BELéM - PA - CEP: 66053-
020 CERTIDÃO Processo nº: 0821248-65.2018.8.14.0301 CERTIFICOpara os devidos fins de direito, que
os dados bancários informados em petição de ID11552088são idênticos àqueles informados anteriormente
(ID10716862) e que, conforme certidão do Sr. Diretor de Secretaria (ID11523347) não foi possível efetivar
a transferência de valores, tendo em vista divergência de dados apontada através do Sistema de
Depósitos Judiciais.Fica, portanto, o Reclamante intimado, a partir da leitura desta certidão, a esclarecer
tal divergência.O referido é verdade e dou fé.Belém(Pa.), 16 de julho de 2019. (Assinado
Digitalmente)Analista Judiciário da8ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém. 

 
 
 
Número do processo: 0816938-16.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: JOSE BRUNO
FARIAS GALVAO Participação: ADVOGADO Nome: MARIA FERNANDA RIBEIRO SANTOSOAB:
22769/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAUCARD S.A. Participação: ADVOGADO Nome:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETOOAB: 60359/RJSENTENÇA Dispensado o Relatório, na
forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. DECIDO.O art. 51, inciso I, da LJE, é imperativo: ?extingue-se o
processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das
audiências do processo?.Desse modo, a ausência da autora na audiência una Conciliação, Instrução e
Julgamento, sem justo motivo, apesar de regularmente intimada, conforme ID 8567943,impõe-se a
extinção do feito, sem apreciação de seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei dos Juizados
Especiais.Ademais, o patrono do reclamante compareceu na referida audiência e pediu desistência do
feito, corroborando o desinteresse do requerente no prosseguimento da demanda.A título de preleção
acerca da seriedade dos trabalhos da JUSTIÇA, nosso Novo Código de Processo Civil, inclusive
prescreveu no seu artigo 9º, § 8º:§ 8oO não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência
de conciliação é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e será sancionado com
multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor
da União ou do Estado. (ressaltei) Julgo, pois, extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do
artigo 51, I da Lei 9.099/95.Sem custas e honorários.Intime-se a parte autora e ré.Após o trânsito em
julgado, certifique-se e arquive-se.Belém, 16 de Julho de 2019. VALDEÍSE MARIA REIS BASTOSJuíza de
Direito respondendo pela 8ª Vara do JEC Belém  
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Número do processo: 0826158-38.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CLEBER
FRANCISCO FLORENZANO DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: VANESSA FRANCA MOURA
FURTADOOAB: 24490/PA Participação: RECLAMADO Nome: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO Participação: ADVOGADO Nome: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA
MOURAOOAB: 5627/PAVISTOS. Dispenso o relatório, conforme art.38 da Lei 9.099/1995.Cleber
Francisco Florenzano de Souza ajuizou Ação Indenizatória Por Negativa De Exame C/C Com Indenização
Por Danos Morais Unimed Belém Cooperativa De Trabalhos Médicos, alegando, em síntese, ser
beneficiário do plano de saúde administrado pela ré, por força de contrato com a mesma.Afirmou que fora
acometido de fortes dores abdominais e sangramento durante a evacuação e, por conta disso, procurou
auxilio médico, o qual determinou a realização de exames para diagnosticar o motivo das referidas dores.
Assevera que realizou vários exames para tentar diagnosticar as dores, quais sejam: colonoscopia,
endoscopia e ultrassom, os quais restaram infrutíferos para o diagnóstico da doença, pelo que o médico
especialista, prescreveu o exame CÁPSULA ENDOSCÓPICA, como único exame que poderia encontrar a
motivação das dores e sofrimentos do demandante.Não obstante, à empresa Ré indeferiu o pleito de
realização do exame em espécie, sob justificativa de que não haveria cobertura contratual para o
mesmo.Em razão da urgência na solução das dores, o requerente aduz que decidiu realizar o exame a
seu custo, com o gasto total de R$ 5.301,60. Em razão de todos esses fatos o requerente ajuizou esta
demanda objetivando ressarcimento dos gastos realizados e indenização por danos morais.Contestação
da requerida sob id 9019748, arguindo que a requisição médica do requerente foi indeferida, pois o exame
com cápsula endoscópica não está contemplado pelo Anexo I da Resolução Normativa (RN) n. 387, de
2015, que à época estatuía o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecido pela ANS. Desse
modo, a ausência de previsão no aludido rol afasta o exame questionado do seu âmbito de obrigações.
Diante do exposto, requer improcedência da demanda.Cumpre anotar que os contratos como o presente
são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º, bem
como pela Lei n.º 9.656/1998, pouco importando se celebrados em data anterior à existência de tais
diplomas.A contratação do plano de saúde e a negativa da ré em custear o exame indicado por
especialista ao autor são incontroversas, conforme documentos de id 4334506 e 4334528.O contrato entre
as partes era de adesão, que se aperfeiçoou com o simples preenchimento de proposta padronizada
exibida ao consumidor, a quem coube apenas aderir aos termos do pacto. E citado contrato prevê direitos
e deveres recíprocos. Mas não é novidade que, em alguns casos, a empresa contratada, apesar do
pagamento pontual das "mensalidades", obsta o tratamento necessário indicado ao consumidor,
invocando as mais variadas razões.No presente caso não foi diferente, fazendo-o a ré sob a tese de que o
exame indicado estava fora das diretrizes do rol de cobertura obrigatória da ANS e também excluído da
apólice. Todavia, ilícita é essa recusa, seja porque prevalece a indicação médica em detrimento da
negativa de cobertura contratual, seja porque abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.Nesse sentido:?OBRIGAÇÃO DE
FAZER - Plano de saúde -Autora portadora de cirrose hepática derivada do vírus C, com varizes
esofagianas, apresentando bicitopenia secundária à cirrose, bem como anemia de difícil controle -
Necessidade de realização do exame ?cápsula endoscópica? - Cobertura do exame negada pela ré -
Procedência da ação -Insurgência da operadora - Alegação de que: i) o contrato deve ser observado; ii) o
exame não está previsto no rol da ANS; e iii) é desnecessário - Descabimento - Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS - Inteligência da Súmula
nº 102 desta Corte - Abusividade da cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde
procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido
plano - Demandada que não provou sua alegação de que o exame era desnecessário - RECURSO NÃO
PROVIDO (TJSP - Apelação nº 100189891.2018.8.26.0360, rel. des. Miguel Brandi, j. 30.11.2018). Frise-
se que à medida que o setor privado aproveita-se da notória incapacidade do Poder Público de prover toda
a população de assistência médica para entrar num mercado altamente lucrativo, que é o de prestação de
serviços de saúde, deve ele assumir todos os riscos oriundos dessa atividade econômica.Desta forma, as
restrições contratuais pertinentes ao tratamento de doenças onerosas que decorrem de uma ótica
puramente mercantilista não encontram fundamento de validade no Constituição Federal.Ademais,
independentemente das cláusulas avençadas, a proteção ao adquirente de plano de saúde deve ser
ampla a ponto de garantir o efetivo amparo de sua integridade física, sob pena de se negar validade ao
próprio objetivo do contrato, que é propiciar ao consumidor tranquilidade no que diz respeito à assistência
médico hospitalar.No caso, restou inequívoca a relação contratual entre as partes e a necessidade de
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realização do exame prescrito ao autor, para o tratamento de sua doença. Conquanto as teses defensivas
suscitadas, o certo é que a ré deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
reclamado e, portanto, forçoso concluir que a cobertura securitária pleiteada é legítima.Importa ressaltar
que a lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde é exemplificativa e não taxativa, assim como
as diretrizes fixadas para utilização, pois apenas garante cobertura mínima obrigatória, não excluindo
procedimento não relacionado, notadamente quando atestada a importância do exame prescrito.Por certo,
a operadora do plano de saúde não está autorizada a estabelecer o tratamento a ser dispensado para a
cura de doenças, não podendo o segurado, por força de interpretação legal limitativa, deixar de receber o
tratamento necessário, segundo a prescrição de seu médico.Portanto, legítimo o direito do autor ao
reembolso integral do valor pago R$5.301,60), referente ao valor do exame realizado e indicado na nota
fiscal inserida (Id 4334475), acrescido do gasto com as passagens para realização do exame em São
Paulo (4334534), posto que não era oferecido nesta Cidade.No que diz respeito à indenização por danos
morais, melhor sorte não assiste à requerida, haja vista que a negativa ilegal de cobertura é ato ilícito e,
tratando-se de ilícito relacionado à saúde, capaz de causar abalos de ordem moral àquele que tem seu
direito negado.No presente caso, o sofrimento da parte autora extrapola o mero dissabor decorrente do
inadimplemento contratual. A situação de incerteza por que passou supera em muito os meros dissabores
do dia a dia, pequenos aborrecimentos do cotidiano. A questão afeta direito fundamental à saúde.Dessa
forma, a requerida deve indenizar a parte autora pelos danos morais a ela causados, corroborando este
entendimento:?AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA ILEGAL DE
COBERTURA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento
ao agravo regimental. 2. Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento contratual não
enseja o direito ao ressarcimento dos danos morais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de
que, considerada injusta a recusa de cobertura de seguro de saúde, é devida a indenização pelo
agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do assegurado. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento?. (AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.100.359 ?
MT, STJ, MIN. Rel. VASCO DELLA GIUSTINA). No que tange o valor da indenização, alguns aspectos
devem ser levados em consideração para a quantificação do dano: o valor da reparação deve representar
satisfação capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido; deve-se levar em
conta a gravidade dos danos sofridos; devem-se observar as condições pessoais, morais, sociais e
econômicas das partes; além do fator de dissuasão, ou seja, o desestímulo na prática de nova conduta
semelhante.Nesse sentido, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 186), aduz que se deve levar em consideração: ?a) grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c)
capacidade econômica do causador do dano; d) condições pessoais do ofendido?.Assim, procedendo à
convergência dos caracteres balizadores da reparação pelo dano moral, fixo a indenização devida ao autor
em R$ 4.000,00 (quatro mil) reais.Diante do exposto, JULGO procedentes os pedidos deduzidos nestes
autos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condeno a requerida a pagar a titulo de DANOS MATERIAIS o
valor de R$ 5.301,60 (cinco mil, trezentos e um reais e sessenta centavos), a ser monetariamente corrigido
a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, bem
como, a pagar a título de indenização por DANOS MORAIS o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser
monetariamente corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, devidos estes a contar deste
arbitramento.Não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais,
porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e
55).P.R.I.Belém- PA, 16 de Julho de 2019. VALDEÍSE MARIA REIS BASTOSSJuiza de Direito
respondendo pela 8ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0829492-80.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: REALLY
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP - EPP Participação: ADVOGADO Nome:
JORDANA DE FARIA PENAOAB: 31576/GO Participação: RECLAMADO Nome: LOCUS COMERCIO E
INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - EPP Processo nº 0829492-80.2018.8.14.0301Autos de AÇÃO
[Inadimplemento]Reclamante: Nome: REALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
EPP - EPPEndereço: Rua 16, Quadra 05, Lote 01, Conjunto Bela Vista, GOIANáPOLIS - GO - CEP:
75170-000Reclamado: Nome: LOCUS COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI -
EPPEndereço: Travessa Padre Eutíquio, 1078, Shopping Patio Belem Luc 148/A, Batista Campos, BELéM
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- PA - CEP: 66023-710 SENTENÇA I ? RELATÓRIO Vistos etc.Dispenso o relatório, na forma do artigo 38
da Lei 9.099/95. II - DAS PRELIMINARES Não havendo preliminares a serem discutidas, passo à análise
do mérito. III - DA REVELIA A parte requerida foi devidamente citada (ID 5835485), porém não ocorreu o
comparecimento à audiência de conciliação (ID 8971091), nem a apresentação de justificativa para a
ausência, razão pela qual decreto-lhe a REVELIA, nos termos do art. 20, da Lei n.º 9099/95. Caracterizada
a revelia do réu, incide de plano o efeito legal de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo
demandante, em virtude do disposto nos arts. 18, § 1º, e 20, da LJE, advertência devidamente inserida no
mandado citatório da parte requerida, sendo os fatos atingidos pela revelia considerados incontroversos,
não necessitando de prova, nos termos dos arts. 374, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor. Em
que pese os efeitos da revelia, estes não hão de ser considerados absolutos se as provas apresentadas
pela parte requerente não consubstanciar o direito alegado. IV - DO MÉRITO IV.1. DO DANO MATERIAL
Observa-se a existência de documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes. Destaca-se
que o reclamado efetuou contrato de compra e venda de mercadorias com o reclamante, adquirindo
?calças jeans?, no valor total de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais). Sendo tal
quantia parcelada em dois cheques, no montante de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais
cada), com vencimento em dezembro de 2015. Ocorre, entretanto, que não houve a quitação do débito,
embora tenha sido entregue a mercadoria. Quanto ao direito material, pertinente citar o disposto no art.
389, do Código Civil: Art. 389.Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais
juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado. Acerca do debate, oportuno, ainda, rememorar o previsto no art. 476 do Código Civil acerca
dos contratos bilaterais: Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a
sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Interpretando o artigo a contrário sensu, depreende-
se que, cumprida sua obrigação, a parte poderá exigir o implemento da do outro. No caso, a parte autora
demonstrou ser legítimo o direito alegado. Assim, tenho por certo o dever de a requerida ressarcir à parte
requerente o valor de R$ 28.205,86 (vinte e oito mil, duzentos e cinco reais e oitenta e seis centavos),
quantia relativa aos custos da mercadoria adquirida pelo reclamado e já devidamente corrigida, conforme
planilha de cálculo vinculada à inicial. Por derradeiro, impende salientar que, nos termosdo art. 373, I, do
CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, tendo se desincumbido disso. Contudo,
deveria o reclamado provar o fato desconstitutivo do direito do autor, conforme leciona o art. 373, II, do
CPC; o que não ocorreu. V - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE a presente ação para: a) CONDENAR a réa pagar à parte autora a quantia de R$
R$ 28.205,86 (vinte e oito mil, duzentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) devidamente corrigida
monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. Sem condenação
em custas e honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.P.R.I. DISPOSIÇÕES GERAIS Sem
condenação em custas e honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.P.R.I.Havendo o
pagamento espontâneo do valor da condenação, expeça-se alvará judicial nos termos requeridos pela
autora. Belém, 28 de junho de 2019 VALDEÍSE MARIA REIS BASTOSJuíza de Direito respondendo pela
8ª Vara do Juizado Especial CívelDC 

 
 
 
Número do processo: 0818897-22.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: TIAGO MARTINS
DANELUCI Participação: ADVOGADO Nome: MARCUS VINICIUS BOTELHO BRITOOAB: 21028/PA
Participação: RECLAMADO Nome: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA - MERua Aristides Lobo,
928, Centro de Aperfeiçoamento Jurídico Pedagógico - CAJP da FABEL, Reduto, BELéM - PA - CEP:
66053-020Processo nº 0818897-22.2018.8.14.0301INTIMAÇÃO Pelo presente, fica V. Senhoria
INTIMADA, nos autos em epígrafe,a partir do momento da leitura desta intimação, para se manifestar, no
prazo de 15 (quinze) dias, acerca da devolução sem cumprimento da Citação/Intimação expedida, cuja
Aviso de Recebimento id 11579077. Belém(Pa.), 16 de julho de 2019.(Assinado Digitalmente) 

 
 
 
Número do processo: 0829257-79.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ORLINDA
ANDREA SILVA MELO Participação: ADVOGADO Nome: GISLAINE SALES DO NASCIMENTOOAB:
24799 Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL AIRES DA SILVA COSTAOAB: 25751/PA Participação:
RECLAMADO Nome: TATIANE ARAUJO VELASCORua Aristides Lobo, 928, Centro de Aperfeiçoamento
Jurídico Pedagógico - CAJP da FABEL, Reduto, BELéM - PA - CEP: 66053-020Processo nº 0829257-
79.2019.8.14.0301INTIMAÇÃO Pelo presente, fica V. Senhoria INTIMADA, nos autos em epígrafe,a partir
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do momento da leitura desta intimação, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da
devolução sem cumprimento da Citação/Intimação expedida, cuja Aviso de Recebimento segue id
11580069. Belém(Pa.), 16 de julho de 2019.(Assinado Digitalmente) 

 
 
 
Número do processo: 0001409-28.2011.8.14.0303 Participação: EXEQUENTE Nome: ELTON ALMEIDA
DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO CESAR BENTES FREITASOAB: 8475 Participação:
EXECUTADO Nome: BANCO BRADESCO SA Participação: ADVOGADO Nome: GEORGE SILVA VIANA
ARAUJOOAB: 9354/PA Participação: EXECUTADO Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
NACIONAL HONDA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: DENIS DA SILVA FARIASOAB: 207
Participação: ADVOGADO Nome: SILVIA VALERIA PINTO SCAPINOAB: 7069/MS Participação:
EXECUTADO Nome: FARMACIA BIG BEN Participação: ADVOGADO Nome: LUCAS NUNES
CHAMAOAB: 016956/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ8ª VARA
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INTIMAÇÃO Pelo presente, fica Vossa Senhoria INTIMADA, nos autos do
processo nº0001409-28.2011.8.14.0303, queELTON ALMEIDA DA SILVAmove contraBANCO
BRADESCO SA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, FARMACIA BIG
BEN,a comparecer à Secretaria da 8ª Vara do Juizado Especial Cível para agendar data para recebimento
do alvará de levantamento dos valores depositados. Endereço da 8ª Vara do Juizado Especial Cível:Rua
Aristides Lobo, 928, Centro de Aperfeiçoamento Jurídico Pedagógico - CAJP da FABEL, Reduto, BELéM -
PA - CEP: 66053-020 Belém, 16 de julho de 2019 DESTINATÁRIO: ELTON ALMEIDA DA SILVAVia DJE 
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Número do processo: 0827699-72.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: M J Q DE
OLIVEIRA - ME Participação: ADVOGADO Nome: THEO FABIO ALVES DE CRISTO MONTEIROOAB:
041 Participação: RECLAMADO Nome: M.C.M CONSTRUCOES LTDAProcesso 0827699-
72.2019.8.14.0301RECLAMANTE: M J Q DE OLIVEIRA - MERECLAMADO: M.C.M CONSTRUCOES
LTDA CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim conferidos por lei, que, em virtude do despacho de
ID nº 11560882, fica designada na presente ação Audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento)
para o dia 16/09/2019 às 09:00 horas, a ser realizada na 9ª Vara do Juizado Especial Cível, localizada
nesta cidade, na Av. Rômulo Maiorana (antiga Av. 25 de Setembro) nº 1366 - 2º Andar, entre Tv. Mariz e
Barros e Tv. Mauriti, Bairro: Marco,onde as partes poderão produzir provas admitidas em direito e que
entenderem necessárias, inclusive testemunhais, eo(a) reclamado(a) deverá apresentar defesa escrita ou
verbal, sob pena de revelia. No ensejo, fica a advertência de que, versando a ação sobre relação de
consumo, o ônus da prova restou invertido desde o despacho inicial. CERTIFICO ainda que será expedida
intimação desta certidão ao advogado do Reclamante, atravésdos sistemas PJE e DJE-PA. O referido é
verdade e dou fé. Belém, 16 de julho de 2019. CARLOS HACHEM CHAVES JÚNIORAnalista Judiciário da
9ª Vara do Juizado Especial Cível ADVERTÊNCIAS:01. Sendo a parte promovida PESSOA JURÍDICA,
deverão ser apresentados na audiência seus atos constitutivos e, fazendo-se representar por preposto, a
devida carta de preposição em original, sob pena de revelia.02. A microempresa e a empresa de pequeno
porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou
pelo sócio dirigente, conforme Enunciado 141 do FONAJE.03. Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO,
deverá ser representada na audiência pelo síndico ou preposto com poderes de representação em juízo
(art. 1.038 do Código Civil c/c Enunciado 111 do FONAJE), bem como deverá ser apresentada a ata da
assembleia que o elegeu síndico e, se for o caso, a ata da assembléia ou convenção que autorizou a
transferência dos poderes de representação.04. O NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte
promovente ensejará a aplicação da extinção da presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº
9099/95.05. O NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da
revelia consoante o art. 20 da Lei 9.099/95, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06.
Ocorrendo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou
oral e produzidas provas admitidas em direito e que forem entendidas como necessárias, inclusive
testemunhais. A DEFESA DEVERÁ SER INSERIDA NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA
DE REVELIA (Por analogia à Portaria n° 01/2011 - 6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de
06/05/2011). Serão admitidas, no máximo, três testemunhas, que poderão ser apresentadas no dia da
audiência ou intimadas mediante requerimento a este Juízo formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes
da audiência de instrução e julgamento.07. Sendo o valor da causa superior a 20 (vinte) salários mínimos,
as partes devem comparecer acompanhadas de advogado (art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência
de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº
11/FONAJE).08. Tratando a ação de relação de consumo, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou
promovida desde o despacho inicial, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.09. As partes deverão comunicar ao Juízo a mudança de endereço, ocorrida no curso do
processo, sob pena de serem consideradas como válidas as intimações enviadas ao endereço anterior,
constante dos autos (art. 19, § 2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30 MINUTOS ANTES DO
HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0829474-25.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: TEOFILO PENA
MORENO Participação: ADVOGADO Nome: ALAN RAMON DA SILVAOAB: 26678/PA Participação:
ADVOGADO Nome: MARCUS FABRICIO GOMES BUAINAIN ROSSYOAB: 986PA Participação:
RECLAMADO Nome: JOSE REGINALDO OLIVEIRA FERNANDESPROCESSO NÚMERO: 0829474-
25.2019.8.14.0301 DESPACHO Considerando a petição anexada no Id nº. 11467109 da lide, determino à
Secretaria que designe nova data para realização de audiência no feito, uma vez que não há tempo hábil
para renovação do ato citatório e intimação das partes, devendo ainda ser observado o fato de que o autor
é idoso, de modo que goza de prioridade na tramitação processual.Intime-se o reclamante por meio de seu
patrono via sistema PJE, ciente de que o não comparecimento ao ato designado acarretará a extinção do
feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei dos Juizados Especiais, com a condenação ao pagamento
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de custas processuais (artigo 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/1995).Cite-se a parte reclamada com as
advertências de praxe e por oficial de justiça, o qual poderá cumprir o ato conforme disciplina o Enunciado
nº. 05 do FONAJE.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.Belém, 12 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO
MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0001988-03.2016.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA LEDA
BRAGA MACIEL Participação: ADVOGADO Nome: ORZIRO SANTANA DA CRUZ FILHOOAB: 19016
Participação: RECLAMADO Nome: UNIMED BELEM  COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO SUZUKI SIZOOAB: 08 Participação: ADVOGADO Nome:
SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAOOAB: 5627/PAProcesso 0001988-
03.2016.8.14.0302RECLAMANTE: MARIA LEDA BRAGA MACIELRECLAMADA: UNIMED BELEM 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim conferidos por
lei, que, em virtude do despacho de ID nº 11536085, fica designada na presente ação Audiência Una
(Conciliação, Instrução e Julgamento) para o dia 13/08/2019 às 10:30 horas, a ser realizada na 9ª Vara do
Juizado Especial Cível, localizada nesta cidade, na Av. Rômulo Maiorana (antiga Av. 25 de Setembro) nº
1366 - 2º Andar, entre Tv. Mariz e Barros e Tv. Mauriti, Bairro: Marco,onde as partes poderão produzir
provas admitidas em direito e que entenderem necessárias, inclusive testemunhais, eo(a) reclamado(a)
deverá apresentar defesa escrita ou verbal, sob pena de revelia. No ensejo, fica a advertência de que,
versando a ação sobre relação de consumo, o ônus da prova restou invertido desde o despacho inicial.
CERTIFICO ainda que será expedida intimação desta certidão aos advogados da Reclamante e da
Reclamada, atravésdos sistemas PJE e DJE-PA. O referido é verdade e dou fé. Belém, 16 de julho de
2019. CARLOS HACHEM CHAVES JÚNIORAnalista Judiciário da 9ª Vara do Juizado Especial Cível
ADVERTÊNCIAS:01. Sendo a parte promovida PESSOA JURÍDICA, deverão ser apresentados na
audiência seus atos constitutivos e, fazendo-se representar por preposto, a devida carta de preposição em
original, sob pena de revelia.02. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem
ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme
Enunciado 141 do FONAJE.03. Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO, deverá ser representada na
audiência pelo síndico ou preposto com poderes de representação em juízo (art. 1.038 do Código Civil c/c
Enunciado 111 do FONAJE), bem como deverá ser apresentada a ata da assembleia que o elegeu síndico
e, se for o caso, a ata da assembléia ou convenção que autorizou a transferência dos poderes de
representação.04. O NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovente ensejará a
aplicação da extinção da presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95.05. O NÃO
COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da revelia consoante o
art. 20 da Lei 9.099/95, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06. Ocorrendo AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou oral e produzidas provas
admitidas em direito e que forem entendidas como necessárias, inclusive testemunhais. A DEFESA
DEVERÁ SER INSERIDA NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA (Por analogia
à Portaria n° 01/2011 - 6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de 06/05/2011). Serão admitidas, no
máximo, três testemunhas, que poderão ser apresentadas no dia da audiência ou intimadas mediante
requerimento a este Juízo formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e
julgamento.07. Sendo o valor da causa superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes devem
comparecer acompanhadas de advogado (art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência de contestação,
escrita ou oral, ainda que presente o reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº 11/FONAJE).08.
Tratando a ação de relação de consumo, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou promovida desde o
despacho inicial, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.09. As partes
deverão comunicar ao Juízo a mudança de endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem
consideradas como válidas as intimações enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art. 19, §
2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0001988-03.2016.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA LEDA
BRAGA MACIEL Participação: ADVOGADO Nome: ORZIRO SANTANA DA CRUZ FILHOOAB: 19016
Participação: RECLAMADO Nome: UNIMED BELEM  COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO SUZUKI SIZOOAB: 08 Participação: ADVOGADO Nome:
SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAOOAB: 5627/PAProcesso 0001988-
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03.2016.8.14.0302RECLAMANTE: MARIA LEDA BRAGA MACIELRECLAMADA: UNIMED BELEM 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim conferidos por
lei, que, em virtude do despacho de ID nº 11536085, fica designada na presente ação Audiência Una
(Conciliação, Instrução e Julgamento) para o dia 13/08/2019 às 10:30 horas, a ser realizada na 9ª Vara do
Juizado Especial Cível, localizada nesta cidade, na Av. Rômulo Maiorana (antiga Av. 25 de Setembro) nº
1366 - 2º Andar, entre Tv. Mariz e Barros e Tv. Mauriti, Bairro: Marco,onde as partes poderão produzir
provas admitidas em direito e que entenderem necessárias, inclusive testemunhais, eo(a) reclamado(a)
deverá apresentar defesa escrita ou verbal, sob pena de revelia. No ensejo, fica a advertência de que,
versando a ação sobre relação de consumo, o ônus da prova restou invertido desde o despacho inicial.
CERTIFICO ainda que será expedida intimação desta certidão aos advogados da Reclamante e da
Reclamada, atravésdos sistemas PJE e DJE-PA. O referido é verdade e dou fé. Belém, 16 de julho de
2019. CARLOS HACHEM CHAVES JÚNIORAnalista Judiciário da 9ª Vara do Juizado Especial Cível
ADVERTÊNCIAS:01. Sendo a parte promovida PESSOA JURÍDICA, deverão ser apresentados na
audiência seus atos constitutivos e, fazendo-se representar por preposto, a devida carta de preposição em
original, sob pena de revelia.02. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem
ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme
Enunciado 141 do FONAJE.03. Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO, deverá ser representada na
audiência pelo síndico ou preposto com poderes de representação em juízo (art. 1.038 do Código Civil c/c
Enunciado 111 do FONAJE), bem como deverá ser apresentada a ata da assembleia que o elegeu síndico
e, se for o caso, a ata da assembléia ou convenção que autorizou a transferência dos poderes de
representação.04. O NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovente ensejará a
aplicação da extinção da presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95.05. O NÃO
COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da revelia consoante o
art. 20 da Lei 9.099/95, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06. Ocorrendo AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou oral e produzidas provas
admitidas em direito e que forem entendidas como necessárias, inclusive testemunhais. A DEFESA
DEVERÁ SER INSERIDA NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA (Por analogia
à Portaria n° 01/2011 - 6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de 06/05/2011). Serão admitidas, no
máximo, três testemunhas, que poderão ser apresentadas no dia da audiência ou intimadas mediante
requerimento a este Juízo formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e
julgamento.07. Sendo o valor da causa superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes devem
comparecer acompanhadas de advogado (art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência de contestação,
escrita ou oral, ainda que presente o reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº 11/FONAJE).08.
Tratando a ação de relação de consumo, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou promovida desde o
despacho inicial, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.09. As partes
deverão comunicar ao Juízo a mudança de endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem
consideradas como válidas as intimações enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art. 19, §
2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0004918-33.2012.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: SOUZA &
CARVALHO MOVELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - ME Participação: ADVOGADO Nome:
RAFAEL AUGUSTO LAGOS KOURYOAB: 352 Participação: EXECUTADO Nome: ISOLDA COSTA DE
OLIVEIRA CONTENTE Participação: ADVOGADO Nome: FELIPE LEAO FERRYOAB: 856PA
Participação: EXECUTADO Nome: AMAZONIA HALL SERVICOS E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA.
Participação: ADVOGADO Nome: WALDIR SILVA DE ALMEIDAOAB: 254PA Participação: ADVOGADO
Nome: LUANA MONTEIRO RODRIGUESOAB: 15617/PA Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS
EMANUEL WEYL COSTA CRUZOAB: 17311 Participação: EXECUTADO Nome: MARIA JOANA DA
ROCHA PESSOA Participação: ADVOGADO Nome: FELIPE LEAO FERRYOAB: 856PAPROCESSO
NÚMERO:0004918-33.2012.8.14.0302SENTENÇA Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei nº.
9.099/1995.As partes celebraram acordo para por fim ao litígio, conforme minuta vinculada no Id
nº.11329340dos autos.Pelo exposto, homologo por sentença o acordo celebrado entre os litigantes, nos
termos do artigo 57, da Lei nº. 9.099/1995, para que surta os seus efeitos jurídicos e extingo o processo
com resolução do mérito nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.Considerando que
as partes acordaram pela liberação dos valores bloqueados no feito via sistema BACENJUD (Id
nº.9340149) em favor da empresa exequente, conforme item VI da citada avença, determino a expedição
de alvará judicial de transferência em favor do patrono da mesma, visto que consta nos autos procuração
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com poderes expressos para receber e dar quitação ? Id nº.9340148), a fim de que este promova o
levantamento do supracitado numerário e seus acréscimos, comprovando-se tal expedição no feito.Após,
intime-se a parte exequente para que se manifeste em relação à penhora lançada sob o veículo da
executada MARIA JOANA DA ROCHA PESSOA via sistema RENAJUD (Id nº. 10729283), informando se
ainda possui interesse na manutenção da referida constrição ou caso contrário, que solicite o
levantamento do bloqueio, a fim de que este Juízo adote as providências necessárias para tal intento.Sem
custas e honorários neste grau de jurisdição.P.R.I.C.Belém, 03 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA
LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0834287-66.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ANA CLAUDIA
MACHADO REIS Participação: ADVOGADO Nome: MARCIO KISIOLAR VAZ FERREIRAOAB: 22221-
B/PA Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação:
ADVOGADO Nome: ADRIANO PALERMO COELHOOAB: 12077/PAProcesso 0834287-
66.2017.8.14.0301RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MACHADO REISRECLAMADO: CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA DESPACHO ORDINATÓRIO Em vista da prévia autorização da
Meritíssima Juíza da 9ª Vara do Juizado Especial Cível, com base no art. 203, § 4º, do CPC,intime-se a(o)
REQUERIDO acomparecer nesta Secretaria, no prazo de 05 dias (art. 218, §3º do CPC), a fim deagendar
a expedição do Alvará para levantamento dos valoresdepositados em conta judicial ou aindicarconta
corrente (não pode ser conta conjunta) de titularidade da(o) beneficiária(o) para transferência do numerário
direto para essa conta. Na oportunidade, oriente-se que,em quaisquer das hipóteses, deve serindicado
oCPF da(o) beneficiária(o).Ademais,CIENTIFIQUE-A(O)que, caso não compareça para agendamento ou
peticione indicando conta bancária e demais dados, os valores poderão ser transferidos, definitivamente,
para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado, nos termos da Lei Estadual nº
6750/2006.Ainda,intime-se a(o)promovente/exequente a manifestar, no prazo de 05 dias, se concorda com
o valor depositado pela(o) promovida(o)/executado(a), cientificando-a(o) que, na hipótese de impugnação
do valor, não haverá prejuízo no levantamento do numerário já depositado (parcela incontroversa),
conforme disposto no art. 526, §1º, do CPC.Belém, 16 de julho de 2019. Márcia NascimentoDiretora de
Secretaria 

 
 
 
Número do processo: 0822236-52.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CONDOMÍNIO DO
RESIDENCIAL ADÉLIA HACHEM Participação: ADVOGADO Nome: MARCO APOLO SANTANA
LEAOOAB: 9873PA Participação: ADVOGADO Nome: NILDON DELEON GARCIA DA SILVAOAB:
17017/PA Participação: ADVOGADO Nome: DALMERIO MENDES DIASOAB: 130PA Participação:
RECLAMADO Nome: RICARDO PATRICK GONÇALVES DE SOUZAPROCESSO NÚMERO:0822236-
52.2019.8.14.0301DECISÃOVistos e etc.Trata-se de ação de execução de título extrajudicial,
fundamentada no inciso X do artigo 784 do Código de Processo Civil.Em apertada síntese, a parte
exequente noticiou na lide que não possui a via original da convenção condominial e das atas das
assembleias solicitadas por este Juízo no despacho proferido no Id nº. 10272626, sob a alegação de que
tais documentos teriam sido retidos indevidamente pelo antigo administrador do condomínio identificado
como Jean Carlos Nascimento Lobato, motivo pelo qual requer que a presente demanda seja recebida
como ação de cobrança, caso rejeitado o acolhimento da exordial como ação de execução.Sucintamente
relatado. Decido.Compulsando detidamente os autos, nota-se manifesta inviabilidade no prosseguimento
da presente ação executiva, uma vez que o art. 784, X, do CPC/2015 prevê claramente ser título executivo
extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias decondomínio edilício,
previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente
comprovadas, o que não se vislumbra no caso em testilha.Portanto, resta incontroverso o entendimento de
que deve ser reconhecida a inexistência de título executivo, razão pela qual rejeito o pleito para
prosseguimento da ação executiva e defiro o pedido manejado na petição de Id nº.10864716, no sentido
de que a presente demanda seja processada como ação de cobrança.Nesse viés, intime-se a parte
reclamante para que no prazo de 15 dias, emende a exordial apresentando nova petição com fatos,
fundamentos e pedidos coerentes à nova fase processual eleita, sob pena de indeferimento.Por
conseguinte,promova à Secretaria a retificação da classe processual da presente ação.Após, com ou sem
manifestação, certifique-se e retornem os autos imediatamente conclusos para despacho inicial.Belém, 15
de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial
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Cível  

 
 
 
Número do processo: 0827699-72.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: M J Q DE
OLIVEIRA - ME Participação: ADVOGADO Nome: THEO FABIO ALVES DE CRISTO MONTEIROOAB:
041 Participação: RECLAMADO Nome: M.C.M CONSTRUCOES LTDAPROCESSO NÚMERO:0827699-
72.2019.8.14.0301 DESPACHO Inicialmente, recebo a emenda à inicial vinculada no Id nº. 11082109 dos
autos, nos moldes do artigo 321 do Código de Processo Civil. Por conseguinte,cancele-se a audiência
designada automaticamente nos autos (16.07.2019 às 09h:30min), visto que não há tempo hábil para a
citação e apresentação de defesa pela parte ré, nos termos do art. 334 do CPC.Após,designe-se nova
data para realização de audiência entre os litigantes, devendo a parte reclamada ser citada com as
advertências legais.A ausência da parte requerida importará na presunção de veracidade dos fatos
alegados pela reclamante na inicial - revelia - conforme artigo 20 da Lei nº. 9.099/1995.Intime-se a
empresa reclamante, através de seu advogado habilitado nos autos, ciente de que o não comparecimento
ao ato designado acarretará a extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei dos Juizados
Especiais, com a condenação ao pagamento de custas processuais (artigo 51, § 2º, da Lei nº.
9099/1995).Com efeito,imperioso destacar que as partes deverão comunicar a este Juízo a mudança de
endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem consideradas como válidas as intimações
enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (artigo 19, § 2º, da Lei nº. 9.099/1995).Ressalte-se
ainda, que nas causas em que for atribuído valor econômico superior a vinte salários mínimos, a
assistência da parte por advogado será obrigatória (artigo 9º da Lei nº. 9.099/1995).A opção da parte
autora pelo procedimento da Lei nº. 9.099/1995 implica em renúncia ao crédito excedente ao limite
previsto no inciso primeiro do artigo 3º da citada lei (quarenta salários mínimos), conforme previsão do
parágrafo terceiro, do mencionado artigo.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.Belém, 15 de julho de 2019.
MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0822944-05.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: EDILEUZA MARIA
MOREIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: VALERIA DE NAZARE SANTANA FIDELLISOAB:
6848PA Participação: RECLAMADO Nome: MARIA DA GRACA SILVA DE MIRANDA Participação:
ADVOGADO Nome: IVAN MORAES FURTADO JUNIOROAB: 13953/PAPROCESSO NÚMERO:0822944-
05.2019.8.14.0301 DESPACHO Considerando a petição vinculada no Id nº. 11465727 dos autos, na qual
a reclamada, em tempo hábil, alega sua impossibilidade de comparecimento à audiência designada na lide
para o próximo dia 16.07.2019 às 10h:00min, conforme razões expostas no laudo médico anexado no Id
nº.11465730,determino à Secretaria do Juízo que designe nova data para realização do ato, intimando-se
as partes.Intimem-se. Cumpra-se.Belém, 12 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza
de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0836369-36.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ANNA KARLA
NACIF JENNINGS SILVA Participação: ADVOGADO Nome: ANNA KARLA NACIF JENNINGS SILVAOAB:
25064/PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDREI JOSE JENNINGS DA COSTA SILVAOAB: 577
Participação: ADVOGADO Nome: MILENA ANICETO FRANCOOAB: 24898/PA Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Participação: ADVOGADO Nome: JOAO
THOMAZ PRAZERES GONDIMOAB: 062192/RJPROCESSO NÚMERO:0836369-36.2018.8.14.0301
SENTENÇA Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei nº. 9.099/1995.As partes celebraram
acordo para por fim ao litígio, conforme minuta vinculada no Id nº. 11260708 dos autos.Pelo exposto,
homologo por sentença o acordo celebrado entre os litigantes, nos termos do artigo 57, da Lei nº.
9.099/1995, para que surta os seus efeitos jurídicos e extingo o processo com resolução do mérito nos
termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.Considerando que a presente sentença não é
passível de recurso, conforme dicção do artigo 41 da Lei nº. 9.099/1995, determino o imediato
arquivamento do feito, após intimação das partes, restando ressalvado o direito ao desarquivamento sem
recolhimento das custas processuais, desde que requerido dentro do prazo de 6 meses desta
sentença.Cancele-se à audiência de instrução e julgamento designada.Sem custas e honorários neste
grau de jurisdição.P.R.I.C.Belém, 8 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de
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Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0829474-25.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: TEOFILO PENA
MORENO Participação: ADVOGADO Nome: ALAN RAMON DA SILVAOAB: 26678/PA Participação:
ADVOGADO Nome: MARCUS FABRICIO GOMES BUAINAIN ROSSYOAB: 986PA Participação:
RECLAMADO Nome:  JOSE REGINALDO OLIVEIRA FERNANDESProcesso 0829474-
25.2019.8.14.0301RECLAMANTE: TEOFILO PENA MORENORECLAMADO: JOSE REGINALDO
OLIVEIRA FERNANDES CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim conferidos por lei, que, em
virtude do despacho de ID nº 11530005, fica designada na presente ação Audiência Una (Conciliação,
Instrução e Julgamento) para o dia 23/10/2019 às 09:00 horas, a ser realizada na 9ª Vara do Juizado
Especial Cível, localizada nesta cidade, na Av. Rômulo Maiorana (antiga Av. 25 de Setembro) nº 1366 - 2º
Andar, entre Tv. Mariz e Barros e Tv. Mauriti, Bairro: Marco,onde as partes poderão produzir provas
admitidas em direito e que entenderem necessárias, inclusive testemunhais, eo(a) reclamado(a) deverá
apresentar defesa escrita ou verbal, sob pena de revelia. No ensejo, fica a advertência de que, versando a
ação sobre relação de consumo, o ônus da prova restou invertido desde o despacho inicial. CERTIFICO
ainda que será expedida intimação desta certidão ao advogados do Reclamante, atravésdos sistemas PJE
e DJE-PA. O referido é verdade e dou fé. Belém, 16 de julho de 2019. CARLOS HACHEM CHAVES
JÚNIORAnalista Judiciário da 9ª Vara do Juizado Especial Cível ADVERTÊNCIAS:01. Sendo a parte
promovida PESSOA JURÍDICA, deverão ser apresentados na audiência seus atos constitutivos e,
fazendo-se representar por preposto, a devida carta de preposição em original, sob pena de revelia.02. A
microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em
audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme Enunciado 141 do FONAJE.03.
Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO, deverá ser representada na audiência pelo síndico ou preposto
com poderes de representação em juízo (art. 1.038 do Código Civil c/c Enunciado 111 do FONAJE), bem
como deverá ser apresentada a ata da assembleia que o elegeu síndico e, se for o caso, a ata da
assembléia ou convenção que autorizou a transferência dos poderes de representação.04. O NÃO
COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovente ensejará a aplicação da extinção da
presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95.05. O NÃO COMPARECIMENTO EM
AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da revelia consoante o art. 20 da Lei 9.099/95,
reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06. Ocorrendo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou oral e produzidas provas admitidas em direito
e que forem entendidas como necessárias, inclusive testemunhais. A DEFESA DEVERÁ SER INSERIDA
NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA (Por analogia à Portaria n° 01/2011 -
6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de 06/05/2011). Serão admitidas, no máximo, três testemunhas,
que poderão ser apresentadas no dia da audiência ou intimadas mediante requerimento a este Juízo
formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento.07. Sendo o valor da
causa superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes devem comparecer acompanhadas de advogado
(art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o
reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº 11/FONAJE).08. Tratando a ação de relação de consumo,
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou promovida desde o despacho inicial, nos termos do art. 6º,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.09. As partes deverão comunicar ao Juízo a mudança de
endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem consideradas como válidas as intimações
enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art. 19, § 2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30
MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0845605-12.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
EDIFICIO RENO Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO PAULO MOURA SILVAOAB: 23336/PA
Participação: ADVOGADO Nome: SIGLIA BETANIA DE OLIVEIRAOAB: 17470/PA Participação:
ADVOGADO Nome: RAFAEL PIEDADE DE LIMAOAB: 20443/PA Participação: EXECUTADO Nome:
ERNANDES JOSÉ DOS SANTOSPROCESSO NÚMERO:0845605-12.2018.8.14.0301 SENTENÇA
Dispensado o relatório, em atenção ao artigo 38 da Lei nº. 9.099/1995. Passo a decidir.Considerando o
pedido de desistência do processo formulado no Id nº.9767801dos autos, em atenção ao artigo 775 do
Código de Processo Civil, homologo por sentença a desistência, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos e em consequência, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no
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artigo 485, VIII do CPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em julgado, arquive-se.P.R.I.C.Belém, 8
de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial
Cível  

 
 
 
Número do processo: 0822944-05.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: EDILEUZA MARIA
MOREIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: VALERIA DE NAZARE SANTANA FIDELLISOAB:
6848PA Participação: RECLAMADO Nome: MARIA DA GRACA SILVA DE MIRANDA Participação:
ADVOGADO Nome: IVAN MORAES FURTADO JUNIOROAB: 13953/PAProcesso 0822944-
05.2019.8.14.0301RECLAMANTE: EDILEUZA MARIA MOREIRA DA SILVARECLAMADA: MARIA DA
GRACA SILVA DE MIRANDA CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim conferidos por lei, que, em
virtude do despacho de ID nº 11536039, fica designada na presente ação Audiência Una (Conciliação,
Instrução e Julgamento) para o dia 22/10/2019 às 09:00 horas, a ser realizada na 9ª Vara do Juizado
Especial Cível, localizada nesta cidade, na Av. Rômulo Maiorana (antiga Av. 25 de Setembro) nº 1366 - 2º
Andar, entre Tv. Mariz e Barros e Tv. Mauriti, Bairro: Marco,onde as partes poderão produzir provas
admitidas em direito e que entenderem necessárias, inclusive testemunhais, eo(a) reclamado(a) deverá
apresentar defesa escrita ou verbal, sob pena de revelia. No ensejo, fica a advertência de que, versando a
ação sobre relação de consumo, o ônus da prova restou invertido desde o despacho inicial. CERTIFICO
ainda que será expedida intimação desta certidão aos advogados da Reclamante e da Reclamada,
atravésdos sistemas PJE e DJE-PA. O referido é verdade e dou fé. Belém, 16 de julho de 2019. CARLOS
HACHEM CHAVES JÚNIORAnalista Judiciário da 9ª Vara do Juizado Especial Cível ADVERTÊNCIAS:01.
Sendo a parte promovida PESSOA JURÍDICA, deverão ser apresentados na audiência seus atos
constitutivos e, fazendo-se representar por preposto, a devida carta de preposição em original, sob pena
de revelia.02. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas,
inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme Enunciado 141 do
FONAJE.03. Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO, deverá ser representada na audiência pelo síndico
ou preposto com poderes de representação em juízo (art. 1.038 do Código Civil c/c Enunciado 111 do
FONAJE), bem como deverá ser apresentada a ata da assembleia que o elegeu síndico e, se for o caso, a
ata da assembléia ou convenção que autorizou a transferência dos poderes de representação.04. O NÃO
COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovente ensejará a aplicação da extinção da
presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95.05. O NÃO COMPARECIMENTO EM
AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da revelia consoante o art. 20 da Lei 9.099/95,
reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06. Ocorrendo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou oral e produzidas provas admitidas em direito
e que forem entendidas como necessárias, inclusive testemunhais. A DEFESA DEVERÁ SER INSERIDA
NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA (Por analogia à Portaria n° 01/2011 -
6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de 06/05/2011). Serão admitidas, no máximo, três testemunhas,
que poderão ser apresentadas no dia da audiência ou intimadas mediante requerimento a este Juízo
formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento.07. Sendo o valor da
causa superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes devem comparecer acompanhadas de advogado
(art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o
reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº 11/FONAJE).08. Tratando a ação de relação de consumo,
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou promovida desde o despacho inicial, nos termos do art. 6º,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.09. As partes deverão comunicar ao Juízo a mudança de
endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem consideradas como válidas as intimações
enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art. 19, § 2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30
MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0822944-05.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: EDILEUZA MARIA
MOREIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: VALERIA DE NAZARE SANTANA FIDELLISOAB:
6848PA Participação: RECLAMADO Nome: MARIA DA GRACA SILVA DE MIRANDA Participação:
ADVOGADO Nome: IVAN MORAES FURTADO JUNIOROAB: 13953/PAProcesso 0822944-
05.2019.8.14.0301RECLAMANTE: EDILEUZA MARIA MOREIRA DA SILVARECLAMADA: MARIA DA
GRACA SILVA DE MIRANDA CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim conferidos por lei, que, em
virtude do despacho de ID nº 11536039, fica designada na presente ação Audiência Una (Conciliação,
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Instrução e Julgamento) para o dia 22/10/2019 às 09:00 horas, a ser realizada na 9ª Vara do Juizado
Especial Cível, localizada nesta cidade, na Av. Rômulo Maiorana (antiga Av. 25 de Setembro) nº 1366 - 2º
Andar, entre Tv. Mariz e Barros e Tv. Mauriti, Bairro: Marco,onde as partes poderão produzir provas
admitidas em direito e que entenderem necessárias, inclusive testemunhais, eo(a) reclamado(a) deverá
apresentar defesa escrita ou verbal, sob pena de revelia. No ensejo, fica a advertência de que, versando a
ação sobre relação de consumo, o ônus da prova restou invertido desde o despacho inicial. CERTIFICO
ainda que será expedida intimação desta certidão aos advogados da Reclamante e da Reclamada,
atravésdos sistemas PJE e DJE-PA. O referido é verdade e dou fé. Belém, 16 de julho de 2019. CARLOS
HACHEM CHAVES JÚNIORAnalista Judiciário da 9ª Vara do Juizado Especial Cível ADVERTÊNCIAS:01.
Sendo a parte promovida PESSOA JURÍDICA, deverão ser apresentados na audiência seus atos
constitutivos e, fazendo-se representar por preposto, a devida carta de preposição em original, sob pena
de revelia.02. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas,
inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme Enunciado 141 do
FONAJE.03. Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO, deverá ser representada na audiência pelo síndico
ou preposto com poderes de representação em juízo (art. 1.038 do Código Civil c/c Enunciado 111 do
FONAJE), bem como deverá ser apresentada a ata da assembleia que o elegeu síndico e, se for o caso, a
ata da assembléia ou convenção que autorizou a transferência dos poderes de representação.04. O NÃO
COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovente ensejará a aplicação da extinção da
presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95.05. O NÃO COMPARECIMENTO EM
AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da revelia consoante o art. 20 da Lei 9.099/95,
reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06. Ocorrendo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou oral e produzidas provas admitidas em direito
e que forem entendidas como necessárias, inclusive testemunhais. A DEFESA DEVERÁ SER INSERIDA
NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA (Por analogia à Portaria n° 01/2011 -
6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de 06/05/2011). Serão admitidas, no máximo, três testemunhas,
que poderão ser apresentadas no dia da audiência ou intimadas mediante requerimento a este Juízo
formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento.07. Sendo o valor da
causa superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes devem comparecer acompanhadas de advogado
(art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o
reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº 11/FONAJE).08. Tratando a ação de relação de consumo,
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou promovida desde o despacho inicial, nos termos do art. 6º,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.09. As partes deverão comunicar ao Juízo a mudança de
endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem consideradas como válidas as intimações
enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art. 19, § 2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30
MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0109734-61.2015.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: ZUILA GUSMAO
PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: ANA CAROLINA SANTOS UCHOAOAB: 844PA Participação:
ADVOGADO Nome: SAMILA GUSMAO PEREIRAOAB: 14942/PA Participação: RECLAMADO Nome:
UNIMED BELEM  COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Participação: ADVOGADO Nome:
EDUARDO SUZUKI SIZOOAB: 08 Participação: ADVOGADO Nome: SILVIA MARINA RIBEIRO DE
MIRANDA MOURAOOAB: 5627/PAPROCESSO NÚMERO: 0109734-61.2015.814.0302
DESPACHOPrefacialmente, determino à Secretaria que providencie a habilitação dos advogados das
partes litigantes junto ao PJE, tendo em vista a recente migração dos presentes autos do sistema Projudi
para a plataforma PJE.Por conseguinte, considerando que o C.STJ firmou entendimento sobre as
questões de direito que foram objetos da afetação no REsp nº. 1.568.244/RJ (Tema 952),determino com a
máxima brevidade, o regular andamento da presente ação, visto que tal controvérsia se encontra
assentada desde o mês de dezembro de 2016.Designe a Secretaria data mais próxima possível para
realização de audiência entre os litigantes, considerando os fatos retro esposados.Intimem-se. Cumpra-
se.Belém, 12 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do
Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0109734-61.2015.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: ZUILA GUSMAO
PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: ANA CAROLINA SANTOS UCHOAOAB: 844PA Participação:
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ADVOGADO Nome: SAMILA GUSMAO PEREIRAOAB: 14942/PA Participação: RECLAMADO Nome:
UNIMED BELEM  COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Participação: ADVOGADO Nome:
EDUARDO SUZUKI SIZOOAB: 08 Participação: ADVOGADO Nome: SILVIA MARINA RIBEIRO DE
MIRANDA MOURAOOAB: 5627/PAProcesso 0109734-61.2015.8.14.0302RECLAMANTE: ZUILA
GUSMAO PEREIRARECLAMADA: UNIMED BELEM  COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim conferidos por lei, que, em virtude do despacho de ID nº
11536740, fica designada na presente ação Audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento) para o
dia 15/10/2019 às 10:30 horas, a ser realizada na 9ª Vara do Juizado Especial Cível, localizada nesta
cidade, na Av. Rômulo Maiorana (antiga Av. 25 de Setembro) nº 1366 - 2º Andar, entre Tv. Mariz e Barros
e Tv. Mauriti, Bairro: Marco,onde as partes poderão produzir provas admitidas em direito e que
entenderem necessárias, inclusive testemunhais, eo(a) reclamado(a) deverá apresentar defesa escrita ou
verbal, sob pena de revelia. No ensejo, fica a advertência de que, versando a ação sobre relação de
consumo, o ônus da prova restou invertido desde o despacho inicial. CERTIFICO ainda que será expedida
intimação desta certidão às advogadas da Reclamante e da Reclamada, atravésdos sistemas PJE e DJE-
PA. O referido é verdade e dou fé. Belém, 16 de julho de 2019. CARLOS HACHEM CHAVES
JÚNIORAnalista Judiciário da 9ª Vara do Juizado Especial Cível ADVERTÊNCIAS:01. Sendo a parte
promovida PESSOA JURÍDICA, deverão ser apresentados na audiência seus atos constitutivos e,
fazendo-se representar por preposto, a devida carta de preposição em original, sob pena de revelia.02. A
microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em
audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme Enunciado 141 do FONAJE.03.
Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO, deverá ser representada na audiência pelo síndico ou preposto
com poderes de representação em juízo (art. 1.038 do Código Civil c/c Enunciado 111 do FONAJE), bem
como deverá ser apresentada a ata da assembleia que o elegeu síndico e, se for o caso, a ata da
assembléia ou convenção que autorizou a transferência dos poderes de representação.04. O NÃO
COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovente ensejará a aplicação da extinção da
presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95.05. O NÃO COMPARECIMENTO EM
AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da revelia consoante o art. 20 da Lei 9.099/95,
reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06. Ocorrendo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou oral e produzidas provas admitidas em direito
e que forem entendidas como necessárias, inclusive testemunhais. A DEFESA DEVERÁ SER INSERIDA
NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA (Por analogia à Portaria n° 01/2011 -
6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de 06/05/2011). Serão admitidas, no máximo, três testemunhas,
que poderão ser apresentadas no dia da audiência ou intimadas mediante requerimento a este Juízo
formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento.07. Sendo o valor da
causa superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes devem comparecer acompanhadas de advogado
(art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o
reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº 11/FONAJE).08. Tratando a ação de relação de consumo,
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou promovida desde o despacho inicial, nos termos do art. 6º,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.09. As partes deverão comunicar ao Juízo a mudança de
endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem consideradas como válidas as intimações
enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art. 19, § 2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30
MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0109734-61.2015.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: ZUILA GUSMAO
PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: ANA CAROLINA SANTOS UCHOAOAB: 844PA Participação:
ADVOGADO Nome: SAMILA GUSMAO PEREIRAOAB: 14942/PA Participação: RECLAMADO Nome:
UNIMED BELEM  COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Participação: ADVOGADO Nome:
EDUARDO SUZUKI SIZOOAB: 08 Participação: ADVOGADO Nome: SILVIA MARINA RIBEIRO DE
MIRANDA MOURAOOAB: 5627/PAProcesso 0109734-61.2015.8.14.0302RECLAMANTE: ZUILA
GUSMAO PEREIRARECLAMADA: UNIMED BELEM  COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim conferidos por lei, que, em virtude do despacho de ID nº
11536740, fica designada na presente ação Audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento) para o
dia 15/10/2019 às 10:30 horas, a ser realizada na 9ª Vara do Juizado Especial Cível, localizada nesta
cidade, na Av. Rômulo Maiorana (antiga Av. 25 de Setembro) nº 1366 - 2º Andar, entre Tv. Mariz e Barros
e Tv. Mauriti, Bairro: Marco,onde as partes poderão produzir provas admitidas em direito e que
entenderem necessárias, inclusive testemunhais, eo(a) reclamado(a) deverá apresentar defesa escrita ou
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verbal, sob pena de revelia. No ensejo, fica a advertência de que, versando a ação sobre relação de
consumo, o ônus da prova restou invertido desde o despacho inicial. CERTIFICO ainda que será expedida
intimação desta certidão às advogadas da Reclamante e da Reclamada, atravésdos sistemas PJE e DJE-
PA. O referido é verdade e dou fé. Belém, 16 de julho de 2019. CARLOS HACHEM CHAVES
JÚNIORAnalista Judiciário da 9ª Vara do Juizado Especial Cível ADVERTÊNCIAS:01. Sendo a parte
promovida PESSOA JURÍDICA, deverão ser apresentados na audiência seus atos constitutivos e,
fazendo-se representar por preposto, a devida carta de preposição em original, sob pena de revelia.02. A
microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em
audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme Enunciado 141 do FONAJE.03.
Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO, deverá ser representada na audiência pelo síndico ou preposto
com poderes de representação em juízo (art. 1.038 do Código Civil c/c Enunciado 111 do FONAJE), bem
como deverá ser apresentada a ata da assembleia que o elegeu síndico e, se for o caso, a ata da
assembléia ou convenção que autorizou a transferência dos poderes de representação.04. O NÃO
COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovente ensejará a aplicação da extinção da
presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95.05. O NÃO COMPARECIMENTO EM
AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da revelia consoante o art. 20 da Lei 9.099/95,
reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06. Ocorrendo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou oral e produzidas provas admitidas em direito
e que forem entendidas como necessárias, inclusive testemunhais. A DEFESA DEVERÁ SER INSERIDA
NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA (Por analogia à Portaria n° 01/2011 -
6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de 06/05/2011). Serão admitidas, no máximo, três testemunhas,
que poderão ser apresentadas no dia da audiência ou intimadas mediante requerimento a este Juízo
formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento.07. Sendo o valor da
causa superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes devem comparecer acompanhadas de advogado
(art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o
reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº 11/FONAJE).08. Tratando a ação de relação de consumo,
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou promovida desde o despacho inicial, nos termos do art. 6º,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.09. As partes deverão comunicar ao Juízo a mudança de
endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem consideradas como válidas as intimações
enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art. 19, § 2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30
MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0850283-70.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO DO
EDIFICIO MANUEL PINTO DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: FABIO ROGERIO MOURAOAB:
014220/PA Part icipação: EXECUTADO Nome: DALILA DE PAIVA GARCONPROCESSO
NÚMERO:0850283-70.2018.8.14.0301 SENTENÇA Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei
nº. 9.099/1995.As partes celebraram acordo para por fim ao litígio, conforme minuta vinculada no Id
nº.7085599dos autos.Pelo exposto, homologo por sentença o acordo celebrado entre os litigantes, nos
termos do artigo 57, da Lei nº. 9.099/1995, para que surta os seus efeitos jurídicos e extingo o processo
com resolução do mérito nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.Considerando que a
presente sentença não é passível de recurso, conforme dicção do artigo 41 da Lei nº. 9.099/1995,
determino o imediato arquivamento do feito, após intimação das partes, restando ressalvado o direito ao
desarquivamento sem recolhimento das custas processuais, desde que requerido dentro do prazo de 6
meses desta sentença.P.R.I.C.Belém, 12 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza
de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0830402-73.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: STELIO
AUGUSTO AMORIM DE SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: RAISSA BERNARDO SOARES
CARRALASOAB: 6494 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DO CARMO ARAUJO DE SOUZA
Participação: ADVOGADO Nome: RAISSA BERNARDO SOARES CARRALASOAB: 6494 Participação:
RECLAMADO Nome: DOMINGOS JOSE DO REGOProcesso 0830402-73.2019.8.14.0301RECLAMANTE:
STELIO AUGUSTO AMORIM DE SOUSARECLAMANTE: MARIA DO CARMO ARAUJO DE
SOUZARECLAMADO: DOMINGOS JOSE DO REGO CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim
conferidos por lei, que, em virtude do despacho de ID nº 11554441, fica designada na presente ação
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Audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento) para o dia 24/10/2019 às 09:00 horas, a ser
realizada na 9ª Vara do Juizado Especial Cível, localizada nesta cidade, na Av. Rômulo Maiorana (antiga
Av. 25 de Setembro) nº 1366 - 2º Andar, entre Tv. Mariz e Barros e Tv. Mauriti, Bairro: Marco,onde as
partes poderão produzir provas admitidas em direito e que entenderem necessárias, inclusive
testemunhais, eo(a) reclamado(a) deverá apresentar defesa escrita ou verbal, sob pena de revelia. No
ensejo, fica a advertência de que, versando a ação sobre relação de consumo, o ônus da prova restou
invertido desde o despacho inicial. CERTIFICO ainda que será expedida intimação desta certidão à
advogada dos Reclamantes, atravésdos sistemas PJE e DJE-PA. O referido é verdade e dou fé. Belém, 16
de julho de 2019. CARLOS HACHEM CHAVES JÚNIORAnalista Judiciário da 9ª Vara do Juizado Especial
Cível ADVERTÊNCIAS:01. Sendo a parte promovida PESSOA JURÍDICA, deverão ser apresentados na
audiência seus atos constitutivos e, fazendo-se representar por preposto, a devida carta de preposição em
original, sob pena de revelia.02. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem
ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme
Enunciado 141 do FONAJE.03. Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO, deverá ser representada na
audiência pelo síndico ou preposto com poderes de representação em juízo (art. 1.038 do Código Civil c/c
Enunciado 111 do FONAJE), bem como deverá ser apresentada a ata da assembleia que o elegeu síndico
e, se for o caso, a ata da assembléia ou convenção que autorizou a transferência dos poderes de
representação.04. O NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovente ensejará a
aplicação da extinção da presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95.05. O NÃO
COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da revelia consoante o
art. 20 da Lei 9.099/95, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06. Ocorrendo AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou oral e produzidas provas
admitidas em direito e que forem entendidas como necessárias, inclusive testemunhais. A DEFESA
DEVERÁ SER INSERIDA NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA (Por analogia
à Portaria n° 01/2011 - 6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de 06/05/2011). Serão admitidas, no
máximo, três testemunhas, que poderão ser apresentadas no dia da audiência ou intimadas mediante
requerimento a este Juízo formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e
julgamento.07. Sendo o valor da causa superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes devem
comparecer acompanhadas de advogado (art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência de contestação,
escrita ou oral, ainda que presente o reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº 11/FONAJE).08.
Tratando a ação de relação de consumo, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou promovida desde o
despacho inicial, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.09. As partes
deverão comunicar ao Juízo a mudança de endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem
consideradas como válidas as intimações enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art. 19, §
2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0830402-73.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: STELIO
AUGUSTO AMORIM DE SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: RAISSA BERNARDO SOARES
CARRALASOAB: 6494 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DO CARMO ARAUJO DE SOUZA
Participação: ADVOGADO Nome: RAISSA BERNARDO SOARES CARRALASOAB: 6494 Participação:
RECLAMADO Nome: DOMINGOS JOSE DO REGOProcesso 0830402-73.2019.8.14.0301RECLAMANTE:
STELIO AUGUSTO AMORIM DE SOUSARECLAMANTE: MARIA DO CARMO ARAUJO DE
SOUZARECLAMADO: DOMINGOS JOSE DO REGO CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim
conferidos por lei, que, em virtude do despacho de ID nº 11554441, fica designada na presente ação
Audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento) para o dia 24/10/2019 às 09:00 horas, a ser
realizada na 9ª Vara do Juizado Especial Cível, localizada nesta cidade, na Av. Rômulo Maiorana (antiga
Av. 25 de Setembro) nº 1366 - 2º Andar, entre Tv. Mariz e Barros e Tv. Mauriti, Bairro: Marco,onde as
partes poderão produzir provas admitidas em direito e que entenderem necessárias, inclusive
testemunhais, eo(a) reclamado(a) deverá apresentar defesa escrita ou verbal, sob pena de revelia. No
ensejo, fica a advertência de que, versando a ação sobre relação de consumo, o ônus da prova restou
invertido desde o despacho inicial. CERTIFICO ainda que será expedida intimação desta certidão à
advogada dos Reclamantes, atravésdos sistemas PJE e DJE-PA. O referido é verdade e dou fé. Belém, 16
de julho de 2019. CARLOS HACHEM CHAVES JÚNIORAnalista Judiciário da 9ª Vara do Juizado Especial
Cível ADVERTÊNCIAS:01. Sendo a parte promovida PESSOA JURÍDICA, deverão ser apresentados na
audiência seus atos constitutivos e, fazendo-se representar por preposto, a devida carta de preposição em
original, sob pena de revelia.02. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem
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ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme
Enunciado 141 do FONAJE.03. Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO, deverá ser representada na
audiência pelo síndico ou preposto com poderes de representação em juízo (art. 1.038 do Código Civil c/c
Enunciado 111 do FONAJE), bem como deverá ser apresentada a ata da assembleia que o elegeu síndico
e, se for o caso, a ata da assembléia ou convenção que autorizou a transferência dos poderes de
representação.04. O NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovente ensejará a
aplicação da extinção da presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95.05. O NÃO
COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da revelia consoante o
art. 20 da Lei 9.099/95, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06. Ocorrendo AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou oral e produzidas provas
admitidas em direito e que forem entendidas como necessárias, inclusive testemunhais. A DEFESA
DEVERÁ SER INSERIDA NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA (Por analogia
à Portaria n° 01/2011 - 6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de 06/05/2011). Serão admitidas, no
máximo, três testemunhas, que poderão ser apresentadas no dia da audiência ou intimadas mediante
requerimento a este Juízo formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e
julgamento.07. Sendo o valor da causa superior a 20 (vinte) salários mínimos, as partes devem
comparecer acompanhadas de advogado (art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência de contestação,
escrita ou oral, ainda que presente o reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº 11/FONAJE).08.
Tratando a ação de relação de consumo, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou promovida desde o
despacho inicial, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.09. As partes
deverão comunicar ao Juízo a mudança de endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem
consideradas como válidas as intimações enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (art. 19, §
2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0823287-98.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CONDOMÍNIO DO
RESIDENCIAL ADÉLIA HACHEM Participação: ADVOGADO Nome: DALMERIO MENDES DIASOAB:
130PA Participação: ADVOGADO Nome: NILDON DELEON GARCIA DA SILVAOAB: 17017/PA
Participação: ADVOGADO Nome: MARCO APOLO SANTANA LEAOOAB: 9873PA Participação:
RECLAMADO Nome: BENEDITO LUCIO FERREIRAPROCESSO NÚMERO:0823287-98.2019.8.14.0301
DECISÃOVistos e etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, fundamentada no inciso X do
artigo 784 do Código de Processo Civil.Em apertada síntese, a parte exequente noticiou na lide que não
possui a via original da convenção condominial e das atas das assembleias solicitadas por este Juízo no
despacho proferido no Id nº. 10272804, sob a alegação de que tais documentos teriam sido retidos
indevidamente pelo antigo administrador do condomínio identificado como Jean Carlos Nascimento
Lobato, motivo pelo qual requer que a presente demanda seja recebida como ação de cobrança, caso
rejeitado o acolhimento da exordial como ação de execução.Sucintamente relatado. Decido.Compulsando
detidamente os autos, nota-se manifesta inviabilidade no prosseguimento da presente ação executiva,
uma vez que o art. 784, X, do CPC/2015 prevê claramente ser título executivo extrajudicial o crédito
referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias decondomínio edilício, previstas na respectiva
convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, o que não se
vislumbra no caso em testilha.Portanto, resta incontroverso o entendimento de que deve ser reconhecida a
inexistência de título executivo, razão pela qual rejeito o pleito para prosseguimento da ação executiva e
defiro o pedido manejado na petição de Id nº.10864690, no sentido de que a presente demanda seja
processada como ação de cobrança.Nesse viés, intime-se a parte reclamante para que no prazo de 15
dias, emende a exordial apresentando nova petição com fatos, fundamentos e pedidos coerentes à nova
fase processual eleita, sob pena de indeferimento.Por conseguinte,promova à Secretaria a retificação da
classe processual da presente ação.Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos
imediatamente conclusos para despacho inicial.Belém, 15 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO
MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0832826-88.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
RESIDENCIAL ENG. ENEAS RESQUE DUARTE Participação: ADVOGADO Nome: RUBEM DE SOUZA
MEIRELES NETOOAB: 22252/PA Participação: EXECUTADO Nome: HELDER CRISTIANN VANZELER
SABAPROCESSO NÚMERO:0832826-88.2019.8.14.0301 Trata-se de ação de execução extrajudicial,
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cujo objeto são taxas condominiais não adimplidas.Em atenção ao que prevê nosso atual ordenamento
jurídico no inciso X do artigo 784 do Código de Processo Civil, cuja redação se apresenta de forma clara e
sem dar margem a outras interpretações, constitui-se título executivo extrajudicial as cotas condominiais,
desde que previstas em Convenção de Condomínio ou aprovadas em Assembleia Geral.Ainda neste
sentido, dispõe o Enunciado 527 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,ad litteris: Os créditos
referidos no art. 515, inc. V, e no art. 784, inc. X e XI do CPC-2015 constituídos ao tempo do CPC-1973
são passíveis de execução de título judicial e extrajudicial, respectivamente. (Grupo: Direito Intertemporal).
Enunciados aprovados em Curitiba (23 a 25 de outubro de 2015). Grifos nossos. In casu, nota-se que o
condomínio suplicante fundamenta sua execução na supracitada disposição legal (artigo 784, X, do
CPC/2015), tendo instruído sua petição inicial com os documentos indispensáveis ao rito processual
pretendido.Deste modo, determino a expedição de mandado de citação e penhora, a fim de que os
executados paguem o valor da dívida, no prazo de 03 (três) dias (artigo 829, CPC/2015), sob pena de
serem penhorados bens, tantos quantos bastem para a garantia do débito executado (artigo 829, §1º e
831, CPC/2015).Não sendo localizado o executado, proceda-se na forma do artigo 830 do
CPC/15.Certifique a Secretaria se houve o pagamento.Em caso negativo, considerando que a penhora de
valores através do convênio BACENJUD poderá ser determinada de Ofício pelo magistrado (Enunciado
119 do FONAJE), retornem os autos conclusos para tentativa de penhora online (artigo 854, CPC/2015),
conforme artigo 835 do vigente Código de Processo Civil.Caso a penhora por Oficial de justiça ou via
BACENJUD se mostre infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para que no prazo de 30 (trinta)
dias, indique bens à penhora dos executados sob pena de extinção do processo.Sendo frutífera a penhora
online ou por Oficial de justiça, intimem-se as partes a comparecer à audiência de conciliação, a ser
designada por este Juízo, com fulcro no artigo 53, § 1º, da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/1995),
oportunidade em que poderão os executados oferecerem embargos, por escrito ou oralmente.Citem-se.
Intimem-se. Cumpra-se.Belém, 15 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de
Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0862847-81.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO DO
EDIFICIO GUILHERME COUTINHO Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL PIEDADE DE LIMAOAB:
20443/PA Participação: ADVOGADO Nome: SIGLIA BETANIA DE OLIVEIRAOAB: 17470/PA Participação:
EXECUTADO Nome: VILMA DOS SANTOS MARREIROSPROCESSO NÚMERO:0862847-
81.2018.8.14.0301 SENTENÇA Dispensado o relatório, em atenção ao artigo 38 da Lei nº. 9.099/1995.
Passo a decidir.Considerando o pedido de desistência do processo formulado no Id nº.9251251dos autos,
em atenção ao artigo 775 do Código de Processo Civil, homologo por sentença a desistência, para que
produza os seus jurídicos e legais efeitos e em consequência, declaro extinto o processo sem resolução
de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em julgado,
arquive-se.P.R.I.C.Belém, 8 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª
Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0826947-03.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
RESIDENCIAL VILLAGGIO DEL VENTO Participação: ADVOGADO Nome: JOSE NAZARENO
NOGUEIRA LIMAOAB: 2594/PA Participação: EXECUTADO Nome: ARMANDO JOSE MARTINS
GRELLOPROCESSO NÚMERO:0826947-03.2019.8.14.0301 DESPACHO Intime-se o exequente, na
pessoa de seu procurador habilitado, para emendar a inicial no prazo de 05 dias, apresentando aos autos
a ata com a fixação da taxa de R$550,00(quinhentos e cinquenta) cobrada no memorial de cálculo, sob
pena de indeferimento. Importante salientar que tal medida se revela necessária em razão de não constar
na lide todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda em atenção ao que dispõe o artigo
783 e 784, X do CPC/15 c/c artigo 53, da Lei nº. 9.099/1995. Após, com ou sem manifestação, certifique-
se e retornem os autos conclusos para despacho inicial. Belém, 15 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA
LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0810037-95.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: LUCIO CLAUDIO
PANTOJA SEABRA Participação: ADVOGADO Nome: JAMILE SOUZA MAUESOAB: 24354/PA

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
645



Participação: ADVOGADO Nome: JOSE RICARDO DE ABREU SARQUISOAB: 6173/PA Participação:
ADVOGADO Nome: FERNANDA ALICE RAMOS MARQUESOAB: 19345/PA Participação: ADVOGADO
Nome: CYRO THYAGO FERNANDES DE LEMOSOAB: 25404/PA Participação: ADVOGADO Nome:
ELENICE DOS PRAZERES SILVAOAB: 16753/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO
BRADESCARD S.A.PROCESSO NÚMERO:0810037-95.2019.8.14.0301 SENTENÇA Dispensado o
relatório, em atenção ao artigo 38 da Lei nº. 9.099/1995. Passo a decidir.Considerando o pedido de
desistência do processo formulado no Id nº.9000173 - Pág. 1, em atenção ao artigo 200 do Código de
Processo Civil, homologo por sentença a desistência, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e
em consequência, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do
novo CPC.Cancele-se a audiência designada automaticamente na lide.Após o trânsito em julgado,
arquive-se.P.R.I.C.Belém, 8 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito
Titular da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0819759-56.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ADENUZI DE
SOUZA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: ION ELOI DE ARAUJO VIDIGALOAB: 3275
Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaPROCESSO NÚMERO:0819759-
56.2019.8.14.0301 DESPACHO Trata-se de ação de execução de obrigação de pagar quantia certa
consignada em sentença homologatória do acordo realizado em audiência, seguindo os termos do art.22,
parágrafo único da Lei 9.099/95.Desta forma, inicie-se o cumprimento de sentença, conforme requerido
porADENUZI DE SOUZA SILVAno ID9452877.Assim, determino a citação e intimação da parte executada
para cumprimento voluntário da sentença no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa de 10% do
§1º do art. 523, do Código de Processo Civil de 2015.Para isto, remetam-se os autos à Secretaria para
atualização da dívida e expedição de guia para pagamento.Certifique a Secretaria se foi realizado o
cumprimento voluntário da condenação e, caso tenha sido, acerca da tempestividade do pagamento.Não
efetuado o cumprimento voluntário, aguarde-se, em Secretaria, o prazo de 15 (quinze) dias para
oferecimento de embargos (art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 525, do CPC/2015).Acaso opostos
embargos, certifique-se acerca de sua tempestividade e intime-se a parte exequente para apresentar sua
manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo pagamento voluntário ou sendo insuficiente,
considerando que a penhora de valores através do convênio Bacenjud poderá ser determinada de ofício
pelo juiz (Enunciado nº 119 do FONAJE), proceda-se à atualização da dívida, com a incidência da multa
de 10% (dez por cento) do §1º do art. 523, do CPC/2015 e venham os autos conclusos para solicitação de
bloqueio on-line de contas, conforme art. 854 do CPC/2015.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.Belém, 15 de
julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível
  

 
 
 
Número do processo: 0001988-03.2016.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA LEDA
BRAGA MACIEL Participação: ADVOGADO Nome: ORZIRO SANTANA DA CRUZ FILHOOAB: 19016
Participação: RECLAMADO Nome: UNIMED BELEM  COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO SUZUKI SIZOOAB: 08 Participação: ADVOGADO Nome:
SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAOOAB: 5627/PAPROCESSO NÚMERO: 0001988-
03.2016.814.0302 DESPACHOPrefacialmente, determino à Secretaria que providencie a habilitação dos
advogados das partes litigantes junto ao PJE, tendo em vista a recente migração dos presentes autos do
sistema Projudi para a plataforma PJE.Por conseguinte, considerando que o C.STJ firmou entendimento
sobre as questões de direito que foram objetos da afetação no REsp nº. 1.568.244/RJ (Tema
952),determino com a máxima brevidade, o regular andamento da presente ação, visto que tal
controvérsia se encontra assentada desde o mês de dezembro de 2016.Designe a Secretaria data mais
próxima possível para realização de audiência entre os litigantes, considerando os fatos retro
esposados.Intimem-se. Cumpra-se.Belém, 12 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO
MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0824049-17.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CONDOMINIO DO
EDIFICIO BANNA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHONOAB: 4662
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Part ic ipação:  RECLAMADO Nome: Raimunda dos Santos PontesProcesso 0824049-
17.2019.8.14.0301RECLAMANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BANNARECLAMADA: RAIMUNDA DOS
SANTOS PONTES CERTIFICO, em decorrência dos poderes a mim conferidos por lei, que, em virtude do
despacho de ID nº 11537292,fica mantida a Audiência Una(Conciliação, Instrução e Julgamento)
designada automaticamente pelo sistema PJE no momento da aberturada presente açãopara o dia
10/12/2019 às 10:00 horas, a ser realizada na 9ª Vara do Juizado Especial Cível, localizada nesta cidade,
na Av. Rômulo Maiorana (antiga Av. 25 de Setembro) nº 1366 - 2º Andar, entre Tv. Mariz e Barros e Tv.
Mauriti, Bairro: Marco,onde as partes poderão produzir provas admitidas em direito e que entenderem
necessárias, inclusive testemunhais, eo(a) reclamado(a) deverá apresentar defesa escrita ou verbal, sob
pena de revelia. No ensejo, fica a advertência de que, versando a ação sobre relação de consumo, o ônus
da prova restou invertido desde o despacho inicial. CERTIFICO ainda que será expedida intimação desta
certidão ao advogado do Reclamante, atravésdos sistemas PJE e DJE-PA. O referido é verdade e dou fé.
Belém, 16 de julho de 2019. CARLOS HACHEM CHAVES JÚNIORAnalista Judiciário da 9ª Vara do
Juizado Especial Cível ADVERTÊNCIAS:01. Sendo a parte promovida PESSOA JURÍDICA, deverão ser
apresentados na audiência seus atos constitutivos e, fazendo-se representar por preposto, a devida carta
de preposição em original, sob pena de revelia.02. A microempresa e a empresa de pequeno porte,
quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo
sócio dirigente, conforme Enunciado 141 do FONAJE.03. Sendo a parte promovida CONDOMÍNIO, deverá
ser representada na audiência pelo síndico ou preposto com poderes de representação em juízo (art.
1.038 do Código Civil c/c Enunciado 111 do FONAJE), bem como deverá ser apresentada a ata da
assembleia que o elegeu síndico e, se for o caso, a ata da assembléia ou convenção que autorizou a
transferência dos poderes de representação.04. O NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte
promovente ensejará a aplicação da extinção da presente ação, consoante o art. 51, inciso I, da Lei nº
9099/95.05. O NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA pela parte promovida ensejará a aplicação da
revelia consoante o art. 20 da Lei 9.099/95, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.06.
Ocorrendo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, nela poderá ser oferecida defesa escrita ou
oral e produzidas provas admitidas em direito e que forem entendidas como necessárias, inclusive
testemunhais. A DEFESA DEVERÁ SER INSERIDA NO SISTEMA ANTES DA AUDIÊNCIA, SOB PENA
DE REVELIA (Por analogia à Portaria n° 01/2011 - 6ªVJEC, publicada no DJE n° 4793/2011 de
06/05/2011). Serão admitidas, no máximo, três testemunhas, que poderão ser apresentadas no dia da
audiência ou intimadas mediante requerimento a este Juízo formalizado, no mínimo, 05 (cinco) dias antes
da audiência de instrução e julgamento.07. Sendo o valor da causa superior a 20 (vinte) salários mínimos,
as partes devem comparecer acompanhadas de advogado (art. 9º, Lei 9.099/95) e, neste caso, a ausência
de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o reclamado, implicará em revelia. (Enunciado nº
11/FONAJE).08. Tratando a ação de relação de consumo, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA restou
promovida desde o despacho inicial, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.09. As partes deverão comunicar ao Juízo a mudança de endereço, ocorrida no curso do
processo, sob pena de serem consideradas como válidas as intimações enviadas ao endereço anterior,
constante dos autos (art. 19, § 2º, da lei 9099/95).10. COMPARECER 30 MINUTOS ANTES DO
HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. 

 
 
 
Número do processo: 0830402-73.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: STELIO
AUGUSTO AMORIM DE SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: RAISSA BERNARDO SOARES
CARRALASOAB: 6494 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DO CARMO ARAUJO DE SOUZA
Participação: ADVOGADO Nome: RAISSA BERNARDO SOARES CARRALASOAB: 6494 Participação:
RECLAMADO Nome:  DOMINGOS JOSE DO REGOPROCESSO NÚMERO:0830402-
73.2019.8.14.0301DECISÃO Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta no Id nº.
10886121 petição dos reclamantes que deixou de ser apreciada por este Juízo, na qual informam
previamente acerca da impossibilidade de comparecer à audiência una designada para o dia 24.07.2019,
tendo em vista viagem programada no período da data retro mencionada e que cuja compra das
passagens aéreas ocorreu antes mesmo do ajuizamento da presente ação, conforme documento anexado
no Id nº.10886122, razão pela qualDETERMINO que seja designada nova data para realização do
supracitado ato,observando a prioridade legal dos autoresem virtude da idade.Intimem-se as partes com
as advertências de praxe.Cancele-se a audiência designada para o dia 24.07.2019.Cumpra-se.Belém, 15
de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial
Cível  
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Número do processo: 0837934-35.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: DIANA DA MATTA
MAINIERI Participação: ADVOGADO Nome: DIANA DA MATTA MAINIERIOAB: 18770/PA Participação:
RECLAMADO Nome: Claro S.A.PROCESSO NÚMERO:0837934-35.2018.8.14.0301 SENTENÇA
Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei nº. 9.099/1995.As partes celebraram acordo para por
fim ao litígio, conforme minuta vinculada no Id nº. 11144449 dos autos.Pelo exposto, homologo por
sentença o acordo celebrado entre os litigantes, nos termos do artigo 57, da Lei nº. 9.099/1995, para que
surta os seus efeitos jurídicos e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, III,
b, do Código de Processo Civil.Considerando que a presente sentença não é passível de recurso,
conforme dicção do artigo 41 da Lei nº. 9.099/1995, determino o imediato arquivamento do feito, após
intimação das partes, restando ressalvado o direito ao desarquivamento sem recolhimento das custas
processuais, desde que requerido dentro do prazo de 6 meses desta sentença.Cancele-se à audiência de
instrução e julgamento designada.Sem custas e honorários neste grau de jurisdição.P.R.I.C.Belém, 10 de
julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível
  

 
 
 
Número do processo: 0800539-72.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: IVONE SANTOS
MELO Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- Celpa Participação:
ADVOGADO Nome: ADRIANO PALERMO COELHOOAB: 12077/PAPROCESSO NÚMERO:0800539-
72.2019.8.14.0301 SENTENÇA Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei nº. 9.099/1995.As
partes celebraram acordo para por fim ao litígio, conforme minuta vinculada no Id nº.9326258dos
autos.Pelo exposto, homologo por sentença o acordo celebrado entre os litigantes, nos termos do artigo
57, da Lei nº. 9.099/1995, para que surta os seus efeitos jurídicos e extingo o processo com resolução do
mérito nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.Considerando que a presente sentença
não é passível de recurso, conforme dicção do artigo 41 da Lei nº. 9.099/1995, determino o imediato
arquivamento do feito, após intimação das partes, restando ressalvado o direito ao desarquivamento sem
recolhimento das custas processuais, desde que requerido dentro do prazo de 6 meses desta
sentença.Cancele-se à audiência de instrução e julgamento designada.Sem custas e honorários neste
grau de jurisdição.P.R.I.C.Belém, 12 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de
Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0852348-38.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARILZA
OLIVEIRA RODRIGUES Participação: RECLAMADO Nome: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRAOAB: 86844
/MGPROCESSO NÚMERO:0852348-38.2018.8.14.0301 SENTENÇA Dispenso o relatório nos moldes do
artigo 38 da Lei nº. 9.099/1995.As partes celebraram acordo para por fim ao litígio, conforme minuta
vinculada no Id nº. 11155833 dos autos.Pelo exposto, homologo por sentença o acordo celebrado entre os
litigantes, nos termos do artigo 57, da Lei nº. 9.099/1995, para que surta os seus efeitos jurídicos e extingo
o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo
Civil.Considerando que houve o cumprimento integral da avença celebrada na lide, conforme comprovante
de transferência bancária anexada no Id nº. 9799800, e comprovante de entrega do bem no Id nº 9799801,
arquive-se.Cancele-se à audiência designada feito.Sem custas e honorários neste grau de
jurisdição.P.R.I.C.Belém, 10 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da
9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0878190-20.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CARLOS
ALBERTO DA SILVA CARDOSO Participação: ADVOGADO Nome: ANA CLAUDIA PASTANA DA
CUNHAOAB: 21485/PA Participação: RECLAMADO Nome: EMBRACON ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO LTDA Participação: ADVOGADO Nome: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOROAB:
16837/PA Participação: ADVOGADO Nome: MARIA LUCILIA GOMESOAB: 9803/PA Participação:
RECLAMADO Nome: CONSORCIO EMBRACON BELÉMPROCESSO NÚMERO:0878190-
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20.2018.8.14.0301SENTENÇA Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei nº. 9.099/1995.As
partes celebraram acordo para por fim ao litígio, conforme minuta vinculada no Id nº.9162854, a qual
posteriormente foi complementada pela petição anexada no Id nº. 9700411dos autos.Pelo exposto,
homologo por sentença o acordo celebrado entre os litigantes, nos termos do artigo 57, da Lei nº.
9.099/1995, para que surta os seus efeitos jurídicos e extingo o processo com resolução do mérito nos
termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.Considerando que a presente sentença não é
passível de recurso, conforme dicção do artigo 41 da Lei nº. 9.099/1995, determino o imediato
arquivamento do feito, após intimação das partes, restando ressalvado o direito ao desarquivamento sem
recolhimento das custas processuais, desde que requerido dentro do prazo de 30 dias úteis desta
sentença.Cancele-se à audiência designada nos autos.Sem custas e honorários neste grau de
jurisdição.P.R.I.C.Belém, 11 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da
9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0000751-36.2013.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: JULIANE BARROS
VIEIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: JANAYNA JEYSE SERRA DE OLIVEIRA
MIRANDAOAB: 1912PA Participação: EXECUTADO Nome: B2W CIA GERAL DO VAREJO Participação:
ADVOGADO Nome: THIAGO MAHFUZ VEZZIOAB: 21114A/PAPROCESSO NÚMERO:0000751-
36.2013.8.14.0302 DESPACHO Prefacialmente, determino à Secretaria que providencie a habilitação dos
advogados das partes litigantes junto ao PJE, tendo em vista a recente migração dos presentes autos do
sistema Projudi para a plataforma PJE.Por conseguinte, considerando que há saldo existente na subconta
do Juízo decorrente de juros que incidiram após a liberação de alvará judicial em favor da parte autora,
consoante informação ventilada na certidão de Id nº. 9350479, determino a expedição de novo alvará
judicial de transferência em favor da patrona da reclamante, uma vez que esta possui poderes específicos
para receber e dar quitação - conforme procuração anexada no Id nº.9350376, a fim de que promova o
levantamento do montante retro mencionado.De outro lado, considerando as informações ventiladas pela
reclamada na petição de Id nº. 11537530,determino que seja oficiado ao Banco do Brasil S.A, para que
este esclareça o destino do depósito realizado pela empresa reclamada no valor de R$35.297,50,
conforme guia anexada no Id nº. 9350448 dos presentes autos, uma vez que tal depósito claramente
diverge do mencionado pelo referido banco na correspondência vinculada no Id nº. 9350452, o qual faz
referência expressa à ordem de transferência de valores realizada por este Juízo via BACENJUD,
considerando a identificação da operação (ID:072014000004503516), conforme tela do citado sistema
disponibilizada no Id nº. 9350443.Após, havendo manifestação positiva concernente ao depósito acima
destacado com transferência de valores parasubconta vinculada ao Banco do Estado do Pará -
BANPARÁ, autorizo a expedição de alvará judicial de transferência em favor da empresa reclamada,
conforme dados bancários apresentados na petição de Id nº.11537530, para levantamento do valor
excedente ao débito objeto da presente execução, comprovando-se tal operação na lide e em seguida,
nada mais havendo, arquivem-se os autos.Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA
LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0820771-08.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CONDOMINIO
RESIDENCIAL ADELIA HACHEM Participação: ADVOGADO Nome: DALMERIO MENDES DIASOAB:
130PA Participação: ADVOGADO Nome: NILDON DELEON GARCIA DA SILVAOAB: 17017/PA
Participação: RECLAMADO Nome: SONIA MARIA LEITE FRAZAOPROCESSO NÚMERO:0820771-
08.2019.8.14.0301 DECISÃOVistos e etc.Trata-se de ação de execução de título extrajudicial,
fundamentada no inciso X do artigo 784 do Código de Processo Civil.Em apertada síntese, a parte
exequente noticiou na lide que não possui a via original da convenção condominial e das atas das
assembleias solicitadas por este Juízo no despacho proferido no Id nº. 10272588, sob a alegação de que
tais documentos teriam sido retidos indevidamente pelo antigo administrador do condomínio identificado
como Jean Carlos Nascimento Lobato, motivo pelo qual requer que a presente demanda seja recebida
como ação de cobrança e que seja retificado o polo ativo da lide, passando nele a constar Condomínio do
Residencial Adélia Hachem, CNPJ nº. 33.624.981/0001-05. Sucintamente relatado. Decido. Compulsando
detidamente os autos, nota-se manifesta inviabilidade no prosseguimento da presente ação executiva,
uma vez que o art. 784, X, do CPC/2015 prevê claramente ser título executivo extrajudicial o crédito
referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias decondomínio edilício, previstas na respectiva
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convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, o que não se
vislumbra no caso em testilha.Portanto, resta incontroverso o entendimento de que deve ser reconhecida a
inexistência de título executivo, razão pela qual defiro o pedido manejado na petição de Id nº.10864083, no
sentido de que a presente demanda seja processada como ação de cobrança.Nesse viés, intime-se a
parte reclamante para que no prazo de 15 dias, emende a exordial apresentando nova petição com fatos,
fundamentos e pedidos coerentes à nova fase processual eleita, sob pena de indeferimento.Por
conseguinte,promova à Secretaria a retificação da classe processual da presente ação e do polo ativo
junto ao sistema PJE, passando nele a constar CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ADÉLIA HACHEM,
CNPJ nº. 33.624.981/0001-05, estabelecido na Rodovia Mário Covas, nº. 4901, Bairro: Coqueiro,
Belém/PA, CEP 66.670-000.Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos
imediatamente conclusos para despacho inicial.Belém, 15 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO
MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível  

 
 
 
Número do processo: 0840332-86.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: RENAN HEBERT
FERREIRA DE ARAUJO Participação: ADVOGADO Nome: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHAOAB:
21485/PA Participação: RECLAMADO Nome: GUAMA ENGENHARIA LTDAPROCESSO Nº0840332-
86.2017.8.14.0301RECLAMANTE: RENAN HERBERT FERREIRA DE ARAÚJORECLAMADA: GUAMÁ
ENGENHARIA LTDA. Em petição de ID nº 10022974, em face do descumprimento da tutela provisória de
urgência concedida nestes autos, a parte reclamante requer o bloqueio via BACENJUD do valor de R$
19.261,80 (dezenove mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), referentes aos lucros
cessantes experimentados nos período de 10/2017 a 08/2018 e 01/2019 a 05/2019.Em suma, na prática,
requer seja dado início à execução provisória da decisão que concedeu a tutela provisória de
urgência.Ocorre que, mesmo com o advento do CPC/2015, a execução provisória deve ser feita em autos
apartados, seja para evitar o tumulto processual, com a prática concomitante de atos de conhecimento e
execução, seja por questões de ordem prática, uma vez que, em caso de eventual recurso interposto pela
reclamada, os autos principais serão remetidos à Turma Recursal, o que inviabilizaria o prosseguimento
da execução provisória.Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pela parte reclamante.Após,
aguarde-se a audiência já designada.Intime-se e cumpra-se.Belém, 15 de julho de 2019. MÁRCIA
CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0824049-17.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CONDOMINIO DO
EDIFICIO BANNA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHONOAB: 4662
Participação: RECLAMADO Nome: Raimunda dos Santos PontesPROCESSO NÚMERO:0824049-
17.2019.8.14.0301 DESPACHO Inicialmente recebo a emenda à inicial vinculada nos Id?s nº.10641508 e
11194010 dos autos, nos moldes do artigo 321 do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
considerando as informações ventiladas na petição de Id nº.11447354, torno sem efeito o despacho
proferido no Id nº.11263757 dos autos, por ser desarmônico à fase processual eleita para o ajuizamento
da presente ação.Desta forma, determino a citação da parte reclamada, por oficial de justiça, para
comparecer à audiência designada nos autos, com as advertências legais. A ausência da parte requerida
importará na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo reclamante na inicial - revelia - conforme
artigo 20 da Lei nº. 9.099/1995. Intime-se a parte reclamante via sistema PJE, através de seu advogado
habilitado, ciente de que o não comparecimento ao ato designado acarretará a extinção do feito, nos
termos do artigo 51, inciso I, da Lei dos Juizados Especiais, com a condenação ao pagamento de custas
processuais (artigo 51, § 2º, da Lei nº. 9099/1995). Com efeito, imperioso destacar que as partes deverão
comunicar a este Juízo a mudança de endereço, ocorrida no curso do processo, sob pena de serem
consideradas como válidas as intimações enviadas ao endereço anterior, constante dos autos (artigo 19, §
2º, da Lei nº. 9.099/1995). Ressalte-se ainda, que nas causas em que for atribuído valor econômico
superior a vinte salários mínimos, a assistência da parte por advogado será obrigatória (artigo 9º da Lei nº.
9.099/1995). A opção da parte autora pelo procedimento da Lei nº. 9.099/1995 implica em renúncia ao
crédito excedente ao limite previsto no inciso primeiro do artigo 3º da citada lei (quarenta salários
mínimos), conforme previsão do parágrafo terceiro, do mencionado artigo. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-
se. Belém, 12 de julho de 2019. MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETAJuíza de Direito da 9ª Vara do
Juizado Especial Cível  
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Número do processo: 0802796-72.2016.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: ANTONIO
AVELINO FERREIRA DE ARAUJO Participação: ADVOGADO Nome: SANDRO MAURO COSTA DA
SILVEIRAOAB: 8707/PA Participação: ADVOGADO Nome: ANANDA NASSAR MAIAOAB: 19088/PA
Participação: ADVOGADO Nome: SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOASOAB: 8104
Participação: RECLAMADO Nome: R. O. MONTEIRO SERVICO E COMERCIO EIRELI - MEProcesso nº:
0802796-72.2016.8.14.0302 SENTENÇA Vistos etc. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do
art. 38, da Lei n° 9.099/95. II. FUNDAMENTAÇÃODe início, tendo em vista que a requerida apesar de
regularmente citada e intimada, não compareceu à audiência una, conforme termo de Id. 6398856 decreto-
lhe a revelia.Assim, registro que o feito comporta o julgamento antecipado haja vista a confissão ficta
decorrente do decreto de revelia da parte ré a tornar desnecessária a produção de provas em
audiência.Ademais, a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, não necessitando de
maiores dilações.No caso dos autos, a parte autora alega que levou seu televisor na assistência técnica,
ora requerida, e pagou o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a 50% do valor total
orçado para realizar o reparo, conforme recibo juntado aos autos, todavia, não recebeu seu aparelho
consertado na data acordada, tampouco teve restituição do valor pago.A requerida, embora intimada e
citada, não compareceu, não havendo, portanto, fato extintivo ou impeditivo do direito da autora.Logo, o
réu não se desincumbiu em provar nenhuma excludente. Para tanto, tinha meios, mas não o fez.Na
realidade, as alegações do demandante se apresentam verossímeis, não tendo, em contrapartida, se
desincumbido o réu do ônus probante.A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e prejuízos
causados aos consumidores é objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC,ad letteram:Art. 14. O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.Sua responsabilidade objetiva somente é elidida
quando prova que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou que, tendo sido
prestado o serviço, não houve falha, o que não ocorreu no caso sub examine.Destaco que, o Código Civil,
no art. 421 e seguintes, garantiu a autonomia privada, concedendo às partes o direito de contratar com
liberdade, e, estabelecendo como limites a ordem pública e a função social do contrato, o novo sistema
jurídico de direito privado impõe às partes que resguardem, tanto na conclusão quanto na execução do
contrato, os princípios da probidade e da boa-fé.Ademais, o sistema de proteção consumerista determina
que os contratos obedeçam ainda outros princípios e normas pautadas no reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, tal como a interpretação das cláusulas
contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.Com efeito, verifico que a parte requerente trouxe
aos autos provas mínimas constitutivas de seu direito, de maneira que, nesse diapasão, entendo que
houve falha do empresa R. O. MONTEIRO SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME, já que não conseguiu
cumprir com o que lhe cabia no contrato celebrado entre as partes, deixando a requerente arcar com o
prejuízo.a) DO DANO MATERIALCom esteio na falha da requerida e, ainda, ante à revelia decretada, bem
como considerando a comprovação nos autos de que a promovente pagou o valor de R$ 250,00 (duzentos
e cinquenta reais) por um serviço que não lhe foi prestado e nem recebeu seu bem de volta, entendo que
merece prosperar o pedido de restituição do valor pago pela autora, bem como a devolução de seu
aparelho televisor. Nesse sentido:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ? DIREITO DO CONSUMIDOR ?
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO UNILATERAL DO COMPRADOR -
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA ? CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR - RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS AO COMPRADOR ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ?
SUPRIMIDA A CONDENAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA ? RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor assegura ao
comprador a restituição integral dos valores pagos, restituindo-o ao status quo ante. 2- A compensação
por dano moral exige prova de ato ilícito, demonstração do nexo causal e dano indenizável que se
caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que
não se justifica diante de transtornos ou dissabores da relação jurídica civil. 3- O descumprimento
contratual que dá causa à rescisão, com restituição de valores, não é suficiente à caracterização do dano
moral indenizável. Circunstância dos autos em que se impõe decotar a indenização por danos morais. 4- À
unanimidade, nos termos do voto do Relator, recurso parcialmente provido, sentença parcialmente
reformada para suprimir a condenação do apelante ao pagamento de dano moral. (2018.03402975-93,
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194.563, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)- grifo nosso.Assim, a autora tem direito de restituição
do valor pago, devendo a devolução ser simples, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b) DO DANO MORAL
Quanto ao dano moral, é necessário observar o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter
absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.Pode-se acrescentar, ainda, que
dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna, em sociedades cada
vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode
aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.Nesse
contexto, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da
pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio
psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Em outras palavras, o inadimplemento
não configura, necessariamente, dano moral, pois incapaz de agredir diretamente a dignidade
humana.Logo, há que se distinguir dano moral de mero dissabor da vida, sendo que, no entender deste
magistrado, a situação dos autos configura-se nesta segunda hipótese.Diante dessas peculiaridades, no
caso em liça, a requerente não comprovou nenhum tipo de ofensa sofrida, bem como não teve seu nome
negativado, de maneira que não é possível aferir a ofensa a direitos fundamentais ou da personalidade, a
ponto de legitimar indenização por dano moral. Não há danos morais indenizáveis. III. DISPOSITIVOAnte
o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com
resolução do mérito, para condenarR. O. MONTEIRO SERVICO E COMERCIO EIRELI - MEa pagar ao
autorANTONIO AVELINO FERREIRA DE ARAUJO:REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLESdo valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais), devendo ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da data do
efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.DEVOLVERo aparelho televisor do requerente em funcionamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, limitada à R$ 1.000,00 (um mil reais).Ainda,
julgo improcedente o pedido de indenização de danos morais, consoante fundamentação ao norte.Deixo
de condenar em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos arts. 54 e 55, da
Lei n.º 9099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO.15 de julho de
2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800708-61.2016.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: ELIANE
FERREIRA DE OLIVEIRA Participação: RECLAMADO Nome: R. O. MONTEIRO SERVICO E COMERCIO
EIRELI - ME Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO VINICIUS DE ALMEIDA OLIVEIRAOAB:
21775Processo nº: 0800708-61.2016.8.14.0302 SENTENÇA Vistos.RELATÓRIODispensado o relatório,
na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.FUNDAMENTAÇÃOPassando-se para a análise meritória, vê-se que a
questão posta em juízo cinge-se em torno da demora na entrega do aparelho celular da requerente por
parte da requerida quando deu entrada no aparelho para reparos pela segunda vez em
06/02/2016.Verifico que, em audiência de instrução e julgamento, a própria requerente afirmou que
recebeu o celular de volta dia 30/04/2016, enfatizando que teve custo com passagem de ônibus para ir até
a requerida. Bem como constato que em 02/05//2016, este juízo proferiu uma decisão liminar
determinando a devolução do aparelho, fato que já havia ocorrido.A reclamante procedeu a juntada de
ordens de serviço comprovando o fato alegado na exordial de a requerida recebeu o aparelho celular para
reparo, todavia, quanto ao âmago da questão, qual seja, a demora na devolução do aparelho, não trouxe
aos autos comprovação mínima de que a requerida agiu de má fé.A requerida confirmou, em audiência,
que devolveu o aparelho celular da requerida em funcionamento no dia 30/04/2016, aduzindo, ainda, em
sede de contestação, que o conserto referente à segunda ida da requerente à empresa não tem relação
com o reparo que foi feito no dia 02/02/2016 (cinco dias antes), e que, ainda assim, por mera liberalidade e
por visar a satisfação do cliente resolveu acatar a reclamação de que a gaveta do chip estava avariada e
providenciou o reparo, todavia, a peça custou a chegar, razão da demora.Por todo o exposto, não
vislumbro os danos alegados pela requerente, a qual almeja que a requerida lhe pague o valor do aparelho
celular e mais danos morais.DO DANO MORALQuanto ao dano moral, é necessário observar o fato
concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais
indenizáveis.Pode-se acrescentar, ainda, que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem
parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas
ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a
vida ordinária configure dano moralNesse contexto, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira
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agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações
intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Em
outras palavras, o inadimplemento não configura, necessariamente, dano moral, pois incapaz de agredir
diretamente a dignidade humana.Logo, há que se distinguir dano moral de mero dissabor da vida, sendo
que, no entender deste magistrado, a situação dos autos configura-se nesta segunda hipótese.Diante
dessas peculiaridades, no caso em liça, a requerente não comprovou seu direito, de maneira que não é
possível aferir a ofensa a direitos fundamentais ou da personalidade, a ponto de legitimar indenização por
dano moral. Não há danos morais indenizáveis.DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do CPC.Deixo de condenar em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência,
nos termos arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha FurlanJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802937-60.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: MARIA JOSE
SILVA SIQUEIRA PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: MARIA FERNANDA RIBEIRO
SANTOSOAB: 22769/PA Participação: EXECUTADO Nome: BANCO BRADESCARD S.A. Participação:
ADVOGADO Nome: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUESOAB: 15201/PAProcesso nº: 0802937-
60.2017.8.14.0301 SENTENÇARelatório dispensado com fulcro no art. 38, da Lei Federal nº.
9.099/1995.Analisando os autos, verifico que a reclamada juntou comprovante de depósito judicial
(ID11439016), para fins de cumprimento da r. sentença constante nos autos, ea parte promovente, na
petição do ID11465126, informou que concorda com o valor depositado pela promovida, requerendo a
expedição de alvará de transferência para a conta bancária de sua patrona.O Código de Processo Civil é
utilizado subsidiariamente à Lei Federal nº. 9.099/1995 na jurisdição dos Juizados Especiais e estabelece
em seu art. 924, inciso II, que o magistrado extinguirá a execução quando a obrigação for satisfeita.Ante o
exposto, com fulcro nos arts. 924, inciso II, e 925,caput, do Código de Processo Civil,EXTINGO O
PROCESSO EM SUA FASE EXECUTIVA COM JULGAMENTO DO MÉRITO.Expeça-se alvará judicial
para liberação do valor depositado na conta judicial em nome da advogada da requerente, conforme
requerido no ID11465126, vez que possui poderes expressos na procuração do ID1185775 para receber e
dar quitação. A Secretaria para certificar a quitação das custas processuais, caso, ainda, não haja
comprovação nos autos de adimplemento do valor das custas em que fora condenada a parte
sucumbente, encaminhem-se os autos a UNAJ para que seja efetuado o cálculo e expedido o respectivo
boleto bancário, intimando-se posteriormente a referida parte para pagamento na forma da Lei;Tendo em
qualquer hipótese sido comprovado o pagamento das custas, arquivem-se os autos.Intime-se nos termos
do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 do GP/VP.Cumpra-se.Belém, 15 de julho de 2019. ANDRÉA
CRISTINE CORRÊA RIBEIROJuíza de Direito Respondendo pela 10ª Vara do JECível de BelémE  

 
 
 
Número do processo: 0800761-42.2016.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: PATRICIA LUIZA
PEIXOTO WERNECK DOS REIS Participação: ADVOGADO Nome: PATRICIA LUIZA PEIXOTO
WERNECK DOS REISOAB: 22590-B/PA Participação: RECLAMADO Nome: SEBBA LOGISTICA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAProcesso nº: 0800761-42.2016.8.14.0302 SENTENÇA
Vistos.RELATÓRIODispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.FUNDAMENTAÇÃODe
início, tendo em vista que o requerido apesar de regularmente citado e intimado, não compareceu à
audiência una, conforme termo de Id. 3074631,decreto-lhe a revelia.Assim, registro que o feito comporta o
julgamento antecipado haja vista a confissão ficta decorrente do decreto de revelia da parte ré a tornar
desnecessária a produção de provas em audiência.Ademais, a prova documental é suficiente para o
deslinde da causa, não necessitando de maiores dilações.Passando-se para a análise meritória, vê-se que
a questão posta em juízo cinge-se em torno do não cumprimento, por parte do requerido, de obrigação de
pagar a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta), valor remanescente ao valor de R$ 1.020,00
(mil e vinte reais), referente a serviços prestados onde a requerente figurou como advogada audiencista, e,
ainda, do dano moral que alega ter sofrido em razão de ter ficado seis meses sem receber, passando por
constrangimentos diversos em razão de contar com a verba de caráter alimentar sem poder usufruir.A
reclamante procedeu a juntada de documentação comprovando os fatos alegados na exordial.Contudo, o
requerido, embora intimado e citado, não compareceu, não havendo, portanto, fato extintivo ou impeditivo
do direito da autora.Logo, o réu não se desincumbiu em provar nenhuma excludente. Para tanto, tinha
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meios, mas não o fez.Na realidade, as alegações da demandante se apresentam verossímeis, não tendo,
em contrapartida, se desincumbido o réu do ônus probante.O que se constata é que o requerido contratou
e se utilizou dos serviços da requerente como advogada, agendou várias datas para o pagamento sem
cumprir com o acordado, gerando expectativas frustradas e prejudicando a requerente. Em relação a
restituição da quantia reclamada, a promovente juntou os documentos comprobatórios de seu
direito.Tendo em vista que o requerido se manteve inerte ante ao deslinde do caso, e, ainda, ante às
provas carreadas aos autos pelo demandante, entendo cabível a restituição do valor reclamado. DO
DANO MORALEm relação aos danos morais, na aplicação da responsabilidade objetiva, comoin casu,
para que haja o dever de indenizar é irrelevante a conduta do agente (culpa ou dolo), bastando a
existência do dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.Com efeito, a requerente se viu
constrangida em decorrência do descumprimento do contrato pelo parte requerida, suplantando, assim, os
meros aborrecimentos, sobretudo considerando, conforme alega a autora, bem como resta claro a partir
de documentação acostada aos autos, sem qualquer impugnação da ré, que os serviços prestados se
tratam de fonte de renda para a requerente.Ademais, não há como admitir que a falta de pagamento, ao
longo de um período de seis meses, sem qualquer justificativa plausível, de um valor referente a serviços
prestados, configure mero dissabor a que todos estamos sujeitos a suportar no dia-a-dia.Com efeito,
embora o inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral, é inegável, no entanto, que a
situação em comento excepciona referida regra, ensejando dano moral indenizável, pelo fato de o
injustificado inadimplemento ter se prolongado e tratar-se de verba de natureza alimentar.Nesse contexto,
deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa
humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do
indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Senão, vejamos:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE COBRANÇA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICADO E PROLONGADO - DANO
MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
É cediço que o inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral. No entanto, é inegável que
excepciona referida regra, ensejando dano moral indenizável,o fato de o injustificado inadimplemento ser
prolongado e tratar-se de verba de natureza alimentar. A indenização por dano moral deve ser arbitrada
segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do
caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado
se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar,
contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0514.12.001978-1/001,
Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2017,
publicação da súmula em 01/12/2017)O ato lesivo praticado pelo requerido impõe ao mesmo o dever de
reparar o dano. Logo, configurada a responsabilidade civil, visto que devidamente demonstrado o nexo
causal entre a conduta praticada e o fato lesivo, impõe-se ao réu o dever de indenizar.Em verdade, tal
reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor,
visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas
práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de
indenizar.Com efeito, a indenização por perturbações de ordem imaterial deve ser quantificada com base
nas condições pessoais das partes envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a
repercussão da ofensa e a retratação espontânea do agente, tudo a fim de que seja proferida a decisão
mais justa e equânime para o caso concreto, de forma que a reparação alcance o seu cunho social e
caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor, pelo que fixo, no
caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos
morais.DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, extinguindo o processo com
resolução do mérito, para condenar o requerido SEBBA LOGÍSTICA E CONSULTORIA EMPRESRIAL
LTDA. a pagar à requerente PATRICIA LUIZA PEIXOTO WERNECK DOS REIS o valor de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), com juros e correção pelo INPC a partir da data do vencimento (art. 397
CC e Súmula 43 do STJ) e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), uma vez que decorre de responsabilidade
contratual.E assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas e
honorários, nesta instância, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado, certifique-
se e arquive-se com as cautelas de praxe.SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO.P.R.I.C.15 de julho de
2019.Lucas Quintanilha FurlanJuiz de Direito  
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Número do processo: 0800780-48.2016.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: JACILEA DE
MORAES PAPALEO PAES Participação: ADVOGADO Nome: MARIANA COSTA DA SILVAOAB:
22634/PA Participação: RECLAMADO Nome: JOSÉ SIQUEIRA CHAVES Participação: RECLAMADO
Nome: JOSE SIQUEIRA CHAVES 33366799234Processo nº: 0800780-48.2016.8.14.0302 SENTENÇA
Vistos.RELATÓRIODispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.FUNDAMENTAÇÃODe
início, os requeridos apesar de regularmente citados e intimados, não compareceram à audiência una,
razão pela qual este juízodecretou a revelia, conforme decisão de Id. 3146344.Assim, registro que o feito
comporta o julgamento antecipado haja vista a confissão ficta decorrente do decreto de revelia da parte ré
a tornar desnecessária a produção de provas em audiência.Ademais, a prova documental é suficiente para
o deslinde da causa, não necessitando de maiores dilações.Passando-se para a análise meritória, verifico
que a parte autora juntou recibo comprovando que efetuou o pagamento no valor de R$ 2.300,00 (dois mil
e trezentos reais) aos requeridos, referente à entrada de mais de 50% do valor total orçado para a
confecções de móveis modulados e entrega dentro de 15 dias, devendo pagar o valor restante, segundo
contrato juntado aos autos, na entrega do serviço contratado, entrega essa que, segundo a requerente,
não ocorreu.Contudo, os requeridos embora intimados e citados não compareceram, não havendo,
portanto, fato extintivo ou impeditivo do direito da autora.Ademais, o art. 14, §3º, do CDC, dispõe que a
responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente será elidida se provar algumas das
excludentes previstas nos seus incisos: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II ? A culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro.Entretanto, o réu não se desincumbiu em provar alguma das
excludentes. Para tanto, tinha meios, mas não o fez.Na realidade as alegações da demandante se
apresentam verossímeis, não tendo, em contrapartida, se desincumbido os réus do ônus probante.O que
se constata é que o serviço prestado pela empresa requerida mostrou-se impróprio na medida em que foi
inadequado aos fins razoavelmente esperados pelo consumidor, uma vez que os requeridos não
cumpriram com o acordado pelas partes, tendo recebido o valor de R$ 2,300,00 (dois mil e trezentos
reais), conforme recibo assinado (Id. 224048).Por todo o exposto, verifica-se que assiste razão à parte
autora, ante a inadimplência da requerida que, mesmo tendo recebido o valor de entrada não forneceu o
serviço contratado, impondo-se, assim, por via de consequência, a restituição do valor pago, o qual deverá
ser restituído à demandante devidamente atualizado, com juros e correção monetária. DO DANO
MORALSustenta a parte autora que sofreu dano moral diante da situação que passou em face de ter pago
um valor de entrada e não ter recebido o serviço conforme acordado.Quanto ao dano moral, é necessário
observar o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência
de danos morais indenizáveis.Pode-se acrescentar, ainda, que dissabores, desconfortos e frustrações de
expectativa fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com
renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete
negativamente a vida ordinária configure dano moralNesse contexto, deve-se identificar no caso concreto
uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e
humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo
desarrazoado. Em outras palavras, o inadimplemento não configura, necessariamente, dano moral, pois
incapaz de agredir diretamente a dignidade humana.Logo, há que se distinguir dano moral de mero
dissabor da vida, sendo que a situação dos autos configura-se nesta segunda hipótese.Diante dessas
peculiaridades, no caso em liça, a requerente não comprovou seu direito, de maneira que não é possível
aferir a ofensa a direitos fundamentais ou da personalidade, a ponto de legitimar indenização por dano
moral. Não há danos morais indenizáveis. DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, para condenar os
requeridos JOSÉ SIQUEIRA CHAVES e JM MODULADOS, CNPJ 17.470.579/0001-59, de restituir,
obrigação solidária, à requerente JACILEA DE MORAES PAPALEO PAES o valor de R$ 2.300,00 (dois mil
e trezentos reais) com juros e correção pelo INPC desde a data do efetivo desembolso do valor e JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.Deixo de condenar em custas, despesas processuais
e honorários de sucumbência, nos termos arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO.15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha FurlanJuiz de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802421-74.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: RAIMUNDO
MONTEIRO BRITO Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJAOAB:
5441/PA Participação: RECLAMADO Nome: CTU-CENTRO DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA -
EPP Participação: RECLAMADO Nome: Oscar Dias Teixeira JuniorProcesso nº: 0802421-
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74.2016.8.14.0301 SENTENÇA Vistos etc. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do art. 38,
da Lei n° 9.099/95. II. FUNDAMENTAÇÃODe início, tendo em vista que a requerida apesar de
regularmente citada e intimada, não compareceu à audiência una, conforme termo de Id. 7119617 decreto-
lhe a revelia.Assim, registro que o feito comporta o julgamento antecipado haja vista a confissão ficta
decorrente do decreto de revelia da parte ré a tornar desnecessária a produção de provas em
audiência.Ademais, a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, não necessitando de
maiores dilações.Assim, caracterizada a revelia da parte reclamada, incide de plano o efeito legal de
serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, a não ser que haja nos autos qualquer
elemento que leve o juiz a entender que as alegações do autor são inverídicas, o que não aconteceu no
presente caso.Desta forma, e, ainda, considerando os documentos juntados aos autos pelo requerente,
tomo como verdadeiras as alegações autorais de que a parte reclamada emitiu, em seu favor, dois
cheques no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), cada um, que, muito embora regularmente
apresentados, foram devolvidos pelo Banco sacado pelos motivos 11 e 12, qual seja, insuficiência de
fundos.Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para condenar a parte reclamada a
pagar à parte reclamante o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), acrescidos de correção
monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados da apresentação à instituição bancária para
pagamento, data do efetivo prejuízo.Resta extinto o processo com julgamento do mérito, na forma do art.
487, I, do CPC.Deixo de condenar em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, nos
termos arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.SERVE A PRESENTE
COMO OFÍCIO/MANDADO.15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0802836-57.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARCELIA
OLIVEIRA DE MORAIS Participação: ADVOGADO Nome: JEAN BRUNO SANTOS SERRAO DE
CASTROOAB: 20491/PA Participação: RECLAMADO Nome: TELEFONICA BRASIL Participação:
ADVOGADO Nome: CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOSOAB: 3076PAProcesso nº: 0802836-
57.2016.8.14.0301 SENTENÇA Vistos etc. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do art. 38,
da Lei n° 9.099/95. II. FUNDAMENTAÇÃOInicialmente, levando em consideração a hipossuficiência da
parte autora, a dificuldade desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações, e
finalmente as regras ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme
previsto no art. 6°, inciso VIII, do CDC.Passando à análise meritória, no caso dos autos a parte requerente
alega que pagou o valor de R$ 220,23 (duzentos e vinte reais e vinte e três centavos) referente a
cobranças efetuadas pela requerida quanto ao uso de duas linhas telefônicas que a requerente sustenta
não ter contratado.Em que pese a inversão do ônus da prova, a parte requerente apresentou provas
mínimas constitutivas do seu direito no que tange ao dano material pleiteado, tendo juntado aos autos
comprovantes de pagamento referentes a três das quatro faturas que apresentou, totalizando o valor pago
de R$ 173,48 (cento e setenta e três reais e quarenta e oito centavos).A reclamada, por sua vez,
apresentou contestação com alegações genéricas, que de nenhuma forma esclarecem o caso concreto,
mencionando que inexiste qualquer tipo de dano que justifique o deferimento do pedido da requerente,
sem apresentar contrato entre as partes, apenas se limitando a trazer aos autos ?prints? de telas
cadastrais. DO DANO MORALQuanto ao dano moral, é necessário observar o fato concreto e suas
circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais
indenizáveis.Pode-se acrescentar, ainda, que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem
parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas
ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a
vida ordinária configure dano moral.Nesse contexto, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira
agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações
intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Em
outras palavras, o inadimplemento não configura, necessariamente, dano moral, pois incapaz de agredir
diretamente a dignidade humana.Logo, há que se distinguir dano moral de mero dissabor da vida, sendo
que a situação dos autos configura-se nesta segunda hipótese.Diante dessas peculiaridades, no caso em
liça, a requerente não comprovou nenhum tipo de ofensa sofrida, bem como não teve seu nome
negativado, de maneira que não é possível aferir a ofensa a direitos fundamentais ou da personalidade, a
ponto de legitimar indenização por dano moral. Não há danos morais indenizáveis.III. DISPOSITIVOAnte o
exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDOpara condenar aTELEFONICA BRASIL
S.A.a ressarcir à autoraMARCELIA OLIVEIRA DE MORAISo valor de R$ R$ 173,48 (cento e setenta e três
reais e quarenta e oito centavos), com juros a partir da citação e correção pelo INPC desde o desembolso
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das faturas eIMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, extinguindo o
processo com resolução do mérito,nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Deixo de condenar em custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.SERVE
A PRESENTE COMO OFÍCIO/MANDADO.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.15 de julho de 2019.
Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0801488-67.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: MANUEL ALBINO
RIBEIRO DE AZEVEDO Participação: ADVOGADO Nome: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO
JUNIOROAB: 23221/PA Participação: EXECUTADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. -
CELPA Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIO LUIZ LUCAS MOREIRAOAB: 11085/PAProcesso nº:
0801488-67.2017.8.14.0301 DESPACHOConsiderando a certidão postada no ID11513631, defiro
parcialmente o pedido de execução, formulado no ID10990297, declaro iniciada a fase de cumprimento
definitivo do título judicial constituído nos autos (sentença do ID3021124 e acórdão do ID11513627), nos
termos dos arts. 52 e seguintes da Lei Federal nº. 9.099/1995 c/c arts. 523 e seguintes do Código de
Processo Civil.Determino que a Secretaria proceda o cálculo do valor da obrigação de pagar, conforme
estabelece na sentença do ID3021124 e no acórdão do ID11513627, bem como faça a modificação no
respectivo sistema de processo eletrônico para que ação conste na fase de cumprimento.Intime-se a
executada para adimplir o título judicial constituído nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando-
se o cumprimento nos autosAutorizo desde já a expedição de alvará para liberação do valor à parte autora
ou ao seu patrono (neste caso desde que haja pedido expresso e procuração com poderes expressos para
receber e dar quitação), devendo ser comprovado o seu recebimento no processo.Caso decorra o prazo
legal sem comprovação do adimplemento, determino que a Secretaria proceda o cálculo do valor
atualizado da condenação, com a aplicação da multa do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, e
retornem os autos conclusos para a realização da pesquisa através do sistema BACENJUD.Intime-se nos
termos do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 ? GP/VP.Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019.
ANDRÉA CRISTINE CORRÊA RIBEIROJuíza de Direito Respondendo pela 10ª Vara do JECível de
BelémE 

 
 
 
Número do processo: 0843153-63.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO DO
EDIFICIO TORRE DE BARI Participação: ADVOGADO Nome: FELIPE PORTELLA NEVESOAB: 6316
Participação: EXECUTADO Nome: PATRICIA CARVALHO DE OLIVEIRA STOCCOProcesso nº: 0843153-
63.2017.8.14.0301 DESPACHOConsiderando a petição postada no ID9770376, intime-se o exequente
para,no prazo de 10 (dez) dias, juntar a minuta do acordo firmado entre as partes.Intime-se nos termos do
art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 do GP/VP. Cumpra-se.Belém, 11 de julho de 2019CARMEN
OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHOJuíza de Direito da 10ª Vara do JECível de BelémE 

 
 
 
Número do processo: 0822752-09.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: WALDEMIR
CABRAL BITENCOURT Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA ALICE RAMOS MARQUESOAB:
19345/PA Participação: RECLAMADO Nome: R. O. MONTEIRO SERVICO E COMERCIO EIRELI -
MECERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas
por lei, considerando a certidão do oficial de justiça que não localizou o número do imóvel apontado para
cumprimento do mandado, deverá a parte exequente ser intimada para informar, no prazo de 30 (trinta)
dias, o endereço correto do reclamado, com número e perímetro, para fins de intimação, sob pena de
arquivamento. O referido é verdade e dou fé. Belém, 16 de julho de 2019. Eu, Diretora de Secretaria da
10ª Vara Cível do Juizado Especial, o subscrevi. VALÉRIA RODRIGUES TAVARESDiretora de Secretaria  

 
 
 
Número do processo: 0804643-15.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ROSEMEIRE
SANTOS MONTEIRO Participação: ADVOGADO Nome: AYMORE JAROSLAV DE MELO
HOSTENSKYOAB: 20464-A/PA Participação: RECLAMADO Nome: IFIX TECNOLOGIA Participação:

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
658



ADVOGADO Nome: ERLANY GONCALVES DA SILVAOAB: 23255/PAProcesso nº: 0804643-
15.2016.8.14.0301 SENTENÇA Vistos.RELATÓRIODispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei
9.099/95.FUNDAMENTAÇÃONos termos do art. 26, inciso II, §2º e 3º do CDC, o direito de reclamar
acerca de fornecimento de serviços, se extingue em noventa dias.De acordo com o Código, a contagem
do termo inicial da decadência, diante da constatação de um vício aparente, é a partir da entrega efetiva
do produto ou do término da execução do serviço (art. 26, § 1º).Portanto, verifico que a autora alega que
entregou seu aparelho celular APPLE IPHONE na empresa requerida para reparo da tela em 31/12/2015,
e pelo serviço pagou o valor de R$ 850,00, tendo recebido seu aparelho funcionando normalmente,
todavia, 06 meses depois,17/07/2016, o aparelho apresentou problema de infiltração na tela, razão pela
qual retornou à empresa requerida e obteve enquanto resposta que precisaria pagar por um novo reparo,
tendo posposto a presente ação em09/11/2016.Portanto, com o transcurso do prazo de 90 dias do
momento em que se apresentou o problema, considerando que a ação foi proposta, aproximadamente, 4
meses depois, pereceu o direito da autora.Desse modo, ACOLHO a preliminar de decadência arguida pela
parte requerida.Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso II, do CPC.Deixo de condenar em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência,
nos termos arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.16 de julho de 2019.
Lucas Quintanilha FurlanJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802640-84.2016.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
TORRE DOMANI Participação: ADVOGADO Nome: ALMIR CONCEICAO CHAVES DE LEMOSOAB:
014902/PA Participação: EXECUTADO Nome: ROSA LARISSA ROCHA DA SILVA Participação:
ADVOGADO Nome: HILTON JOSE SANTOS DA SILVAOAB: 7501Processo nº: 0802640-
84.2016.8.14.0302 SENTENÇA Vistos, etc.Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei
9.099/95.Analisando os autos, verifico que a parte executada apresentou embargos à execução no ID
607091, alegando sua ilegitimidade no que concerne à cobrança da taxa condominial dos meses
demarço/2016eabril/2016, bem como da taxa de implantação do condomínio, dos meses dejaneiro a
março de 2016. Alega a embargante que à época do fato gerador dos encargos condominiais executados
ainda não tinha recebido as chaves do imóvel, o que impede a cobrança.Cumpre destacar que, ao
apresentar os embargos, a parte executada depositou em Juízo o valor exequendo, conforme se verifica
no ID 605826 (extrato de subconta judicial abaixo).Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões no
ID 1809098, alegando, em síntese, que as obrigações condominiais possuem naturezapropter rem,e que
por isso, figurando a embargante como proprietária do imóvel, é a responsável pelo adimplemento.Vieram
os autos conclusos.DECIDO.Quanto aos embargos à execução de título extrajudicial, verifica-se que o art.
53, §1º, da Lei nº 9.099/1995, prevê a possibilidade de seu oferecimento até a audiência de conciliação,
devendo versar sobre as matérias elencadas no inciso IX do art. 52 do mesmo diploma legal, nos
seguintes termos:Art. 53. Aexecução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários
mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta
Lei.§ 1º Efetuada a penhora,o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando
poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. Art. 52 (...)IX -o devedor poderá
oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:a) falta ou nulidade da citação no processo,
se ele correu à revelia;b) manifesto excesso de execução;c) erro de cálculo;d) causa impeditiva,
modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.No presente caso, entendo
quenãoassiste razão à parte embargante, pelos motivos a seguir expostos.A executada afirma que só
seria responsável pelos encargos condominiais a partir da entrega das chaves da unidade mobiliária,
contudo,nãojuntou nos autos qualquer documento indicando em que data isso teria acontecido.Afirma a
embargante que não foi formalizada a entrega das chaves, o que é de se estranhar, por ser um direito do
adquirente que pode e deve ser exigido da construtora/incorporadora.De todo modo, analisando a Certidão
de Registro Imobiliário juntada no ID 607098, verifico quea embargante é a proprietária do imóvel
ensejador dos encargos condominiais, de forma que, a partir da constituição do condomínio,passou a ser
responsável pelos débitos pretéritos e futuros, dada naturezapropter remdessas obrigações.A respeito do
tema, assim se posiciona o C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL1. Julgamento sob a égide do
CPC/15. 2.A obrigação pelo pagamento de débitos de condomínio possui naturezapropter rem, sendo o
proprietário do imóvel a responsabilidade pelo adimplemento das despesas. Súmula 568/STJ. 3. Agravo
interno não provido. (grifos nossos)(STJ, AgInt no REsp 1730607/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
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Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO.
DÍVIDAS DE COTAS CONDOMINIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIVIDAS
ANTERIORES E POSTERIORES. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 27/07/2011. Recurso especial interposto em
08/07/2016 e atribuído a este Gabinete em 13/06/2017. 2. O propósito recursal consiste em definir se a
ausência do registro da convenção de condomínio retira a legitimidade do condomínio para a inscrição em
órgão de proteção ao crédito de dívida condominial anterior à aquisição do imóvel. 3. Ausentes a omissão,
a contradição e o erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. As taxas de manutenção
criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram (Tema
882). 5. Devidamente estabelecido o condomínio, todas as despesas condominiais são obrigaçõespropter
rem, isto é, existentes em função do bem e, assim, devido por quem quer que o possua. Precedentes. 6.
Na hipótese dos autos, previamente ao registro da convenção de condomínio, as cotas condominiais não
podem ser cobradas juntos ao recorrente.Porém, aquelas dívidas surgidas posteriormente à convenção,
devem ser consideradas de naturezapropter rem.7. Segundo a jurisprudência desta Corte, pode-se definir
dano moral como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em
sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras,
são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que inscrições indevidas são causa de dano moral in re ipsa, salvo
algumas exceções bem delimitadas, como a existência de prévia anotação de débito nos serviços de
proteção de crédito. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(STJ, REsp 1731128/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE
ATIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. LEGITIMIDADE ATIVA.
ALEGAÇÃO DE QUE O FEITO DEVERIA SER DIRIGIDO AO PROMITENTE COMPRADOR OCUPANTE
DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DOS
REQUISITOS FÁTICOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. As razões do agravo regimental, no tocante à legitimidade ativa ad causam, não
impugnaram os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido
nesse ponto.2.Com relação à legitimidade passiva, observa-se que, em se tratando de obrigaçãopropter
rem, o pagamento de taxas condominiais deve ser exigido de quem consta na matrícula do imóvel como
seu proprietário. Havendo, porém, promessa de compra e venda não levada a registro, a cobrança deve
ser direcionada ao promitente comprador desde que a) o promitente comprador tenha se imitido na posse
do imóvel; e, b) o condomínio tenha sido cientificado da transação. 3. Agravo regimental parcialmente
conhecido e, nessa extensão, não provido.(STJ, AgRg no REsp 1510419/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016)No caso específico dos autos, a embargante
responde pelos encargos condominiais, seja porque é a proprietária do imóvel (naturezapropter remda
obrigação), ou porque:a)não juntou aos autos comprovante de que recebeu as chaves posteriormente à
constituição do débito;b)não comprovou a existência de eventual cláusula, no contrato de compra e venda
levado a registro, de que estaria desobrigada dos débitos pretéritos à aquisição do bem imóvel.Ressalte-
se que a questão da efetiva imissão na posse do imóvel (com a entrega das chaves) não exime o
proprietário de ser cobrado em processo executivo pelos encargos condominiais (obrigaçãopropter rem),
contudo, nada impede que o condômino, caso queira, venha a discutir tais questões em eventual ação de
regresso contra a construtora, devendo ali provar que não havia recebido as chaves no momento da
constituição dos débitos.Assim, não se verifica a existência decausa impeditiva, modificativa ou extintiva
da obrigaçãodecorrente da presente execução de título extrajudicial, ou mesmo qualquer outra hipótese
elencada no inciso IX do art. 52 da Lei nº 9.099/1995.Ante o exposto,recebo os embargos oferecidos pelo
devedor,porém,julgo-lhes improcedentes, devendo o processo executivo prosseguir seu andamento
normal.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de05 dias, se manifeste quanto à satisfação do
crédito exequendo, considerando os valores depositados na subconta judicial (extrato abaixo).Autorizo,
desde logo, o levantamento dos valores depositados em benefício da parte exequente, mediante a
expedição de alvará de saque ou transferência para esta ou para seu procurador legalmente habilitado,
nesse último caso, desde que possua poderes para receber e dar quitação.Condeno a parte
executada/embargante em custas processuais, nos termos do art. 55, inciso II, da Lei nº 9.099/1995, pois
não é beneficiária da gratuidade de justiça.Transitada em julgado a presente sentença, determino que a
Secretaria providencie junto à UNAJ - Unidade de Arrecadação Judiciária o valor das custas a que fora
condenada a parte executada. Após, intime-se para pagamento das referidas custas em 30 (trinta)
dias.Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, determino que a Secretaria desta Vara emita
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certidão do valor das custas processuais devidas nestes autos, com as informações elencadas no art. 3º e
incisos do Decreto Estadual nº. 5.204/2002, que regulamenta a Lei 6.182/1998.Após, oficie-se à Secretaria
De Planejamento Coordenação e Finanças/Coordenadoria Geral de Arrecadação do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, para fins de inscrição do devedor na dívida ativa do Estado, nos termos do Decreto
Estadual nº. 5.204/2002 e do Ofício Circular nº 009/2016 do Gabinete da Presidência do TJ/PA,
encaminhando-se com o ofício a certidão com as informações da dívida.Após, retornem os autos
conclusos.Intime-se nos termos do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 do GP/VP.Cumpra-se. Belém,
16 de julho de 2019. ANDRÉA CRISTINE CORRÊA RIBEIRO Juíza de Direito Respondendo pela 10ª Vara
do JECível de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0801474-17.2016.8.14.0302 Participação: EXEQUENTE Nome: LAILA CATARINA
DA SILVA GABRIEL VIANA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL OLIVEIRA LAURIAOAB: 9837
Participação: ADVOGADO Nome: RODRIGO MOURA THEODOROOAB: 5554 Participação: ADVOGADO
Nome: MARIA DAS GRACAS DA COSTA OLIVEIRAOAB: 3779/PA Participação: EXECUTADO Nome:
TIM CELULAR S.A Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHAOAB:
20335/PEProcesso nº: 0801474-17.2016.8.14.0302 DESPACHO Intime-se a parte autora para que se
manifeste, no prazo de05 (cinco) dias, acerca do cumprimento das obrigações determinadas na sentença,
considerando que o valor depositado pela parte ré já se encontra disponível na subconta judicial (ID
11398467). Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se
nos termos do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 ? GP/VP.Cumpra-se.Belém, 12 de julho de 2019.
CARMEN OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHOJuíza de Direito da 10ª Vara do JECível de BelémA  

 
 
 
Número do processo: 0873647-71.2018.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: M. D. F. F.
Participação: ADVOGADO Nome: DANIELA DE SA SALVIANOOAB: 304 Participação: RECLAMADO
Nome: C. D. B. S. L. -. E.Processo nº: 0873647-71.2018.8.14.0301 DESPACHOIntime-se a parte autora
para emendar a inicial,no prazo de 15 (quinze) dias, juntando documento de identificação e procuração,
sob pena de indeferimento da exordial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.Considerando que os presentes autos encontram-se em segredo de justiça, indevidamente, vez que
não há tal pedido na exordial e mesmo que houvesse não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras
previstas no art. 189 do CPC e nem há documentos sujeitos ao sigilo fiscal e bancário. Desta forma, retiro
o segredo de justiça dos presentes autos.Ocorrendo a devida emenda, cite-se a parte reclamada dos
termos da demanda, intimando-se também da data de realização da audiência de conciliação a ser
designada pela secretaria. Intime-se nos termos do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 ? GP/VP.
Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019CARMEN OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHOJuíza de Direito da
10ª Vara do JECível de BelémE 

 
 
 
Número do processo: 0817433-94.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO DO
CONJUNTO SANTA MARIA DE BELEM Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIA ISADORA RIBEIRO
GOMESOAB: 6919PA Participação: EXECUTADO Nome: TIAGO PEREIRA DO CARMO Participação:
EXECUTADO Nome: MARIA VANIA RODRIGUES DO CARMO Participação: EXECUTADO Nome: MARIA
DO SOCORRO RODRIGUES DO CARMO Participação: EXECUTADO Nome: TIAGO PEREIRA DO
CARMO NETOProcesso nº: 0817433-94.2017.8.14.0301 DESPACHOConsiderando a petição do credor
do ID11526892 e o extrato de subconta vinculada aos presentes autos postado no ID11524799, verifico
que houve cumprimento parcial do acordo firmado no ID8406149.Desta forma, dou prosseguimento a
execução, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC.Proceda-se a atualização do crédito
exequendo, abatendo-se o valor depositado na conta judicial (ID11524799), após retornem-se os autos
conclusos para as pesquisas oficiais em relação aos executados Tiago Pereira do Carmo Neto e Maria
Vânia Rodrigues do Carmo.Autorizo a expedição de alvará de transferência para a conta bancária da
patrono do credor informada no ID, vez que possui poderes expressos na procuração do ID2042949 para
receber e dar quitação.A secretaria para certificar se houve a citação dos demais executados, em caso
negativo, proceda-se na forma da lei, conforme determinado no ID8406149.Intime-se nos termos do art.
26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 ? GP/VP.Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019CARMEN OLIVEIRA
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DE CASTRO CARVALHOJuíza de Direito da 10ª Vara do JECível de BelémE 

 
 
 
Número do processo: 0004578-89.2012.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: ANA JULIA
MOLLER PINGARILHO ACATAUASSU Participação: ADVOGADO Nome: LIGIA MARIA SOBRAL
NEVESOAB: 41PA Participação: ADVOGADO Nome: MARIA DE NAZARE DA SILVA PEREIRAOAB:
4198PA Participação: RECLAMADO Nome: LÍDER SUPERMERCADO E MAGAZINE LTDA Participação:
ADVOGADO Nome: ALINE SALDANHA RODRIGUES DANIELOAB: 291945 Participação: ADVOGADO
Nome: STEFANO RIBEIRO DE SOUSA COSTAOAB: 18717/PA Participação: RECLAMADO Nome:
ELECTROLUX DO BRASIL S/A Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ GUILHERME MENDES
BARRETOOAB: 200863/SP Participação: ADVOGADO Nome: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCIOAB:
15674/PAProcesso nº: 0004578-89.2012.8.14.0302 DESPACHOConsiderando o extrato da conta judicial
postado no ID10296593, verifico que, no dia 04/09/2018, houve a confirmação de pagamento do valor de
R$2.781,40 à reclamada ELETROLUX DO BRASIL S.A.Desta forma, indefiro o pedido postado no
ID9962409.Arquivem-se os autos.Intime-se nos termos do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 ?
GP/VP.Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. ANDRÉA CRISTINE CORRÊA RIBEIROJuíza de Direito
Respondendo pela 10ª Vara do JECível de BelémE  

 
 
 
Número do processo: 0805166-27.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: JHON LENNON
FREITAS MESCOUTO Participação: ADVOGADO Nome: JESSICA RAIRA DE JESUS CAMPOSOAB:
20971 Participação: RECLAMADO Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S AProcesso nº: 0805166-
27.2016.8.14.0301 SENTENÇA Vistos etc. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do art. 38,
da Lei n° 9.099/95. II. FUNDAMENTAÇÃONo mérito, aplica-se ao caso presente o Código de Defesa do
Consumidor. Logo, a apuração da responsabilidade civil da requerida é analisada de acordo com a teoria
do risco, invertendo-se o ônus da prova em favor do requerente, porquanto consumidor e parte mais fraca
na relação contratual, a teor do que dispõem os arts. 4º, inciso I e 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90.Com
efeito, para fins de responsabilidade civil objetiva, é certo que presentes o ato ilícito comissivo, o dano e o
nexo causal entre este e aquele, exsurge evidente o dever de indenizar. Não há de se falar, na presente
hipótese, do elemento culpa.Certo também, que pelas regras da responsabilidade objetiva, o dano moral
não necessita de prova, ao contrário do dano material.Contudo, o ato ilícito causador do dano moral deve
existir,e sem ato ilícito não há que se falar no dever de indenizar.Trata-se de relação de consumo, na qual
opera a inversão do ônus da prova,porém isto não desonera a parte autora da comprovação mínima dos
fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 333, inciso I, do CPC.No caso dos autos, o autor alega que
tem descontos realizados em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, por parte do Banco
requerido, de maneira que, somados, chegam ao importe de R$ 1.535,78 (mil quinhentos e trinta e cinco
reais e setenta e oito centavos), representando, assim, 50,25% de sua remuneração. Daí por que entende
ilegítimo o desconto, vez que o total de descontos somados ultrapassa a margem de 35% de seu
salário.Pois bem. Enquanto provas mínimas constitutivas do seu direito, o requerente trouxe aos autos
extratos bancários (Id. 858019) constando amortização do ?BANPARACARD? no valor de R$ 964,82, bem
como apresentou contracheques (Id. 858016), onde consta desconto em sua folha de pagamento no valor
de R$ 570,96 (quinhentos e setenta reais e noventa e seis centavos) oriundode empréstimo
consignadojunto ao BANPARÁ, ora requerido. Compulsando atentamente os autos, tenho que a parte
requerida provou na defesa, por meio de contratos juntados aos autos, que a parte autora tanto fez
empréstimo consignado quanto também realizou empréstimonão consignadopactuando o
BANPARÁCARD e foi beneficiada por esses.A tese da autora não pode ser acolhida, pois inexistem
indícios mínimos de conduta ilegal por parte do Banco, vez que o valor de R$ 570,96, descontado em folha
de pagamento, se refere tão somente aoempréstimo consignadopactuado, o qual não ultrapassa a
margem de comprometimento de 35% de seu salário. Enquanto que o valor de R$ 964,82, referente ao
empréstimonão consignadoBANPARÁCARD,não é descontado em folha,e sim debitado em conta
corrente, operação devidamente autorizada pelo requerente conforme documentos juntados em
contestação.Ora, se, somados, os descontos dos empréstimos, consignado e não consignado,
comprometem 50,25% da remuneração do requerente, não recai sobre a parte requerida responsabilidade
alguma quanto à sua gestão financeira pessoal.Nesse diapasão, não merece acolhida o pedido de dano
material, uma vez que inexistente nos autos a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da
autora, conforme dispõe o art. 333, inciso I, do CPC. Isso porque o banco réu comprovou nos autos a
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contratação dos aludidos empréstimos pelo autor através da juntada de instrumento contratual.A par disso
tenho que não houve dano material, uma vez que a parte autora realizou os referidos empréstimos, cada
qual com sua peculiaridade contratual, recebeu e usufruiu dos mesmos.Nesse diapasão,verbis:
RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. COMPROVADA A
CONTRATAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a
sentença. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em se tratando de relação de consumo, na qual
opera a inversão do ônus da prova, não desonera, todavia, a parte autora da comprovação mínima dos
fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 333, inciso I, do CPC. Não merece reparo a sentença
recorrida, uma vez que inexistente nos autos a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da
autora, conforme dispõe o art. 333, inciso I, do CPC. Isso porque o banco réu comprovou nos autos a
contratação do empréstimo pela autora às fls. 47-49, o qual foi assinado pela autora em 11.11.2013,
consistente em 60 parcelas no valor de R$ 101,32. Inicialmente a autora alegou não ter entabulado
empréstimo com a instituição ré, em sua razões recursais infere que não foi devidamente esclarecida por
ocasião da assinatura do contrato, o qual apenas fez com o Itaú. A tese da autora de eventual ocorrência
de fraude não pode ser acolhida, pois inexistem indícios mínimos da aludida conduta até porque a autora
em seu depoimento pessoal reconhece com sua a assinatura aposta. Destaca-se que contrariamente ao
alegado pela recorrente, o empréstimo junto ao Banco Itaú não foi quitado, conforme se vê da
documentação trazida por ela (fl. 08). Além disso, o fato de ambos empréstimos terem sido contraídos em
intervalo de dois meses, por si só, não conduz à conclusão de erro ou mesmo de desconhecimento do
mesmo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71005598271, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana
Zilles, Julgado em 26/01/2016). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
PELO RÉU, CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NA
ASSINATURA DOS ACORDOS NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DOS FATOS
ALEGADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível
Nº 71005547054, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de
Azambuja, Julgado em 26/06/2015).Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, bem
como recebimento dos valores questionados dentro da regulamentação legal, restam improcedentes os
pedidos da inicial.Isto posto, REVOGO A LIMINAR de Id. 1035480 e julgo IMPROCEDENTES os pedidos
contidos na exordial e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem
custas e honorários, nesta instância, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado,
certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe.SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO.P.R.I.C.16 de
julho de 2019. Lucas Quintanilha FurlanJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0806077-39.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARCELO
BOTELHO SOARES DE BRITO Participação: ADVOGADO Nome: CAMILA PORTELLA NEVESOAB: 464
Participação: ADVOGADO Nome: FELIPE PORTELLA NEVESOAB: 6316 Participação: RECLAMANTE
Nome: VANESSA ALVES DE CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: CAMILA PORTELLA
NEVESOAB: 464 Participação: ADVOGADO Nome: FELIPE PORTELLA NEVESOAB: 6316 Participação:
RECLAMADO Nome: TELEFONICA BRASIL Participação: ADVOGADO Nome: WILKER BAUHER VIEIRA
LOPESOAB: 29.320/GOProcesso nº: 0806077-39.2016.8.14.0301 SENTENÇA Vistos etc. I. RELATÓRIO
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n° 9.099/95. II. FUNDAMENTAÇÃOInicialmente,
levando em consideração a hipossuficiência da parte autora, a dificuldade desta em produzir determinadas
provas, a verossimilhança das alegações, e finalmente as regras ordinárias da experiência, se faz
necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6°, inciso VIII, do CDC.No caso dos
autos, o requerente apresentou provas mínimas constitutivas do seu direito quanto ao pedido de
declaração da inexistência do débito de R$ 87,49 (oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) e
quanto à falha no serviço de compartilhamento de dados móveis, de maneira que a parte requerida
apresentou contestação com alegações genéricas, que de não forma esclarecem o caso concreto a
contento. Já quanto ao pleito de danos morais por inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, a
parte requerente não comprovou negativação, tendo juntado somente um comunicado do SERASA
informando a solicitação de inclusão de seu nome nos registros por parte da parte da TELEFÔNICA
BRASIL/SA, ora requerida, que ocorreria em 10 dias caso não houvesse manifestação das partes
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envolvidas.A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e prejuízos causados aos
consumidores é objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC, ad letteram:Art. 14. O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.Sua responsabilidade objetiva somente é elidida quando prova que
o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou que, tendo sido prestado o serviço,
não houve falha, o que não ocorreu no caso sub examine.Destaco que, o Código Civil, no art. 421 e
seguintes, garantiu a autonomia privada, concedendo às partes o direito de contratar com liberdade, e,
estabelecendo como limites a ordem pública e a função social do contrato, o novo sistema jurídico de
direito privado impõe às partes que resguardem, tanto na conclusão quanto na execução do contrato, os
princípios da probidade e da boa-fé.Ademais, o sistema de proteção consumerista determina que os
contratos obedeçam ainda outros princípios e normas pautadas no reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo, tal como a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais
favorável ao consumidor.Nesse diapasão, entendo que houve falha da parte requerida quantos à
prestação de serviços, não tendo cumprido com o acordado em contrato.DO DANO MORALQuanto ao
dano moral, é necessário observar o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da
presunção de existência de danos morais indenizáveis.Pode-se acrescentar, ainda, que dissabores,
desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais
complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que
qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moralNesse contexto, deve-se
identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz
de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um
período de tempo desarrazoado. Em outras palavras, o inadimplemento não configura, necessariamente,
dano moral, pois incapaz de agredir diretamente a dignidade humana.Logo, há que se distinguir dano
moral de mero dissabor da vida, sendo que a situação comprovada nos autos configura-se nesta segunda
hipótese.No caso concreto, o requerente, simplesmente, assevera que a suposta má prestação de serviço
lhe causou supostos danos morais, todavia, não comprova a negativação de seu nome junto ao órgão de
proteção ao crédito. Enfim, os fatos narrados na exordial muito se amoldam ao que a doutrina e
jurisprudência entende como mero aborrecimento, o que conduz invariavelmente para improcedência da
presente demanda. Não há danos morais indenizáveis. DA DESNECESSIDADE DE REFUTAR TODAS
AS TESES Por fim, ressalto o entendimento de que inexistem outras teses do reclamante ou reclamado
que sejam suficientes a modificar o entendimento deste magistrado sobre o caso apresentado, estando
assim a presente sentença em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, Rel. Min. Diva Malerbi ? desembargadora convocada do TRF 3ª
Região, EDcl no MS nº 21.315/DF, julgado em 08.06.2016). Do mesmo modo, o Enunciado nº 162 do
FONAJE expõe que ?Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015
diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95?. Logo, não é essencial a refutação
de todas as teses alegadas pelas partes, desde que nenhuma destas seja capaz de alterar o
convencimento já firmado pelo magistrado sobre a causa. III. DISPOSITIVOAnte o exposto,JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, para:
DECLARARa inexistência do débito do valor de R$ 87,49 (oitenta e sete reais e quarenta e nove
centavos), devendo ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula
43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONFIRMARa tutela provisória
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de Id 1232659. INDEFERIR a indenização por danos morais. Deixo de condenar em custas, despesas
processuais e honorários de sucumbência, nos termos arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.SERVE COMO
OFÍCIO/MANDADO.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.16 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan
Juiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0833952-76.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: ALAN JUNIOR
SILVA PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANAOAB:
28882/PA Participação: RECLAMADO Nome: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S.A.Processo nº: 0833952-76.2019.8.14.0301 DECISÃOVieram os autos
conclusos para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final, formulado na
inicial, consistente em ordem judicial que determine à reclamada exclua os dados da parte promovente
dos órgãos de proteção ao crédito.Passo a analisar o cabimento da medida de urgência, com base na
identificação concreta nesses autos de seus pressupostos, na conformidade com o art. 300 do Código de
Processo Civil, que apenas autoriza ao Juízo a concessão de tutela de urgência em caso de verificação da
probabilidade do Direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Nos limites desta
análise sumária, verifico que as provas documentais apresentadas com a inicial, aliadas ao princípio da
boa-fé objetiva do consumidor, apontam no sentido de serem verossímeis, pelo que defiro a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6º inciso VIII do CDC (Lei 8.078/90). Porém, tal verossimilhança não se
apresenta extreme de dúvidas, eis que as provas apresentadas não demonstram, de forma inequívoca,
que a dívida questionada é de fato inexistente, o que implica dizer que, mesmo com a inversão do ônus da
prova, pode acontecer que a parte demandada prove o contrário, circunstância que recomenda apuração
na fase processual pertinente. Por outro lado, também é certo que as inscrições em cadastros de
inadimplentes, quando indevidas, acarretam danos de difícil reparação, pois impedem o acesso à rede
creditícia perante às sociedades empresárias que atuam no mercado, as quais recorrem à consulta aos
órgãos de proteção, antes de autorizarem as negociações com os clientes, pelo que a manutenção dos
dados da parte autora nos cadastros de inadimplentes não se justifica enquanto perdurar a discussão
acerca da inexistência da dívida. Desse modo, entendo que a tutela cautelar liminar é a medida mais
adequada ao caso. Ante o exposto DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, NA FORMA DE MEDIDA
CAUTELAR e determino que a reclamada proceda com aexclusão,no prazo de 5 (cinco) dias, dos dados
da parte promovente dos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida discutida nestes autos, até
ulterior deliberação.Em caso de descumprimento, estipulo multa diária de R$200,00 (duzentos reais), a
incidir em período inicial de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de majoração da multa em caso de
descumprimento desta decisão, ou o aumento de sua periodicidade, caso se faça necessário.Cite-se a
promovida dos termos da ação, intimando-se no mesmo ato acerca da presente decisão que serve como
mandado, bem como daaudiência de conciliaçãodesignada nos autos. Intime-se nos termos do art. 26, da
Portaria Conjunta nº 01/2018 ? GP/VP.Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. ANDRÉA CRISTINE
CORRÊA RIBEIRO Juíza de Direito Respondendo pela 10ª Vara do JECível de BelémE 

 
 
 
Número do processo: 0837573-81.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA JOSE
MANTOVANI Participação: ADVOGADO Nome: LAURA DENIZE PINGARILHO DE ARAUJOOAB:
26206/PA Participação: RECLAMADO Nome: TIM S.AProcesso nº: 0837573-81.2019.8.14.0301
DESPACHOPara exame do pedido de tutela de urgência, nessa sede de cognição sumária, entendo
conveniente a justificação prévia, nos termos do art. 84, §3º, da Lei Federal nº. 8.078/1990, na forma de
abertura de oportunidade para a parte Ré argumentar nos autos.Determino, pois, a citação do Réu,
intimando-o, no mesmo ato, para que apresente, querendo, suas considerações acerca do pedido de
tutela provisória de urgência, no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se também da audiência UNA de
conciliação, instrução e julgamento que designo para o dia11/10/2019 às 9h00min, considerando que o art.
1.048, I, do CPC assegura a parte autora prioridade processual.Decorrido o prazo, com ou sem
manifestação, certifique-se e retornem conclusos.Intimem-se nos termos do art. 26, da Portaria Conjunta
nº 01/2018 ? GP/VP.Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019 CARMEN OLIVEIRA DE CASTRO
CARVALHOJuíza de Direito da 10ª Vara do JECível de BelémE 
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Número do processo: 0807570-46.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO DO
EDIFICIO HANNOVER Participação: ADVOGADO Nome: DANILO COSTA MOREIRAOAB: 019PA
Participação: EXECUTADO Nome: RAIMUNDO BARBOSA CONDEProcesso nº: 0807570-
46.2019.8.14.0301 DECISÃO Vistos, etc. O exequente, no ID9063054, emendou a exordial, juntando ata
de assembleia, que fixou taxa extraordinária e ata atualizada de eleição de síndico. Bem como informou
que o percentual de 20% de honorários não teria previsão expressa na Convenção Condominial, mas que
sempre fora cobrado.Analisando os autos, e notadamente aClausula 32ª da Convenção
Condominial(ID8565157, pág. 3), verifico que elanão estabelece de forma clara e objetivamente se os
honorários a que se refere seriam sucumbenciais ou contratuais e, no segundo caso, sua
porcentagem.Nesse diapasão, havendo incerteza acerca do valor à título de honorários constante nos
cálculos de débitos do ID8565160, decaemespecificamente nessa parteos requisitos do título executivo
extrajudicial, quais sejam: liquidez, certeza, e exigibilidade, de modo que devem ser retirados da
execução, notadamente, quando associado ao art. 55,caput, da Lei Federal nº. 9.099/1995. Observa-se,
ainda, que na tabela de débitos do ID8565160 consta que o percentual de juros a ser aplicado seria de
1%, contudo incidiu o percentual de 13%. Além do que verifica-se que o exequente somou o valor de todas
as taxas condominiais vencidas e utilizou como data inicial da incidência de juros e correção monetária o
dia 05/02/2018, ou seja, a data da primeira taxa.Ante o exposto, determino que o condomínio
credoremende a exordial,no prazo de 15 (quinze) dias, juntando nova planilha detalhada do débito,
constando o valor da taxa condominial, o mês, o ano e a incidência de correção monetária, juros e multa a
que se refere cada taxa, vez que apresenta data de vencimento diversa, bem como excluindo o percentual
de 20% de honorários advocatícios e alterando o percentual de juros para 1% e, consequentemente
alterando o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 801, do Código de
Processo Civil.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos.Intime-se
nos termos do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 do GP/VP. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019.
ANDRÉA CRISTINE CORRÊA RIBEIROJuíza de Direito Respondendo pela 10ª Vara do JECível de
BelémE  

 
 
 
Número do processo: 0837517-48.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CONDOMINIO DO
EDIFICIO MIRAI OFFICES Participação: ADVOGADO Nome: DENIS MACHADO MELOOAB: 10307/PA
Participação: RECLAMADO Nome: JOSE RICARDO CAMPBELL REBELLOPODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁ4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉMRua Roberto Camelier, 570 ?
Jurunas.Telefone: (91) 3272-1101Email:4jecivelbelem@tjpa.jus.br Processo nº 0837517-
48.2019.8.14.0301RECLAMANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRAI OFFICESRECLAMADO: JOSE
RICARDO CAMPBELL REBELLO DECISÃO/MANDADO Vistos, etc. Trata-se de ação movida pela
Reclamante em desfavor da Reclamada sendo que foi efetuada a distribuição da presente ação a este
Juizado. Ocorre que, compulsando os autos, observei a existência de feito, anteriormente ajuizado,
contendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir tombado sob o nº 0807907-06.2017.8.14.0301 que
tramitou pela 10ª Vara de Juizado Especial Cível de Belém, tendo sido extinto sem resolução do
mérito.Reza o art. 286, II, do CPC que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer
natureza:?(...);II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido,
ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da
demanda;(...)?Assim sendo, compete ao juízo da 10ª Vara de Juizado Especial Cível de Belém, que
processou e julgou o primeiro pedido, atuar na respectiva reiteração do pedido, pois é absoluta a
competência funcional estabelecida no art. 286, II, do Código de Processo Civil, pelo que deve a reiteração
do pedido ser processada no juízo que decidiu o primeiramente tal pedido.Logo, a distribuição da presente
ação é por dependência, uma vez que há vinculação do juízo que tratou do primeiro pedido formulado pela
parte Autora, porquanto, como dito acima, esse fato tem o condão de firmar prevenção em caso de
competência.Nesse contexto, cumpre destacar que, em obediência aos princípios da instrumentalidade
das formas, consagrado nos art. 250 do CPC e 13 da Lei nº 9.099/95, bem como da celeridade e
economia processual, mostra-se mais adequado ao caso presente a redistribuição dos autos ao invés de
sua extinção, vez que o ato praticado (análise do pedido de tutela) pode ser convalidado pelo juízo
competente, conforme entendimento jurisprudencial nesse sentido: TJPI-SERVIDOR PÚBLICO. 13º
SALÁRIO RETIDO. RETENÇÃO INDEVIDAINCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
APROVEITAMENTO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS REALIZADOS POR JUIZ INCOMPETENTE.
PRECEDENTES DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNACÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.1 - Declarada a incompetência absoluta do juízo, é cabível a
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convalidação de todos os atos praticados pelo juiz incompetente, com exceção daqueles de caráter
decisório, tendo em vista os princípios da economia e celeridade processuais.2 - Urna vez comprovado o
vínculo com a Administração, incontestável a responsabilidade do município ao pagamento das verbas
salariais devidas ao servidor público. 3 - É direito líquido e certo de todo servidor público, ativo ou inativo,
perceber seus proventos pelo exercício do cargo desempenhado, nos termos dos artigos 7º, X, e 39, § 3º,
da Carta Magna, considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. 4 - Em
processos envolvendo questão de retenção de salários, cabe ao Município comprovar que fez o
pagamento, pois, ao reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida. 5 - Não se desincumbindo a
Edilidade em provar que as verbas salariais reclamadas foram pagas, a procedência da pretensão é
medida que se impõe. 6 - Sentença confirmada. 7 - Apelação improvida. (Apelação Cível nº
2014.0001.007850-4, 2ª Câmara Especializada Cível do TJPI, Rel. José Ribamar Oliveira. j. 30.05.2017).
Gri fou-se. TRF1-PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DO JEF PARA VARA FEDERAL
PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSS ACERCA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA
ECONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO JEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INSS.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 250 DO CPC E 13 DA LEI 9.099/95. VALIDADE.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE
PERMANENTE E PARCIAL COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CORREÇÃO E JUROS DE
MORA CONFORME MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS 10% DO VALOR
DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1.A declinação do feito para Vara Federal Previdenciária em virtude
do valor da causa ultrapassar a alçada do JEF sem prévia intimação do INSS e a convalidação dos atos
praticados no JEF pela juíza sentenciante nenhum prejuízo trouxeram à autarquia. Princípio da
instrumentalidade das formas. Arts. 250 do CPC e art. 13 da Lei 9.099/95. Nulidades inexistentes. 2. A
perícia médica realizada nos presentes concluiu pela existência de incapacidade temporária da parte
autora para o exercício de seu trabalho, com possibilidade de reabilitação. 3. Uma vez que a doença
incapacitante verificada na data da perícia é a mesma que foi reconhecida como incapacitante nas perícias
administrativas realizadas nos três exercícios anteriores, convenceu-se o magistrado de que a data de
início é anterior à cessação do benefício e há direito ao restabelecimento desde a data de cessação.
Manutenção. 4. Sobre os valores dos benefícios atrasados devem incidir juros moratórios desde a citação
ou desde quando devidos, se posteriores à citação, além de correção monetária desde quando cada
benefício for devido, utilizando-se os percentuais de juros e índices de correção para os débitos
previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. CFJ 267/2013, compensando-
se eventuais benefícios inacumuláveis recebidos no período. 5. Honorários advocatícios fixados em 10% e
limitados pela Súmula STJ 111. Manutenção. 6. Apelação do INSS improvida e remessa parcialmente
provida. (Apelação Cível nº 0021819-93.2008.4.01.3800/MG, 1ª Câmara Regional Previdenciária de Minas
Gerais - TRF da 1ª Região, Rel. Márcio José de Aguiar Barbosa. j. 20.07.2015, unânime, e-DJF1
23.09.2015). Grifou-se. Assim, uma vez firmada, equivocadamente, a competência quando da distribuição
da presente ação a esta 4ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, por suposta ausência de prevenção,
devem os autos ser redistribuídos a 10ª Vara de Juizado Especial Cível de Belém.Pelo exposto,declaro a
incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o presente feito, determinandoa redistribuição
dos autosao Juízo da10ª Vara de Juizado Especial Cível de Belém, por ser este o juízo competente.Serve
a presente decisão como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da
CJRMB ? TJE/PA.Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.Belém, 15 de julho de 2019.
TANIA BATISTELLOJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0805994-23.2016.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: THEREZA
CATARINA PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: DANIELE MARIA
ROQUE ALMEIDA TANAKAOAB: 012063/PA Participação: RECLAMADO Nome: INNOVAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO AUGUSTO
OLIVEIRA DE MESQUITAOAB: 106PAProcesso nº: 0805994-23.2016.8.14.0301 SENTENÇA Vistos etc. I.
RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n° 9.099/95. II. FUNDAMENTAÇÃODe
início, tendo em vista que a requerida apesar de regularmente citada e intimada, não compareceu à
audiência una, decreto-lhe a revelia.Assim, registro que o feito comporta o julgamento antecipado haja
vista a confissão ficta decorrente do decreto de revelia da parte ré a tornar desnecessária a produção de
provas em audiência.Ademais, a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, não
necessitando de maiores dilações.No caso dos autos, a parte autora alega que por meio de contrato de
promessa de compra e venda adquiriu uma unidade habitacional no empreendimento LAGOA PARK com
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o valor pactuado em R$ 97.438,00, acordando o valor de entrada em R$ 3.897,52 dividido em três
parcelas, de maneira que as duas primeiras parcelas no valor de R$ 1.299,17 cada uma, foram pagas,
todavia, antes de adimplir com a terceira, a requerente tomou conhecimento de que o empreendimento
havia sido cancelado e constatou que a empresa nem mesmo se encontrava mais no local onde
funcionava sem dar satisfações, tendo a requerente, por isso, tentado composição amigável sem sucesso.
E, para além disso, foi surpreendida em julho de 2014 com a informação de que seu nome estava
negativado junto ao SERASA em razão da terceira parcela que não pagou após a empresa não ter
cumprido com sua parte no contrato.Contudo, a requerida, embora intimada e citada, não compareceu,
não havendo, portanto, fato extintivo ou impeditivo do direito da autora.Logo, a ré não se desincumbiu em
provar nenhuma excludente. Para tanto, tinha meios, mas não o fez.Na realidade, as alegações da
demandante se apresentam verossímeis, não tendo, em contrapartida, se desincumbido a ré do ônus
probante.Já a requerente apresentou provas constitutivas do seu direito como: extrato do SPC com a
inscrição relatada, recibos e dois termos de confissão de dívida no valor de R$ 1.299,17, referentes às
duas primeiras parcelas do valor de entrada.A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e
prejuízos causados aos consumidores é objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC,ad letteram:Art.
14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.Sua responsabilidade objetiva
somente é elidida quando prova que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou
que, tendo sido prestado o serviço, não houve falha, o que não ocorreu no caso sub examine.Destaco que,
o Código Civil, no art. 421 e seguintes, garantiu a autonomia privada, concedendo às partes o direito de
contratar com liberdade, e, estabelecendo como limites a ordem pública e a função social do contrato, o
novo sistema jurídico de direito privado impõe às partes que resguardem, tanto na conclusão quanto na
execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé.Ademais, o sistema de proteção
consumerista determina que os contratos obedeçam ainda outros princípios e normas pautadas no
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, tal como a interpretação das
cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.Com efeito, verifico que a parte requerente
trouxe aos autos provas mínimas constitutivas de seu direito, de maneira que, nesse diapasão, entendo
que houve falha da empresa INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., já que não
conseguiu cumprir com o que lhe cabia no contrato celebrado entre as partes, deixando a ora requerida
frustrada em relação ao seu projeto de aquisição do imóvel que lhe serviria de moradia e, ainda, restando
com o nome negativado junto a órgão de proteção ao crédito.a) DO DANO MATERIALCom esteio na falha
da requerida e ante à revelia decretada, bem como considerando a comprovação nos autos de que a
promovente juntou comprovantes de pagamento, entendo que merece prosperar o pedido de restituição
dos valores pagos pela autora enquanto entrada do empreendimento que não foi realizado. Nesse
sentido:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ? DIREITO DO CONSUMIDOR ? CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO UNILATERAL DO COMPRADOR - DESCUMPRIMENTO
DE CLÁUSULA ? CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS
PAGAS AO COMPRADOR ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? SUPRIMIDA A CONDENAÇÃO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A rescisão do
contrato por inadimplemento do vendedor assegura ao comprador a restituição integral dos valores pagos,
restituindo-o ao status quo ante. 2- A compensação por dano moral exige prova de ato ilícito,
demonstração do nexo causal e dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito
personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que não se justifica diante de
transtornos ou dissabores da relação jurídica civil. 3- O descumprimento contratual que dá causa à
rescisão, com restituição de valores, não é suficiente à caracterização do dano moral indenizável.
Circunstância dos autos em que se impõe decotar a indenização por danos morais. 4- À unanimidade, nos
termos do voto do Relator, recurso parcialmente provido, sentença parcialmente reformada para suprimir a
condenação do apelante ao pagamento de dano moral. (2018.03402975-93, 194.563, Rel. LEONARDO
DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20,
Publicado em 2018-08-23)- grifo nosso.Assim, a autora tem direito de restituição do valor pago, devendo a
devolução ser simples, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.b) DO DANO MORALEm relação aos danos morais, na
aplicação da responsabilidade objetiva, comoin casu,para que haja o dever de indenizar é irrelevante a
conduta do agente (culpa ou dolo), bastando a existência do dano e o nexo de causalidade entre o fato e o
dano.Com efeito, a autorateve seu nome negativado por dívida referente a uma parcela de entrada
enquanto pagamento de um empreendimento que jamais saiu do papel.Ora, a requerida não só falhou na
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prestação de serviços, como se absteve de dar qualquer explicação e sequer se disponibilizou para
resolver a situação constrangedora a que ela deu causa.No caso de inscrição indevida do nome do
consumidor nos cadastros de proteção ao crédito o dano moral é presumido, bastando a comprovação de
que houve a referida inscrição. Aliás, os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento nesse sentido,
senão vejamos:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ
DE ALTERAR O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS. VALOR.
PARÂMETROS DESTA CORTE.1. Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes
para autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados
como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282 do STF.3. Em casos como o dos
autos, no qual se discute a comprovação do dano moral em virtude da inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral se
configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da
existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.4. A fixação da indenização por danos
morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ,
somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese
dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).Precedentes.5. Agravo
regimental não provido.(AgRg no AREsp 42.294/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 25/04/2012) Com relação ao valor a ser fixado, em
situações análogas o E. TJPA e o STJ assim se manifestaram: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO CARTÃO. USO
NO EXTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É
objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, sendo
prescindível a comprovação de culpa na conduta do agente, bastando a demonstração do dano e nexo de
causalidade para configuração do dever de indenizar. 2. Hipótese em que o requerente/apelado se
desincumbiu do seu ônus da prova ao demonstrar que houve o bloqueio indevido do cartão de crédito sem
prévio aviso, o que ocasionou constrangimento no momento da compra, apesar da cautela adotada pelo
consumidor ao avisar que utilizaria o cartão no exterior. 3. Em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das
partes, deve ser reduzido o quantum indenizatório de danos morais para o valor R$ 10.000,00 (dez mil
reais). 4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido à unanimidade. (2017.01546735-92, 173.616, Rel.
EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-
11, Publicado em 2017-04-20) EMENTA APELAÇÂO CÍVEL. AÇÂO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE
CRÉDITO. COBRANÇA DE FATURAS JÁ ADIMPLIDAS, ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DA
AUTORA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE INDEVIDA. FALHA DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, QUE AINDA BLOQUEOU INDEVIDAMENTE O CARTÃO DE CRÉDITO DA APELADA.A
INSTITUIÇÂO FINANCEIRA NADA TROUXE CAPAZ DE ELIDIR AS PROVAS CARREADAS PELA
RECORRIDA. RESTITUIÇÂO EM DOBRO CORRETA. DANOS MORAIS COMPROVADOS E
MINORADOS PARA R$ 10.000,00 (dez mil reais), VALOR MAIS CONDIZENTE COM O DANO SOFRIDO
PELA APELADA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (vinte por cento) SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME.
(2013.04157221-28, 121.671, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL
ISOLADA, Julgado em 2013-07-01, Publicado em 2013-07-04) O ato lesivo praticado pela parte requerida
lhe impõe o dever de reparar o dano. Logo, configurada a responsabilidade civil, visto que devidamente
demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada e o fato lesivo, impõe-se à ré o dever de
indenizar.Em verdade, tal reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e
punitivo e educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de
desestimulá-lo de novas práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio
que rege o dever de indenizar.Com efeito, a indenização por perturbações de ordem imaterial deve ser
quantificada com base nas condições pessoais das partes envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão
e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a retratação espontânea do agente, tudo a fim de que
seja proferida a decisão mais justa e equânime para o caso concreto, de forma que a reparação alcance o
seu cunho social e caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao
ofensor, pelo que fixo, no caso dos autos, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação por
danos morais. III. DISPOSITIVOAnte o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
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extinguindo o processo com resolução do mérito, para condenar aINNOVAR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.a pagar à autoraTHEREZA CATARINA PEREIRA ALEXANDRE DA
SILVA:REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLESdo valor de R$ 2.598,34 (dois mil quinhentos e noventa e oito
reais e trinta e quatro centavos), devendo ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da data do
efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de
correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação (art. 405 do CC), uma vez que decorre de responsabilidade contratual.Deixo de
condenar em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos arts. 54 e 55, da Lei
n.º 9099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO.16 de julho de 2019.
Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0862079-58.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: JOSÉ
CAVALCANTE DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: DILSON JOSE FIGUEIREDO DA SILVA
NUNESOAB: 8424-E/PA Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO PORFIRIO DE MENDONCA
NETOOAB: 27574/PA Participação: EXECUTADO Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO
DO PARÁ - COSANPA Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ RONALDO ALVES CUNHAOAB:
12202/PA Participação: ADVOGADO Nome: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVAOAB:
10176/PAProcesso nº: 0862079-58.2018.8.14.0301 DESPACHOIntime-se a parte autora para que se
manifeste, no prazo de05 (cinco) dias, acerca dos documentos juntados pela ré nos IDs 11411275 e
11411276, os quais visam comprovar que houve cumprimento das obrigações determinadas na sentença.
Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se nos termos do
art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 ? GP/VP.Cumpra-se.Belém, 12 de julho de 2019. CARMEN
OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHOJuíza de Direito da 10ª Vara do JECível de BelémA  

 
 
 
Número do processo: 0800313-69.2016.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: CRISTINA DE
NAZARE DA COSTA MENEZES Participação: ADVOGADO Nome: MARCELLO FALCAO BRITO
SOUZAOAB: 19644/PA Participação: ADVOGADO Nome: HILTON CESAR REIS DA SILVAOAB: 684
Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- Celpa Participação: ADVOGADO
Nome: FLAVIO LUIZ LUCAS MOREIRAOAB: 11085/PAProcesso nº: 0800313-69.2016.8.14.0302
DESPACHOTendo em vista o acórdão (ID12266574), que reformou a sentença (IDs 1624516 e 1636178)
excluindo a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como a certidão de
trânsito em julgado (ID12266576), determino o arquivamento dos autos.Intime-se nos termos do art. 26, da
Portaria Conjunta nº 01/2018 ? GP/VP.Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. ANDRÉA CRISTINE
CORRÊA RIBEIROJuíza de Direito Respondendo pela 10ª Vara do JECível de Belém E 

 
 
 
Número do processo: 0825203-41.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: FELIPE DA SILVA
FARIAS Participação: ADVOGADO Nome: KATIA REGINA PEREIRA AMERICOOAB: 7682/PA
Participação: EXECUTADO Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A Participação: ADVOGADO Nome:
VERA LUCIA LIMA LARANJEIRAOAB: 17196/PA Participação: ADVOGADO Nome: ELADIO MIRANDA
LIMAOAB: 86235/RJProcesso nº: 0825203-41.2017.8.14.0301 DESPACHOIntimem-se as partes acerca
do retorno dos autos da turma recursal, para efetuarem os requerimentos pertinentes, conforme art. 523 e
526, do Código de Processo Civil.Aguarde-se pedido de execução pelo prazo de 30 dias do trânsito em
julgado. Não havendo tal requerimento, arquivem-se, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de
Processo Civil.Caso seja requisitada pela parte autora a execução, deverá, a Secretaria, registrar a
mudança da fase processual e, retornar os autos em conclusão.Certifique, a secretaria, se o valor das
custas processuais em que fora condenada a parte sucumbente foi pago, em caso negativo, encaminhem-
se os autos para UNAJ para que seja efetuado o cálculo e expedido o respectivo boleto bancário,
intimando-se posteriormente a referida parte para pagamento na forma da Lei.Persistindo a inadimplência
das custas processuais, oficie-se à Secretaria De Planejamento Coordenação e Finanças/Coordenadoria
Geral de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de inscrição do devedor na
dívida ativa do Estado, nos termos do Decreto Estadual nº. 5.204/2002 e do Ofício Circular nº 009/2016 do
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Gabinete da Presidência do TJ/PA, encaminhando-se com o ofício a certidão com as informações da
dívida.Intime-se nos termos do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 ? GP/VP.Cumpra-se.Belém, 15 de
julho de 2019. ANDRÉA CRISTINE CORRÊA RIBEIROJuíza de Direito Respondendo pela 10ª Vara do
JECível de BelémE 

 
 
 
Número do processo: 0817604-80.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: TONY CLEY
NUNES DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: EDERSON ANTUNES GAIAOAB: 22675/PA
Participação: EXECUTADO Nome: JOSE JOUECY BATALHA LOBAOCERTIDÃO DE ATO
ORDINATÓRIO CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, considerando a
certidão do oficial de justiça, deverá a parte exequente ser intimada para informar, no prazo de 30 (trinta)
dias, o endereço correto do executado, para fins de citação, sob pena de arquivamento. O referido é
verdade e dou fé. Belém, 16 de julho de 2019. Eu, Diretora de Secretaria da 10ª Vara Cível do Juizado
Especial, o subscrevi. VALÉRIA RODRIGUES TAVARESDiretora de Secretaria  

 
 
 
Número do processo: 0803203-78.2016.8.14.0302 Participação: RECLAMANTE Nome: RAPHAELA
MATIAS DOS SANTOS Participação: RECLAMADO Nome: ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI Participação: ADVOGADO Nome: JORGE LUIZ ANTONIO OLIVEIRAOAB: 483PA Participação:
RECLAMADO Nome: REALENGO ALIMENTOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: PATRICIA
VELHO DA SILVAOAB: 17071/SCProcesso nº: 0803203-78.2016.8.14.0302 SENTENÇA Vistos etc. I.
RELATÓRIO Dispensado o re latór io,  nos termos do ar t .  38,  da Lei  n° 9.099/95.  I I .
FUNDAMENTAÇÃOInicialmente, levando em consideração a hipossuficiência da parte autora, a
dificuldade desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações, e finalmente as
regras ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art.
6°, inciso VIII, do CDC.Passando à análise meritória, no caso dos autos, a parte requerente alega que
comprou cinco pacotes de arroz e detectou que havia um corpo estranho em um dos pacotes e que, após
verificar a embalagem por fora, acreditou se tratar de um rato morto. Após exame pericial realizado no
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, obteve enquanto resultado que o corpo estranho se tratava
de leveduras (fungos). Em que pese a inversão do ônus da prova, a parte requerente não apresentou
provas mínimas constitutivas do seu direito no que tange ao dano moral pleiteado, de maneira que não
merece prosperar o pleito. a) DO DANO MORALQuanto ao dano moral, é necessário observar o fato
concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais
indenizáveis.Pode-se acrescentar, ainda, que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem
parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas
ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a
vida ordinária configure dano moralNesse contexto, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira
agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações
intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Em
outras palavras, o inadimplemento não configura, necessariamente, dano moral, pois incapaz de agredir
diretamente a dignidade humana.Logo, há que se distinguir dano moral de mero dissabor da vida, sendo
que a situação dos autos configura-se nesta segunda hipótese.Diante dessas peculiaridades, no caso em
liça, o requerente não comprovou nenhum tipo de ofensa sofrida, conforme relatou nos autos, de maneira
que não é possível aferir a ofensa a direitos fundamentais ou da personalidade, a ponto de legitimar
indenização por dano moral. Não há danos morais indenizáveis.III. DISPOSITIVOAnte o exposto,JULGO
IMPROCEDENTESOS PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, extinguindo o processo com
resolução do mérito,nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar em custas, despesas
processuais e honorários de sucumbência, nos termos arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.SERVE CÓPIA DA
PRESENTE COMO OFÍCIO/MANDADO.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.16 de julho de 2019. Lucas
Quintanilha Furlan Juiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0837623-10.2019.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: CELYCE DE
CARVALHO CARNEIRO Participação: ADVOGADO Nome: EDNELSON SILVA AMARALOAB: 28447/PA
Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaProcesso nº: 0837623-
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10.2019.8.14.0301 DESPACHOIntime-se a parte autora para emendar a inicial,no prazo de 15 (quinze)
dias, devendo juntar a fatura de energia elétrica referente ao mês de julho de 2019[1]objeto da presente
ação, sob pena de indeferimento da exordial.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e
retornem conclusos.Intime-se nos termos do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 do GP/VP.Cumpra-
se.Belém, 15 de julho de 2019. ANDRÉA CRISTINE CORRÊA RIBEIROJuíza de Direito Respondendo
pela 10ª Vara do JECível de Belém E[1]A faturasub judicepode ser obtida no site da CELPA por meio de
acesso específico do titular da unidade consumidora, após seu cadastro junto a empresa Ré, ou requerida
em um dos postos de atendimento da CELPA. 

 
 
 
Número do processo: 0840408-76.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
JARDIM ESPANHA Participação: ADVOGADO Nome: FABIA MAXIMO BEZERRA BORGESOAB:
26271/PA Participação: EXECUTADO Nome: JANDERSON LEONARDO DA ROCHA MOREIRAProcesso
nº: 0840408-76.2018.8.14.0301 DESPACHOO exequente no ID6978775 informou que a Convenção
Condominial em seu artigo 24 prevê que a taxa condominial será reajustada anualmente conforme o IGPM
ou por meio de Assembleia Geral.Ocorre que a planilha de débito do ID5356082 não consta o índice do
IGPM aplicado anualmente a taxa condominial, fato este que retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade
do título executivo (Arts.783, 798, 801 do CPC).Desta forma, determino que o condomínio credoremende a
exordial,no prazo de 15 (quinze) dias, juntando nova planilha de débito informando o percentual doíndice
do IGPM aplicado anualmente ataxa condominial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art.
801, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem
conclusos.Intime-se nos termos do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018 do GP/VP. Cumpra-se. Belém,
16 de julho de 2019. ANDRÉA CRISTINE CORRÊA RIBEIROJuíza de Direito Respondendo pela 10ª Vara
do JECível de BelémE 
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PROCESSO: 0800149-21.2018.8.14.0501  AÇÃO: [Obrigação de Fazer / Não Fazer], REQUERENTE:
MARIDALVA GONCALVES COSTA ( ADV. ), REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. -
CELPA (RECLAMADO)( ADV: Advogado(s) do reclamado: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO
DAS NEVES, OAB/PA: 12358 ) SENTENÇA / INTIMAÇÃO:

 
SENTENÇA    

 
Vistos etc. Dispensado o relatório, em conformidade com o artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER que MARIDALVA GONÇALVES COSTA move em face de 
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, ambas as partes qualificadas nos autos.  Não existem
preliminares pendentes de decisão, razão pela qual passo ao exame do mérito. A priori, por vislumbrar a
existência de relação de consumo entre a requerente e a requerida, bem como, hipossuficiência daquela
primeira na produção de certas provas, aplico a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 06, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor. No que diz respeito débito contestado (Fatura de Consumo Não
Registrado de referência 11/2017), tenho que, em análise aos documentos apresentados pela Requerida,
não restou demonstrado cabalmente a alegada irregularidade na unidade consumidora da reclamante,
consistente em desvio de energia elétrica.  Isso porque o termo de regularização (TOI) e as fotografias
apresentadas não são provas idôneas para comprovar tal fato, já que são provas produzidas
unilateralmente pela reclamada e funcionários terceirizados, podendo ser facilmente manipuladas,
colocando a consumidora em desvantagem excessiva diante do fornecedor.  Nessa esteira, faz-se
importante consignar que, a sistemática adotada pela Lei Processual Consumerista pátria é bem nítida no
que concerne ao ônus da prova, incumbindo ao fornecedor do serviço o ônus da prova de seu direito.  
Assim, se a Reclamada não se desvencilhou do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito,
quanto ao pretenso consumo de energia elétrica não registrado na unidade consumidora da reclamante,
resta indevida a cobrança de tal débito. Destarte, o débito impugnado é inegavelmente arbitrário e
indevido, razão pela qual não pode ser exigido e deve ser declarado inexistente.  Como consequência
lógica de tais considerações, resta indeferido o pedido contraposto formulado pela Requerida na
contestação. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, denoto que não houve interrupção
indevida do fornecimento de energia elétrica da autora, tampouco a negativação de seu nome em cadastro
de inadimplentes ou outra situação concreta que caracterizassem abalo moral significativo passível de
indenização. Desta forma, entendo que não merece acolhimento o pedido de indenização por danos
morais. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por MARIDALVA
GONÇALVES COSTA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ ¿ CELPA, extinguindo o
processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, e:  a)Declaro a
inexigibilidade e inexistência do débito impugnado na petição inicial, a saber: Fatura CNR ref.
11/2017 com vencimento em 27/01/2017, no valor de R$946,45. Determino que a reclamada cesse a
cobrança do referido débito e efetue seu cancelamento no prazo de 05 dias, sob pena de multa
diária de R$100,00(cem reais);  b)Torno definitiva a tutela de urgência concedida para que a
reclamada se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica da autora em razão
do débito supramencionado sob pena de multa diária de R$100,00(cem reais), que será revertida
em favor da parte autora; c)Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais; 
d)Julgo improcedente o pedido contraposto; Sem custas e sem honorários nesta instância, consoante
previsão do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.  Belém, Distrito de Mosqueiro, 08 de maio de 2019. MARIA DAS GRAÇAS
ALFAIA FONSECA   Juíza de Direito da Vara dos Juizados Especiais de Mosqueiro   

 
 
 
PROCESSO: 0800590-02.2018.8.14.0501  AÇÃO: [Adimplemento e Extinção, DIREITO DO
CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica], REQUERENTE: LUIZ
GUILHERME GUEDES BATISTA ( ADV. Advogado(s) do reclamante: ALVARO AUGUSTO DE PAULA
VILHENA, OAB/PA: 4771 ), REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ SA,  Advogado(s) do
reclamado: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES, OAB/PA: 12358 ) SENTENÇA /
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INTIMAÇÃO:

 
SENTENÇA    

 
 Vistos etc.  Dispensado o relatório, em conformidade com o artigo 38 da Lei n° 9.099/95.  Trata-se de 
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
que LUIZ GUILHERME GUEDES BATISTA move em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ -
CELPA, ambas qualificadas nos autos.  Não existem preliminares pendentes de decisão, razão pela qual
passo ao exame do mérito.  A priori, por vislumbrar a existência de relação de consumo entre o requerente
e a requerida, bem como, hipossuficiência daquele primeiro em face da requerida, aplico a inversão do
ônus da prova, nos termos do art. 06, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.  Em análise aos
documentos apresentados pela Requerida, denota-se que a concessionária não demonstrou cabalmente a
alegada irregularidade na unidade consumidora do reclamante, consistente em desvio de energia elétrica. 
Isso porque o termo de regularização (TOI) e as fotografias apresentadas não comprovam tal fato, já que
são provas produzidas unilateralmente pela reclamada, podendo ser facilmente manipuladas.  Por outro
lado, o histórico de consumo apresentado e histórico de débitos do autor, demonstram a existência de
consumo regular em sua unidade consumidora, de sorte que, não se pode deduzir que estivesse
consumindo energia elétrica sem a devida contraprestação pelo serviço.  Nessa esteira, faz-se importante
consignar que, a sistemática adotada pela Lei Processual Consumerista pátria é bem nítida no que
concerne ao ônus da prova, incumbindo ao fornecedor do serviço o ônus da prova de seu direito.    Assim,
se a Reclamada não se desvencilhou do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, quanto ao
pretenso consumo de energia elétrica não registrado na unidade consumidora do reclamante, resta
indevida a cobrança de tal débito.  Destarte, o débito impugnado é inegavelmente arbitrário e indevido,
razão pela qual não pode ser exigido e deve ser declarado inexistente.  Diante de tais considerações, resta
como consequência lógica o indeferimento do contraposto formulado pela Requerida da contestação.  Em
relação ao pleito de indenização por danos morais. Cumpre-me primeiramente esclarecer que danos
morais são perdas sofridas por um ataque à moral e à dignidade da pessoa, caracterizados como uma
ofensa contra sua reputação, imagem e honra.  Assim, diz-se que, todo mal que inflige ao estado ideal ou
natural das pessoas, resultando mal-estar, desgostos, aflições, humilhações, a ponto de macular o
equilíbrio psíquico, constitui causa para a obrigação de reparar o dano alegadamente moral.  No caso sob
enfoque, o autor sofreu apenas a cobrança indevida que, ao meu entender, não gerou abalo moral
significativo a ponto de ser indenizável. A experiência vivenciada pelo autor não passou de um mero
aborrecimento, portanto, não faz jus a pleiteada indenização.  Ex positis, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos deduzidos por LUIZ GUILHERME GUEDES BATISTA em face de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ ¿ CELPA, extinguindo o processo com resolução do mérito nos
termos do artigo 487, I, do CPC, e:  1.Declaro a inexigibilidade e inexistência do débito impugnado
na petição inicial, a saber: Fatura CNR 01/2018 com vencimento em 20/03/2018, no valor de
R$5.076,58, período da cobrança 29/07/2015 a 05/01/2018; Determino que a reclamada cesse a
cobrança do referido débito e efetue seu cancelamento no prazo de 05 dias, sob pena de multa
diária de R$100,00(cem reais);  2.Torno definitiva a tutela de urgência concedida para que a
reclamada se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica do autor em razão do
débito supramencionado sob pena de multa diária de R$100,00(cem reais), que será revertida em
favor da parte autora;  3.Indefiro o pedido de indenização por danos morais;  4.Indefiro o pedido
contraposto;  Sem custas e sem honorários nesta instância, consoante previsão do art. 55, caput, da Lei
nº 9.099/95.  Oportunamente, arquivem-se os autos.  Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  Belém,
Distrito de Mosqueiro, 08 de maio de 2019.   MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA FONSECA  Juíza de Direito
da Vara dos Juizados Especiais de Mosqueiro 
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Número do processo: 0807075-14.2019.8.14.0006 Participação: EXEQUENTE Nome: RESIDENCIAL
PAULO FONTELES I Participação: ADVOGADO Nome: ELINA SOZINHO CARDOSOOAB: 21522/PA
Participação: ADVOGADO Nome: KELLY MARIA DA CRUZ TEIXEIRAOAB: 19457/PA Participação:
EXECUTADO Nome: JOÃO COLARES DE MOTTA NETOATO ORDINATÓRIO0807075-
14.2019.8.14.0006 (PJe).Com fundamento nos incisos II e VI do art. 152 do Código de Processo Civil e no
Provimento nº 006/2006-CJRMB, bem como, zelando pelos princípios da celeridade e informalidade que
regem o processo nos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), e considerando a Certidão do Sr.
Oficial de Justiça ID 11540254,INTIMOa parteEXEQUENTE: RESIDENCIAL PAULO FONTELES I, através
de seus patronos, para informar no prazo de 05 (cinco) dias, do interesse ou não no prosseguimento da
execução, trazendo aos autos o endereço atualizado do(a) devedor(a), sob pena de extinção da ação.
Ananindeua-PA,16 de julho de 2019.. ALAN BRABO DE OLIVEIRADiretor de Secretaria da 1ªVJECível de
Ananindeua  

 
 
 
Número do processo: 0801836-29.2019.8.14.0006 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
VIVER ANANINDEUA Participação: ADVOGADO Nome: GLEIDSON MONTEIRO DOS SANTOSOAB:
22923/PA Participação: EXECUTADO Nome: RAILSON SILVA DE SOUSAATO ORDINATÓRIO0801836-
29.2019.8.14.0006 (PJe).Com fundamento nos incisos II e VI do art. 152 do Código de Processo Civil e no
Provimento nº 006/2006-CJRMB, bem como, zelando pelos princípios da celeridade e informalidade que
regem o processo nos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), e considerando a Certidão do Sr.
Oficial de Justiça ID 11543101 INTIMOa parteEXEQUENTE: CONDOMINIO VIVER ANANINDEUA,
através de seus patronos, para informar no prazo de 05 (cinco) dias, do interesse ou não no
prosseguimento da execução, trazendo aos autos o endereço atualizado do(a) devedor(a), sob pena de
extinção da ação. Ananindeua-PA,16 de julho de 2019.. ALAN BRABO DE OLIVEIRADiretor de Secretaria
da 1ªVJECível de Ananindeua  

 
 
 
Número do processo: 0801797-32.2019.8.14.0006 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
VIVER ANANINDEUA Participação: ADVOGADO Nome: GLEIDSON MONTEIRO DOS SANTOSOAB:
22923/PA Participação: EXECUTADO Nome: ELAINE DE CASSIA ALMEIDA SOUZAATO
ORDINATÓRIO0801797-32.2019.8.14.0006 (PJe).Com fundamento nos incisos II e VI do art. 152 do
Código de Processo Civil e no Provimento nº 006/2006-CJRMB, bem como, zelando pelos princípios da
celeridade e informalidade que regem o processo nos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), e
considerando a Certidão do Sr. Oficial de Justiça ID 11519548,INTIMOa parteEXEQUENTE:
CONDOMINIO VIVER ANANINDEUA, através de seus patronos, para informar no prazo de 05 (cinco)
dias, do interesse ou não no prosseguimento da execução, trazendo aos autos o endereço atualizado
do(a) devedor(a), sob pena de extinção da ação. Ananindeua-PA,16 de julho de 2019.. ALAN BRABO DE
OLIVEIRADiretor de Secretaria da 1ªVJECível de Ananindeua  

 
 
 
Número do processo: 0806476-75.2019.8.14.0006 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
RESIDENCIAL ECOS PARADISE Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO DE SA BITTENCOURT
MOREIRAOAB: 19704/PA Participação: EXECUTADO Nome: RICARDO FERREIRA SANTOSATO
ORDINATÓRIO0806476-75.2019.8.14.0006 (PJe).Com fundamento nos incisos II e VI do art. 152 do
Código de Processo Civil e no Provimento nº 006/2006-CJRMB, bem como, zelando pelos princípios da
celeridade e informalidade que regem o processo nos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), e
considerando a Certidão do Sr. Oficial de Justiça ID 11565772,INTIMOa parteEXEQUENTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOS PARADISE, através de seus patronos, para informar no prazo de 05
(cinco) dias, do interesse ou não no prosseguimento da execução, trazendo aos autos o endereço
atualizado do(a) devedor(a), sob pena de extinção da ação. Ananindeua-PA,16 de julho de 2019.. ALAN
BRABO DE OLIVEIRADiretor de Secretaria da 1ªVJECível de Ananindeua  
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Número do processo: 0801538-37.2019.8.14.0006 Participação: EXEQUENTE Nome: EDIFICIO ONDAS
DO SAL II Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIO KAIO RIBEIRO ARAGAOOAB: 22443/PA
Participação: EXECUTADO Nome: CARLOS ALBERTO SILVAATO ORDINATÓRIO0801538-
37.2019.8.14.0006 (PJe).Com fundamento nos incisos II e VI do art. 152 do Código de Processo Civil e no
Provimento nº 006/2006-CJRMB, bem como, zelando pelos princípios da celeridade e informalidade que
regem o processo nos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), e considerando a Certidão do Sr.
Oficial de Justiça ID 11541972,INTIMOa parteEXEQUENTE: EDIFICIO ONDAS DO SAL II, através de
seus patronos, para informar no prazo de 05 (cinco) dias, do interesse ou não no prosseguimento da
execução, trazendo aos autos o endereço atualizado do(a) devedor(a), sob pena de extinção da ação.
Ananindeua-PA,16 de julho de 2019.. ALAN BRABO DE OLIVEIRADiretor de Secretaria da 1ªVJECível de
Ananindeua  

 
 
 
Número do processo: 0812532-95.2017.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: ANTONIO
MORAES ARAUJO Participação: ADVOGADO Nome: SAMUEL ESPINDOLA DOS ANJOSOAB: 24862/PA
Participação: RECLAMADO Nome: RICARDO PAMPLONASENTENÇA Considerando a injustificada
ausência da parte autora à audiência designada nos presentes autos, acerca da qual, encontrava-se
devidamente cientificada, declaro extinto o presente feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, I,
da Lei nº 9.099/95. Consequentemente, a revogação de eventual liminar concedida, assim como o
cancelamento de audiência previamente designada, é medida que se impõe. Isento de custas, despesas
judiciais, ou honorários advocatícios. Uma vez tomadas as formalidades de costume, arquivem-se os
autos. Ananindeua-Pa., 12 de julho de 2019. ROSA MARIA MOREIRA DA FONSECAJuíza de Direito
Titular da 1.ª VJEC de Ananindeua. 

 
 
 
Número do processo: 0802577-69.2019.8.14.0006 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
VIVER ANANINDEUA Participação: ADVOGADO Nome: NOEBIA NASCIMENTO SILVAOAB: 20590-B/PA
Participação: EXECUTADO Nome: ALDEMIR MAGALHAES PADILHAATO ORDINATÓRIO0802577-
69.2019.8.14.0006 (PJe).Com fundamento nos incisos II e VI do art. 152 do Código de Processo Civil e no
Provimento nº 006/2006-CJRMB, bem como, zelando pelos princípios da celeridade e informalidade que
regem o processo nos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), e considerando a Certidão do Sr.
Oficial de Justiça ID 11540250, INTIMOa parteEXEQUENTE: CONDOMINIO VIVER ANANINDEUA,
através de seus patronos, para informar no prazo de 05 (cinco) dias, do interesse ou não no
prosseguimento da execução, trazendo aos autos o endereço atualizado do(a) devedor(a), sob pena de
extinção da ação. Ananindeua-PA,16 de julho de 2019.. ALAN BRABO DE OLIVEIRADiretor de Secretaria
da 1ªVJECível de Ananindeua  

 
 
 
Número do processo: 0811708-39.2017.8.14.0006 Participação: EXEQUENTE Nome: LINDALVA
FERREIRA RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSAOAB:
22478/PA Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO BRASIL CAMPOSOAB: 245PA Participação:
EXECUTADO Nome: ANDIRA ROLA DOS SANTOSVistos, etc.Considerando que a execução se processa
por impulso do exequente, intime-se o autor para que indique outros bens passíveis de penhora ou
requeira o que entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de
extinção.Cumpra-se.Ananindeua (PA), 15 de julho de 2019. ROSA MARIA MOREIRA DA FONSECAJuíza
de Direito Titular da 1ª VJEC de Ananindeua.  

 
 
 
Número do processo: 0802270-18.2019.8.14.0006 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
VIVER ANANINDEUA Participação: ADVOGADO Nome: GLEIDSON MONTEIRO DOS SANTOSOAB:
22923 /PA  Pa r t i c i pação :  EXECUTADO Nome:  VALDECI  RODRIGUES COSTAATO
ORDINATÓRIO0802270-18.2019.8.14.0006 (PJe).Com fundamento nos incisos II e VI do art. 152 do
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Código de Processo Civil e no Provimento nº 006/2006-CJRMB, bem como, zelando pelos princípios da
celeridade e informalidade que regem o processo nos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), e
considerando a Certidão do Sr. Oficial de Justiça ID 11519585,INTIMOa parteEXEQUENTE:
CONDOMINIO VIVER ANANINDEUA, através de seus patronos, para informar no prazo de 05 (cinco)
dias, do interesse ou não no prosseguimento da execução, trazendo aos autos o endereço atualizado
do(a) devedor(a), sob pena de extinção da ação. Ananindeua-PA,16 de julho de 2019.. ALAN BRABO DE
OLIVEIRADiretor de Secretaria da 1ªVJECível de Ananindeua  

 
 
 
Número do processo: 0811881-29.2018.8.14.0006 Participação: EXEQUENTE Nome: COLEGIO
SUPREMO DA AMAZONIA LTDA - EPP Participação: ADVOGADO Nome: TANIA CRISTINA ALVES DOS
REISOAB: 009201/PA Participação: EXECUTADO Nome: ADRIANO JOSE SOUZA DA SILVAATO
ORDINATÓRIO0811881-29.2018.8.14.0006 (PJe).Com fundamento nos incisos II e VI do art. 152 do
Código de Processo Civil e no Provimento nº 006/2006-CJRMB, bem como, zelando pelos princípios da
celeridade e informalidade que regem o processo nos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95), e
considerando a Certidão do Sr. Oficial de Justiça ID 11543340,INTIMOa parteEXEQUENTE: COLEGIO
SUPREMO DA AMAZONIA LTDA - EPP, através de seus patronos, para informar no prazo de 05 (cinco)
dias, do interesse ou não no prosseguimento da execução, trazendo aos autos o endereço atualizado
do(a) devedor(a), sob pena de extinção da ação. Ananindeua-PA,16 de julho de 2019.. ALAN BRABO DE
OLIVEIRADiretor de Secretaria da 1ªVJECível de Ananindeua  

 
 
 
Número do processo: 0800626-40.2019.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: KAREN SILVA DA
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ AUGUSTO PINHEIRO CARDOSO JUNIOROAB: 2118
Participação: RECLAMADO Nome: HERNAN FRANCISCO IBARRA VERCHESSENTENÇA Vistos
etc.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer,
interposta por KAREN DA SILVA COSTA, em face de atual proprietário do imóvel ?HERNAN FRANCISCO
IBARRA VERCHES, requerendo a retirada de modulados e lustres contidos no imóvel em questão.Não
houve arguição de preliminar, em sede de contestação apresentada pelo demandado em
audiência.Entendo que o feito padece da falta de uma das condições da ação, qual seja a legitimidade
ativa,uma vez que a parte autora não é titular do direito pretendido nos autos.O artigo 18 do Código de
Processo Civil prescreve que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico, o que implica dizer que somente o titular do direito em debate
poderá exigi-lo perante o poder jurisdicional, sob pena de violação de uma das condições da ação. O
artigo 17 do CPC exige que seja demonstrada a pertinência subjetiva da ação, não se admitindo relação
processual litigiosa proposta por uma pessoa que não seja titular do direito analisado na sentença judicial,
sendo mister reconhecer-se, em tais circunstâncias, a ilegitimidade ativaad causam.No caso apresentado
aos autos, embora a autora seja filha do antigo mutuário do imóvel, ora leiloado, não poderia vir a juízo
requerer direito em nome de seu pai, vez que há farta documentação juntada aos autos com a informação
de que o contrato de compra e venda, bem como o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de
Direitos a eles relativos ? ITBI, estavam em nome de JOSÉ RICARDO GOMES DA COSTA ? CPF nº
255.333.982-87, como comprador/devedor/fiduciante.Dessa forma, entendo que a Sra. KAREN DA SILVA
COSTA, filha do fiduciante, que teve seu imóvel leiloado em razão de débito junto à Caixa Econômica
Federal ? fiduciária, é parte ilegítima para postular em Juízo o direito pretendido nos autos, por não
comprovar através de documentos os fatos alegados na inicial, senão vejamos:RECURSO
I N O M I N A D O . O B R I G A C I O N A L  P R O C E S S U A L  C I V I L . A Ç Ã O  D E  C O B R A N Ç A  D E
ALUGUEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA GENITORA DO
AUTOR.PROCESSO EXTINTO.SENTENÇA MANTIDA.1. Narra a parte autora que pactuou com o
requerido um contrato de aluguel. Aduz que há 05 (cinco) anos meses o réu está inadimplente, e que
precisa do imóvel pois ficou desempregada. Pugna pelo despejo do réu, bem como pela condenação dos
valores referentes aos alugueis devidos.2. Sentença mantida que julgou extinta a ção.3. Com efeito, a
prova dos autos dá conta de que o autor não é o proprietário do imóvel em questão. Tal condição não se
faria imprescindível se o contrato de locação estive em seu nome, visto que a locação envolve direito
obrigacional e atos de administração que transferem o uso e gozo do bem, e não o seu domínio. Todavia,
o contrato de locação está em nome da genitora do autor. 4.Diante deste contexto, em que o autor não
quem celebrou o contrato de locação com o locador, tampouco demonstrou ser o proprietário do imóvel,
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verifica-se sua ilegitimidade para figura no polo ativo da presente demanda, devendo ser confirmada a
decisão que determinou a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do disposto no art.
485, VI, do Código de Processo Civil. Não é viável, na esfera dos juizados especiais, deduzir a ação por
meio de outorga de procuração. 5. A sentença, pois, é mantida por seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 46 da Lei 9.099/95.RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível: 71008215055 RS, Relator: Fabio
Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 29/03/2019).(TJ-RS - Recurso Cível: 71008215055 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt,
Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 29/03/2019)Por estes fundamentos, de ofício, reconheço a ilegitimidade ativa da parte autora eJULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VI e §3º do
CPC.Sem custas e honorários, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Publique-se. Registre-se.
Intime-se.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos. Ananindeua/PA, 12 de julho de
2019. ROSA MARIA MOREIRA DA FONSECAJuíza de Direito, Titular da 1ª VJEC de Ananindeua  
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Número do processo: 0802426-40.2018.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: CINEYDE DOS
SANTOS BARROS Participação: RECLAMANTE Nome: ERMINO DE ASSIS BARROS Participação:
RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação: ADVOGADO Nome:
FLAVIO LUIZ LUCAS MOREIRAOAB: 11085/PAAUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
REDESIGNADA PARA 26/08/2019 às 09:30h. Dou Fé. 

 
 

SECRETARIA DA VARA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ANANINDEUA

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
679



 

 
Número do processo: 0800867-48.2018.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: E H PENA
MAGAVE EIRELI - EPP Participação: ADVOGADO Nome: ANA PAULA CAVALCANTE NICOLAU DA
COSTAOAB: 14886/PA Participação: RECLAMADO Nome: LUCIANA DE JESUS REIS DE SOUSAVistos
etc, Dispenso o relatório nos termos do artigo 38, da LJE, decido.Acompetência territorial fixa-se pelo
domicílio do réu nos casos de ação de cobrança, sendo que o mesmo está domiciliado na cidade de
Bragança/PA,não fazendo parte de nossa competência territorial, pelo que forçoso extinguir o processo,
conforme orienta o Enunciado 89 do FONAJE.Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do
mérito, o que faço com estirpe no art. 51, inc. III da Lei nº. 9.099/95.PRI.Ananindeua, 04 de julho de 2019. 

 
 
 
Número do processo: 0800351-62.2017.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: PAULO SERGIO
OLIVEIRA BARBOSA Participação: ADVOGADO Nome: PRISCILA MELO DE LIMA COSTAOAB: 6439
Participação: RECLAMADO Nome: AMANDA KARINA DE ARAUJO LIRA Participação: RECLAMADO
Nome: LUIS DIONISIO NETO Participação: RECLAMADO Nome: JEEFFSON PAULO LIMAVistos etc,
Dispensada a prévia intimação das partes, nos termos do § 1.º, do artigo 51, da Lei 9.099/95.Conforme se
observa do teor do termo de audiência retro, inobstante estivesse a parte demandante devidamente
intimada da obrigação superveniente de se manifestar informando o endereço da parte reclamada, para
assim dar continuidade ao feito, manteve-se inerte, permanecendo os autos sem movimentação por mais
de trinta dias, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 485, inc. III, do
NCPC.Arquivem-se.Ananindeua, 04 de julho de 2019. 

 
 
 
Número do processo: 0810220-49.2017.8.14.0006 Participação: EXEQUENTE Nome: FRANCISCO
GILMAR DA SILVA LEAO Participação: ADVOGADO Nome: CAIO PEREIRA LEAOOAB: 20380/PA
Participação: EXECUTADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação:
ADVOGADO Nome: JIMMY SOUZA DO CARMOOAB: 18329/PA Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUESOAB: 4670/PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDREZA
NAZARE CORREA RIBEIROOAB: 12436/PAVistos etc, Dispensado o relatório, forte no artigo 38, da LJE.
Decido.Considerando a manifestação do autor de doc. id. nº 10766800, na qual concorda com o valor
depositado pelo executado, ante ao cumprimento da obrigação, merece ser extinto o feito.Desta feita,
EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte promovente ou do patrono com poderes para tanto.Isto posto,
JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução de mérito, na forma do art. 924, inc. II, do NCPC.
Após as formalidades de costume, arquivem-se os autos. Sem custas, nos termos do artigo 54 da
LJE.Ananindeua, 10 de julho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0804932-86.2018.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: LUIZ AUGUSTO
DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: FABIANE VITORINO ESMERALDOOAB: 15668
Participação: RECLAMADO Nome: MAURO SERGIO DO NASCIMENTO CRUZ Participação:
RECLAMADO Nome: D. R. D. C.Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei
9099/95Procedem os pedidos da parte autora.Antes de adentrar no mérito, defiro o pleito de desistência
em relação ao réu Daniel Rodrigues Cruz, com homologação ao final desta decisão, prosseguindo a
demanda contra Mauro Sérgio do nascimento Cruz.Da revelia e do valor devido pela demandadaO réu
MAURO SÉRGIO DO NASCIMENTO CRUZ estava devidamente citado para a audiência, pois o sistema
registrou ciência em 03/09/2018, no expediente 623902, pelo que DECRETO a sua revelia, nos termos do
artigo 20, da Lei 9.099/95.Além de não comparecer, a parte reclamada não apresentou qualquer
justificativa para a sua ausência e nem mesmo apresentou defesa.No caso presente, ante a inércia
processual da parte promovida, há de ser reconhecida não apenas a relação contratual entre as partes,
mas, também, a narrativa dos fatos que ensejaram a propositura da ação, segundo a versão deduzida pela
reclamante.Vale registrar que a parte demandante trouxe aos autos documentos que comprovam a
apropriação de valores trabalhistas pelo réu Mauro Sérgio, o qual efetuou a retirada como consta no ID
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4878667, ato este que foi ocultado ao autor, sendo descoberto apenas em 2017.Assim, impõe-se a
condenação da parte requerida ao pagamento de R$-14.605,96.Por fim, os juros de mora e a correção
monetária incidem desde o ato ilícito (08/07/2014), nos termos do artigo 398 do Código Civil.Dano
moralQuanto ao dano moral, patente a ocorrência do mesmo, pois decorrente da apropriação de verba
trabalhista, de natureza alimentar, por um período considerável de tempo.Impõe-se, desse modo, a
procedência da presente ação quanto aos danos morais, pois atingiu a esfera da dignidade pessoa
humana, cláusula geral dos direitos de personalidade.Pelo exposto, observadas as peculiaridades do caso
concreto, pelo tempo de apropriação de valores de verba trabalhista/alimentícia, decido fixar os danos
morais em R$-7.000,00 (sete mil reais).DispositivoDiante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO CONDENATÓRIO, pelo que CONDENO a parte reclamada a devolver à parte reclamante o valor
de R$-14.605,96 (quatorze mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos), a ser corrigido
monetariamente pelo INPC e de juros de mora de 1%, ao mês, ambos os fatores a partir da data do fato
(08/07/2014).JULGO PROCEDENTE O PEDIDO indenizatório, e CONDENO o reclamadoaindenizar à
parte autora atítulo de dano moralo valor de R$-7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros moratórios de
1% ao mês e corrigido pelo INPC, a partir desta data, até o efetivo pagamento.Por fim, HOMOLOGO a
desistência em relação ao réu DANIEL RODRIGUES CRUZ, pelo que JULGO EXTINTO o processo sem
solução do mérito - art. 487, inc. VIII, CPC.Deixo de condenar a ré, vencida na demanda, ao pagamento
de custas e despesas processuais em razão do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em
julgado,aguarde-se em Secretaria por eventual requerimento de cumprimento de sentença, por até 30
dias. Sem a postulação do cumprimento de sentença no referido prazo, arquive-se.Apresentado o
requerimento de sentença, retornem os autos conclusos para início dos atos executivos com base no
artigo 52, IV, da Lei 9.099/95, quando terão início os atos executivos, dispensada intimação para
pagamento voluntário por ser norma geral (523, do CPC) que não prevalece sobre o dispositivo da LJE
retro citado, assim como por ser incompatível com a celeridade estabelecida no artigo 2.º da LJE, ainda de
acordo com o Enunciado 161 do FONAJE.Ananindeua, 19 de junho de 2019. 

 
 
 
Número do processo: 0810112-83.2018.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: MONICA LAUNE
DE ALMEIDA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE VINICIUS DE LIMAOAB: 27799/PA Participação:
RECLAMADO Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS NPL I Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n°
9.099/95.Procedentesospedidosautorais.Da reveliaCompulsando os presentes autos, vê-se que a parte
demandada foi devidamente citada para a audiência, porém não compareceu mediante representante
munido de carta de preposição válida, visto que a pessoa que a subscreve não possui sua identidade
comprovada, pela ausência de atos constitutivos e procuração.Por tais motivos, fica decretada a
suaREVELIA, com fulcro no art. 20 da LJE.Assim, caracterizada a revelia do réu, incide de plano o efeito
legal de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelos autores, em virtude do disposto no art.
20, da Lei n° 9.099/95, devendo os fatos atingidos pela revelia serem considerados incontroversos, não
necessitando de prova, nos termos dos arts. 344, do vigente Código de Processo Civil.Dadeclaração de
inexistênciaNo caso vertente, a parte demandante comprova que houve inscrição indevida (ID 6462611),
inclusive fora diligente a parte autora, ajuizando várias ações em face de outros réus, alegando suposta
fraude perpetrada com seus dados.Somando-se isto à inércia da parte ré, motivadora do presente
julgamento antecipado do litígio, bem como, da presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial,
e, finalmente, diante na inocorrência de quaisquer dos impeditivos do art. 345, do CPC, não poderia ser
outro o posicionamento a ser tomado na presente sentença, senão o de acolher o pedido formulado pela
parte autora, para declarar a inexistência dos débitos.Do dano moral por inscrição indevidaAcolhido pleito
declaratório de inexistência, diante da ausência de provas de que houve negócio jurídico celebrado com a
ré e consequente inadimplência, ambas não provadas nos autos pela ré, há de julgado procedente o pleito
de danos morais, pois houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ato que constitui dano
moral ?in re ipsa?.Assim, diante do caso concreto, decido fixar os danos morais em R$-5.000,00 (cinco mil
reais).DispositivoPosto isso,julgo PROCEDENTE o pleito condenatório, extinguindo o processo com
resolução de mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condeno o reclamado a
pagar à parte autora o valor deR$-5.000,00(cinco mil reais),a título de danos morais, valor este que deverá
ser devidamente acrescido de juros de mora de 1% mais correção monetária pelo INPC, ambos os fatores
a partir da presente sentença.Julgo procedente o pleito declaratório,pelo que DECLARO a inexistência dos
débitos, em relação à parte autora.Deixo de condenar a ré, vencida na demanda, ao pagamento de custas
e despesas processuais em razão do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em
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julgado,aguarde-se em Secretaria por eventual requerimento de cumprimento de sentença, por até 30
dias. Sem a postulação do cumprimento de sentença no referido prazo, arquive-se.Apresentado o
requerimento de sentença, retornem os autos conclusos para início dos atos executivos com base no
artigo 52, IV, da Lei 9.099/95, quando terão início os atos executivos, dispensada intimação para
pagamento voluntário por ser norma geral (523, do CPC) que não prevalece sobre o dispositivo da LJE
retro citado, assim como por ser incompatível com a celeridade estabelecida no artigo 2.º da LJE, ainda de
acordo com o Enunciado 161 do FONAJE.Ananindeua, 24 de junho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0807332-39.2019.8.14.0006 Participação: REQUERENTE Nome: HELENA MARIA
MIRANDA PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: LEONARDO JOSE GUALBERTO ALMEIDAOAB:
25717/PA Participação: INTERESSADO Nome: RAIMUNDO LOPES PEREIRAVistos etc, Dispenso o
relatório, conforme autoriza o art. 38, da Lei nº 9.099/95.Tratam-se os presentes autos de ação de Alvará
Judicial, a qual possui rito próprio e incompatível com o rito dos Juizados Especiais, sendo estes
incompetentes em razão da matéria, nos termos do que dispõe o artigo 3.º c/c o art. 51, inciso II, da Lei
9.099/95.Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com
estirpe no art. 51, inc. II da Lei nº 9.099/95.Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários
de sucumbência. (arts. 54 e 55, da LJE).PRIAnanindeua, 02 de julho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0800241-63.2017.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DE
NAZARE GOMES NOBRE Participação: RECLAMADO Nome: ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E
ARQUITETURA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ALINE CRISTINA SILVEIRA DE AMORIMOAB:
7713PAVistos etc. Com base no artigo 38, da Lei nº 9.099/95, DISPENSO o relatório.Primeiramente, no
que concerne à prejudicial de mérito alegada pela ré, a prescrição, quanto à obrigação de fazer, não incide
no presente caso, pois se trata do prazo de 10 anos do artigo 205, do CC, como decidido pelo STJ no
EResp 1.280.825.Da análise detida dos autos, porém, verifica-se que para apurar se os danos narrados na
exordial, será necessária a realização de perícia, não bastando para tanto a análise as fotos juntadas com
a inicial e os vídeos juntados com o termo de instrução.A parte autora informa que os danos no telhado
são em todos os imóveis dos últimos andares, envolvendo perícia técnica a ser realizada por engenheiro,
pois informa que os danos foram notados nos primeiros meses de 2012, quando passou a residir no
imóvel.Os procedimentos de competência dos Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos critérios da
simplicidade e informalidade, não sendo admitidos causas de maior complexidade, que exijam dilação
probatória com diligências complexas.Por sua vez, na aferição da complexidade da causa, a fim de se
verificar a viabilidade de seu curso nos Juizados Especiais, deve ser levado em conta mais a prova exigida
pelo feito do que o próprio direito material discutido. Inclusive, esse é o entendimento já consolidado no
enunciado 54 do FONAJE:ENUNCIADO Nº 54: A menor complexidade da causa para a fixação da
competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.Assim, sendo patente a
necessidade de prova pericial complexa para o julgamento da lide, não resta alternativa senão reconhecer
a incompetência deste Juizado Especial para a apreciação da causa.Isso posto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado
Especial, em razão da complexidade da causa, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95.Isento as
partes de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, em virtude da gratuidade do
primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95).Após o trânsito em
julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Ananindeua, 24 de junho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0806167-54.2019.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: LEILA DE
NAZARE DA COSTA CABRAL Participação: ADVOGADO Nome: ELON FERREIRA DE PAIVAOAB:
22542/PA Participação: RECLAMADO Nome: GUAMA ENGENHARIA LTDAVistos etc, Trata-se de ação
de cobrança, possuindo o réu domicílio abrangido pelo município de Belém, o qual não é de competência
deste Juizado Especial, forçoso é o reconhecimento da incompetência territorial deste, nos termos do art.
4º, da Lei nº. 9.099/95 e Enunciado 89 do FONAJE.Isto posto,DECLINO da competência para processar e
julgar o feito em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Capital, o que faço com estirpe no art. 4º,
da LJE. À Secretaria para remeter os autos ao Juízo competente, bem como cancelar eventual audiência
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designada.Intimem-se.Ananindeua, 02 de julho de 2019. 

 
 
 
Número do processo: 0806587-59.2019.8.14.0006 Participação: REQUERENTE Nome: ALEXANDRE
CAMARA SARMANHO Participação: ADVOGADO Nome: PAULO SERGIO CAMARA PEREIRAOAB:
18501-B/PA Participação: REQUERENTE Nome: MONICA CAMARA SARMANHO Participação:
ADVOGADO Nome: PAULO SERGIO CAMARA PEREIRAOAB: 18501-B/PA Participação:
INTERESSADO Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERALVistos etc, Dispenso o relatório, conforme autoriza
o art. 38, da Lei nº 9.099/95.Tratam-se os presentes autos de ação de Alvará Judicial, a qual possui rito
próprio e incompatível com o rito dos Juizados Especiais, sendo estes incompetentes em razão da
matéria, nos termos do que dispõe o artigo 3.º c/c o art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.Isto posto, JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com estirpe no art. 51, inc. II da Lei
nº 9.099/95.Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência. (arts. 54 e
55, da LJE).PRIAnanindeua, 02 de julho de 2019. 

 
 
 
Número do processo: 0822164-36.2017.8.14.0301 Participação: RECLAMANTE Nome: VERA ROMANA
SOUZA FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO MAX DA SILVA ERVEDOSAOAB:
25701/PA Participação: RECLAMADO Nome: RAIMUNDA CELIA DO VALE E SILVAVistos etc,
Dispensada a prévia intimação das partes, nos termos do § 1.º, do artigo 51, da Lei 9.099/95.Conforme se
observa do teor da certidão retro, inobstante estivesse a parte demandante devidamente intimada da
obrigação superveniente de se manifestar informando o endereço da parte reclamada, para assim dar
continuidade ao feito, manteve-se inerte, permanecendo os autos sem movimentação por mais de trinta
dias, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 485, inc. III, do NCPC.Arquivem-
se.Ananindeua, 04 de julho de 2019. 

 
 
 
Número do processo: 0802906-58.2016.8.14.0953 Participação: RECLAMANTE Nome: CONDOMINIO DO
RESIDENCIAL BELA DULCE Participação: ADVOGADO Nome: WILLAM AVIZ DE ASSISOAB: 1554
Participação: RECLAMADO Nome: Rosilene de Oliveira Vistos etc, Dispensado o relatório, forte no artigo
38, da LJE.Considerando o pagamento verificado no extrato da subconta retro, EXPEÇA-SE ALVARÁ em
nome da parte promovente ou do patrono com poderes para receber.Isto posto, JULGO EXTINTO o
presente processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 924, inc. II, do NCPC.Após as
formalidades de costume, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.Sem custas, nos termos do
artigo 54 da LJE.PRI.Ananindeua, 02 de julho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0004578-72.2013.8.14.0943 Participação: EXEQUENTE Nome: NANCI
NASCIMENTO BARRETO Participação: ADVOGADO Nome: DORIVALDO DE ALMEIDA BELEMOAB:
3555PA Participação: EXECUTADO Nome: HELENICE LUZ MONTEIRO Participação: EXECUTADO
Nome: ELIELSON LUZ MONTEIRO Vistos etc, Intime-se o autor para providenciar a atualização do débito,
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.Após, atualizado o débito, inclua-se na lista de penhora.Caso
não se manifeste no prazo, faça conclusão para sentença.Ananindeua, 09 de fevereiro de 2017.  

 
 
 
Número do processo: 0810370-93.2018.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: CICERO
RODRIGUES DE FREITAS Participação: ADVOGADO Nome: ALBENIZ LEITE DA SILVA NETOOAB:
348PA Participação: ADVOGADO Nome: INGRID FARIAS GONCALVESOAB: 23241/PA Participação:
RECLAMADO Nome: PAULO GUILHERME SANTOS CASTELO BRANCOVistos etc, Relatório
dispensado, conforme art. 38, parte final, da LJE. Decido.Da revelia.Considerando que o requerido, não
compareceu a audiência, apesar de citado, DECRETO sua REVELIA, nos termos do art. 20, da Lei nº.
9.099/1995. Do dano material:a) Ressarcimento das despesas com energia:A relação contratual entre as
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partes, resta revelada pelos documentos que constam nos autos, especialmente pelo contrato de locação,
o qual, em sua cláusula 3.2, estipula que a parte suplicada se comprometeu em pagar as despesas com
energia e água durante o período de locação, pelo que deve a parte autora ser ressarcida da fatura de
energia referente ao mês de fevereiro de 2017, constante do doc. id. 6541448.b) Ressarcimento pelo não
pagamento do aluguel referente ao mês 06/2017:Tendo em vista os efeitos materiais da revelia, verifico
que deve o suplicado efetuar o pagamento da importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) referente
ao mês de aluguel vencido e não pago, acrescido de juros e multa, bem como a multa contratual no valor
de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), conforme pactuado pelas partes no contrato de locação (doc.
id. nº 65411445).c) Ressarcimento dos danos ocasionados ao imóvel:Consta do contrato de locação, em
sua cláusula 6.2, que o locatário se obriga a restituir o imóvel em perfeito estado de conservação e
limpeza, pelo que, conforme consta do doc. id. nº. 6541456, deve o reclamado indenizar ao autor a
importância de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) referente a serviços de recuperação e manutenção do
imóvel.De tudo, entendo pela procedência do pleito, devendo o requerido indenizar ao autor a importância
total de R$ 8.109,29 (oito mil cento e nove reais e vinte e nove centavos).Isto posto, JULGO
PROCEDENTE o pedido constante na exordial, o que faço com estirpe no art. 487, inciso I do NCPC, pelo
que CONDENO o requerido a ressarcir a requerente, a título de indenização por danos materiais a quantia
de $ 8.109,29 (oito mil cento e nove reais e vinte e nove centavos), corrigido monetariamente pelo
INPC,acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos os fatores partir da data da cobrança até o
efetivo pagamento.Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, em
virtude da gratuidade do primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e 55, da Lei n.º
9099/95).Após o transito em julgado, aguarde-se em Secretaria por eventual requerimento de
cumprimento de sentença, por até 30 dias.Sem a postulação do cumprimento de sentença no referido
prazo, arquive-se.Apresentado o requerimento de sentença, retornem os autos conclusos para início dos
atos executivos com base no artigo 52, inc. IV, da Lei 9.099/95, advertindo-se desde logo a requerida que,
não sendo cumprida a presente sentença e havendo requerimento pela parte autora, terão início os atos
executivos, dispensada intimação para pagamento voluntário por ser norma geral (523, do CPC) que não
prevalece sobre o dispositivo da LJE, retro citado, assim como por ser incompatível com a celeridade
estabelecida no artigo 2.º da LJE, ainda de acordo com o Enunciado 161 do FONAJE.Atente o senhor
patrono da parte autora que nos cálculos que acompanharem o requerimento de execução, não deve
incidir multa de 10% prevista no artigo 523, do CPC, nem honorários, pois descabidos em primeiro
grau.Efetuado o pagamento voluntário por depósito judicial, autorizo desde logo a expedição de alvará em
nome da parte autora ou para patrono com poderes para receber.PRIAnanindeua, 25 de junho de 2019.  

 
 
 
Número do processo: 0808616-19.2018.8.14.0006 Participação: RECLAMANTE Nome: TIAGO SAMPAIO
E SILVA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOSOAB: 21667
Participação: ADVOGADO Nome: HUGO PINTO BARROSOOAB: 2727PA Participação: RECLAMADO
Nome: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome:
ALYSSON TOSINOAB: 86925 /MGVistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº
9.099/95.Decreto a revelia da parte demandada, nos termos do artigo 20 da LJE.Sem preliminares, passo
ao exame do mérito.Mérito. Da devolução de valoresA parte demandante comprova que fora induzida em
erro para contratar consórcio, acreditando na oferta enganosa de que poderia utilizar o autolance no valor
de 50% da carta de crédito, como consta no ID 5898143.Corroborando a tese autoral, a demandada
confirma em sua contestação, no ID 7317728, p. 49, a impossibilidade do lance embutido de 50%, pelo
que deve o contrato ser anulado pelo defeito do negócio jurídico dolo e devolvido o valor em dobro para a
parte demandante.Tal valor não deve sofrer desconto de 10% em favor do grupo e 10% como taxa
administrativa, pois se trata de vício do negócio jurídico, não podendo a parte ré auferir proveito, diante da
sua malícia.Como dito, diante da má-fé da parte reclamada, o valor deve ser devolvido em dobro como
requerido pela parte autora; porém,para efeito de condenação em processo de conhecimento, entendo
que o valor não deve vir calculado com a correção monetária nem com os juros de mora, como pleiteado
no item ?b? dos pedidos e, sim, o valor de R$-1.710,00 (R$-855,00 reais em dobro). A constituição do
título executivo não é realizada em valores atualizados, mas apenas do valor do documento original.
Correções monetárias e juros de mora,apenas depois de analisados na sentença, é que passam a ser
aplicados na fase executiva, onde os cálculos são efetivamente apresentados e aplicados os índices de
correção e juros determinados.Desse modo, promovo a condenação do valor original dos débitos, sem a
correção monetária e juros de mora, que deverão ser aplicados a partir da fase executiva, quando da
apresentação dos memoriais de cálculo. Do dano moralHouve a prática de ato ilícito pelos prepostos da
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demandada, na oferta de produto que sabiam ou deviam saber ser de impossível cumprimento, não se
podendo atribuir à parte autora que soubesse de tal detalhe técnico-legal.Assim, observadas as
peculiaridades do caso concreto, decido fixar os danos morais em R$-5.000,00 (cinco mil
reais).DispositivoPosto isso, JULGO PROCEDENTEo pleito de anulação, pelo que DECLARO anulado o
contrato, em razão do dolo.Julgo procedente o pleito de devolução, pelo queCONDENOa réadevolver à
parte autora ovalor de R$-1.710,00 (mil, setecentos e dez reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês e corrigido pelo INPC, ambos os fatores partir da data da citação, até o efetivo pagamento.JULGO
PROCEDENTEo pleito indenizatório e CONDENOCONDENOa réaPAGARovalor de R$-5.000,00 (cinco
mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e corrigido pelo INPC, ambos os fatores partir
desta sentença.Deixo de condenar a ré, vencida na demanda, ao pagamento de custas e despesas
processuais em razão do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado,aguarde-se em
Secretaria por eventual requerimento de cumprimento de sentença, por até 30 dias. Sem a postulação do
cumprimento de sentença no referido prazo, arquive-se.Apresentado o requerimento de sentença,
retornem os autos conclusos para início dos atos executivos com base no artigo 52, IV, da Lei 9.099/95,
quando terão início os atos executivos, dispensada intimação para pagamento voluntário por ser norma
geral (523, do CPC) que não prevalece sobre o dispositivo da LJE retro citado, assim como por ser
incompatível com a celeridade estabelecida no artigo 2.º da LJE, ainda de acordo com o Enunciado 161 do
FONAJE.Ananindeua, 19 de junho de 2019.  
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Número do processo: 0801206-77.2019.8.14.0133 Participação: RECLAMANTE Nome: SIMITH DE
SOUZA CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: ANDERSON FRANCISCO MATOS
BESTEIROOAB: 21518/PA Participação: RECLAMADO Nome: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
- ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBARua Cláudio Barbosa da Silva, nº 536,
C e n t r o ,  M a r i t u b a - P A F o n e :  ( 9 1 )  3 2 9 9 - 8 8 0 0
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________0801206-77.2019.8.14.0133
(PJe).RECLAMANTE: SIMITH DE SOUZA CARVALHORECLAMADO: CONSORCIO NACIONAL
VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA INTIMAÇÃODe ordem, venho por meio do
presente intimar a parte autora, via sistema eletrônico, para comparecer à Audiência Una, visando a
conciliação, instrução e julgamento da lide, redesignada para o dia21/08/2019 10:00, neste Juizado,
situado à Rua Cláudio Barbosa da Silva, nº 536, Centro, Marituba-PA, nos termos dos arts. 5º, II e 7º da
Lei 12.153/2009 c/c artigo 19 da Resolução 185/2013 do CNJ e artigo 5º da Lei 11.419/2006. Marituba-PA,
16 de julho de 2019.REGIANE DOS ANJOS BARRETO,Analista Judiciário. 

 
 
 
Número do processo: 0801232-75.2019.8.14.0133 Participação: RECLAMANTE Nome: JOAO ROSA DE
OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ARTHUR DIAS DE ARRUDAOAB: 12743/PA Participação:
RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBARua Cláudio Barbosa da
S i l v a ,  n º  5 3 6 ,  C e n t r o ,  M a r i t u b a - P A F o n e :  ( 9 1 )  3 2 9 9 - 8 8 0 0
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________0801232-75.2019.8.14.0133
(PJe).RECLAMANTE: JOAO ROSA DE OLIVEIRARECLAMADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A-
CELPA INTIMAÇÃODe ordem, venho por meio do presente intimar a parte autora, via sistema eletrônico,
para comparecer à Audiência Una, visando a conciliação, instrução e julgamento da lide, redesignada para
o dia22/08/2019 10:00, neste Juizado, situado à Rua Cláudio Barbosa da Silva, nº 536, Centro, Marituba-
PA, nos termos dos arts. 5º, II e 7º da Lei 12.153/2009 c/c artigo 19 da Resolução 185/2013 do CNJ e
artigo 5º da Lei 11.419/2006. Marituba-PA, 16 de julho de 2019.REGIANE DOS ANJOS
BARRETO,Analista Judiciário. 

 
 
 
Número do processo: 0801210-17.2019.8.14.0133 Participação: RECLAMANTE Nome: ARTHUR
MONTENEGRO DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: WILIAM JORGE DA SILVA
BASTOSOAB: 27801/PA Participação: RECLAMADO Nome: EMANUEL FELIPPE LOBATO
MIRANDAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁJUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBARua Cláudio Barbosa da Silva, nº 536, Centro, Marituba-PAFone: (91)
3 2 9 9 - 8 8 0 0
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________0801210-17.2019.8.14.0133
(PJe).RECLAMANTE: ARTHUR MONTENEGRO DE OLIVEIRARECLAMADO: EMANUEL FELIPPE
LOBATO MIRANDA INTIMAÇÃODe ordem, venho por meio do presente intimar a parte autora, via sistema
eletrônico, para comparecer à Audiência Una, visando a conciliação, instrução e julgamento da lide,
redesignada para o dia21/08/2019 10:30, neste Juizado, situado à Rua Cláudio Barbosa da Silva, nº 536,
Centro, Marituba-PA, nos termos dos arts. 5º, II e 7º da Lei 12.153/2009 c/c artigo 19 da Resolução
185/2013 do CNJ e artigo 5º da Lei 11.419/2006. Marituba-PA, 16 de julho de 2019.REGIANE DOS
ANJOS BARRETO,Analista Judiciário. 

 
 
 
Número do processo: 0801235-30.2019.8.14.0133 Participação: RECLAMANTE Nome: EDVAN TEIXEIRA
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Participação: ADVOGADO Nome: GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANAOAB: 28882/PA
Par t i c ipação:  RECLAMADO Nome:  BANCO BRADESCO S/A PROCESSO 0801235-
30.2019.8.14.0133DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc.Trata-se de pedido de antecipação de tutela
ajuizada por RECLAMANTE: EDVAN TEIXEIRA em desfavor de RECLAMADO: BANCO BRADESCO S/A,
ambos devidamente qualificados nos autos.Passo a decidir.Analisando os autos, entendo que as provas
apresentadas não foram suficientes para a concessão da medida pleiteada, restando ao juízo dúvidas
acerca dos fatos.Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.Intime-se e
cite.Cumpra-se.Marituba, 11 de julho de 2019.IRAN FERREIRA SAMPAIOJuiz de Direito 
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Número do processo: 0800451-58.2016.8.14.0133 Participação: RECORRENTE Nome: MAURO
HENRIQUE FERREIRA MENDES Participação: ADVOGADO Nome: CATIANE DE SOUSA TELESOAB:
2282300A/PA Participação: RECORRIDO Nome: LONDRES INCORPORADORA LTDA Participação:
ADVOGADO Nome: LUCAS NUNES CHAMAOAB: 6956/PA Participação: RECORRIDO Nome: PDG
REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES Participação: ADVOGADO Nome: LUCAS
NUNES CHAMAOAB: 6956/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁTURMA RECURSAL DO ESTADO DO PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás, Belém-
PA.CEP: 66.063-060. Fone: (91) 3259-6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência, ficaINTIMADO
para ciência da Decisão, conforme §1º, art. 5º da Lei 11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo tramita
através do sistema PJe, cujo endereço na web éhttp://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/login.seam.Belém/PA,16 de
julho de 2019. _______________________________________MARDEN LEDA NORONHA
MACEDOAnalista Judiciário das Turmas Recursais(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº
11.419/06) 

 
 
 
Número do processo: 0800006-91.2016.8.14.0601 Participação: RECORRENTE Nome: JANAINA
CRISTINA DA SILVA NEVES Participação: ADVOGADO Nome: BRUCE ALEX TEIXEIRA LARRATOAB:
21631/PA Participação: RECORRENTE Nome: WANDERLEY JOSE FONSECA Participação:
ADVOGADO Nome: BRUCE ALEX TEIXEIRA LARRATOAB: 21631/PA Participação: RECORRIDO Nome:
NN SERVICOS DE ESTACIONAMENTO EIRELI Participação: ADVOGADO Nome: NARA NAGYLLA
SOARES DA SILVA BESSAOAB: 13114/MA Participação: RECORRIDO Nome: LOJAS AMERICANAS
S.A. Participação: ADVOGADO Nome: PATRICIA GLYM SILVA COELHO DE SOUZAOAB: 6478PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁTURMA RECURSAL DO ESTADO DO
PARÁAv. Conselheiro Furtado, N°. 2949, São Brás, Belém-PA.CEP: 66.063-060. Fone: (91) 3259-
6777.INTIMAÇÃO Através desta correspondência, ficaINTIMADO para ciência do Acórdão/Decisão,
conforme §1º, art. 5º da Lei 11.419/06OBSERVAÇÃO:Este processo tramita através do sistema PJe, cujo
endereço na web éhttp://pje.t jpa.jus.br/pje-2g/login.seam.Belém/PA,16 de julho de 2019.
_______________________________________MARDEN LEDA NORONHA MACEDOAnalista Judiciário
das Turmas Recursais(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 
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ACÓRDÃO: 206281 COMARCA: CURUÇÁ DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 0 5 4 4 4 7 2 0 1 2 8 1 4 0 0 1 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:JOAO MENDES EVANGELISTA
Representante(s):  OAB 18921 - ANDRE FELIPE DE SOUZA BARRETO (ADVOGADO)  
APELADO:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 17658 - CAMILA FARINHA VELASCO DOS
SANTOS (PROCURADOR(A))   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, §1º, CPC/73. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A
SÚMULA 240 DO STJ. INTIMAÇÃO DO APELANTE ATRAVÉS DE PATRONOS DIVERSOS AO
REQUERIDO PELA PARTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- No caso em tela,
constato a existência de dois vícios ocorridos no andamento processual. O primeiro está relacionado à
petição de fls. 18, na qual consta substabelecimento do autor e pedido para que todas as intimações
sejam feitas em nome do advogado André Felipe de Souza Barreto. Contudo, a intimação do ora apelante
para se manifestar sobre a contestação foi feita em nome de quatro outros patronos, sem incluir o
Advogado mencionado. II- O segundo vício diz respeito à desobediência de norma prevista no CPC/73,
visto que o §1º do art. 267 do CPC/73, estabelecia que, antes de arquivar o processo por abandono de
causa, a parte deverá ser intimada pessoalmente para que supra no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas.
III- O abandono da causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este
consubstanciado na súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica na hipótese
dos autos. IV- Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado a quo a determinação prevista no art.
267, § 1º ,do CPC/73, bem como o disposto na Súmula 240 do STJ, a medida que se impõe é a nulidade
da sentença monocrática e, por consequência, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo
por objetivo dar prosseguimento ao feito. V- Recurso conhecido e provido, para deferir a justiça gratuita,
anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular
prosseguimento do feito. 
 
ACÓRDÃO: 206282 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 2 5 0 6 2 8 7 2 0 1 1 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:MUNICÍPIO DE BELÉM
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
APELADO:JOAQUIM FONSRCA COM E NAV SA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FORMULADO PELO APELANTE. SENTENÇA
PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA
MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I ? A
sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o novo Código
de Processo Civil, motivo pelo qual, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis
aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil; II ? In casu, o recorrente requereu a extinção do feito,
com base no art. 794, inciso II e III, do CPC/73, aduzindo que o débito cobrado na ação foi cancelado em
razão do imóvel em questão estar inserido na área de abrangência do Projeto Nova Vila da Barca, tendo o
Juízo Monocrático proferido sentença nos termos do pedido; III ? O apelante, nas razões recursais, aduziu
que se equivocou no pedido formulado junto a autoridade sentenciante, pugnando pela reforma do
decisum sob a alegação de erro material; IV - O erro material pode ser sanado a qualquer tempo, sem
ofensa à coisa julgada, mas tão somente nas hipóteses de correção de inexatidões materiais ou retificação
de erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, conforme preceitua o art. 463, incisos I e II,
do CPC/73. Entretanto, o referido dispositivo legal prevê tão somente a hipótese de correção de inexatidão
material dos atos praticados pelo magistrado que proferir uma decisão, não contemplando a possibilidade
de retificações dos atos praticados pelas partes; V - O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o erro mencionado no art. 463 do CPC/73 tem como destinatário o juiz, e não a
parte, razão pela qual a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão de desistência do exequente,
não pode ser anulada sob a alegação de equívoco da Fazenda Pública; VI ? À unanimidade, recurso de
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apelação conhecido e improvido. 
 
ACÓRDÃO: 206283 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 2 6 5 3 2 7 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Ação: Apelação / Remessa Necessária em:  SENTENCIANTE:JUIZO DE
DIREITO DA QUARTA VARA DA FAZENDA DE BELEM SENTENCIADO / APELANTE:IGEPREV
Representante(s):  OAB 7345 - ANA RITA DOPAZO ANTONIO JOSE LOURENCO (PROCURADOR(A))  
SENTENCIADO / APELADO:JOAO EVANGELISTA RIBEIRO Representante(s):  OAB 10117 - WERNER
NABICA COELHO (ADVOGADO)  OAB 14265 - WERLIANE DE FATIMA NABICA COELHO
(ADVOGADO)   OAB 20148 -  THALES KEMIL PINHEIRO VICENTE (ADVOGADO)   
SENTENCIADO:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 9318 - SILVANA ELZA PEIXOTO
RODRIGUES (PROCURADOR(A))   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:TEREZA CRISTINA DE LIMA
EMENTA: . EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE BÁSICA E ESPECIAL. ART. 18
DO DECRETO Nº 2.595/1994. DIREITO DO EX-SERVIDOR DE INCORPORAR A PARCELA A SEUS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- O Decreto Estadual nº
2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, tendo em vista que a gratificação
de produtividade foi instituída pela lei nº 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não
determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação. II- O direito do apelado à Incorporação
da Gratificação de Produtividade em seus proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo
18, inciso I, do Decreto instituidor da vantagem. III- Não se pode falar em revogação do Decreto Estadual
nº 2.595/94 pelo Decreto nº 2.241/2010, uma vez que este ultimo delimitou os servidores atingidos pelas
suas determinações, o que não inclui o recorrido. IV- Restando cabalmente demonstrado que o autor,
enquanto na ativa, recebia a gratificação de produtividade básica e especial, bem como a existência de
previsão legal de ser a verba devida por ocasião da aposentadoria, o apelado faz jus a sua incorporação.
V- Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista que a condenação contra a Fazenda Pública
não está vinculada aos limites percentuais descritos no §3º do art. 20º, do CPC, hei por bem reduzi-los
para o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais). VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas
para alterar o valor imposto a título de honorários advocatícios. VII- Em reexame necessário, sentença
alterada acerca das verbas consectárias. 
 
ACÓRDÃO: 206284 COMARCA: ABAETETUBA DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 9 6 6 4 2 0 1 0 8 1 4 0 0 7 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:MUNICIPIO DE ABAETETUBA
Representante(s):  OAB 12961 - THIAGO RIBEIRO MAUES (PROCURADOR(A))   APELADO:LUCELI
RODRIGUES CARDOSO APELADO:CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO:LUCILEIA
LOBATO FERREIRA APELADO:REGINA LUIZA TEIXEIRA DE ATAIDE APELADO:ROSINEIDE
GONCALVES PEREIRA Representante(s):  OAB 12598 - PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA
JUNIOR (ADVOGADO)   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:HAMILTON NOGUEIRA SALAME EMENTA: .
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO TARDIA NO PASEP. PRELIMINAR
DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- O Município Apelante suscitada a
preliminar de falta de interesse de agir dos autores, em razão de já ter solicitado o cadastramento dos
servidores com efeitos retroativos. Todavia, até o presente momento não se tem noticia do efetivo
pagamento da verba pleiteada, o que por si só revela o interesse de agir da parte autora. Preliminar
rejeitada. II- Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, o Município apelante defende
ser parte ilegítima e aponta o Banco do Brasil como o responsável pelo pagamento. No entanto, cabia ao
Município enquanto empregador, proceder ao devido cadastramento das autoras, o que se tivesse sido
feito na época devida, não havia o que se falar em pedido de indenização. Preliminar rejeitada. III- Nos
termos do art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 7.859/89, é assegurado o recebimento de abono anual, no valor
de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que: receberem até dois
salários mínimos e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante trinta dias no ano-base
e que estejam cadastrados, há pelo menos cinco anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no
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Cadastro Nacional do Trabalhador. IV- No caso ora em análise, as autoras demonstraram o
preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento do abono pleiteado, com exceção do
requisito previsto no inciso II do mencionado dispositivo legal. V- Todavia, o não preenchimento do inciso
II, deu-se por culpa única e exclusiva do Município requerido, na medida em que não efetuou
tempestivamente o cadastramento das servidoras no PASEP, resultado daí o dever de indenizar as
requerentes. VI- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO: 206285 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 1 0 2 2 0 7 1 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Ação: Apelação Cível em:  APELADO:JOAO DAMASCENO CARDOSO
OLIVEIRA Representante(s):  OAB 6747 - ELIZABETH COSTA COUTINHO (ADVOGADO)  
APELANTE:IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
Representante(s):  OAB 11555 - GILSON ROCHA PIRES (PROCURADOR(A))   APELADO:ESTADO DO
PARA Representante(s):  OAB 11270 - DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (PROCURADOR(A))  
PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR EMENTA: . EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO
V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I ? Os embargos declaratórios, constituem
modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão,
contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II ? No caso concreto,
não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-
se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III ? Embargos de Declaração
conhecidos e improvidos. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO: 206286 COMARCA: MARABÁ DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 7 2 3 9 5 4 2 0 0 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 4 3 0 0 7 3 3 1 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
CÂMARA: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:SUKARNO HENRIQUE
DE OLIVEIRA Representante(s):  OAB 13894-B - JULIANA DE ANDRADE LIMA (ADVOGADO)  
APELADO:DIVINO CLEITON SILVA APELADO:EDIVALDO MOURA DA SILVA APELADO:EDGAR DA
SILVA ALVES SANTIAGO APELADO:VALDECI VAGMAKER AMARAL APELADO:DOMINGOS PEREIRA
DE OLIVEIRA Representante(s):  OAB 10611 - JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO (ADVOGADO) 
OAB 10611 - JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO (ADVOGADO)   APELADO:RODRIGO JUNIOR
CAPPELARI EMENTA: . POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL.
LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE.BEM PÚBLICO
DOMINICAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL. AUTOR QUE LOGROU DESINCUMBIR-SE DO
ÔNUS DE DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO ESBULHO. RÉUS
QUE LIMITAM-SE A ATACAR A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL.
DESNECESSIDADE DE SE AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO
PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 206287 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 02/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 1 0 1 1 6 7 4 2 0 1 4 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:PATRICK ALIAGA OLIVEIRA
DE SOUZA Representante(s):  DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº
11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Compulsando os autos verificou-se que a autoria e materialidade delitiva restou configurada de forma
incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestado tanto na fase
inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado na
posse de Patrick, onde o mesmo foi flagrado comercializando. ?Não se aplica o princípio da insignificância
aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpecente por se tratarem de crimes de perigo
abstrato ou presumido.? (STJ - AgRg no REsp 1650876/SP, Ministro JORGE MUSSI, DJ 22/08/2017). 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
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Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006,
quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal.
Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o
consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da
lei 11.343/2006 para o recorrente. 3. DOSIMETRIA DA PENA. Quanto ao requerimento de análise das
questões concernentes a dosimetria da pena observa-se inicialmente que o magistrado fixou a pena base
do apelante no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e aplicou a causa especial de diminuição de
pena, mesmo o réu não fazendo jus a tal benefício, posto que responde por outras ações criminais,
inclusive de tráfico. Ademais, o magistrado fixou o regime inicial aberto e também substituiu a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Desta forma, analisando detidamente a sentença
condenatória, não existe qualquer reparo a ser realizado. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 206288 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 02/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 0 4 2 8 0 7 2 0 0 8 8 1 4 0 2 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:MARCELO FERREIRA DOS
SANTOS Representante(s):  DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA
ABUCATER EMENTA: . TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE
MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206289 COMARCA: BENEVIDES DATA DE JULGAMENTO: 02/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 0 0 2 1 8 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 9 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:RAFAEL CONCEICAO DOS
SANTOS Representante(s):  DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA: . TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE
E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206290 COMARCA: ANANINDEUA DATA DE JULGAMENTO: 02/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 6 0 1 8 4 9 2 0 0 6 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:JOSE MAURICIO LOPES DE
ALMEIDA Representante(s):  OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA
PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:CLAUDIO BEZERRA DE MELO EMENTA: . HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURADA. PENA
ESCORREITA E ADEQUADA AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206291 COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ DATA DE JULGAMENTO: 02/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 3 3 4 4 5 5 2 0 1 2 8 1 4 0 0 4 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:WANDERSON LOPES DA
SILVA Representante(s):  OAB 19172 - ELIZANEIDE DE SOUZA LOPES (ADVOGADO)  
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA DO SOCORRO MARTINS
CARVALHO MENDO EMENTA: . ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPOU ATIVAMENTE DO CRIME. PENA ESCORREITA E
ADEQUADA AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206292 COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU DATA DE JULGAMENTO: 02/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 6 2 6 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 8 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:RAIMUNDO AEMAX
BARREIRO GAMA JUNIOR Representante(s):  OAB 17854 - MARTHA PANTOJA ASSUNCAO
(ADVOGADO)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:FRANCISCO BARBOSA
DE OLIVEIRA EMENTA: . FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE DA
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CONDUTA EM RAZÃO DO VALOR DA COISA SUBTRAÍDA. INVIABILIDADE. A PRÁTICA DE FURTO
QUALIFICADO MEDIANTE COMPARSARIA E EM REITERAÇÃO DE CRIME PATRIMONIAL SÃO
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, SOMADAS, IMPEDEM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
ANTE À AUSÊNCIA DE MÍNIMA OFENSIVIDADE E DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO
COMPORTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PARTICIPOU ATIVAMENTE DO
CRIME. PENA ESCORREITA E ADEQUADA AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206293 COMARCA: MARABÁ DATA DE JULGAMENTO: 02/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 1 2 0 6 4 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Recurso em Sentido Estrito em:  RECORRENTE:GILSON SOUZA
RODRIGUES Representante(s):  OAB 000000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   RECORRIDO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:ANA TEREZA DO
SOCORRO DA SILVA ABUCATER EMENTA: . HOMICIDIO SIMPLES. IMPRONUNCIA. A PRESENÇA
DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DE CRIME. NÃO DEVE
SUBTRAIR DA APRECIAÇÃO DA CORTE POPULAR A PRESENTE CAUSA PENAL, SOB PENA DE
VIOLAR O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206294 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 02/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 3 5 7 7 5 8 2 0 1 5 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Recurso em Sentido Estrito em:  RECORRENTE:MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RECORRIDO:CICERA SABINA FEITOSA LEITE Representante(s): 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA
CELIA FILOCREAO GONCALVES EMENTA: . RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO
QUE REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E GARANTIA DA ORDEM PUBLICA.
RECORRIDA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 312 DO CPP. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206295 COMARCA: SANTARÉM DATA DE JULGAMENTO: 09/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 1 2 0 8 2 2 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 5 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS CÂMARA: 1ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:MARCOS FELIPE POND
CERDEIRA Representante(s):  OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:ANA TEREZA DO
SOCORRO DA SILVA ABUCATER EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO
PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO
PENAL. 1. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TESE REJEITADA. PENA BASE MANTIDA EM 05
ANOS DE RECLUSÃO. A PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO
CÓDIGO PENAL NÃO É UMA OPERAÇÃO ARITMÉTICA, MAS SIM UM EXERCÍCIO DE
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ DE 1º GRAU. NO PRESENTE CASO, VERIFICO A
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE
(CULPABILIDADE, MOTIVAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), MOTIVO PELO QUAL NÃO
ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, UMA VEZ QUE APENAS SE
TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FOREM FAVORÁVEIS, TEM CABIMENTO À APLICAÇÃO DA PENA NO
MÍNIMO LEGAL. POR FIM, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELO DOUTO MAGISTRADO A QUO
VALEU-SE DE TODO CONHECIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS,
MAJORANDO A PENA AO PATAMAR CONCRETIZADO PELOS FUNDAMENTOS SUFICIENTEMENTE
EXAURIDOS E DEVIDOS NO PROCESSO, NÃO MERECENDO QUALQUER REFORMA. Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão mais 78 (setenta e oito) dias-multa, em regime Semiabrto. 
 
ACÓRDÃO: 206296 COMARCA: MARABÁ DATA DE JULGAMENTO: 09/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 9 1 0 4 3 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS CÂMARA: 1ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:ANTONIO DOMINGOS
CARVALHO SILVA APELANTE:JULIANO GOMES LIMA Representante(s):  OAB -- - DEFENSORIA
PUBLICA (DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:SERGIO
TIBURCIO DOS SANTOS SILVA EMENTA: . APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). A. DA ABSOLVIÇÃO DE ANTONIO DOMINGOS CARVALHO SILVA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA RESTARAM
PROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO DE FL. 30 DO INQUÉRITO POLICIAL, O
QUAL ATESTA QUE O ACUSADO PORTAVA 4,960G DE MACONHA E 202,0G DE COCAÍNA, BEM
COMO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. TESTEMUNHO DO AGENTE PÚBLICO HARMÔNICO E
UNÍSSONO NO SENTIDO DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. NEGATIVA DO APELANTE
ISOLADA DAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL A
ABSOLVIÇÃO QUANDO A ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, ASSOCIADA À
APREENSÃO DA DROGA EM PODER DO RÉU COMPROVAM A TRAFICÂNCIA POR ELE EXERCIDA.
B. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE JULIANO GOMES LIMA. NÃO
ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA EM 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, TENDO SIDO
EXASPERADA EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS ?CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME?, ASSIM
COMO TAMBÉM PELA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO
RÉU. O JUIZ AO DOSAR A PENA DO APELANTE, DECLINOU QUE A PENA-BASE FOI A SOMA DA
PENA MÍNIMA DO CRIME DE TRÁFICO (05 ANOS), SOMADO A FRAÇÃO DE 1/6 (EXASPERAÇÃO
CALCULADA SOBRE A AMPLITUDE DE PENA EXISTENTE ENTRE A MÍNIMA E A MÁXIMA). DESSA
FORMA, O AUMENTO DE 01 ANO E 08 MESES DA PENA-BASE, SE DEU EXCLUSIVAMENTE COM A
APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06, SENDO LEVADO EM CONTA A AMPLITUDE DA PENA
EXISTENTE ENTRE A MÍNIMA E A MÁXIMA (A PENA MÍNIMA CORRESPONDENTE A 05 ANOS,
SENDO A MÁXIMA 15 ANOS), PORTANTO A ?AMPLITUDE? CORRESPONDE A 10 ANOS. ASSIM,
CORRETA FOI A VALORAÇÃO APLICADA À PENA-BASE PELO MAGISTRADO AO PROLATAR A
SENTENÇA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo as penas do apelante Antônio Domingos
Carvalho Silva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em Regime Fechado, em
razão da reincidência, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, e, para o apelante Juliano
Gomes Lima às penas de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em Regime
Semiaberto, além de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa. 
 
ACÓRDÃO: 206297 COMARCA: MARABÁ DATA DE JULGAMENTO: 09/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 9 6 6 0 4 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS CÂMARA: 1ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:ALEXANDER CORREA
OLIVEIRA Representante(s):  OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA
PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:LUIZ CESAR TAVARES BIBAS EMENTA: . EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO
II, DO CÓDIGO PENAL. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE
MOSTRA UNÍSSONO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO A PALAVRA DA VÍTIMA É DE ESPECIAL
IMPORTÂNCIA PARA O DESLINDE DA PRÁTICA DELITIVA E DEVE SER CONSIDERADA NO
ESTABELECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA, QUANDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS
COLIGIDAS, COMO NO CASO. PARA QUE HAJA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS É
NECESSÁRIO QUE NÃO SE TENHA CONSTRUÍDO UM UNIVERSO SÓLIDO DE ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU PARA O DELITO. ESTANDO A AUTORIA DO
APELANTE DEMONSTRADA COM CLAREZA, PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. IMPÕE-SE A
CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 90 (noventa) dias-multa. 
 
ACÓRDÃO: 206298 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 09/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 1 3 8 8 4 9 2 0 0 3 8 1 4 0 2 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
CÂMARA: 1ª  TURMA DE DIREITO PENAL Ação:  Recurso em Sent ido Est r i to  em:  
RECORRENTE:RONALDO VARELA PANTOJA Representante(s):  OAB 20071 - EUGENIO DIAS DOS
SANTOS (ADVOGADO)   RECORRIDO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA
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CELIA FILOCREAO GONCALVES EMENTA: . EMENTA. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 121, §2º, INCISOS II E IV,
C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA. IMPRONÚNCIA. TESE RECHAÇADA. INDÍCIOS SUFICIENTES. PROVA ORAL.
DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS SOBREVIVENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIEATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A pronúncia consiste em
um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo aqui a observância ao princípio do in dubio
por societate, ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural
da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova
da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. No caso, pelo cotejo das
provas constantes dos autos, depreende-se que o decisum pronunciativo foi acertadamente prolatado pelo
magistrado a quo, estando suficientemente fundamentado, pois presentes seus requisitos, quais sejam, a
materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, lastreados, especialmente, nos relatos das
vítimas sobreviventes que apontam para a participação ativa do acusado, tanto nas agressões perpetradas
contra a vítima que evoluiu a óbito, como nas investidas, por meio de terçadadas, contra os demais
ofendidos. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO: 206299 COMARCA: CONCÓRDIA DO PARÁ DATA DE JULGAMENTO: 16/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 8 1 7 9 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RONALDO MARQUES VALLE CÂMARA: 2ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:ANTONIO DANIEL LOPES DE
LIMA Representante(s):  OAB 10781 - MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO (ADVOGADO)  
APELANTE:DENILSON LOPES DE LIMA Representante(s):  OAB 10781 - MARCO ANTONIO PINA DE
ARAUJO (ADVOGADO)   APELANTE:SILVANO ANTONIO MACEDO GLINS Representante(s):  OAB
10781 - MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO (ADVOGADO)   APELANTE:EVAY NUNES DA SILVA
Representante(s):  OAB 13356 - JORDANO JUNIOR FALSONI (ADVOGADO)   APELADO:JUSTIÇA
PÚBLICA EMENTA: . APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE NO VÍNCULO CRIMINOSO. INCÊNDIO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA
DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. REFORMA NA DOSIMETRIA PENAL. NECESSIDADE.
REDUÇÃO DAS PENAS FIXADAS. 1. Os recorrentes foram condenados pelo delito de lesão corporal
grave por terem criado situação que expos a vida do vigilante local a risco de vida, sem que, contudo,
tenha a referida vítima sofrido qualquer dano ou enfermidade decorrente do episódio, daí porque resta
ausente qualquer materialidade que possa sustentar as condenações fixadas em sentença, motivo por que
a absolvição dos recorrentes, pelo delito do art. 129, §1°, ?b? do CP, é medida que se impõe. 2. Os
elementos probatórios colhidos na instrução processual demonstram, apenas, a associação dos
recorrentes para a prática de um único crime, inexistindo o vínculo de estabilidade criminosa necessário
para a conformação das condutas praticadas ao tipo penal do art. 288 do Código Penal, daí porque é
necessária, igualmente, a absolvição dos recorrentes, pelo delito do art. 288 do CP. 3. Os elementos
probatórios colhidos ao longo da instrução processual permitem, com segurança, demonstrar a autoria
delitiva dos recorrentes, sendo imperiosa a manutenção de suas condenações pelo delito de incêndio
qualificado. 4. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo,
devendo as penas fixadas em desfavor dos recorrentes sofrerem o necessário redimensionamento, vez
que foram fixadas em patamar exacerbado pelo juízo sentenciante. 5. Não obstante alguns dos
recorrentes não tenham pretendido pela reforma das penas fixadas em seu desfavor, considerando a
normatividade imposta pelo art. 580 do Código de Processo Penal e, ainda, o efeito devolutivo da ação
penal, inexiste óbice a revisão das reprimendas fixadas. 6. RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDOS. 
 
ACÓRDÃO: 206300 COMARCA: ABAETETUBA DATA DE JULGAMENTO: 16/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 1 6 0 7 2 0 1 1 8 1 4 0 0 7 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 2 3 0 2 4 1 6 9 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RONALDO MARQUES VALLE CÂMARA: 2ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:JARBAS FERREIRA DOS SANTOS
Representante(s):  WALBERT PANTOJA DE BRITO (DEFENSOR)   APELANTE:MARIA DOMINGAS
MONTEIRO DA CRUZ / MARIA DOMINGAS MONTEIRO DOS SANTOS Representante(s):  JOANA D
ARC (ADVOGADO)   APELANTE:MANUEL TRINDADE DOS PRAZERES MIRANDA Representante(s): 
OAB 13087 - RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO (ADVOGADO)   APELANTE:RIZONETE DE
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OLIVEIRA Representante(s):  RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO (ADVOGADO)  
APELANTE:SIDNEY RODRIGUES RIBEIRO Representante(s):  WALBERT PANTOJA DE BRITO
(DEFENSOR)   APELANTE:ANDERSON GUILHERME MARTINS ENDO Representante(s):  CAMILA
NOGUEIRA LIMA (ADVOGADO)  MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO (ADVOGADO)  
APELANTE:JEFERSON GEMAQUE GONCALVES Representante(s):  FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA
SANTOS (ADVOGADO)   APELANTE:LUCIANA DA SILVA MACIEL Representante(s):  WALBERT
PANTOJA DE BRITO (DEFENSOR)   APELANTE:JEFFERSON COSTA DAS NEVES Representante(s): 
WALBERT PANTOJA DE BRITO (DEFENSOR)   APELANTE:LUIS ELI MACIEL DA SILVA
Representante(s):  ALAN FERREIRA DAMASCENO (DEFENSOR)   APELANTE:ANTONIO FLAVIO
GALDINO PEREIRA / ANTONIO FLAVIO GALDINO Representante(s):  OAB 13087 - RAIMUNDO CELIO
VIANA DE CARVALHO (ADVOGADO)   APELANTE:FRANCISCO FIGUEIRO LIMA Representante(s): 
AMERICO LEAL (ADVOGADO)  LUANA MIRANDA (ADVOGADO)   APELADO:A JUSTICA PUBLICA
EMENTA: . APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE
NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO, ARRIMADAS NAS SEGUINTES TESES: 1.1.
LITISPENDÊNCIA E BIS IS IDEM. INOCORRÊNCIA. 1.2. ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. INSUBSISTÊNCIA 1.3. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.4.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRELIMINARES REJEITADAS. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO COESO. AUTORIAS E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. 2.1. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS
APLICADAS AOS RÉUS. INSUBSISTÊNCIA. QUANTUM RAZOÁVEL E SUFICIENTE A PREVENÇÃO E
REPROVAÇÃO DO CRIME. REAVALIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE CULPABILIDADE DE
OFÍCIO. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. 1. Não há que se falar em nulidade processual, por
afronta ao principio do bis in idem, considerando que o pedido de litispendência foi acolhido pelo
magistrado a quo que determinou a extinção do feito que versava sobre mesmos fatos que originaram a
condenação tratada no presente apelo. Igualmente, não constatada duplicidade de ações em relação ao
outro réu, insubsistente o alegado vício. 1.2. Restando cabalmente demonstrado pelas provas encartadas
no caderno processual que, as interceptações telefônicas foram precedidas de autorização judicial, não há
que se falar em ilicitude do referido procedimento a impor a nulidade reclamada. Ademais o fato de a
autoridade policial ter procedido à pesquisa na agenda eletrônica do aparelho celular de um dos réus, não
conduz, a ilicitude da prova já que, o objeto era utilizado para facilitar a prática criminosa narrada na
denúncia. 1.3. Improcedente a alegação de nulidade processual por incompetência do juízo, de vez que, o
delito de organização criminosa não foi objeto de apuração, mas sim aqueles previstos na Lei de Drogas e
no Estatuto do Desarmamento, descabendo falar-se em incompetência nesse caso. Ademais,
considerando que a competência se dá pelo local em que se consumou o delito, (art. 70 do CP). 1.4.
Descabe falar em nulidade processual por inépcia da denúncia e falta de justa causa para o seu
recebimento, considerando que a sentença condenatória, apontou de forma fundamentada e com base
nas provas constantes dos autos a a responsabilidade penal de cada réu, nos exatos termos apontados na
peça acusatória. 2. Incabível o pedido de absolvição, porquanto as provas acostadas aos autos e na qual
está alicerçado o edito condenatório, são idôneas e convergentes quanto à efetiva participação dos réus
nos crimes descritos na denúncia. Sendo assim, o acervo probatório mostra-se hígido para arrimar o édito
condenatório, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão objurgada. 2.1. Ao analisar a
dosimetria da pena de cada um dos recorrentes, constata-se que o quantum estabelecido individualmente,
mostra-se razoável e proporcional às condutas criminosas praticadas, devendo-se observar a necessidade
e o caráter de retribuição, bem como o fim pedagógico a que se destina a sanção penal. Não havendo,
portanto, qualquer necessidade de reforma a ser feita. 2.2. A reanálise da circunstância judicial de
culpabilidade, em relação aos apelantes não implica em necessária modificação da pena-base fixada a
eles, já que a sanção mostrou proporcional e razoável no caso concreto. 3. RECURSOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS. 
 
ACÓRDÃO: 206301 COMARCA: TUCURUÍ DATA DE JULGAMENTO: 16/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 1 7 2 7 2 0 2 0 1 1 8 1 4 0 0 6 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RONALDO MARQUES VALLE CÂMARA: 2ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:ADRIANO BATISTA FRANCO
Representante(s):  OAB 13116 - MARINA GOMES NORONHA (DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA
PÚBLICA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE DOIS VETORES JUDICIAIS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
696



PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REMANESCIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO. PRECEDENTE SUMULAR. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Constatando-se que os vetores
judiciais relativos aos antecedentes e o comportamento da vítima foram valorados de forma indevida pelo
juízo, de rigor o afastamento dos ditos vetores. Precedentes sumulares. Não obstante a alteração
procedida, todavia, a persistência de uma circunstância desfavorável ao réu, inviabiliza a redução do
patamar aplicado para o mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E.
Tribunal. 2. Tendo o magistrado sentenciante reconhecido indevidamente a causa de diminuição de pena
do art. 29 do CP e, não tendo o Ministério Público recorrido deste ponto da decisão, não cabe a este
Tribunal retificar o decisum, sob pena de reformatio in pejus. Entretanto, constatando-se, o erro de cálculo
do patamar de 1/3 estabelecido pelo juízo, impõe-se a sua correção ajustando-se a reprimenda final em 05
(cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 3. Considerando o quantum da reprimenda final, modifica-se o
regime de cumprimento de pena semiaberto por força do contido no art. 33, §1º e 2º, alínea ?b?, do CP. 4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 206302 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 16/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 2 1 2 4 5 7 6 2 0 1 4 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RONALDO MARQUES VALLE CÂMARA: 2ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELADO/APELANTE:RODRIGO MIRANDA
DE ALBUQUERQUE Representante(s):   OAB 13344 - DANIEL SABBAG (DEFENSOR)  
APELANTE/APELADO:MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL  EMENTA: . EMENTA: APELAÇÕES PENAIS.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO. POSTULAÇÃO DA DEFESA. PENA BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. VETORES
NEGATIVOS. PERSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA
SUMULADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE
PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA.  EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA
COCULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PENA. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatando-se que o juízo se absteve de
motivar devidamente quaisquer das circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado
ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena desde que o faça com base nas provas dos
autos. Precedente do STF. 4. Nesse viés, procedida à revisão e adequação dos critérios de
individualização da pena-base definidos na sentença penal condenatória e, persistindo vetores judiciais
desfavoráveis ao réu, inviável se mostra a redução do patamar do quantum estabelecido pelo juízo
singular. Precedente sumular. 2. Se a majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente
comprovada nos autos, inclusive com a própria confissão do acusado, deve ser reconhecida sua
existência, bem como, ser excluída a atenuante da coculpabilidade por ser todo improcedente sua
existência no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, a quantidade de pena fixada mostra-se adequada
no caso concreto, sendo desnecessária sua majoração. 3. RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDOS. 
 
ACÓRDÃO: 206303 COMARCA: BARCARENA DATA DE JULGAMENTO: 16/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 6 6 8 3 1 4 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RONALDO MARQUES VALLE CÂMARA: 2ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:ALEX JUNIOR PINHEIRO
VASCONCELOS APELANTE:RODRIGO SOUZA DOS SANTOS Representante(s):  OAB 16638 -
BERNARDO BRITO DE MORAES (DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA EMENTA: . EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DE
FORMALIDADE ESSENCIAL DO ATO PROCESSUAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREFACIAL
REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA.
AUTORIA COMPROVADA. RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO CONCURSO
MATERIAL E RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE
DESIGNIOS. AUSÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA E REPARAÇÃO DE DANOS. CORREÇÃO
DE OFICIO PELO TRIBUNAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade processual
decorrente da inépcia da denúncia, porquanto após a decisão de mérito a sentença condenatória é que
deve ser impugnada. Precedente dos STJ. 2. De igual modo, o reconhecimento pessoal isolado não
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acarreta a nulidade do ato, mormente quando os réus foram reconhecidos pelas vítimas por ocasião do
flagrante, cujo reconhecimento foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, tornando-se referida
prova apta a amparar a decisão condenatória. Precedente. 3. Comprovada e efetiva autoria delitiva
imputada aos réus na peça acusatória a simples negativa de autoria, não é bastante para implodir a carga
probatória colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para as declarações das
vítimas que nos crimes de roubo, possui relevante valor probante na elucidação da prática delitiva, em
especial quando em se mostra em harmonia com as demais provas anexadas ao caderno processual. 4.
Não havendo liame casual entre os crimes de roubos praticados contra vítimas distintas, portanto ausente
a unidade de desígnios que entrelace os atos criminosos praticados, não há que se falar em continuidade
delitiva. 5. A fração da causa de aumento da pena deve ser justificada em dados concretos, não bastando,
para tanto, o simples número das causas de aumento. Nesse passo, constatando-se que o Juízo se
absteve de justificar de forma adequada a referida fração de rigor a correção de ofício, com a consequente
diminuição do patamar. Súmula 443 STJ. 6. Igualmente, de ofício afasta-se da condenação a indenização
por dano fixada, ante a ausência de pedido formal na fase instrutória. 7. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 206304 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 16/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 3 1 2 8 5 2 2 0 0 2 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 3 3 0 3 2 4 2 3 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RONALDO MARQUES VALLE CÂMARA: 2ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELADO:JUSTICA PUBLICA
APELANTE:ALDEMIR VIDINHO FERREIRA LOPES APELANTE:LILIA MAIA LOPES Representante(s): 
OAB 10781 - MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO (ADVOGADO)   EMENTA: . APELAÇÃO PENAL.
EXTORSÃO COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITIVA
QUE FORAM CONFIRMADOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS DOSIMETRIAS
DAS PENAS. INSUBSISTÊNCIA. SANÇÃO FIXADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS
LEGAIS DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Comprovada e efetiva participação dos réus na empreitada criminosa a simples alegação
de absolvição por insuficiência de provas, não é bastante para implodir a carga probatória colhida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para as declarações da vítima e demais
testemunhas, em especial quando se mostram em harmonia com as outras provas anexadas ao caderno
processual, confirmado os elementos indiciários produzidos na fase de inquérito policial; 2. Descabe falar-
se em nulidades das dosimetrias por falta de fundamentação quando o juízo sentenciante observou os
critérios legais a quando da análise do art. 59 do CP, bem como, quando agravou a pena na segunda fase
e de igual forma ao aplicar a causa de aumento do concurso de agentes, na terceira e última fase,
diferenciando as sanções aplicadas, observando, assim, o princípio constitucional da individualização da
pena. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 206305 COMARCA: null DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 0 5 4 4 6 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAIRTON MARQUES CARNEIRO CÂMARA: 3ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Insanidade Mental do Acusado em:  REQUERENTE:OTACILIO JOSE
QUEIROZ GONCALVES Representante(s):  OAB 13052 - OMAR ADAMIL COSTA SARE (ADVOGADO)  
REQUERIDO:JUSTIÇA PÚBLICA EMENTA: . EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL ? DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ? PLEITO DE CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É COMPETÊNCIA DA SEÇÃO
DE DIREITO PENAL ? ART. 30, I DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA ? DESCABIMENTO DE
TRATAMENTO AMBULATORIAL ? INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE ?
AUSÊNCIA DE LAUDO ? INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM TRAMITAÇÃO ? AGRAVO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o réu se encontra no cárcere por mais de
04 anos, não tendo sido realizado o exame pericial, havendo a necessidade de tratamento ambulatorial,
para possível doença mental, a qual não restou comprovada, até o momento. 2. A decisão agravada não
conheceu do pedido, considerando que o pleito referente a concessão de liberdade provisória ou
revogação de prisão preventiva é de competência da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do
Regimento Interno do TJPA, devendo ser levado à apreciação da instância superior por meio de habeas
corpus, verificando, obviamente, quem é a autoridade coatora. 3. Com relação a alegação de necessidade
de tratamento ambulatorial, não existe qualquer comprovação do alegado nos autos, nem mesmo juntada
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pela Defesa, uma vez que os documentos levados ao feito são de datas bem anteriores ao fato apurado
no processo que gerou o presente incidente. 4. Ademais, a defesa alega e justifica seu pleito na
morosidade na realização dos exames, porém sequer apresentou quesitos quando determinado, deixando
o prazo transcorrer in albis, conforme se observa em certidão dos autos. 5. Não se verificam os subsídios
necessários para aplicação de tratamento ambulatorial, o qual somente poderá ser aplicado em caso de
comprovação da inimputabilidade do agravante. Além do que, não existe nos autos qualquer informação
oficial de que o réu esteja apresentando problemas de cunho mental na carceragem em que se encontra.
6. Agravo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado
do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo, nos termos da
fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O
julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. 
 
ACÓRDÃO: 206306 COMARCA: SANTARÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 1 2 5 2 7 0 5 2 0 1 6 8 1 4 0 0 5 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAIRTON MARQUES CARNEIRO CÂMARA: 3ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:KAIO HENRIQUE DA SILVA
CAMPOS Representante(s):  OAB 19567 - IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS (ADVOGADO)  
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS
NEVES EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, CAPUT - ROUBO SIMPLES.
PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DESCLASSIFICATÓRIA
REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PENA DEFINITIVA BEM DOSADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR A preliminar para recorrer em liberdade do apelante, sob a
alegação de ausência dos requisitos da prisão cautelar, destaco a inadequação da via eleita, na medida
em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a
ser julgado pela Seção de Direito Penal. Por tais razões, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida,
já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a
sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução
processual, dando conta da efetiva autoria do apelante Rogério Monteiro Ramos, na prática do crime de
roubo simples (art. 157, caput do CPB) praticado contra a vítima Maria Antônia Mota Campos. A autoria e
materialidade restaram comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e testemunhas que confirmaram
em juízo que o apelante era o agente que praticou o crime em tela, além do auto de reconhecimento de fls.
07 do IPL. Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena,
clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida
como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria e materialidade do crime de
roubo simples encontra-se plenamente comprovada. A tese de insuficiência probatória utilizada pela
defesa está dissociada de qualquer elemento de prova, visto que não conseguiu demonstrar efetivamente
a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado aos
autos. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado
nos autos a materialidade e a autoria do crime do crime de roubo simples. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO. A defesa sustenta a ausência da elementar violência ou grave ameaça na prática do delito
cometido em face de Maria Antônia Mota Campos, o que conduz à desclassificação da infração. A tese,
contudo, não pode prosperar. O crime de roubo difere do furto em virtude do modo de agir do agente, já
que, no roubo, o criminoso age mediante violência, grave ameaça ou com o emprego de qualquer outro
meio que impossibilite a resistência da vítima. No caso dos autos, entendo que o delito capitulado no art.
157, caput, do CP restou caracterizado, vez que a ação delitiva se deu com emprego, ao menos de grave
ameaça, caracterizada pela forma como o réu abordou a vítima, intimidando a com promessa de direta de
malefício, causando-lhe temor. O cerne da questão, então, cinge-se a definir se a conduta do Apelante
pode configurar a grave ameaça caracterizadora do tipo, o que, em caso negativo, conduziria à
desclassificação da conduta para furto. Deveras, o fator de discrímen entre as infrações é, justamente, o
meio utilizado para o desiderato comum - subtração do patrimônio alheio, que, no crime de roubo, exige-se
o emprego de violência ou grave ameaça. Diante disso, sabe-se que a grave ameaça, como espécie de
violência - moral -, pode ser empregada de várias formas, até mesmo por gestos, desde que a intimidação
seja suficiente para assegurar a execução e/ou impunidade do crime. A vítima é uma mulher e por si só
demonstra uma fragilidade evidente diante da abordagem do apelante que fisicamente é bem mais forte
que a vítima que não teve a menor condição de reação. A presença física do apelante e o fato do mesmo

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
699



dizer para a vítima ?não corre? demonstra um mal implícito que poderia acontecer caso a mesma
desobedecesse a ordem emanada pelo apelante. Assim, mantenho a condenação do apelante pela prática
do crime de roubo, devendo ser afastada a tese desclassificatória. DOSIMETRIA DA PENA. O apelante
pediu a redução da pena-base aplicada, todavia, analisando a dosimetria realizada, não há retificação a
ser feita, vez que o magistrado sentenciante observou, de maneira categórica, o sistema trifásico da
reprimenda. Explico. Na 1ª fase da dosimetria o magistrado a quo, valorou corretamente todas as
circunstâncias judiciais devendo ser mantida a pena-base no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. 2ª Fase da Dosimetria. Não foi valorada agravante ou atenuante. 3ª
Fase da Dosimetria. Não foi valorada nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena.
Considerando que o magistrado a quo fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento
de 80 (oitenta) dias-multa e diante da ausência de agravante, atenuante, causa de aumento e de
diminuição resolveu equivocadamente a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa. Com fulcro no principio da non reformatio in pejus fixo a pena definitiva mais
favorável ao réu, devendo permanecer em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta)
dias-multa, nos termos da sentença. REGIME PRISIONAL Considerando a pena definitiva fixada em
desfavor do apelante, mantenho o regime prisional inicial no semiaberto (art. 33, §2º, ?b?, do CPB).
DISPOSITIVO Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO
RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de
Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador -
Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo
Holanda Reis. 
 
ACÓRDÃO: 206307 COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 2 7 8 2 2 0 0 8 8 1 4 0 0 4 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAIRTON MARQUES CARNEIRO CÂMARA: 3ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:ADELSON MENDES DE LIMA
Representante(s):  MARCIO DA SILVA CRUZ (DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTICA:HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA EMENTA: . EMENTA: PENAL ?
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 ? PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL
REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 ?
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA BENESSE INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS ?
CARÊNCIA DO REQUISITO DA NÃO DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA
NO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO DE 2/3 ? Da análise da certidão de fl. 121 dos
presentes autos, constata-se a existência do Proc. nº (0003798-35.2012.8.14.0049), no qual o apelante
figura como réu, em processo de mesma natureza (tráfico de drogas), ou seja, noutros termos, constata-se
que o mesmo se dedica a atividades criminosas reiteradamente. No referido processo, em exame efetuado
no sistema informatizado Libra desta corte, pude verificar que a polícia recebeu denúncia anônima de que
o ora recorrente estaria vendendo drogas, o que fora constatado a quando de diligência, momento em que
tentou empreender fuga. Vê-se, portanto, que o recorrente faz como meio de vida o tráfico de drogas.
Portanto, em atenção ao óbvio, falta-lhe o requisito de não dedicação à atividade criminosa, o que faz
afastar a concessão da presente redutora especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de
Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE TOTAL
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador -
Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo
Holanda Reis. 
 
ACÓRDÃO: 206308 COMARCA: SALINÓPOLIS DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 1 7 6 4 8 0 9 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAIRTON MARQUES CARNEIRO CÂMARA: 3ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:MADSON ALEX SANTANA DA
CONCEICAO Representante(s):  ADONAI OLIVEIRA FARIAS (DEFENSOR)   APELADO:JUSTICA
PUBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:GERALDO DE MENDONCA ROCHA EMENTA: . EMENTA:
PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITO DE APLICAÇÃO
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DA REDUTORA ESPECIAL DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 ?
DESCABIMENTO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS NO
TOCANTE AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ? VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR
POLICIAIS ? PRECEDENTE ? MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ? CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS JÁ APLICADA PELO JUÍZO NA
FRAÇÃO DE 1/6 ? FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO QUE CONSTITUI DISCRICIONAIEDADE DO
MAGISTRADO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
DEBILIDADE PROBANTE E NEGATIVA DE AUTORIA E DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA
REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - Restou inconteste nos presentes
autos a autoria e materialidade delitiva do recorrente com relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006,
sobretudo em decorrência do Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos e com base nos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual dos policiais militares, os quais apontam o
apelante como autor do referido crime. As testemunhas de acusação, MANOEL DE SOUSA VIANA FILHO
e JOSÉ RAICELISON SILVA DA ROCHA, policiais militares, foram uníssonos e coesos em narrar,
conforme mídia de fl. 95, que abordaram MANOEL CORREA BORGES, também testemunha de
acusação, o qual havia acabado de comprar droga com o ora recorrente. Narraram que MANOEL
CORREA BORGES os levou até a casa do ora apelante e lá encontraram droga consigo. Portanto, deve-
se manter intacta a condenação do apelante nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343.2006, por
não haver dúvidas, quanto à autoria e materialidade delitivas de sua real participação no referido crime
apurado nos autos. Quanto à aplicação propriamente dita da referida causa especial de diminuição de
pena, tal pedido resta prejudicado, uma vez que o Juízo a aplicou, conforme se depreende da fl. 127,
contudo, o fez no patamar mínimo de 1/6, levando-se em consideração a natureza e quantidade da droga.
Este limite de fração constitui simples faculdade do Juiz, dentro dos limites de discricionariedade
fundamentada, não sendo, portanto, direito subjetivo do réu, nos temos do §4º, do art. 33, da Lei nº
11.343/2006. Por isso, levando-se em conta esta discricionariedade fundamentada, não há que se falar em
aplicação na fração máxima de 2/3. PRECEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal
de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador -
Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo
Holanda Reis. 
 
ACÓRDÃO: 206309 COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 0 1 8 1 0 7 2 0 1 4 8 1 4 0 1 1 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAIRTON MARQUES CARNEIRO CÂMARA: 3ª
TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:MARIA IZABEL DA SILVA
SANTOS Representante(s):  URSULA DINI MASCARENHAS (DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA
PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES EMENTA: .
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART 33 DA LEI DE DROGAS ? PLEITO DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ?CONSTATAÇÃO DE TOTAL REGULARIDADE DOS
VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
FIRMADOS NEGATIVAMENTE NA SENTENÇA ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE ? AUTORIZAÇÃO DE
EXASPERAÇÃ DA PENA-BASE ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA ? PENA DE MULTA
PROPORCIONALMENTE OPERADA ? NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E DA
PENA DE MULTA ? Pleiteia a defesa do apelante a reforma da dosimetria de pena realizada pelo Juízo a
quo, de modo a se reduzir a pena-base aplicada em razão da má-valoração pelo Juízo sentenciante de
arestos judiciais. Analisando o édito condenatório de fls. 176/186, vislumbra-se que o Juízo sentenciante
valorou de modo negativo as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das
consequências do crime, expondo, elementos concretos, sem quaisquer abstrações ou generalidades, o
que justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Nesse sentido é o teor da Súmula nº 23
desta Corte. Destaque-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir,
na dosagem da pena, o quantum que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as
finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita, tendo
estabelecido a basilar no patamar de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 875
(oitocentos e setenta e cinco). Assim, deve ser mantida a pena base imposta pelo Juízo irretocável. Nas
demais fases nada há o que se considerar, pelo que se entende regular e justa a pena final e concreta de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e
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oitenta e três) dias-multa com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época dos fatos (reduzida na terceira fase em 1/3 por incidência da redutora especial inserta no art. 33,
§4º, da Lei de drogas). Quanto à pena de multa, também não há o que se reformar, posto que operada de
acordo com o critério trifásico, dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, não
houve demonstração cabal de hipossuficiência da apelante nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste
Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor
Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo
Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. 
 
ACÓRDÃO: 206310 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 6 9 4 1 2 8 2 0 0 8 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª  TURMA DE DIREITO PENAL Ação:  Apelação Cr imina l  em:  
APELANTE:ALEXANDRE GONCALVES ANDRADE Representante(s):  DIOGO COSTA ARANTES
(DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:RICARDO
ALBUQUERQUE DA SILVA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, I e II DO CPB -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO. TOTAL IMPROVIMENTO. 1. Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base se
encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma
deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.
2. Redução da causa de aumento da pena em o seu mínimo legal: Quanto a existência da causa de
aumento previstas no artigo 157, § 2º, I e II, o magistrado aumentou em 2/5, pelo concurso de pessoas e
uso de arma de fogo, considerando que o acusado planejou e executou o delito, juntamente com outro
acusado, com emprego de violência e ameaça exercida com de arma de fogo. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado
do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO LHE DAR
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -
Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques
Carneiro. Belém, 11 de julho de 2019. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora 
 
ACÓRDÃO: 206311 COMARCA: IGARAPÉ-MIRI DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 3 3 8 5 9 8 2 0 1 5 8 1 4 0 0 2 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª  TURMA DE DIREITO PENAL Ação:  Apelação Cr imina l  em:  
APELANTE:LUCIVALDO MIRANDA PORTUGAL Representante(s):  DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA
SILVA (DEFENSOR)   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL APELADO:A
JUSTICA PUBLICA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ?
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 ? IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE ?
IMPROCEDÊNCIA - ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA ? PROVIMENTO
- SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? PLEITO
IMPROVIDO. 1. Absolvição ante a insuficiência probatória: A materialidade do delito restou demonstrada
pelo Auto de apresentação e Apreensão de objeto (fls. 22), pelo Laudo de exame provisório de
constatação, à 23 e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fl. 08). A autoria, por sua vez, restou comprovada
pelas provas orais colhidas em juízo; 2. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: No presente
caso, que a forma como foi encontrada a droga (em trouxinhas), e a sua quantidade levam a concluir que
o apelante comercializava substancia entorpecente. Dessa feita, não há como desclassificar a sua conduta
para o uso de substancia entorpecente; 3. Redução da pena-base: A fixação da pena-base se encontra
nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser
reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis; 4. Alteração
do regime de cumprimento inicial de pena - PROVIMENTO: No presente caso, o apelante foi condenado à
pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 550 dias-multa, portanto, de acordo com o artigo
33, §2º, ?b? do CP, a aplicação do regime semiaberto seria a mais adequada para o presente caso; 5.
Substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito: Em relação ao pedido de substituição
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de pena, não merece prosperar, vez que o apelante não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do
CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito
Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma.
Desembargadora Relatora. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. Belém, 11 de
julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora 
 
ACÓRDÃO: 206312 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 5 1 6 6 8 8 2 2 0 1 5 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª  TURMA DE DIREITO PENAL Ação:  Apelação Cr imina l  em:  
APELADO/APELANTE:FABIO ALVES FERREIRA Representante(s):  DIOGO COSTA ARANTES
(DEFENSOR)   APELANTE/APELADO:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL Representante(s):  MARCELO
BATISTA GONCALVES (PROMOTOR(A))   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:HEZEDEQUIAS MESQUITA
DA COSTA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO ? ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART, 307, DO
CPB. ? RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º, I
DO CP COM O RESPECTIVO AUMENTO DE PENA: PLEITO PROVIDO ? RAZÕES DA DEFESA:
ABSOLVIÇÃO REFERENTE AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS E
PELA ATIPICIDADE PENAL ? PLEITO IMPROVIDO. 1. Razões do ministério público: Reconhecimento da
majorante do art. 157, §2º, I do CP com o respectivo aumento de pena: Mantenho na integra a
jurisprudência deste Tribunal acerca da prescindibilidade da perícia na arma de fogo utilizada para o
cometimento de roubo, quando seu uso puder ser demonstrado por outros meios de prova, aplico a causa
de aumento por ambas na ½ (metade) sobre a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, resultando como
definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantenho os 160 dias-multa e o regime
prisional semiaberto. 2. Razões da defesa: Absolvição referente ao crime de falsa identidade, por
inexistência de provas e pela atipicidade penal: Verifica-se que a conduta do apelante se adequa
perfeitamente à descrição do tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal, porque o crime de falsa
identidade possui natureza formal, prescindindo de resultado, consistente em vantagem para si ou para
outrem ou prejuízo alheio, para a consumação. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
PROVIDO QUANTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO PARA DEFESA.
UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado
do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER OS RECURSOS E QUANTO À APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO E AO RECURSO DE APELAÇÃO DA
DEFESA PELO IMPROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora
Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Sessão presidida pelo Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 11 de julho de 2019. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA
DOS SANTOS Relatora 
 
ACÓRDÃO: 206313 COMARCA: ANANINDEUA DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 6 4 5 6 0 4 4 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª  TURMA DE DIREITO PENAL Ação:  Apelação Cr imina l  em:  
APELANTE:OSVALDO FERNANDES DE BRITO Representante(s):  OAB 7013 - EVANDRO FARIAS
LOPES (ADVOGADO)   APELANTE:ADEVALDO FERNANDES DE BRITO Representante(s):  OAB 7013 -
EVANDRO FARIAS LOPES (ADVOGADO)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE
JUSTICA:HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO ? ARTIGO 157, §2º,
I E II, do CPB C/C ART. 244-B DO ECA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TOTAL
IMPROVIMENTO. 1. Absolvição por insuficiência probatória: vastos são os elementos de prova a
demonstrar a autoria do crime de roubo imputado aos recorrentes, verificando-se, assim, a completa
harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo a palavra da vítima em juízo, eis
que uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -
Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques
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Carneiro. Belém, 11 de julho de 2019. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora 
 
ACÓRDÃO: 206314 COMARCA: ANANINDEUA DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 1 0 7 6 1 2 8 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:IGOR
MOREIRA MARTINS Representante(s):  LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS (DEFENSOR)  
APELANTE:HARTHUR FERNANDES SILVA DE LIMA Representante(s):  OAB 1983 - RUBENS
NASCIMENTO MOTA (ADVOGADO)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE
JUSTICA:CLAUDIO BEZERRA DE MELO EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO ? ARTIGO 157, §3º, DO
CPB ?APELANTE HARTHUR: PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA ? REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO.
APELANTE IGOR: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO. AMBOS OS
APELANTES: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - TOTAL IMPROVIMENTO. 1. Apelante Harthur.
Preliminar. Nulidade do processo por Cerceamento de Defesa: Verifica-se que a regular citação do mesmo
se encontra acostada às fls. 08, bem como consta às fls. 21/23 a apresentação da resposta à acusação,
portando não sustentando a tese alegada para fundamentar tal nulidade. 2. Absolvição por insuficiência
probatória: Verifica-se que as provas que foram produzidas no presente caso mostram-se capazes de
formar um decreto condenatória, quais sejam: Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, pelo Laudo
Necroscópico, à fl. 53 e Certidão de Óbito da vítima, à fl. 09 ? apenso. Do mesmo modo, a autoria restou
comprovada pelos depoimentos testemunhais, em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.
Apelante Igor. Absolvição por insuficiência probatória: Analisando detidamente aos autos, verifica-se que
as provas que foram produzidas no presente caso mostram-se capazes de formar um decreto
condenatória, quais sejam: Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, e pela confissão dos acusados,
pelo Laudo Necroscópico, à fl. 53 e Certidão de Óbito da vítima, à fl. 09 ? apenso. Portanto, a palavra da
vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos, são provas válidas para a condenação dos
apelantes pelo crime tipificado no artigo 157, §3º, do CPB. 4. Redimensionamento da pena-base para
ambos os apelantes: Em que pese o equívoco quanto a valoração da circunstância do comportamento da
vítima, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de 03
circunstâncias judicial, entendo pela manutenção da pena base aplicada, atendendo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e súmula 23 TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado
do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva
Gouveia dos Santos. Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 11 de julho de
2019. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora 
 
ACÓRDÃO: 206315 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 1 3 6 5 8 7 1 2 0 1 2 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 4 3 0 1 8 8 8 8 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELADO:JUSTICA
PUBLICA APELANTE:FLAVIO FERREIRA MACEDO Representante(s):  ROSA ANGELA RAMOS
WENNER (DEFENSOR)   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:LUIZ CESAR TAVARES BIBAS EMENTA: .
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 304 C/C 297 DO CPB ? ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TOTAL IMPROVIMENTO. 1. Absolvição, ante a
atipicidade do crime de uso de documento público falsificado: O entendimento que se firmou na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não está afastada a tipicidade do delito previsto no
art. 304 do Código Penal em razão de a atribuição de falsa identidade originar-se da apresentação de
documento à autoridade policial, quando por ela exigida, não se confundindo o ato com o mero exercício
do direito de defesa. 2. Redimensionamento da pena-base: O apelante não faz jus a à fixação da pena no
mínimo legal, uma vez que a a fixação da pena-base foi dentro do princípio da proporcionalidade, tendo
em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas
as circunstâncias judiciais são favoráveis. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento, consoante fundamentação exposta no voto da
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Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. A
Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 11 de julho de 2019. Desa. MARIA DE
NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora 
 
ACÓRDÃO: 206316 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 3 6 2 6 2 5 2 0 1 2 8 1 4 0 2 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:ELENICE
GRACIANE BARBOSA COUTINHO Representante(s):  BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
(DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:HEZEDEQUIAS
MESQUITA DA COSTA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ?
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 ?
IMPROCEDÊNCIA ? RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? PROVIMENTO -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ? IMPROCEDÊNCIA. 1. Absolvição por
insuficiência de provas: A materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico (fls. 24/25),
que declarou o resultado da droga apreendida, bem como a autoria se encontra presente nos depoimentos
dos policiais que participaram a prisão e confissão espontânea da apelante; 2. Redução da pena-base ao
mínimo legal: o entendimento jurisprudencial pacifico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só
se justifica se todas as circunstancias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente
caso; 3. Aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/09 no patamar de 2/3:
Para a fixação do quantum de diminuição, o magistrado possui discricionariedade, não havendo valor
exato a ser aplicado, devendo apenas respeitar o limite mínimo e máximo previsto; 4. Reconhecimento da
confissão espontânea: A confissão extrajudicial da apelante, foi efetivamente utilizada como elemento de
convencimento pelo magistrado, às fls. 75, assim, sendo legitimo beneficiar-se da diminuição da pena
resultante da incidência do art. 65, III, d, do CPB; 5. Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito: Resta incabível tal pedido, a teor do que estabelece o art. 44, I, do CPB, porquanto a
pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores
que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, em consonância com a
fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. A sessão foi presidida pelo Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 11 de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA
GOUVEIA DOS SANTOS Relatora 
 
ACÓRDÃO: 206317 COMARCA: ABAETETUBA DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 2 2 5 1 2 0 1 2 8 1 4 0 0 7 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Recurso em Sentido Estrito em: 
RECORRENTE:EDILSON DE BRITO PANTOJA RECORRENTE:MADSON RUBENS RODRIGUES
BRITO Representante(s):  OAB 6908 - ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES (ADVOGADO)  
RECORRIDO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA DO SOCORRO MARTINS
CARVALHO MENDO EMENTA: . EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2º,
INCISO I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. TOTAL IMPROVIMENTO. Não há que se falar em impronúncia ou absolvição sumária, como
pleiteia a defesa, isto porque, a impronúncia só é aplicada quando o Juízo não se convencendo da
materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação impronunciando o
acusado, nos termos do artigo 414, do CPP, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, quanto ao
instituto de absolvição sumária, de igual modo não merece prosperar, eis que não restou configurado
nenhuma causa elencada nos incisos ao artigo 415, do CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores,
que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de
votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, confirmando a decisão de pronúncia em sua
integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora. A Sessão foi presidida pelo Exmo.
Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém, 11 de julho de 2019. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA
GOUVEIA DOS SANTOS Relatora 
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ACÓRDÃO: 206318 COMARCA: MARABÁ DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 2 6 7 7 6 9 2 0 0 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:MARCOS
ANDRE VALE ALVES Representante(s):  HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA (DEFENSOR)  
APELANTE:CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA Representante(s):  HALLINE KAROL NOCETI
SERVILHA (DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:FRANCISCO
BARBOSA DE OLIVEIRA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO ? ARTIGO 157, §2, I, DO CPB E ART. 16 DA
LEI 10.826/03 ? MARCOS ANDRÉ: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ?
IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO
DE AGENTES - IMPROCEDÊNCIA ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PROVIMENTO.
CLAUDIONOR: DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 16, PARA O ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03 ?
IMPOSSIBILIDADE - ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA ?
PLEITO IMPROVIDO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? PROVIMENTO. Marcus André Vale
Alves: 1. Absolvição por insuficiência probatória: Verifica-se que as provas que foram produzidas no
presente caso mostram-se capazes de formar um decreto condenatória, pois a materialidade se encontra
comprovada pelos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 28 e 31), os quais descrevem a
arma de fogo e munições empregadas no cometimento do crime e a motocicleta subtraída da vítima. Do
mesmo modo, a autoria restou comprovada pelo depoimento da vítima (fls. 70 e 71), a confissão do
apelante (fls. 59/60), em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Afastamento das
majorantes de uso de arma de fogo e concurso de agentes: Restou comprovado a existência da mesma,
bem como a sua utilização no presente delito, uma vez que a arma estava em seu poder e foi usada para
ameaçar a vítima. Portanto, a ausência da perícia do artefato, considerando as outras provas colacionadas
aos autos, não é suficiente para afastar a causa de aumento da pena. Quanto a alegação da Defensoria
Pública, referente ao afastamento da causa de aumento pelo concurso de agentes, resta prejudicada em
virtude de que não houve sentença condenatória neste sentido, apenas reportou-se a qualificadora
prevista no inciso I do artigo 157, §2º do CPB, referente ao uso de arma de fogo. 3. Redimensionamento
da pena-base (PROVIMENTO): Assiste razão ao pleito defensivo, posto que, após analisadas as diretrizes
do artigo 59 do Código Penal (fls. 190/192), constatei que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, assim, a pena base fixada deve ser reformada para que seja reduzida de 04 anos e 09 meses
de reclusão e 45 dias multa para o mínimo legal, de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias
multa. Passando a fixa-la definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte e
três) dias-multa. Claudionor Ferreira da Silva: 4. DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 16, PARA O ARTIGO
12, DA LEI 10.826/03: O juízo monocrático ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal
em comento com base nos depoimentos das testemunhas que foram ouvidas sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa e ratificaram que a arma foi encontrada na imóvel do recorrente, bem como pelo fato de
não existirem circunstâncias que excluam o crime nem isentem o réu de pena, bem como trata-se de delito
de perigo abstrato; 5. Atipicidade da conduta em face da abolitio criminis temporária: Muito embora o prazo
da atipicidade temporária tenha sido prorrogado até o dia 31/12/2008, entretanto só o foi em relação aos
possuidores de arma de uso permitido, hipótese que, não se amolda ao caso em análise. 6.
Redimensionamento da pena-base (PROVIMENTO): Constata-se que inexistem circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, assim, a pena base fixada deve ser reformada para que seja reduzida de 03
anos e 02 meses de reclusão e 45 dias multa para o mínimo legal, de 03 anos de reclusão, além do
pagamento de 10 dias multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Restando a
pena definitiva em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado
do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da
fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva
Gouveia dos Santos. Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 11 de julho de
2019. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora 
 
ACÓRDÃO: 206319 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 1 7 4 4 2 3 2 0 1 5 8 1 4 0 2 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:RAFAEL
PABLO OLIVEIRA DE SOUZA Representante(s):  LUCIANA SILVA RASSY PALACIOS (DEFENSOR)  
APELANTE:MARLON DOS SANTOS BRITO Representante(s):  LUCIANA SILVA RASSY PALACIOS
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(DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:CLAUDIO BEZERRA DE
MELO EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO ? 155, §1º e §4º, INCISO I e IV DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO ?REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE ? IMPROVIMENTO - DESCONSIDERAÇÃO
DAS QUALIFICADORAS E MAJORANTES ? IMPROVIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? PLEITO IMPROVIDO. 1. Redimensionamento da pena-
base: Entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 90 dias-multa, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à
avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destaca-se aqui que a
exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário
do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da
discricionariedade regrada do julgador. 2. Desconsideração das qualificadoras e majorantes: O
afastamento da majorantes não merece reparo, posto que restou comprovado nos autos que os apelantes
agiram em conjunto, tendo ambos atuados para configuração do crime, bem como, é cediço na
jurisprudência do STJ que o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da
qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por
testemunhas, documentos, como ocorrido no presente caso, além, de incidir a majorante prevista no art.
155, §1º, do Código Penal, pois, o delito foi praticado durante o período de repouso noturno, sendo
irrelevante a vítima, bem como o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o patrimônio que,
durante a noite, torna-se mais vulnerável, dada a carência de vigilância. 3. Substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito: À vista da condenação do apelante à pena privativa de liberdade
definitiva de 06 anos e 02 meses, estes não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos por força do óbice constante do inciso I do artigo 44 do código penal, no que
concerne ao quantum da pena aplicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária no
Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima
Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Sessão presidida pelo
Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 15 de julho de 2019. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA
GOUVEIA DOS SANTOS Relator 
 
ACÓRDÃO: 206320 COMARCA: SÃO FRANCISCO DO PARÁ DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019
0 0 : 0 0  P R O C E S S O :  0 0 0 2 0 0 4 6 1 2 0 1 4 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:C. S. S.
F.  Representante(s):  OAB 14431 - DANILO EWERTON COSTA FORTES (ADVOGADO)  OAB 17239 -
RENATO VITOR DA SILVA JORGE (ADVOGADO)  OAB 21063 - MARCOS ODYR LIMA SIQUEIRA
(ADVOGADO)   APELADO:JUSTICA PUBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:SERGIO TIBURCIO
DOS SANTOS SILVA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 217-A DO CPB
?ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Absolvição ante a insuficiência probatória: A decisão do
juízo sentenciante mostra-se segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que
a vítima e os informantes ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial corroboraram para a
elucidação dos fatos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito
Penal, na 12ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em consonância com a
fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. A sessão foi presidida pelo Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 15 de julho de 2019. 
 
ACÓRDÃO: 206321 COMARCA: CASTANHAL DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 1 5 8 0 3 4 2 0 1 5 8 1 4 0 0 1 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:FABRICIO
SILVA DA CRUZ Representante(s):  BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO (DEFENSOR)  
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO ? ARTIGO 157, §2, I, DO CPB E ART. 16 DA LEI 10.826/03 ?
MARCOS ANDRÉ: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE -
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES -
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IMPROCEDÊNCIA ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PROVIMENTO. CLAUDIONOR:
DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 16, PARA O ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03 ? IMPOSSIBILIDADE -
ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA ? PLEITO IMPROVIDO
? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? PROVIMENTO. Marcus André Vale Alves: 1. Absolvição
por insuficiência probatória: Verifica-se que as provas que foram produzidas no presente caso mostram-se
capazes de formar um decreto condenatória, pois a materialidade se encontra comprovada pelos Autos de
Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 28 e 31), os quais descrevem a arma de fogo e munições
empregadas no cometimento do crime e a motocicleta subtraída da vítima. Do mesmo modo, a autoria
restou comprovada pelo depoimento da vítima (fls. 70 e 71), a confissão do apelante (fls. 59/60), em juízo
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Afastamento das majorantes de uso de arma de fogo e
concurso de agentes: Restou comprovado a existência da mesma, bem como a sua utilização no presente
delito, uma vez que a arma estava em seu poder e foi usada para ameaçar a vítima. Portanto, a ausência
da perícia do artefato, considerando as outras provas colacionadas aos autos, não é suficiente para
afastar a causa de aumento da pena. Quanto a alegação da Defensoria Pública, referente ao afastamento
da causa de aumento pelo concurso de agentes, resta prejudicada em virtude de que não houve sentença
condenatória neste sentido, apenas reportou-se a qualificadora prevista no inciso I do artigo 157, §2º do
CPB, referente ao uso de arma de fogo. 3. Redimensionamento da pena-base (PROVIMENTO): Assiste
razão ao pleito defensivo, posto que, após analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal (fls.
190/192), constatei que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, assim, a pena base
fixada deve ser reformada para que seja reduzida de 04 anos e 09 meses de reclusão e 45 dias multa para
o mínimo legal, de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias multa. Passando a fixa-la
definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte e três) dias-multa.
Claudionor Ferreira da Silva: 4. DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 16, PARA O ARTIGO 12, DA LEI
10.826/03: O juízo monocrático ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal em
comento com base nos depoimentos das testemunhas que foram ouvidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa e ratificaram que a arma foi encontrada na imóvel do recorrente, bem como pelo fato de não
existirem circunstâncias que excluam o crime nem isentem o réu de pena, bem como trata-se de delito de
perigo abstrato; 5. Atipicidade da conduta em face da abolitio criminis temporária: Muito embora o prazo da
atipicidade temporária tenha sido prorrogado até o dia 31/12/2008, entretanto só o foi em relação aos
possuidores de arma de uso permitido, hipótese que, não se amolda ao caso em análise. 6.
Redimensionamento da pena-base (PROVIMENTO): Constata-se que inexistem circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, assim, a pena base fixada deve ser reformada para que seja reduzida de 03
anos e 02 meses de reclusão e 45 dias multa para o mínimo legal, de 03 anos de reclusão, além do
pagamento de 10 dias multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Restando a
pena definitiva em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado
do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da
fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva
Gouveia dos Santos. Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 11 de julho de
2019. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora 
 
ACÓRDÃO: 206322 COMARCA: CURUÇÁ DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 3 4 9 2 8 8 2 0 1 4 8 1 4 0 0 1 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:RINA
COSTA DOS SANTOS Representante(s):  LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES (DEFENSOR)  
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO ? ROUBO QUALIFICADO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A fixação da
pena-base foi no limite do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela
norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são
favoráveis. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à
unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do
voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 15 de julho de 2019. Desa. MARIA
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DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relator 
 
ACÓRDÃO: 206323 COMARCA: SOURE DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 0 4 1 7 6 5 2 0 0 6 8 1 4 0 0 5 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:H. O. S. 
Representante(s):  BERNARDO BRITO DE MORAES (DEFENSOR)   APELADO:JUSTICA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO EMENTA: .
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE APELANTE: HAMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO PROCESSO Nº
0000417-65.2006.8.14.0059 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 214 C/C ART. 224, ?A?, AMBOS
DO CPB ? PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA ? REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Preliminar de Nulidade ante a Inépcia da Denúncia: todos os requisitos
arrolados se encontram atendidos na peça vestibular ofertada pelo Ministério Público de 1º grau,
notadamente no tocante à narrativa do fato criminoso e suas circunstancias e a qualificação do acusado,
com a pertinente individualização da conduta. 2. Absolvição ante a insuficiência probatória: A decisão do
juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que a
vítima e as testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial corroboraram para a
elucidação dos fatos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito
Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em consonância com a
fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. A sessão foi presidida pelo Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 15 de de julho de 2019. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ
SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora 
 
ACÓRDÃO: 206324 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 1 9 6 3 4 2 5 2 0 1 3 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:JOSE
DIEGO ROSA DA CUNHA Representante(s):   JULIO DE MASI AGUIAR (DEFENSOR)  
APELADO:JUSTIÇA PUBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA: . APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. 1. REDUÇÃO DA PENA- BASE PARA O
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. A existência de vetores negativos permitem a elevação da pena-
base acima do mínimo legal nos termos da súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME
DE CORRUPÇÃO DE MENORES. A pena definitiva foi fixada em 01 ano de reclusão sendo que o referido
prazo prescreve em 04 anos conforme art. 109, V, do CPB, tendo decorrido lapso superior entre a
sentença condenatória (24/11/2014) até a presente data. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206325 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 0 3 1 6 2 2 2 0 1 4 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:ANTONIO
PAULO MORAES DOS SANTOS Representante(s):  FELICIA MARQUES FIUZA NUNES (DEFENSOR)  
APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA: . APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 147, CPB ? 1. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRESTENSÃO PUNITIVA. IMPROCEDENCIA. O apelante foi condenado em 04 meses de detenção e 20
dias-multa o referido prazo prescreve em 03 anos conforme art. 109, VI do CP, os fatos ocorreram em 11
de agosto de 2012 , a denúncia foi recebida em 14 de março de 2014 e a sentença condenatória datada
de 25 de novembro de 2016, tendo transcorrido prazo inferior a 03 anos entre os marcos interruptivos, não
havendo o que se falar em prescrição. 2.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ?
IMPROVIMENTO. Existência de provas de autoria e materialidade suficientes a embasar a condenação,
em especial os depoimentos das vítimas que tem especial relevo em crimes cometidos em ambiente
doméstico. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DO DECRETO LEI
3.688/41. IMPOSSIBILIDADE. A conduta perpetrada pelo apelante se molda perfeitamente ao crime de
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ameaça haja vista o dolo do apelante pois agiu de maneira livre e voluntária ao ameaçar as vítimas. 4.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. A presença de uma única circunstancia judicial desfavorável
permite a elevação da pena-base acima do mínimo nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de
Justiça, estando o quantum aplicado proporcional à conduta do apelante. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO? DECISÃO UNÂNIME. 
 
ACÓRDÃO: 206326 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 2 7 8 0 7 3 8 2 0 1 3 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:ADRIANO
OLIVEIRA DUARTE Representante(s):  BRUNO SILVA NUNES DE MORAES (DEFENSOR)  
APELADO:JUSTICA PUBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA DO SOCORRO MARTINS
CARVALHO MENDO EMENTA: . APELAÇÃO PENAL. ART. 16, § ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/03.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO ? 1. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. A materialidade delitiva se encontra comprovada pelo
Auto de Apreensão e Apresentação da arma de fogo (fls.20 apenso), bem como pelo Laudo de Balística
(fls. 37) onde atesta a potencialidade lesiva da arma apreendida. A autoria de igual forma resta
consubstanciada pela declaração do policial condutor que efetuou a diligencia, confirmando a apreensão
da arma de fogo. Dessa forma, materialidade e autoria devidamente comprovadas, razão pela qual resta
inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PREVISTO NO ART. 14, DA LEI 10.826/03. IMPROVIMENTO. O
laudo de perícia balística aduz que a arma está com o número de série desbastado por força mecânica,
enquadrando-se no art. 16 § único, I, da Lei 10.826/03 por ser tipo autônomo, pouco importando se é de
calibre de uso permitido ou restrito, razão pela qual, é o art. 16 da Lei 10.826/03 que deve incidir. 3.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. A pena-base já encontra-se fixada no mínimo legal, em 03 anos
de reclusão, sendo inviável a fixação aquém do mínimo nos termos da Sumula 231 do STJ 4.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. O juízo a quo substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
(prestação de serviços a comunidade e limitação do fim de semana), não havendo o que se falar em
substituição de pena. RECONHEÇO DE OFFICIO O ERRO MATERIAL COMETIDO NA SENTENÇA,
RETIFICANDO O TIPO PENAL PARA O ART. 16, § ÚNICO, INCISO I, DO CPB. CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO. 
 
ACÓRDÃO: 206327 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 1 9 4 7 1 2 2 0 0 5 8 1 4 0 2 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 4 3 0 2 4 0 0 7 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELADO:JUSTICA
PUBLICA APELANTE:GLEIQUE SOUZA SILVA Representante(s):  OAB 16915 - FABRICIO BARRETO
NASCIMENTO (ADVOGADO)  OAB 16915 - FABRICIO BARRETO NASCIMENTO (ADVOGADO)  
APELANTE:RAIMUNDO ROSENDO FREITAS MELO Representante(s):  OAB 7562 - JAIME CARNEIRO
COSTA (ADVOGADO)  OAB 14426 - JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETO (ADVOGADO)  OAB 16915 -
FABRICIO BARRETO NASCIMENTO (ADVOGADO)  OAB 17496 - MERCELINDA MOTA RÊGO
(ADVOGADO)  OAB 18760 - JOLINDA PRATA VASCONCELOS (ADVOGADO)  OAB 7562 - JAIME
CARNEIRO COSTA (ADVOGADO)  OAB 14426 - JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETO (ADVOGADO)  OAB
16915 - FABRICIO BARRETO NASCIMENTO (ADVOGADO)  OAB 17496 - MERCELINDA MOTA RÊGO
(ADVOGADO)  OAB 18760 - JOLINDA PRATA VASCONCELOS (ADVOGADO)   APELANTE:ROMULO
FERREIRA PINHEIRO Representante(s):  OAB 6266 - ALCINDO VOGADO NETO (ADVOGADO)  OAB
13372 - ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA (ADVOGADO)  OAB 7985 - ROSANE BAGLIOLI
DAMMSKI (ADVOGADO)  OAB 13998 - ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (ADVOGADO)  OAB 6266 -
ALCINDO VOGADO NETO (ADVOGADO)  OAB 13372 - ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA
(ADVOGADO)  OAB 7985 - ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI (ADVOGADO)  OAB 13998 - ARLINDO DE
JESUS SILVA COSTA (ADVOGADO)   APELANTE:ESEQUIEL GUIMARAES DOS SANTOS
Representante(s):  OAB 8482 - CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA REIS VASQUEZ (ADVOGADO)  OAB
8482 - CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA REIS VASQUEZ (ADVOGADO)   PROCURADOR(A) DE
JUSTICA:DULCELINDA LOBATO PANTOJA EMENTA: . APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 1º, INCISO II C/C
§4º DA LEI 9.455/97. APELANTE GLEIQUE SOUZA SILVA PUGNA 1. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIENCIA DE PROVAS - CONDENAÇÃO BASEADA SOMENTE EM PROVAS COLHIDAS NA
FASE INQUISITIVA. IMPROCEDENCIA. Os depoimentos prestados em sede judicial corroboraram com a
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declaração da vitima realizada na fase inquisitiva, sendo assente o entendimento do STJ que as provas
produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo
conjunto probatório colhido sob o contraditório. Não havendo o que se falar em absolvição por insuficiência
probatória quando comprovados a materialidade e autoria delitiva pelas provas constantes nos autos. 2)
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS
APELANTES ROMULO FERREIRA PINHEIRO, RAIMUNDO ROSENDO FREITAS MELO e EZEQUIEL
GUIMARÃES DOS SANTOS. A pena definitiva dos recorrentes foi fixada em 04 anos de reclusão,
prescrevendo em 08 anos conforme art. 109, IV do CPB, tendo decorrido prazo superior entre a data do
fato e o recebimento da denúncia. .RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206328 COMARCA: MARITUBA DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 5 2 5 1 6 9 0 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Ação: Apelação Criminal em:  APELANTE:MAICON
SILVA DE OLIVEIRA Representante(s):  RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA (DEFENSOR)  
APELADO:JUSTICA PUBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:DULCELINDA LOBATO PANTOJA
EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB ? REVOGAÇÃO DA CUSTODIA
CAUTELAR. NÃO CONHECIDO. Por inadequação da via eleita, nos termos dos julgados deste Egrégio
Tribunal. Ademais, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, não se evidencia nenhuma ilegalidade
manifesta para revogar a sua custódia neste recurso, vez que após a sentença condenatória foi
determinada a expedição da Guia de Recolhimento provisória com a observância do regime menos
gravoso aplicado (semiaberto), conforme se verifica na Guia às fls. 65/66. PRELIMINAR DE INEPCIA DA
DENÚNCIA. REJEITADA. Além da discussão mostrar-se prejudicada com o édito condenatório, verifica-se
que a peça acusatória preenche os requisitos legais, nos termos do voto. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria devidamente demonstrada
pelos elementos probatórios constantes dos autos. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
INCABÍVEL. Devidamente demonstrada que a violência e grave ameaça foram exercida com emprego de
arma branca (faca), satisfazendo os elementos do tipo penal incriminador do crime de roubo. EXCLUSÃO
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a
apreensão e pericia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios
de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius - Lei n. 13.654/2018, que excluiu das
qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva
restará em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, permanecendo
inalterado o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ?b? do CPB. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206329 COMARCA: SALINÓPOLIS DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 1 2 0 7 9 8 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª  TURMA DE DIREITO PENAL Ação:  Apelação Cr imina l  em:  
APELANTE:DOMINGO RUFINO SANTA ROSA Representante(s):  ADONAI OLIVEIRA FARIAS
(DEFENSOR)   APELANTE:ERICK FONSECA DE JESUS Representante(s):  ADONAI OLIVEIRA FARIAS
(DEFENSOR)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:LUIZ CESAR TAVARES
BIBAS EMENTA: . EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ADUZ QUE
O ACORDÃO EMBARGADO É OMISSO QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA E A POSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. Não se evidencia qualquer omissão no
julgado, vez que as razões trazidas pelos recorrentes, de que a condenação foi baseada exclusivamente
no depoimento dos policiais e pedido de absolvição pela não realização do exame pericial na arma foram
devidamente enfrentadas e julgadas improcedentes, sendo improvido o recurso. Objetiva o embargante a
modificação do julgado para a análise de novas matérias não constantes nas razões impostas. Ademais
não se vislumbra na sentença recorrida nenhuma teratologia ou ilegalidade manifesta para o
reconhecimento de oficio. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206330 COMARCA: CURRALINHO DATA DE JULGAMENTO: 11/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 2 7 1 8 2 0 1 3 8 1 4 0 0 8 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS
SANTOS CÂMARA: 3ª  TURMA DE DIREITO PENAL Ação:  Apelação Cr imina l  em:  
APELANTE:GENESSIAS BRABO DA COSTA Representante(s):  OAB 7533 - SEVERA ROMANA MAIA
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DE FREITAS (ADVOGADO)   APELADO:JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR(A) DE JUSTICA:GERALDO
DE MENDONCA ROCHA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB C/C O
ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 ? REQUER RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO.
IMPROCEDENCIA. Pelo que se evidencia nos autos o recorrente teve ativa participação na empreitada
criminosa, não fazendo jus a redução pretendida ? REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA.
Vetores negativos vislumbrados que justificam o quantum aplicado e proporcional ao caso concreto.
IMPROVIMENTO DO RECURSO NAS RAZÕES RECURSAIS. DE OFICIO RECONHECIDA A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE
MENOR. UNANIMIDADE. 
 
ACÓRDÃO: 206331 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 24/06/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 5 1 0 8 0 8 9 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 4 3 0 2 7 7 1 6 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
CÂMARA: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO Ação: Apelação Cível em:  APELADO:ALESSANDRA LIMA
DOS SANTOS Representante(s):  OAB 14268 - ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS (ADVOGADO)  OAB
14268 - ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS (ADVOGADO)   APELANTE:CAIXA DE PREVIDENCIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI Representante(s):  OAB 14371 - MIZZI GOMES
GEDEON (ADVOGADO)   EMENTA: . RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA AFASTAR O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA
FORMA DO ART. 485, INCISO, VI DO NCPC. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO
EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. O CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO NÃO CONSTITUI TÍTULO
HÁBIL A APARELHAR PROCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA.
INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 233 E 247 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O
contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado
dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo
de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. 2.Entendimento sumulado
através do teor das Súmulas 233 (?O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato
da conta-corrente, não é título executivo?) e 247 (?O contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação
monitória?) do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Unânime. 
 
ACÓRDÃO: 206332 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 2 4 8 0 4 8 4 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
CÂMARA: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:JOAO LAMEIRA
GAMA FILHO Representante(s):  OAB 18004 - HAROLDO SOARES DA COSTA (ADVOGADO)  OAB
15650 - KENIA SOARES DA COSTA (ADVOGADO)   APELADO:BANCO VOLKSWAGEN SA EMENTA: .
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
BANCÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
INADMISSÍVEL. O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o
recorrente traz debate totalmente estranho a decisão hostilizada, de modo que o não conhecimento do
recurso é medida que se impõe. Na hipótese o decisum monocrático negou provimento ao recurso de
apelação por não restar evidenciada a abusividade contratual, enquanto que o agravo interno ora
manejado busca a reforma de agravo de instrumento que manteve o indeferimento de medida liminar para
depósito de parcela incontroversa e exclusão do nome do Serasa. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. 
 
ACÓRDÃO: 206333 COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 7 7 2 9 2 0 1 2 8 1 4 0 1 2 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
CÂMARA: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO Ação: Apelação Cível em:  APELADO:MARIA CIONE
ALEXANDRINA MENDES Representante(s):  OAB 11207 - DENIS DA SILVA FARIAS (ADVOGADO) 
OAB 14371 - KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS (ADVOGADO)  OAB 22538 - PAMELA
APARECIDA WOLFF (ADVOGADO)   APELANTE:ALDENIR DA C A OLIVEIRA Representante(s):  OAB
4533 - LUIZ GUILHERME CONCEICAO DE ALMEIDA (ADVOGADO)   APELANTE:ADEMIR FONSECA
DE O FILHO APELANTE:JORGE DANIEL DE S SILVA APELANTE:FRANCISCO DE ASSIS N SOUZA
APELANTE:FERNANDO SOARES VIEIRA APELANTE:SABASTIAO L OLIVEIRA NETO
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APELANTE:ROBSON ROBERTO DA SILVA APELANTE:JOSE LUIS DE LIMA SILVA APELANTE:JOSE
FRANCIVAR NUNES APELANTE:MARIA DO SOCORRO SALDANHA APELANTE:FERNANDO SOARES
VIEIRA APELANTE:LUIS MARIA C DE OLIVEIRA Representante(s):  OAB 6007 - MANASSES ALVES DA
ROCHA (ADVOGADO)   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MANOEL SANTINO DO NASCIMENTO
EMENTA: . APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR
HORA CERTA. VALIDADE. CERTIDÃO COM FÉ PÚBLICA. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL NÃO
CONFIGURADA. LIMITE EXTRAPOLADO. OFENSA À HONRA E À REPUTAÇÃO DA AUTORA POR
FATOS NÃO COMPROVADOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. O mandato eletivo confere ao parlamentar prerrogativas, imunidades e
inviolabilidades no exercício do mandato. No presente caso, os réus extrapolaram os limites de sua
atuação enquanto vereadores. Imunidade afastada. Conclui-se das provas dos autos que no exercício do
munus público, os réus excederam a função parlamentar ao imputar crimes e ofensas de cunhos pessoal à
pessoa da autos, atingindo a honra subjetiva da mesma. Configuração do dever de indenizar. Sentença
Mantida. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS 
 
ACÓRDÃO: 206334 COMARCA: CAPANEMA DATA DE JULGAMENTO: 05/06/2017 00:00 PROCESSO:
0 0 0 2 9 3 1 1 9 2 0 1 3 8 1 4 0 0 1 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA
JUNIOR CÂMARA: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:IRACY
GERVAZIO SALES Representante(s):  OAB 16623-B - ROSANGELA LAZZARIN (DEFENSOR)  
APELADO:BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Representante(s):  OAB 76696 - FELIPE GAZOLA
VIEIRA MARQUES (ADVOGADO)   PROCURADOR(A):RAIMUNDO DE MENDONCA RIBEIRO ALVES
EMENTA: . EMENTA. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DA PROVA
REQUERIDA PELA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROLAÇÃO PREMATURA QUE
CONFIGURA ERROR IN PROCEDENDO. NECESSÁRIO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO,
PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA, COM A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA AUTORA E NÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA
ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 206335 COMARCA: null DATA DE JULGAMENTO: 04/06/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 1 3 0 6 4 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEA OLIVEIRA TAVARES CÂMARA: 2ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO Ação: Agravo de Instrumento em:  AGRAVANTE:PARKWAY SHOPPING
CENTER SA Representante(s):  OAB 13304 - ARETHA NOBRE COSTA (ADVOGADO)  OAB 11260 -
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (ADVOGADO)  OAB 9232 - ARLEN PINTO
MOREIRA (ADVOGADO)   AGRAVADO:LUIZ FELIPE DE FRANCA Representante(s):  OAB 19399 -
ANDERSON COSTA MARTINEZ (ADVOGADO)  OAB 19955 - EMAYRA LIMA LEITE (ADVOGADO)  
AGRAVADO:ABREU E FRANCA LTDA EPP EMENTA: . EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS. PEDIDO
INCINDENTAL DE TUTELA ANTECIPADA FEITO PELO DEMANDADO PARA RETIRADA DO NOME
DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DISCUSSÃO DE CLAUSULA E VALORES
CONTRATUAIS. CONCESSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE
AFERIDA. RECONSIDERAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA TUTELA
ANTECIPATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Reconhecimento de reconsideração da decisão monocrática tendo em vista a tempestividade aferida do
recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante. Análise do mérito recursal autorizada. 2.
Nos termos do art. 300 do Código Processualista Civil atualmente em vigor, é possível a concessão de
tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, desde que se demonstre nos autos do processo a
probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, a
discussão envolve questionamentos quanto ao atraso na entrega das obras do empreendimento (shopping
center) que teria ocasionado a rescisão contratual e os valores a serem pagos entre as partes. 4. Decerto
que a análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria alegada pelas partes está reservada ao
juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de
convicção necessários. De mais a mais, a polêmica judicial acerca da decisão que determina a agravante
que se abstenha de enviar o nome do agravado aos órgãos de proteção ao crédito não acarreta maiores
prejuízos ao credor, até o deslinde da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade 
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ACÓRDÃO: 206336 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 1 6 7 8 9 5 9 2 0 0 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 2 3 0 0 0 2 0 1 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s):  VERA LUCIA F. DE ARAUJO - PROC. MUNICIPAL (ADVOGADO)   APELADO:IDALIA
PAIXAO SALDANHA EMENTA: . EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- o cerne da questão recursal gira em torno de verificar se
houve prescrição do exercício de crédito nos anos de 1998, 1999, 2000. Prescrição Originária II- O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, fixou a tese
de que ?(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano ? IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu?. III- Ficou estabelecido que o termo inicial para contagem da
prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a fluir somente após o
vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento
no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). IV- O Superior Tribunal
de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para
pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se
como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única, surgindo, a partir
desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. V- No caso vertente, segundo este
entendimento, por qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se a ocorrência da prescrição quanto
ao exercício de 1998 antes mesmo do ajuizamento da ação, visto que o termo inicial do prazo prescricional
relativamente ao exercício de 1998 (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da 2° cota única,
segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria 06/03/1998, e, a partir de então, é contado o prazo de
cinco anos do art. 174, do CTN, o que conduz ao entendimento de que o Município-exequente teria até
06/03/2003 para propor execução fiscal. VI- Sendo assim, no momento da propositura da ação de
execução fiscal em 07/08/2003, o crédito tributário relativo ao exercício de 1998 já havia sido alcançado
pela prescrição. Entretanto, o mesmo caminho não pode se seguido em relação aos exercícios de 1999 e
2000, visto que não transcorreu o prazo quinquenal para o agravante ajuizar ação. Prescrição
Intercorrente VII- Sobre o tema, Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.
1.268.324/PA, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que ?o representante da Fazenda Pública Municipal em sede de execução fiscal e
respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art.
25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão
pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial
ou carta registrada?. VIII- Destarte, inexistindo intimação da Fazenda Pública, como no presente caso, não
há como ver reconhecida a prescrição intercorrente. IX- Recurso conhecido e parcialmente provido, para
alterar o acórdão recorrido, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência
prescricional dos exercícios financeiros dos anos de 1999 e 2000. No entanto, mantenho a decretação da
prescrição relativa ao ano de 1998, nos termos do art. 174, do CTN, extinguindo-se a execução fiscal
parcialmente quanto a ele, nos termos da fundamentação lançada. 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Ação: Agravo de Instrumento em:  AGRAVADO:ANTONIO LOPES
DOS SANTOS AGRAVANTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  DANIEL COUTINHO DA
SILVEIRA - PROC. MUNIC. (ADVOGADO)   EMENTA: . EMENTA: EMENTA: ADEQUAÇÃO DE
JULGAMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS N. 1.641.011/PA E 1.658.517/PA.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL É O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. EXCLUIDO O EXERCÍCIO
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PRESCRITO, REMANESCE A EXIGIBILIDADE PARCIAL DO VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA, SEM
NECESSIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA - CRÉDITO QUE PODE SER
DETERMINADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES STJ. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. I- Extrai-se que o cerne da questão
recursal gira em torno de verificar se houve prescrição originária dos exercícios de 2004 a 2006, referente
a cobrança do IPTU. Bem como sobre a necessidade, ou não, de substituição da CDA no caso de crédito
prescrito. II- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e
1.658.517/PA, fixou a tese de que ?(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano ? IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento
da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem
da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu?. III- Ficou estabelecido que o termo inicial para
contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a fluir somente
após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento
voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde
o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). IV- O
Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas
diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto
diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota
única, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. V- apesar do
fato de que o juízo de primeiro grau tenha fundamentado sua decisão considerando o início do prazo
prescricional diverso do que foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça, o resultado continua o mesmo,
pois no momento da propositura da ação de execução fiscal em 12/07/2011, o crédito tributário relativo
aos exercícios de 2004 a 2006 já havia sido alcançado pela prescrição, devendo o feito prosseguir apenas
com relação aos demais exercícios. VI- Com relação à determinação de emenda ou substituição da CDA,
o STJ também já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, acerca da desnecessidade de
substituição ou emenda da CDA, em razão da exclusão de um exercício, quando o valor remanescente
puder ser apurado por simples cálculo aritmético. VII- Ultrapassada a questão da nulidade do ato
constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem
necessidade de emenda ou substituição da CDA no que se refere aos débitos de 2007 e 2008. VIII- Pelo
exposto, modifica-se o aresto primitivo, para: afastar a tese de intempestividade do Agravo de Instrumento,
a fim de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento apenas no que se refere a desnecessidade de
substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa dos exercícios de 2007 e 2008, nos termos da
fundamentação. IX- No entanto, mantenho a decretação da prescrição originária relativa aos exercícios de
2004, 2005 e 2006, nos termos da fundamentação lançada, extinguindo-se a execução fiscal parcialmente
quanto a eles. 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s):  ADRIANA PASSOS FERREIRA - PROC. MUNIC. (ADVOGADO)   APELADO:MARIA
DO CARMO LIMA SILVA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. 1997. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE.
REJEITADA. RESP N°?S 1.641.011/PA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
ORIGINÁRIA PARA COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. I- O Município Apelante recorre da parte da sentença que decretou a prescrição originária
relativa ao exercício de 1997. II- Preliminar de inadequação da Exceção de Pré-executividade como meio
e defesa: No caso concreto, o juiz de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade somente no
que tange ao argumento de prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 1997. Assim, entendo
que a questão é passível de conhecimento de ofício do magistrado e sem necessidade de dilação
probatória. Logo, é cristalino que a Exceção de Pré-Executividade é o instrumento processual adequado.
Preliminar rejeitada. III- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e
1.658.517/PA, fixou a tese de que ?(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano ? IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento
da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem
da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu?. IV- Ficou estabelecido que o termo inicial para
contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a fluir somente
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após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento
voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde
o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). V- O
Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas
diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto
diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota
única, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. VI- No caso
vertente, segundo este entendimento, por qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se a
ocorrência da prescrição quanto ao exercício de 1997 antes mesmo do ajuizamento da ação, visto que o
termo inicial do prazo prescricional relativamente ao exercício de 1997 (dia seguinte à data estipulada para
o vencimento da 2° cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria 06/03/1997, e, a partir de
então, é contado o prazo de cinco anos do art. 174, do CTN, o que conduz ao entendimento de que o
Município-exequente teria até 06/03/2002 para propor execução fiscal. VII- Sendo assim, no momento da
propositura da ação de execução fiscal em 27/11/2002, o crédito tributário relativo ao exercício de 1997 já
havia sido alcançado pela prescrição, devendo o feito prosseguir apenas com relação aos exercícios de
1998, 1999, 2000 e 2001. VIII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Ação: Agravo de Instrumento em:  AGRAVANTE:ESTADO DO PARA
Representante(s):  OAB 5555 - FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA (PROCURADOR(A))  
AGRAVADO:ANDRE RIBEIRO DE CARVALHO Representante(s):  OAB 29.285 - ARIANNA
LACORDIERE LEITE DOS REIS (ADVOGADO)  OAB 38.060 - LEANDRO AUGUSTO ALEIXO
(ADVOGADO)  OAB 40.699 - FERNANDO MAIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)  OAB 35.941 - JOSE
HUMBERTO SILVA JUNIOR (ADVOGADO)   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA DO PERPETUO
SOCORRO VELASCO DOS SANTOS EMENTA: . EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE BOVINOS ENTRE FAZENDAS DO MESMO PROPRIETÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. FATO GERADOR DO ICMS NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA 166 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Primeiramente, é de suma importância
destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou
desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não
são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante
a vedação pelo nosso ordenamento jurídico. 2.Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado
por ANDRÉ RIBEIRO DE CARVALHO, no qual pleiteou o afastamento da cobrança de ICMS nas
transferências de semoventes entre as Fazendas localizadas no Estado do Pará e de Goiás. 3.No caso,
verifica-se que o agravado acostou aos autos documento comprovando ser produtor rural inscrito no
Estado do Pará e no Estado de Goiás (fls. 58 e 59), informando que a sua atividade principal é a criação
de gado bovino para o corte. 4.Não obstante, verifica-se, também, que o agravando juntou aos autos
certidão de Matrícula nº 0237, a qual demonstra ser o proprietário da Fazenda Refúgio (fls. 65/67).
5.Juntou, também, contrato particular de comodato entre o agravado e o espólio de seu pai, Senhor
Marcus Ribeiro de Carvalho, antigo proprietário da Fazenda Santa Fé I que encontra-se no Estado de
Goiás (fls. 71/73) e às fls. (76/79) consta certidão de matrícula nº 12078, a qual demonstra ser o agravado
o inventariante responsável pelo espólio do Senhor Marcus Ribeiro de Carvalho. 6.Desse modo, não há
dúvidas de que o agravado possui a posse das duas Fazendas localizadas nos estados do Pará e de
Goiás. 7.Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra
previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e
distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços
interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior. 8.Sobre o
tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado
pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento
de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de
qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o
contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ. 9.No caso em tela, não há dúvidas de
que o nome do agravado, o sr. André Ribeiro de Carvalho, possui a propriedade da Fazenda Refúgio,
localizada no Estado do Pará, bem como possui a posse da Fazenda Santa Fé I, localizada no Estado de
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Goiás, conforme contrato particular de comodato entre o mesmo e o espólio de seu pai, Senhor Marcus
Ribeiro de Carvalho e consoante certidão de matrícula nº 12078, a qual demonstra ser o agravado o
inventariante responsável pelo espólio de seu pai. 10.Portanto, entendo que não merece reforma a
decisão proferida pelo juízo a quo, a qual determinou que o Estado do Pará se abstenha de exigir ICMS do
agravado, em razão do transporte de semovente entre a ?Fazenda Refúgio?, localizada no Município de
Curianópolis/PA, com destino à Fazenda Santa Fé I, localizada no Município de São Miguel do Araguaia ?
GO. 11.Quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido
objeto da decisão guerreada, sob pena de supressão de instância. 12.Recurso conhecido e improvido.
Decisão mantida em todos os seus termos. 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Ação: Remessa Necessária Cível em:  SENTENCIADO:ESTADO DO
PARA Representante(s):  OAB 7730 - GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (ADVOGADO)  
SENTENCIADO:MARIA IMACULADA DOS SANTOS SOUSA SENTENCIADO:EDIGELSON DE SOUSA
SENTENCIADO:JOSE LEANDRO DE SOUSA SENTENCIADO:EL IETE  DE  SOUSA
SENTENCIADO:ELIANE DE SOUSA SENTENCIADO:ERIALDO DE SOUSA SENTENCIADO:EDIVALDO
DE SOUSA SENTENCIADO:ELINALDO DE SOUSA Representante(s):  OAB 9282 - ROSALICE MARIA
FERNANDES MONTEIRO CAMARA (ADVOGADO)   SENTENCIANTE:JUIZO DE DIREITO DA OITAVA
VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTAREM PROCURADOR(A) DE JUSTICA:MARIA TÉRCIA ÁVILA
BASTOS DOS SANTOS EMENTA: . REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA
DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA
DISCRIMINADA. OFENSA AO ARTIGO 739-A, § 5º DO CPC. CÁLCULOS EFETUADOS DE FORMA
ESCORREITA PELO CONTADOR DO JUÍZO E HOMOLOGADOS PELO JUIZ. CÁLCULOS NÃO
CONTESTADOS PELO EMBARGANTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADO PARA SE
MANIFESTAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ E
STF. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. 1. Na hipótese em julgamento, o embargante limitou-se a alegar, de forma absolutamente
genérica, que houve ?excesso na execução?, sem apresentar planilha de cálculo que especificasse os
índices aplicados no cálculo, não apontando de forma clara, onde houvera o excesso na execução. 2.
Demais disso, não há que se falar em excesso na execução se a planilha apresentada corresponde ao
direito conquistado no processo de conhecimento e discrimina a forma como os cálculos foram feitos pelo
contador do juízo. 3. No caso concreto, em se tratando de matéria de ordem pública e por haver
repercussão geral no RE nº 870.957/SE (TEMA Nº 810) e Recurso Repetitivo REsp. 1.495.146/MG (TEMA
Nº 905), acolho os embargos, para que sejam seguidos os parâmetros definidos nos termos do Tema 810
do STF e Tema 905 do STJ. 4. Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada
apenas para modular os juros e correção monetária a serem aplicados no caso dos autos, nos termos da
fundamentação. 
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EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM Representante(s):  OAB 20329 - DRIELE BASTOS
MENDES (ADVOGADO)   APELADO:JOSE MARIA PEREIRA DAMASCENO Representante(s):  OAB
11054 - EDINETH DE CASTRO PIRES (ADVOGADO)   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:ANTONIO
EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS.
APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- A infração de trânsito consubstanciada no
transporte irregular de passageiros, é considerada de natureza média, apenada somente com multa e,
como medida administrativa, a simples retenção do veículo. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB. II-
Tratando-se de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, a penalidade de apreensão do
veículo, mas simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do
veículo objeto da lide por ausência de amparo legal. III- O STJ firmou entendimento, em julgamento de
recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção de veículo, com liberação sem
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condicionamento ao pagamento da multa e despesas ? Tema 339. VI- Apelo conhecido e improvido.
Decisão Unânime. 
 
ACÓRDÃO: 206342 COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019
0 0 : 0 0  P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 9 8 7 8 2 0 1 2 8 1 4 0 0 1 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:CASSANDRA DA SILVA
FREIRE DE ALMEIDA Representante(s):  OAB 11617 - MARIA LUCIA PEREIRA (ADVOGADO)  
PROCURADOR(A) DE JUSTICA:HAMILTON NOGUEIRA SALAME APELADO:MUNICIPIO DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - PA EMENTA: . EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE
SEGURANÇA. EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB A ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Na hipótese, o Juízo a
quo extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender inexistentes os requisitos autorizadores para a
sua concessão, ante a ausência de prova pré-constituída. II- Analisando os autos, constata-se que a
impetrante fez prova inequívoca do alegado, qual seja, a redução de seus vencimentos, conforme
contracheques juntados. III- Caberia a Administração Pública provar que a redução de salário ocorreu de
forma legal, porém, o impetrado sequer chegou a ser citado para prestar as informações necessárias. IV-
Verificada a presença de prova pré-constituída, deve ser cassada a sentença que indeferiu a inicial do
Mandado de Segurança, sob o fundamento de sua ausência. V- Recurso conhecido e provido para anular
a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem visando o regular processamento do feito.
Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO: 206343 COMARCA: CURUÇÁ DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 3 7 7 9 8 5 2 0 1 3 8 1 4 0 0 1 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA CÂMARA:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Ação: Apelação Cível em:  APELADO:JAMILLE NAYARA BLANCO
DOS SANTOS Representante(s):  OAB 13131 - CARLOS NATANAEL PAIXAO (ADVOGADO)  
APELANTE:MUNICIPIO DE CURUCA Representante(s):  OAB 9206 - MAILTON MARCELO SILVA
FERREIRA (ADVOGADO)   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:ANTONIO EDUARDO BARLETA DE
ALMEIDA EMENTA: . EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E
INDENIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. EXONERAÇÃO POSTERIOR EM
RAZÃO DA ANULAÇÃO DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. I- No caso ora em análise, houve a invalidação do ato administrativo de nomeação
e posse de candidata, em tese, regularmente aprovada em concurso público, sob o fundamento de
suposta violação à lei de responsabilidade fiscal e eleitoral. II- A exegese do art. 21, parágrafo único, da
Lei Complementar n.º 101/00 c.c. o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n.º 9.504/97, conduz à conclusão de
que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que
antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concursos públicos que, tal
como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo. III- É cediço que a
Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, bem como
de revogá-los por razões de conveniência ou oportunidade. IV- Todavia, o poder de autotutela da
Administração Pública, não autoriza a desconsiderar a necessidade do devido processo legal, assegurado
o exercício do contraditório e ampla defesa, quando o ato reflita na esfera individuais dos administrados,
terceiros ou dos seus servidores. V- Conforme jurisprudência pacifica dos Tribunais Superiores, é vedada
a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inteligência das Súmulas 20 e 21 do STF. VI- É
irrelevante a alegação de que a apelada sequer possuía direito à nomeação por encontrar-se em cadastro
de reserva, uma vez que a presente discussão gira em torno da legalidade da exoneração da servidora já
nomeada e empossada, sem que lhe fosse assegurado o direito de defesa. VII- Recurso conhecido e
improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. 
 
ACÓRDÃO: 206344 COMARCA: MOJU DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 0 0 6 6 5 3 9 2 0 1 2 8 1 4 0 0 3 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIRACY NUNES ALVES CÂMARA: 2ª TURMA DE
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DIREITO PÚBLICO Ação: Apelação Cível em:  APELADO:ANTONIO LIMA DA COSTA Representante(s): 
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   APELANTE:MUNICIPIO
DE MOJU-PREFEITURA MUNICIPAL Representante(s):  OAB 17233 - BRUNO ALEXANDRE JARDIM E
SILVA (PROCURADOR(A))   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:JORGE DE MENDONCA ROCHA
EMENTA: . EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 206345 COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00
P R O C E S S O :  0 1 3 2 3 2 4 2 6 2 0 1 5 8 1 4 0 1 1 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIRACY NUNES ALVES CÂMARA: 2ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO Ação: Apelação Cível em:  APELADO:HOSANA CELESTE LOPES DOS SANTOS
Representante(s) :    OAB 15227 -  ELIANE DE ALMEIDA GREGORIO (ADVOGADO)   
APELANTE:MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA Representante(s):  OAB 22191-B - PATRICIA
VALERIA BUY ANOFF PEDRAGOZA (ADVOGADO)   EMENTA: . EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO: 206346 COMARCA: BELÉM DATA DE JULGAMENTO: 08/07/2019 00:00 PROCESSO:
0 0 6 1 9 2 9 1 0 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  n u l l
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIRACY NUNES ALVES CÂMARA: 2ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO Ação: Apelação Cível em:  APELANTE:TELMA MARIA RODRIGUES E RODRIGUES
Representante(s):  OAB 1717 - JOSE ACREANO BRASIL (ADVOGADO)  OAB 17410 - MAURO JOSE
CALDAS BRASIL (ADVOGADO)  OAB 19601 - LUANA CALDAS BRASIL (ADVOGADO)  
APELADO:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 5962 - JOSE RUBENS BARREIROS DE LEAO
(PROCURADOR(A))   PROCURADOR(A) DE JUSTICA:HAMILTON NOGUEIRA SALAME EMENTA: .
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR
TEMPORÁRIO MANTIDO ALÉM DO PERMITIDO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA APLICAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RESP. N. 1.495.146/MG (tema 905).   
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Número do processo: 0809155-36.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: IVONETE VIEIRA
PEREIRA PEIXOTO Participação: ADVOGADO Nome: ISABELLA CASANOVA DE CARVALHOOAB:
23604/PA Participação: ADVOGADO Nome: ISABELA FONSECA MESQUITAOAB: 22283/PA
Participação: ADVOGADO Nome: RAFAELA DA SILVA RODRIGUESOAB: 21604/PA Participação:
ADVOGADO Nome: LUCIANO SILVA MONTEIROOAB: 467PA Participação: ADVOGADO Nome:
WENDERSON CARLOS PINTO MELOOAB: 23664/PA Participação: ADVOGADO Nome: IVANA BRUNA
NABOR TAMASAUSKASOAB: 20970/PA Participação: RÉU Nome: GENERAL MOTORS DO BRASIL
LTDA Participação: RÉU Nome: RR CHEVROLETPODER JUDICIÁRIOFÓRUM DA COMARCA DA
CAPITALJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALProcesso nº: 0809155-
36.2019.8.14.0301PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)AUTOR: IVONETE VIEIRA PEREIRA
PEIXOTONome: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDAEndereço: Avenida Goiás, 1805, Barcelona, SãO
CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09550-050Nome: RR CHEVROLETEndereço: Avenida Duque de Caxias,
839, Marco, BELéM - PA - CEP: 66093-026 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Trata-se
deAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS COM FULCRO NA LEI 8.078/90ajuizada por IVONETE VIEIRA PEREIRA
PEIXOTOem face deGENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, no qual, devido a ocorrência de fato
superveniente antes da citação do requerido, a autora requereu a desistência da ação. Vieram os autos
conclusos. Considerando a desistência da ação e sendo desnecessária a anuência da parte contrária,
consoante §4ºdo art. 485 do CPC, cabe a este Juízo determinar a extinção da ação e arquivamento do
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, que
dispõe: ?Art. 485. O juiznão resolverá o méritoquando: VIII ?homologar a desistência da ação?. Não
resolvendo o mérito, convém ressaltar ainda o disposto no art. 486 do CPC: ?Art. 486. O pronunciamento
judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação?. Ante o exposto, com
fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da
ação e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Incabível a condenação
emhonorários advocatícios, tendo em vista que as partesex adversassequer chegaram a ser citadas,
tampouco compareceram espontaneamente aos autos habilitando advogado ou apresentando defesa.
Caso seja requerido, autorizo o desentranhamento dos documentos juntados à inicial desde que as suas
cópias, providenciadas pela parte Autora, permaneçam nos autos. Custas pelo autor/desistente.
Transitada livremente em julgado, arquivem-se os autos, dando-se sua baixa no Sistema Libra e
remetendo-o, em ocasião oportuna, ao setor competente, observando-se as cautelas legais. Belém-PA, 15
de Julho de 2019. ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS Juíza de Direito Titular da1ª Vara Cível e
Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0801752-16.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: MARIA LUCIA
ROCHA MAGALHAES Participação: ADVOGADO Nome: ALEX LIMA SANTOSOAB: 8022 Participação:
REQUERIDO Nome: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Participação:
ADVOGADO Nome: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADEOAB: 011270/PAAto ordinatório Processo nº
0801752-16.2019.8.14.0301 Com base no PROVIMENTO Nº 006/2006, em seu art. 1º, § 2º, II, intimo a
parte autora a se manifestar sobre a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 CPC).Belém, 16
de julho de 2019 José Wilson Coelho de SouzaDiretor de Secretaria  

 
 
 
Número do processo: 0829047-62.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: K & A COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL DOS SANTOS
BARBOSAOAB: 26830/PA Participação: ADVOGADO Nome: WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS
NETTOOAB: 017699/PA Participação: ADVOGADO Nome: JOAO VITOR MENDONCA DE MOURAOAB:
017711/PA Participação: AUTOR Nome: JAQUES FIRMO NASCIMENTO GODINHO Participação:

FÓRUM CÍVEL

SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
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ADVOGADO Nome: RAFAEL DOS SANTOS BARBOSAOAB: 26830/PA Participação: ADVOGADO Nome:
WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTOOAB: 017699/PA Participação: ADVOGADO Nome: JOAO
VITOR MENDONCA DE MOURAOAB: 017711/PA Participação: RÉU Nome: BANCO BRADESCO SA
Participação: ADVOGADO Nome: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB: 5546/RO
Participação: RÉU Nome: FENIX AUTOMOVEIS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: MADSON
ANTONIO BRANDAO DA COSTA JUNIOROAB: 17510/PAAto ordinatório Processo nº 0829047-
62.2018.8.14.0301 Com base no PROVIMENTO Nº 006/2006, em seu art. 1º, § 2º, II, intimo a parte autora
a se manifestar sobre a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 CPC).Belém, 16 de julho de
2019 José Wilson Coelho de SouzaDiretor de Secretaria  

 
 
 
Número do processo: 0867298-52.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: JOAO CARLOS DA
COSTA PATRAZANA Participação: ADVOGADO Nome: JOAO CARLOS DA COSTA PATRAZANAOAB:
4802/PA Participação: RÉU Nome: LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/ASECRETARIA DA 1ª VARA
CÍVEL DE BELÉMAto Ordinatório0867298-52.2018.8.14.0301Com base no PROVIMENTO Nº 006/2006,
em seu art. 1º, § 2º, I, intimo a parte autora a se manifestar sobre o AR de citação devolvido sem
cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 NCPC).Belém, 16 de julho de 2019 José Wilson
Coelho de SouzaDiretor de Secretaria  

 
 
 
Número do processo: 0823245-83.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: GILMAR AFONSO
SENA DO NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: CLEONICE PALMERIO SENA SILVAOAB:
40092/PE Part ic ipação:  INVENTARIADO Nome: Vera Sena do Nascimento Si lvaATO
ORDINATÓRIOPROCESSO 0823245-83.2018.8.14.0301Com base na Ordem de Serviço nº 001/2016
desta 1ª Vara Cível, intimo a parte autora a dar prosseguimento no feito, cumprindo na íntegra o ultimo
despacho proferido no feito (ID9571815).Belém, 16 de julho de 2019José Wilson Coelho de SouzaDiretor
de Secretaria 

 
 
 
Número do processo: 0823029-88.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: JOAO BOSCO
QUEIROZ MONTEIRO Participação: ADVOGADO Nome: VICTOR GURJAO VIEIRAOAB: 016802/PA
Participação: REQUERIDO Nome: MARCOS TAVARES MONTEIROPODER JUDICIÁRIOFÓRUM DA
COMARCA DA CAPITALJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
CAPITALProcesso nº: 0823029-88.2019.8.14.0301TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
(61)REQUERENTE: JOAO BOSCO QUEIROZ MONTEIRONome:  MARCOS TAVARES
MONTEIROEndereço: Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1916, São Brás, BELéM - PA - CEP:
66063-223 1. Nos termos do art. 321 do novo CPC/15, determino que a parte autora, na pessoa de seu
advogado habilitado, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, juntando aos autos atestado de
idoneidade moral do requerente assinado por duas testemunhas qualificadas; 2. DA CURATELA
PROVISÓRIA JOAO BOSCO QUEIROZ MONTEIRO, já qualificado nos autos, ajuizou Ação de Interdição
com vistas à interdição de seu filho MARCOS TAVARES MONTEIRO, sob a alegação que o interditando é
portadora de leucoencefalopatia multifocal progressiva (CID10 A81.2), de caráter definitivo, conforme
laudo médico de ID 9928083, atestando que o interditando está incapacitado para exercer os atos da vida
civil. Requer a sua nomeação como curador(a) provisória do(a) interditando(a), a fim de lhe prover os
cuidados necessários, eis que depende dele(a) para a sua sobrevivência e bem-estar, estando a mãe e os
demais irmãos do interditando de acordo com essa nomeação, de acordo com documentação anexa à
inicial. O Ministério Público não se opôs quanto à decretação da curatela provisória. Relatados passo a
decidir a tutela antecipada. Em decorrência da situação atual que se encontra o(a) interditando(a), ou seja,
a priori, sem poder gerir os atos da sua vida civil, verifica-se ser indispensável a intervenção imediata do
Poder Judiciário. O requerente é pai do(a) interditando(a) que, pela análise dos documentos acostados à
exordial, já tem sido, na prática, a pessoa responsável pelo(a) interditando(a). Assim, considerando a
documentação acostada aos autos, a situação de saúde do(a) interditando(a) e o fato de o requerente ser
seu pai, com fulcro no art. 749, parágrafo único, do CPC/15, após uma cognição sumária dos fatos,
demonstrada está a necessidade de ser deferida a curatela provisória do interditando MARCOS TAVARES
MONTEIRO, razão pela qual NOMEIO para tanto o Sr. JOÃO BOSCO QUEIROZ MONTEIRO, que deverá
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comparecer à secretaria deste juízo para agendar a assinatura do termo de compromisso legal. Frise-se
que a presente curatela provisória se restringirá à representação do curatelado nos atos da vida civil, com
poderes limitados, a princípio, à gestão e administração de negócios e bens e que não importem em
transferência ou renúncia de direito, podendo requerer e receber aposentadoria, auxílio ou benefícios
previdenciários em nome do(a) interditando(a) e realizar movimentação bancária nas contas correntes do
interditando, com vistas a assisti-lo, fazendo as despesas necessárias à sua subsistência, bem-estar e
tratamento médico (art. 1.747 do CC). Ressalto que a curatela provisória ora concedida não autoriza o(a)
curador(a) a realizar empréstimos, vender imóveis ou móveis, movimentar contas poupanças do
interditando, SALVO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL se demonstrada a necessidade de tais providências,
sob pena de revogação da presente liminar. 3. Para a entrevista do interditando e do requerente designo o
dia30 de setembro de 2019, às 10 horas, na sala de audiências deste Juízo da 1ª Vara Cível e
Empresarial da Capital. Deverá a parte comunicar e justificar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, para
as devidas providências, caso não seja possível o deslocamento do(a) interditando(a) até este juízo,
explicando e comprovando tal situação, para as devidas providências deste juízo, assim como informe
sobre a necessidade guardas em acompanhamento da audiência (em caso de comportamento agressivo).
4. Cite-se o(a) interditando(a), devendo constar do mandado que poderá impugnar o pedido no prazo de
15 (quinze) dias, contado da entrevista, nos termos do art. 752 do CPC. 5. Intimem-se as partes e o
representante do Ministério Público. 6. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/carta de
citação/intimação, nos termos do Provimento nº 003/2009 e 011/2009 ? CJRMB.Belém-PA, 10 de julho de
2019.JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL 

 
 
 
Número do processo: 0860028-74.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: MARIA DA CONCEICAO
PINHEIRO DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: CLAUBER HUDSON CARDOSO DUARTEOAB:
23621/PA Participação: RÉU Nome: AMANHA INCORPORADORA LTDA Participação: RÉU Nome: PDG
REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOESEncaminhem-se os autos ao juízo da 1ª Vara
Cível da Capital, conforme decisão proferida no conflito negativo de competência suscitado. Intime-se.
Belém, 6 de junho de 2019 Marielma Ferreira Bonfim TavaresJuíza de Direito  
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P R O C E S S O :  0 0 2 3 3 5 2 5 9 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 5 0 4 5 8 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JOAO LOURENCO MAIA DA SILVA Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/03/2019---AUTOR:BANCO SAFRA SA Representante(s):  OAB
38534 - ANTONIO BRAZ DA SILVA (ADVOGADO)  ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA (ADVOGADO)  
REU:NICIVALDO MARTINS DA SILVA.

 
ATO ORDINATÓRIO

 
De acordo com o que disp¿e o art. 1º, § 2º, inciso IV, do Provimento 006/2006-CJRMB, intimo o patrono
PARA PAGAS AS CUSTAS DO MANDADO E DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. Belém,
25/03/2019. Bárbara leite Costa. Analista Judiciário da Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de
Belém. Matricula 87572

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 2 5 8 1 5 6 3 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 5 5 9 4 0 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JOAO LOURENCO MAIA DA SILVA Ação:
Processo de Execução em: 22/03/2019---EXECUTADO:WILSON PINHEIRO PANTOJA
EXECUTADO:MARIA CECILIA MORAES DE SOUZA EXECUTADO:RAIMUNDO FARIAS DE CARVALHO
EXEQUENTE:BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - BANPARA Representante(s):  ANTONIO ALBERTO
TAVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)  . Processo nº 0028815-63.2009.8.14.0301

 
ATO ORDINATÓRIO

 
De acordo com o que disp¿e o art. 1º, § 2º, inciso IV, do Provimento 006/2006-CJRMB, intimo o patrono
PARA PAGAS AS CUSTAS DO MANDADO E DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. Belém,
16/07/2019. Bárbara leite Costa. Analista Judiciário da Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de
Belém. Matricula 87572

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 2 5 8 1 5 6 3 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 5 5 9 4 0 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JOAO LOURENCO MAIA DA SILVA Ação:
Processo de Execução em: 22/03/2019---EXECUTADO:WILSON PINHEIRO PANTOJA
EXECUTADO:MARIA CECILIA MORAES DE SOUZA EXECUTADO:RAIMUNDO FARIAS DE CARVALHO
EXEQUENTE:BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - BANPARA Representante(s):  ANTONIO ALBERTO
TAVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)  . Processo nº 0028815-63.2009.8.14.0301

 
ATO ORDINATÓRIO

 
De acordo com o que disp¿e o art. 1º, § 2º, inciso IV, do Provimento 006/2006-CJRMB, intimo o patrono
PARA PAGAS AS CUSTAS DO MANDADO E DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. Belém,
16/07/2019. Bárbara leite Costa. Analista Judiciário da Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de
Belém. Matricula 87572
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P R O C E S S O :  0 0 0 0 0 4 9 6 9 2 0 0 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 4 1 0 0 0 1 5 6 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JOAO LOURENCO MAIA DA SILVA Ação:
Inventário em: 03/07/2019---ENVOLVIDO:MARIA ALEXANDRA FELIPE DUARTE Representante(s):  OAB
5741 - LIGIA MARIA SOBRAL NEVES (ADVOGADO)  RODRIGO AQUINO SILVA OAB/PA 11551
( A D V O G A D O )    D A G M A R  G A L V A O  G I O M A R I N O  O A B / P A  7 0 0 3  ( A D V O G A D O )    
INVENTARIADO:HAILTON BAIA GUIOMARINO Representante(s):  OAB 4360 - JOSE MARIA CASTRO
CASTILHO (ADVOGADO)   INVENTARIANTE:VITALINA CASTILHO GUIOMARINO Representante(s):  J
M C CASTILHO (ADVOGADO)  . R.H. Processo Cível Nº: 00000496-9.2004.8.14.0301. 
 
ATO ORDINATÓRIO

 
De acordo com o que disp¿e o art. 1º, § 2º, inciso IV, do Provimento 006/2006-CJRMB, intimo o patrono
PARA PAGAS AS CUSTAS da expedição dos ofícios. Belém, 16/07/2019. Bárbara leite Costa. Analista
Judiciário da Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Matricula 87572

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 1 6 9 3 9 2 0 0 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 6 1 0 4 0 5 4 8 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JOAO LOURENCO MAIA DA SILVA Ação:
Monitória em: 13/06/2019---REU:EDJOSE MONTEIRO PAMPLONA AUTOR:BANCO DO BRASIL SA
Representante(s):  OAB 211.648 - RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO)   REU:E.M.M. BRITO
E CIA LTDA-ME REU:ELMA MACIEL MONTEIRO BRITO. ¿

 
ATO ORDINATÓRIO

 
De acordo com o que disp¿e o art. 1º, § 2º, inciso IV, do Provimento 006/2006-CJRMB, intimo o patrono
PARA PAGAS AS CUSTAS da expedição dos mandados e diligencia do oficial de justiça. Belém,
16/07/2019. Bárbara leite Costa. Analista Judiciário da Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de
Belém. Matricula 87572
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00063302620178140301 
EDITAL DE INTERDIÇÃO 
O Doutor SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível 
e Empresarial de Belém.FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que através deste Juízo e Secretaria processaram-se os autos n.º : 0006330-26.2017.8.14.0301,
da Ação de CURATELA requerida por ERIVAN COSTA DO NASCIMENTO, brasileira, casada, do lar,
portador(a) do CI nº 1521649-PC/PA 2VIA, inscrito no CPF sob o nº 279.179.162-00, a interdição de
MARCELO DA COSTA NASCIMENTO, brasileiro, 
solteiro, portador (a) da cédula de identidade RG nº 2379788-PC/PA 3VIA, inscrito no CPF 
sob o nº 651.281.252-20, tendo sido prolatada ao final a sentença: Trata-se de procedimento 
de interdição e curatela, ajuizado por ERIVAN COSTA DO NASCIMENTO em que pleiteia a interdição de
MARCELO DA COSTA NASCIMENTO, qualificado(a)(s) nos autos. O(a) requerente informa que o(a)
interditando(a) é portador(a) de enfermidade que o(a) torna incapaz para a prática dos atos da vida civil.
Informação(ões) médica(s) consta(m) às fls. 19 e 44 indicando a existência de enfermidade no(a)
interditando (a), que o(a) torna incapaz para a prática de atos da vida civil. O feito encontra-se instruído
com os documentos necessários. O (a)(s) requerente(s) e o(a) interditando(a) foram ouvidos por este juízo
(fl.26 e verso). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fl. 48/49). É a síntese do
necessário. DECIDO. Em 7 de janeiro de 2016 entrou em vigor a Lei /2015, que 
institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, alterando e revogando diversos dispositivos do (artigos. 114
a 116), trazendo grandes mudanças estruturais e funcionais na antiga teoria das incapacidades,
repercutindo em vários institutos do Direito de Família, como o casamento, a interdição e a curatela. O
artigo 3º, do Código Civil, antes do advento da Lei 13.146/2015, tinha a seguinte redação: São
absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I ¿ os menores de dezesseis
anos; II ¿ os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a
prática desses atos; III ¿ os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
(grifo nosso). Todos os incisos do artigo 3º, do Código Civil, foi revogado pela Lei 13.146/2015, sendo que
o seu caput passou a prever apenas os menores de 16 (dezesseis) anos como absolutamente incapazes.
Assim, não existe mais, após o advento da Lei 13.146/2015, no sistema de direito privado brasileiro,
pessoa absolutamente incapaz que seja maior de idade, conforme dispõe o seu artigo 6º, in verbis: Art. 6º
A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união
estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o número de
filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar
sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito à 
família e à convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à
adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. (grifo
nosso). Como consequência, não há que se falar mais em interdição por incapacidade absoluta no nosso
sistema civil brasileiro. Todas as pessoas com deficiência, das quais tratava o comando anterior, passam a
ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil. As pessoas naturas, maiores de 18 (dezoito) anos,
portadoras de enfermidade mentais, conforme o caso, podem ser consideradas  relativamente incapazes,
conforme dispõe o artigo 4º, III, do Código Civil, in verbis: Art. 4º São incapazes, relativamente a certos
atos, ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; A estas pessoas de que trata o inciso III, do
artigo 4º, do Código Civil, estão sujeitas a curatela, conforme passou a dispor o artigo 1.767, do mesmo
Código, om a redação dada pela Lei 13.146/2015, assim dispõe: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I -
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; Assim, face às
alterações introduzidas no Código Civil pela Lei 13.146/2015, reconhecida a enfermidade mental, a
depender do grau de comprometimento da sua capacidade intelectiva, deve ser a mesma considerada
relativamente incapaz e ser decretada a sua interdição, sujeitando-a à curatela, devendo o juiz
estabelecer, na sentença, os atos da vida civil que a mesma pode ou não praticar 
pessoalmente e aqueles em que deve ser assistida pelo curador. O escopo da interdição é proteger a
pessoa interditada e conferir segurança jurídica aos atos jurídicos em que haja sua intervenção, por si ou
com a assistência. Observo que o cancelamento do alistamento eleitoral da pessoa portadora de
enfermidade mental, mostra-se incompatível com as disposições contidas na Lei 13.146/2015, podendo o
mesmo exercer pessoalmente o direito ao voto, sem assistência do curador, o que também deve ser
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aplicado ao casamento, ao reconhecimento da paternidade e outros atos considerados personalíssimos
pelo ordenamento jurídico. No caso, dadas as informações médicas, penso que o(a) 
interditando(a) deve ser impedido de praticar, por si, todos os atos da vida civil que importem na assunção
de obrigação para si, seus herdeiros e dependentes, podendo fazê-lo com a assistência do(a) curador(a),
salvo aqueles considerados personalíssimos, como o exercício do direito ao voto e outros. ISTO POSTO,
decido o seguinte: 1. Reconheço a incapacidade relativa do(a) interditando(a) MARCELO DA COSTA
NASCIMENTO e, com fundamento no artigo 4º, III, do Código Civil, decreto-lhe a 
interdição, nomeando-lhe curador(a) o(a) senhor(a), ERIVAN COSTA DO NASCIMENTO conforme artigo
1.767 e seguintes, do mesmo Código; 2. Salvo os considerados personalíssimos pelo  ordenamento
jurídico, fica o(a) interditado(a) impedido(a) de praticar pessoalmente, sem assistência do(a) curador(a),
todos os atos da vida civil que importem na assunção de obrigação perante  terceiros, para si, seus
herdeiros e dependentes, podendo fazê-los somente se devidamente assistido pelo curador(a); 3. O(a)
curador(a), ora nomeado(a), deverá comparecer na secretaria o juízo a fim de prestar o compromisso de
bem e fielmente exercer o encargo, firmando o competente termo; 4. 
Expeça-se Mandado de Registro da presente Interdição e Curatela, a fim de que o Senhor  Oficial do
Cartório de Registro Civil Comarca promova o cumprimento ao artigo 92, Lei 6.015/73; 5. Expeça-se
mandado de averbação para constar no registro de nascimento ou casamento do(a) interditado(a) que foi
decretada a interdição e nomeado curador(a) a(o) mesmo(a); e 6. Oficie-se a Receita Federal informando
sobre a interdição e curatela, do(a) interditado(a). 7. Proceda-se à devolução do título eleitoral do(a)
interditado(a) à(ao) curador(a), mediante certidão nos autos. 8. Custas pelo autor, suspensa, entretanto, a
exigibilidade nos termos do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, cumprida a
decisão, arquive-se em definitivo, observando-se as cautelas de estilo. Publique-se em conformidade com
o art.755, §3º, do CPC. Registre-se. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se. Belém-PA, 17 de abril de 2019. SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA Juíza de Direito Titular
da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital. Dado e passado nesta cidade de Belém, Estado do Pará, aos
nove (09) dias do mês de julho de dois mil e dezenove (2019). Eu, Daniele da Silva Macedo, Auxiliar
Judiciário, digitei. 
 
Processo n.º 0873361-93.2018.8.14.0301 
EDITAL DE INTERDIÇÃO O Doutor SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA, Juiz de Direito Titular da 3ª
Vara Cível e Empresarial de Belém, na forma da lei. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que através deste Juízo e Secretaria processaram-se os autos n.º
0873361-93.2018.8.14.0301, da Ação de INTERDIÇÃO/CURATELA requerida por ANA PAULA SOARES
DA SILVA CPF: 658.734.082-20, portador(a) da CI 3504313-PC/PA 4VIA, a interdição de MARCILIO
SOARES DA SILVA CPF: 885.428.402-59, portador(a) do RG  5465245-PC/PA, nascido em 14/10/1994,
filho(a) de MARIA JOAQUINA SOARES DA SILVA, tendo sido prolatada ao final a sentença: Trata-se de
procedimento de interdição e curatela, ajuizado por ANA PAULA SOARES DA SILVA em que pleiteia a
interdição de seu irmão MARCILIO SOARES DA SILVA, qualificada(a)(s) nos autos. O(a) requerente
informa que o(a) interditando(a) é portador(a) de enfermidade que o(a) torna incapaz para a prática dos
atos da vida civil. Informação(ões) médica(s) consta(m) ID 7501963, indicando a existência de
enfermidade no(a) interditando (a), que o(a) torna incapaz para a prática de atos da vida civil. O feito
encontra-se instruído com os documentos necessários. O (a)(s) requerente(s) e o(a) interditando(a) foram
ouvidos por este juízo ID 8519758. A Defensoria Pública apresentou impugnação genérica ao pedido ID
9131012. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.É a síntese do necessário.
DECIDO. Em 7 de janeiro de 2016 entrou em vigor a Lei 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa
com Deficiência, alterando e revogando diversos dispositivos do Código Civil (artigos. 114 a 116), trazendo
grandes mudanças estruturais e funcionais na antiga teoria das incapacidades, repercutindo em vários
institutos do Direito de Família, como o casamento, a interdição e a curatela. O artigo 3º, do Código Civil,
antes do advento da Lei 13.146/2015, tinha a seguinte redação:¿São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil: I ¿ os menores de dezesseis anos; II ¿ os que, por enfermidade ou
deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III ¿ os que,
mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade¿. (grifo nosso). Todos os incisos do artigo
3º, do Código Civil, foi revogado pela Lei 13.146/2015, sendo que o seu caput passou a prever apenas os
menores de 16 (dezesseis) anos como absolutamente incapazes. Assim, não existe mais, após o advento
da Lei 13.146/2015, no sistema de direito privado brasileiro, pessoa absolutamente incapaz que seja maior
de idade, conforme dispõe o seu artigo 6º, in verbis: ¿Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade
civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e
reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações
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adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a
esterilização compulsória; V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e VI -
exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas¿. (grifo nosso). Como consequência, não há que se falar mais em
interdição por incapacidade absoluta no nosso sistema civil brasileiro. Todas as pessoas com deficiência,
das quais tratava o comando anterior, passam a ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil.
As pessoas naturais, maiores de 18 (dezoito) anos, portadoras de enfermidade mentais, conforme o caso,
podem ser consideradas relativamente incapazes, conforme dispõe o artigo 4º, III, do Código Civil, in
verbis: ¿Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles
que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;¿ A estas pessoas de que
trata o inciso III, do artigo 4º, do Código Civil, estão sujeitas a curatela, conforme passou a dispor o artigo
1.767, do mesmo Código, om a redação dada pela Lei 13.146/2015, assim dispõe: ¿Art. 1.767. Estão
sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade;¿ Assim, face às alterações introduzidas no Código Civil pela Lei 13.146/2015, reconhecida a
enfermidade mental, a depender do grau de comprometimento da sua capacidade intelectiva, deve ser a
mesma considerada relativamente incapaz e ser decretada a sua interdição, sujeitando-a à curatela,
devendo o juiz estabelecer, na sentença, os atos da vida civil que a mesma pode ou não praticar
pessoalmente e aqueles em que deve ser assistida pelo curador. O escopo da interdição é proteger a
pessoa interditada e conferir segurança jurídica aos atos jurídicos em que haja sua intervenção, por si ou
com a assistência.Observo que o cancelamento do alistamento eleitoral da pessoa portadora de
enfermidade mental, mostra-se incompatível com as disposições contidas na Lei 13.146/2015, podendo o
mesmo exercer pessoalmente o direito ao voto, sem assistência do curador, o que também deve ser
aplicado ao casamento, ao reconhecimento da paternidade e outros atos considerados personalíssimos
pelo ordenamento jurídico. No caso, dadas as informações médicas, penso que o(a) interditando(a) deve
ser impedido de praticar, por si, os atos da vida civil que importem na assunção de obrigação para si, seus
herdeiros e dependentes, podendo fazê-lo com a assistência do(a) curador(a), salvo aqueles considerados
personalíssimos, como o exercício do direito ao voto e outros.  ISTO POSTO, decido o seguinte:
Reconheço a incapacidade relativa do(a) interditando(a) MARCILIO SOARES DA SILVA , e, com
fundamento no artigo 4º, III, do Código Civil, decreto-lhe a interdição, nomeando-lhe curador(a) o(a)
senhor(a)  ANA PAULA SOARES DA SILVA, conforme artigo 1.767 e seguintes, do mesmo Código; Salvo
os considerados personalíssimos pelo ordenamento jurídico, fica o(a) interditado(a) impedido(a) de praticar
pessoalmente, sem assistência do(a) curador(a), todos os atos da vida civil que importem na assunção de
obrigação perante terceiros, para si, seus herdeiros e dependentes, podendo fazê-los somente se
devidamente assistido pelo curador(a); O(a) curador(a), ora nomeado(a), deverá comparecer na secretaria
o juízo a fim de prestar o compromisso de bem e fielmente exercer o encargo, firmando o competente
termo; Expeça-se Mandado de Registro da presente Interdição e Curatela, a fim de que o Senhor Oficial
do Cartório de Registro Civil Comarca promova o cumprimento ao artigo 92, Lei 6.015/73; Expeça-se
mandado de averbação para constar no registro de nascimento ou casamento do(a) interditado(a) que foi
decretada a interdição e nomeado curador(a) a(o) mesmo(a); e Oficie-se a Receita Federal informando
sobre a interdição e curatela, do(a) interditado(a). Sem custas. Transitada em julgado, cumprida a decisão,
arquive-se em definitivo, observando-se as cautelas de estilo. Publique-se em conformidade com o
art.755, §3º, do CPC. Registre-se. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.  Belém-PA, 10 de maio de 2019.  Silvio César dos Santos Maria Juiz de Direito Titular da 3ª
Vara Cível e Empresarial. Dado e passado nesta cidade de Belém, Estado do Pará, aos 11 de julho de
2019. Eu, DANIELE DA SILVA MACEDO, Diretor/Analista/Auxiliar Judiciário, digitei. 
 
Processo n.º 0828027-70.2017.8.14.0301 
EDITAL DE INTERDIÇÃO 
O Doutor SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de
Belém, na forma da lei. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que através deste Juízo e Secretaria processaram-se os autos n.º 0828027-70.2017.8.14.0301, da Ação
de INTERDIÇÃO/CURATELA requerida por  MARIA DE NAZARE RODRIGUES E RODRIGUES CPF:
169.368.332-68,  portador(a) da CI 1636129-PC/PA 2VIA, a interdição de JOAO BATISTA RODRIGUES E
RODRIGUES CPF: 249.000.522-72, portador(a) do RG  2500975-SSP/PA, nascido em 25/07/1967, filho(a)
de HERACLIO DA SILVA RODRIGUES e MARIA HELENA RODRIGUES E RODRIGUES  , tendo sido
prolatada ao final a sentença: Trata-se de procedimento de interdição e curatela, ajuizado por MARIA DE
NAZARÉ RODRIGUES E RODRIGUES em que pleiteia a interdição de seu irmão JOÃO BATISTA
RODRIGUES E RODRIGUES, qualificada(a)(s) nos autos. O(a) requerente informa que o(a)
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interditando(a) é portador(a) de enfermidade que o(a) torna incapaz para a prática dos atos da vida civil.
Informação(ões) médica(s) consta(m) ID 2571022 indicando a existência de enfermidade no(a)
interditando (a), que o(a) torna incapaz para a prática de atos da vida civil. O feito encontra-se instruído
com os documentos necessários. O (a)(s) requerente(s) e o(a) interditando(a) foram ouvidos por este juízo
ID 6334017. A Defensoria Pública apresentou impugnação genérica ao pedido (ID 6334065). O Ministério
Público manifestou-se pelo deferimento do pedido. É a síntese do necessário. DECIDO. Em 7 de janeiro
de 2016 entrou em vigor a Lei 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, alterando e
revogando diversos dispositivos do Código Civil (artigos. 114 a 116), trazendo grandes mudanças
estruturais e funcionais na antiga teoria das incapacidades, repercutindo em vários institutos do Direito de
Família, como o casamento, a interdição e a curatela. O artigo 3º, do Código Civil, antes do advento da Lei
13.146/2015, tinha a seguinte redação:¿São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos
da vida civil: I ¿ os menores de dezesseis anos; II ¿ os que, por enfermidade ou deficiência mental, não
tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III ¿ os que, mesmo por causa transitória,
não puderem exprimir sua vontade¿. (grifo nosso). Todos os incisos do artigo 3º, do Código Civil, foi
revogado pela Lei 13.146/2015, sendo que o seu caput passou a prever apenas os menores de 16
(dezesseis) anos como absolutamente incapazes.Assim, não existe mais, após o advento da Lei
13.146/2015, no sistema de direito privado brasileiro, pessoa absolutamente incapaz que seja maior de
idade, conforme dispõe o seu artigo 6º, in verbis: ¿Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil
da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre
reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização
compulsória; V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à
guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas¿. (grifo nosso). Como consequência, não há que se falar mais em interdição por
incapacidade absoluta no nosso sistema civil brasileiro.Todas as pessoas com deficiência, das quais
tratava o comando anterior, passam a ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil. As pessoas
naturais, maiores de 18 (dezoito) anos, portadoras de enfermidade mentais, conforme o caso, podem ser
consideradas relativamente incapazes, conforme dispõe o artigo 4º, III, do Código Civil, in verbis: ¿Art. 4º
São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;¿ A estas pessoas de que trata o inciso III,
do artigo 4º, do Código Civil, estão sujeitas a curatela, conforme passou a dispor o artigo 1.767, do mesmo
Código, om a redação dada pela Lei 13.146/2015, assim dispõe: ¿Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I -
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;¿ Assim, face às
alterações introduzidas no Código Civil pela Lei 13.146/2015, reconhecida a enfermidade mental, a
depender do grau de comprometimento da sua capacidade intelectiva, deve ser a mesma considerada
relativamente incapaz e ser decretada a sua interdição, sujeitando-a à curatela, devendo o juiz
estabelecer, na sentença, os atos da vida civil que a mesma pode ou não praticar pessoalmente e aqueles
em que deve ser assistida pelo curador. O escopo da interdição é proteger a pessoa interditada e conferir
segurança jurídica aos atos jurídicos em que haja sua intervenção, por si ou com a assistência.Observo
que o cancelamento do alistamento eleitoral da pessoa portadora de enfermidade mental, mostra-se
incompatível com as disposições contidas na Lei 13.146/2015, podendo o mesmo exercer pessoalmente o
direito ao voto, sem assistência do curador, o que também deve ser aplicado ao casamento, ao
reconhecimento da paternidade e outros atos considerados personalíssimos pelo ordenamento jurídico. No
caso, dadas as informações médicas, penso que o(a) interditando(a) deve ser impedido de praticar, por si,
os atos da vida civil que importem na assunção de obrigação para si, seus herdeiros e dependentes,
podendo fazê-lo com a assistência do(a) curador(a), salvo aqueles considerados personalíssimos, como o
exercício do direito ao voto e outros. ISTO POSTO, decido o seguinte: Reconheço a incapacidade relativa
do(a) interditando(a) JOÃO BATISTA RODRIGUES E RODRIGUES, e, com fundamento no artigo 4º, III,
do Código Civil, decreto-lhe a interdição, nomeando-lhe curador(a) o(a) senhor(a) MARIA DE NAZARÉ
RODRIGUES E RODRIGUES , conforme artigo 1.767 e seguintes, do mesmo Código; Salvo os
considerados personalíssimos pelo ordenamento jurídico, fica o(a) interditado(a) impedido(a) de praticar
pessoalmente, sem assistência do(a) curador(a), todos os atos da vida civil que importem na assunção de
obrigação perante terceiros, para si, seus herdeiros e dependentes, podendo fazê-los somente se
devidamente assistido pelo curador(a); O(a) curador(a), ora nomeado(a), deverá comparecer na secretaria
o juízo a fim de prestar o compromisso de bem e fielmente exercer o encargo, firmando o competente
termo; Expeça-se Mandado de Registro da presente Interdição e Curatela, a fim de que o Senhor Oficial
do Cartório de Registro Civil Comarca promova o cumprimento ao artigo 92, Lei 6.015/73; Expeça-se
mandado de averbação para constar no registro de nascimento ou casamento do(a) interditado(a) que foi
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decretada a interdição e nomeado curador(a) a(o) mesmo(a); e Oficie-se a Receita Federal informando
sobre a interdição e curatela, do(a) interditado(a). Sem custas. Transitada em julgado, cumprida a decisão,
arquive-se em definitivo, observando-se as cautelas de estilo. Publique-se em conformidade com o
art.755, §3º, do CPC. Registre-se. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.  Belém-PA, 13 de dezembro de 2018.  Silvio César dos Santos Maria Juiz de Direito Titular da
3ª Vara Cível e Empresarial. Dado e passado nesta cidade de Belém, Estado do Pará, aos 11 de julho de
2019. Eu, DANIELE DA SILVA MACEDO, Diretor/Analista/Auxiliar Judiciário, digitei. 
 
Processo n.º 0836406-63.2018.8.14.0301 
EDITAL DE INTERDIÇÃO 
O Doutor SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de
Belém, na forma da lei. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que através deste Juízo e Secretaria processaram-se os autos n.º 0836406-63.2018.8.14.0301, da Ação
de INTERDIÇÃO/CURATELA requerida por ROSANGELA LOPES SA CPF: 611.248.342-49, portador(a)
da CI 3267252-PC/PA 2VIA , a interdição de EDINALDO FURTADO DA SILVA CPF: 509.268.022-91,
portador(a) do RG 3106611-PC/PA 4VIA, nascido em 29/02/1976, filho(a) de MALAQUIAS PEREIRA DA
SILVA e RAIMUNDA ANGELA FURTADO , tendo sido prolatada ao final a sentença: Trata-se de
procedimento de interdição e curatela, ajuizado por ROSANGELA LOPES SÁ em que pleiteia a interdição
de seu companheiro EDINALDO FURTADO DA SILVA, qualificada(a)(s) nos autos. O(a) requerente
informa que o(a) interditando(a) é portador(a) de enfermidade que o(a) torna incapaz para a prática dos
atos da vida civil. Informação(ões) médica(s) consta(m)  ID 5090882, indicando a existência de
enfermidade no(a) interditando (a), que o(a) torna incapaz para a prática de atos da vida civil. O feito
encontra-se instruído com os documentos necessários. O (a)(s) requerente(s) e o(a) interditando(a) foram
ouvidos por este juízo ID 7256152. A Defensoria Pública apresentou impugnação genérica ao pedido ID
8695373. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido. É a síntese do necessário.
DECIDO.Em 7 de janeiro de 2016 entrou em vigor a Lei 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa
com Deficiência, alterando e revogando diversos dispositivos do Código Civil (artigos. 114 a 116), trazendo
grandes mudanças estruturais e funcionais na antiga teoria das incapacidades, repercutindo em vários
institutos do Direito de Família, como o casamento, a interdição e a curatela. O artigo 3º, do Código Civil,
antes do advento da Lei 13.146/2015, tinha a seguinte redação:¿São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil: I ¿ os menores de dezesseis anos; II ¿ os que, por enfermidade ou
deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III ¿ os que,
mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade¿. (grifo nosso). Todos os incisos do artigo
3º, do Código Civil, foi revogado pela Lei 13.146/2015, sendo que o seu caput passou a prever apenas os
menores de 16 (dezesseis) anos como absolutamente incapazes.Assim, não existe mais, após o advento
da Lei 13.146/2015, no sistema de direito privado brasileiro, pessoa absolutamente incapaz que seja maior
de idade, conforme dispõe o seu artigo 6º, in verbis: ¿Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade
civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e
reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações
adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a
esterilização compulsória; V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e VI -
exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas¿. (grifo nosso). Como consequência, não há que se falar mais em
interdição por incapacidade absoluta no nosso sistema civil brasileiro.Todas as pessoas com deficiência,
das quais tratava o comando anterior, passam a ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil.
As pessoas naturais, maiores de 18 (dezoito) anos, portadoras de enfermidade mentais, conforme o caso,
podem ser consideradas relativamente incapazes, conforme dispõe o artigo 4º, III, do Código Civil, in
verbis: ¿Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles
que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;¿ A estas pessoas de que
trata o inciso III, do artigo 4º, do Código Civil, estão sujeitas a curatela, conforme passou a dispor o artigo
1.767, do mesmo Código, om a redação dada pela Lei 13.146/2015, assim dispõe: ¿Art. 1.767. Estão
sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade;¿ Assim, face às alterações introduzidas no Código Civil pela Lei 13.146/2015, reconhecida a
enfermidade mental, a depender do grau de comprometimento da sua capacidade intelectiva, deve ser a
mesma considerada relativamente incapaz e ser decretada a sua interdição, sujeitando-a à curatela,
devendo o juiz estabelecer, na sentença, os atos da vida civil que a mesma pode ou não praticar
pessoalmente e aqueles em que deve ser assistida pelo curador. O escopo da interdição é proteger a
pessoa interditada e conferir segurança jurídica aos atos jurídicos em que haja sua intervenção, por si ou
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com a assistência.Observo que o cancelamento do alistamento eleitoral da pessoa portadora de
enfermidade mental, mostra-se incompatível com as disposições contidas na Lei 13.146/2015, podendo o
mesmo exercer pessoalmente o direito ao voto, sem assistência do curador, o que também deve ser
aplicado ao casamento, ao reconhecimento da paternidade e outros atos considerados personalíssimos
pelo ordenamento jurídico.No caso, dadas as informações médicas, penso que o(a) interditando(a) deve
ser impedido de praticar, por si, os atos da vida civil que importem na assunção de obrigação para si, seus
herdeiros e dependentes, podendo fazê-lo com a assistência do(a) curador(a), salvo aqueles considerados
personalíssimos, como o exercício do direito ao voto e outros.  ISTO POSTO, decido o seguinte:
Reconheço a incapacidade relativa do(a) interditando(a)  EDINALDO FURTADO DA SILVA , e, com
fundamento no artigo 4º, III, do Código Civil, decreto-lhe a interdição, nomeando-lhe curador(a) o(a)
senhor(a)  ROSANGELA LOPES SÁ, conforme artigo 1.767 e seguintes, do mesmo Código; Salvo os
considerados personalíssimos pelo ordenamento jurídico, fica o(a) interditado(a) impedido(a) de praticar
pessoalmente, sem assistência do(a) curador(a), todos os atos da vida civil que importem na assunção de
obrigação perante terceiros, para si, seus herdeiros e dependentes, podendo fazê-los somente se
devidamente assistido pelo curador(a); O(a) curador(a), ora nomeado(a), deverá comparecer na secretaria
o juízo a fim de prestar o compromisso de bem e fielmente exercer o encargo, firmando o competente
termo; Expeça-se Mandado de Registro da presente Interdição e Curatela, a fim de que o Senhor Oficial
do Cartório de Registro Civil Comarca promova o cumprimento ao artigo 92, Lei 6.015/73; Expeça-se
mandado de averbação para constar no registro de nascimento ou casamento do(a) interditado(a) que foi
decretada a interdição e nomeado curador(a) a(o) mesmo(a); e Oficie-se a Receita Federal informando
sobre a interdição e curatela, do(a) interditado(a). Sem custas. Transitada em julgado, cumprida a decisão,
arquive-se em definitivo, observando-se as cautelas de estilo. Publique-se em conformidade com o
art.755, §3º, do CPC. Registre-se. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.  Belém-PA, 6 de maio de 2019.  Silvio César dos Santos Maria Juiz de Direito Titular da 3ª
Vara Cível e Empresarial. Dado e passado nesta cidade de Belém, Estado do Pará, aos 11 de julho de
2019. Eu, DANIELE DA SILVA MACEDO, Diretor/Analista/Auxiliar Judiciário, digitei. 
 
Processo n.º 0813904-67.2017.8.14.0301 
EDITAL DE INTERDIÇÃO 
O Doutor SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de
Belém, na forma da lei. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que através deste Juízo e Secretaria processaram-se os autos n.º 0813904-67.2017.8.14.0301, da Ação
de INTERDIÇÃO/CURATELA requerida por GIZELLE SOARES CHUMBRE GOLOBOVANTE DE SOUZA
CPF: 694.870.492-15, portador(a) da CI 3744320-PC/PA 4VIA , a interdição de OSCARINA EUDAR
SOLIVA CPF: 028.616.402-78, portador(a) do RG  4081519-PC/PA, nascido em 30/08/1929, filho(a) de
SALVADOR EUDAR SOLIVA e MARIA JUDITH BRAGA SOLIVA , tendo sido prolatada ao final a
sentença: Trata-se de procedimento de interdição e curatela, ajuizado por GIZELLE SOARES CHUMBRE
GOLOBOVANTE DE SOUZA em que pleiteia a interdição de sua tia OSCARINA EUDAR SOLIVA,
qualificada(a)(s) nos autos. O(a) requerente informa que o(a) interditando(a) é portador(a) de enfermidade
que o(a) torna incapaz para a prática dos atos da vida civil. Informação(ões) médica(s) consta(m) com os
documentos juntados com a inicial (ID 1899308), indicando a existência de enfermidade no(a) interditando
(a), que o(a) torna incapaz para a prática de atos da vida civil. O feito encontra-se instruído com os
documentos necessários. O (a)(s) requerente(s) e o(a) interditando(a) foram ouvidos por este juízo (ID
4004281), onde constatou-se que a interditanda, apesar de conseguir se expressar, demonstrou não
apresentar condições razoáveis de manifestar a sua vontade com coerência. A Defensoria Pública
apresentou impugnação genérica ao pedido (ID 4161780). O Ministério Público manifestou-se pelo
deferimento do pedido (ID 4874171). É a síntese do necessário. DECIDO.Em 7 de janeiro de 2016 entrou
em vigor a Lei 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, alterando e revogando
diversos dispositivos do Código Civil (artigos. 114 a 116), trazendo grandes mudanças estruturais e
funcionais na antiga teoria das incapacidades, repercutindo em vários institutos do Direito de Família,
como o casamento, a interdição e a curatela. O artigo 3º, do Código Civil, antes do advento da Lei
13.146/2015, tinha a seguinte redação:¿São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos
da vida civil: I ¿ os menores de dezesseis anos; II ¿ os que, por enfermidade ou deficiência mental, não
tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III ¿ os que, mesmo por causa transitória,
não puderem exprimir sua vontade¿. (grifo nosso). Todos os incisos do artigo 3º, do Código Civil, foi
revogado pela Lei 13.146/2015, sendo que o seu caput passou a prever apenas os menores de 16
(dezesseis) anos como absolutamente incapazes. Assim, não existe mais, após o advento da Lei
13.146/2015, no sistema de direito privado brasileiro, pessoa absolutamente incapaz que seja maior de
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idade, conforme dispõe o seu artigo 6º, in verbis: ¿Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil
da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre
reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização
compulsória; V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à
guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas¿. (grifo nosso). Como consequência, não há que se falar mais em interdição por
incapacidade absoluta no nosso sistema civil brasileiro. Todas as pessoas com deficiência, das quais
tratava o comando anterior, passam a ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil. As pessoas
naturais, maiores de 18 (dezoito) anos, portadoras de enfermidade mentais, conforme o caso, podem ser
consideradas relativamente incapazes, conforme dispõe o artigo 4º, III, do Código Civil, in verbis: ¿Art. 4º
São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;¿ A estas pessoas de que trata o inciso III,
do artigo 4º, do Código Civil, estão sujeitas a curatela, conforme passou a dispor o artigo 1.767, do mesmo
Código, om a redação dada pela Lei 13.146/2015, assim dispõe: ¿Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I -
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;¿ Assim, face às
alterações introduzidas no Código Civil pela Lei 13.146/2015, reconhecida a enfermidade mental, a
depender do grau de comprometimento da sua capacidade intelectiva, deve ser a mesma considerada
relativamente incapaz e ser decretada a sua interdição, sujeitando-a à curatela, devendo o juiz
estabelecer, na sentença, os atos da vida civil que a mesma pode ou não praticar pessoalmente e aqueles
em que deve ser assistida pelo curador. O escopo da interdição é proteger a pessoa interditada e conferir
segurança jurídica aos atos jurídicos em que haja sua intervenção, por si ou com a assistência.Observo
que o cancelamento do alistamento eleitoral da pessoa portadora de enfermidade mental, mostra-se
incompatível com as disposições contidas na Lei 13.146/2015, podendo o mesmo exercer pessoalmente o
direito ao voto, sem assistência do curador, o que também deve ser aplicado ao casamento, ao
reconhecimento da paternidade e outros atos considerados personalíssimos pelo ordenamento jurídico. No
caso, dadas as informações médicas, penso que o(a) interditando(a) deve ser impedido de praticar, por si,
os atos da vida civil que importem na assunção de obrigação para si, seus herdeiros e dependentes,
podendo fazê-lo com a assistência do(a) curador(a), salvo aqueles considerados personalíssimos, como o
exercício do direito ao voto e outros.  ISTO POSTO, decido o seguinte: Reconheço a incapacidade relativa
do(a) interditando(a) OSCARINA EUDAR SOLIVA, e, com fundamento no artigo 4º, III, do Código Civil,
decreto-lhe a interdição, nomeando-lhe curador(a) o(a) senhor(a) GIZELLE SOARES CHUMBRE
GOLOBOVANTE DE SOUZA, nos termos do art. 1.772, do mesmo Código; Salvo os considerados
personalíssimos pelo ordenamento jurídico, fica o(a) interditado(a) impedido(a) de praticar pessoalmente,
sem assistência do(a) curador(a), todos os atos da vida civil que importem na assunção de obrigação
perante terceiros, para si, seus herdeiros e dependentes, podendo fazê-los somente se devidamente
assistido pelo curador(a); O(a) curador(a), ora nomeado(a), deverá comparecer na secretaria o juízo a fim
de prestar o compromisso de bem e fielmente exercer o encargo, firmando o competente termo; Expeça-
se Mandado de Registro da presente Interdição e Curatela, a fim de que o Senhor Oficial do Cartório de
Registro Civil Comarca promova o cumprimento ao artigo 92, Lei 6.015/73; Expeça-se mandado de
averbação para constar no registro de nascimento ou casamento do(a) interditado(a) que foi decretada a
interdição e nomeado curador(a) a(o) mesmo(a); e Oficie-se a Receita Federal informando sobre a
interdição e curatela, do(a) interditado(a). Sem custas. Transitada em julgado, cumprida a decisão,
arquive-se em definitivo, observando-se as cautelas de estilo. Publique-se em conformidade com o
art.755, §3º, do CPC. Registre-se. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.  Belém-PA, 10 de julho de 2018.  Silvio César dos Santos Maria Juiz de Direito Titular da 3ª
Vara Cível e Empresarial. Dado e passado nesta cidade de Belém, Estado do Pará, aos 11 de julho de
2019. Eu, DANIELE DA SILVA MACEDO, Diretor/Analista/Auxiliar Judiciário, digitei. 
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R E Q U E R I D O  N o m e :  R E N A N  L I M A  D E  C A S T R O P R O C E S S O  N º  0 8 3 6 8 5 1 -
47.2019.8.14.0301REQUERENTE: DIONISIO MAIA DE CASTROREQUERIDO: RENAN LIMA DE
CASTROENDEREÇO: Rua Boa Ventura, nº 36, Bairro Maguari, CEP 67145-110 R. H. DESPACHO
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SERVINDO COMO MANDADO 1. Trata-se de ação de interdição e curatela com pedido de curatela
provisória em que figuram como partes as acima indicadas, qualificadas nos autos. 2. Defiro a gratuidade
da justiça, em conformidade com o disposto no art.99,§3º, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de
medida urgente e tendo a parte autora juntado aos autos laudo médico circunstanciado a respeito do
estado de saúde do(a) interditando(a), estando presentes os requisitos do perigo de dano e plausibilidade
do direito substancial invocado,concedo a curatela provisóriadevendo ser lavrado o termo, com escora no
art.749, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ficando expressamente vedada a alienação de
eventuais bens do(a) interditando(a).4. Designoaudiência de interrogatóriodo(a) interditando(a) e oitiva
do(a) requerente, nos termos do art.751, do Código de Processo, para odia 12/09/2019, às 08:30 horas, a
ser realizada no Gabinete da 3ª Vara Cível da Capital, localizada no Fórum Cível de Belém, à Rua Cel.
Fontoura, s/n, Praça Felipe Patroni, CEP: 66015-260.5. Cite-seo(a) interditando(a) eintime-seo(a)
requerente.6. Ao Ministério Público para ciência da audiência acima designada e manifestação.7. Servirá o
presente como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Belém-PA, 09 de julho de 2019.
Silvio César dos Santos MariaJuiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0836763-09.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: RAILENA DO
SOCORRO BOTELHO DE ARAUJO Participação: REQUERIDO Nome: RAIMUNDO PEREIRA DE
ARAUJOPROCESSO Nº 0836763-09.2019.8.14.0301REQUERENTE: RAILENA DO SOCORRO
BOTELHO DE ARAUJOREQUERIDO: RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJOENDEREÇO: Passagem Vila
nova, n°00235, Bairro: Sacramenta, CEP: 66120-510, Belém/PA R. H. DESPACHO SERVINDO COMO
MANDADO 1. Trata-se de ação de interdição e curatela com pedido de curatela provisória em que figuram
como partes as acima indicadas, qualificadas nos autos. 2. Defiro a gratuidade da justiça, em
conformidade com o disposto no art.99,§3º, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de medida
urgente e tendo a parte autora juntado aos autos laudo médico circunstanciado a respeito do estado de
saúde do(a) interditando(a), estando presentes os requisitos do perigo de dano e plausibilidade do direito
substancial invocado,concedo a curatela provisóriadevendo ser lavrado o termo, com escora no art.749,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, ficando expressamente vedada a alienação de eventuais
bens do(a) interditando(a).4. Designoaudiência de interrogatóriodo(a) interditando(a) e oitiva do(a)
requerente, nos termos do art.751, do Código de Processo, para odia 05/09/2019, às 12:00 horas, a ser
realizada no Gabinete da 3ª Vara Cível da Capital, localizada no Fórum Cível de Belém, à Rua Cel.
Fontoura, s/n, Praça Felipe Patroni, CEP: 66015-260.5. Cite-seo(a) interditando(a) eintime-seo(a)
requerente.6. Ao Ministério Público para ciência da audiência acima designada e manifestação.7. Servirá o
presente como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Belém-PA, 09 de julho de 2019.
Silvio César dos Santos MariaJuiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital  
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Número do processo: 0826102-68.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ADILSON DA COSTA
RODRIGUES Participação: ADVOGADO Nome: ALEX DE JESUS DE ASSIS NOGUEIRAOAB: 28762/PA
Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO DE OLIVEIRA DOS SANTOSOAB: 28138/PA Participação:
RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:REVISIONAL DE ALUGUEL
(140)PROCESSO Nº: 0826102-68.2019.8.14.0301AUTOR: ADILSON DA COSTA RODRIGUESNome:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SAEndereço: Travessa Manoel Evaristo, 1329, Avenida Nazaré, n 1329,
Bairro de Nazaré, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66035-170Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza
alegada. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante
outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para
afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular,
dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao
interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família,
com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte
requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os seguintes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
extinção, sem nova int imação. Int imar. SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 9 de julho de 2019.Roberto
Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0825712-98.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ELITO SILVA DE SOUSA
Participação: ADVOGADO Nome: JONIEL VIEIRA DE ABREUOAB: 19582/PA Participação: RÉU Nome:
Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)PROCESSO
Nº: 0825712-98.2019.8.14.0301AUTOR: ELITO SILVA DE SOUSANome: Centrais Eletricas do Pará S/A-
CelpaEndereço: Rodovia Augusto Montenegro, sn, km 8,5, Coqueiro, BELéM - PA - CEP: 66823-
010Vistos, etc. A parte deve provar a pobreza alegada.A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece
mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i)
natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da
Defensoria.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a
impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do
processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentoscumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção,
s e m  n o v a  i n t i m a ç ã o . I n t i m a r .  S E  N E C E S S Á R I O ,  S E R V I R Á C Ó P I A  D E S T E ( A )
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3ºe 4º. Belém/PA, 10/07/2019. Roberto Andrés
ItzcovichJuiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0834068-82.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: SOCORRO DE

SECRETARIA DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
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JESUS MAGNO LOBO Participação: ADVOGADO Nome: JUAREZ DA SILVA LEAOOAB: 012498/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ALBERTO ALEXANDRE COSTA E SOUZA JUNIOROAB: 22004/PA
Participação: ADVOGADO Nome: CAIO PEREIRA LEAOOAB: 20380/PA Participação: REQUERENTE
Nome: KEPLER DA COSTA LOBO NETO Participação: ADVOGADO Nome: JUAREZ DA SILVA
LEAOOAB: 012498/PA Participação: ADVOGADO Nome: ALBERTO ALEXANDRE COSTA E SOUZA
JUNIOROAB: 22004/PA Participação: ADVOGADO Nome: CAIO PEREIRA LEAOOAB: 20380/PA
Participação: REQUERENTE Nome: KEMPS MAGNO LOBO Participação: ADVOGADO Nome: JUAREZ
DA SILVA LEAOOAB: 012498/PA Participação: ADVOGADO Nome: ALBERTO ALEXANDRE COSTA E
SOUZA JUNIOROAB: 22004/PA Participação: ADVOGADO Nome: CAIO PEREIRA LEAOOAB: 20380/PA
Participação: REQUERENTE Nome: SUED MAGNO LOBO Participação: ADVOGADO Nome: JUAREZ
DA SILVA LEAOOAB: 012498/PA Participação: ADVOGADO Nome: ALBERTO ALEXANDRE COSTA E
SOUZA JUNIOROAB: 22004/PA Participação: ADVOGADO Nome: CAIO PEREIRA LEAOOAB: 20380/PA
Participação: REQUERIDO Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO: OUTROS
PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (1294)PROCESSO Nº:  0834068-
82.2019.8.14.0301REQUERENTE: SOCORRO DE JESUS MAGNO LOBO, KEPLER DA COSTA LOBO
NETO, KEMPS MAGNO LOBO, SUED MAGNO LOBOREQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO PARA S
AEndereço: Avenida Presidente Vargas, 251, - até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-
000Vistos, etc. Analisando os presentes autos, verifica-se que a parte requerente pretende o levantamento
por Alvará Judicial de valores pertencentes a pessoa falecida e não recebidos em vida, matéria esta afeta
ao direito das sucessões e, por conseguinte, não incluída na competência desta vara. Destarte,DECLARO
a INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar o presente feito edetermino sua redistribuição
para uma das Varas de Sucessões da comarca da capital, tudo com fundamento no art. 64, §3°, do
CPC/2015. P. R. I. C. Belém/PA,09/07/2019. Roberto Andrés ItzcovichJuiz deDireito Titular da 4ª Vara
Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0826794-67.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ANA PAULA
GOMES DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: JOLBE ANDRES PIRES MENDESOAB:
23207/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:ALVARÁ JUDICIAL (1295)PROCESSO Nº: 0826794-
67.2019.8.14.0301REQUERENTE: ANA PAULA GOMES DA COSTA Vistos, etc.A parte deve provar a
pobreza alegada.A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que
cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos
suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de
advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém
facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua
família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a
parte requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os
seguintes documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou
comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de
titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos
últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da
Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais
devidas, sob pena de extinção, sem nova intimação.Intimar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA
DESTE(A) DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI
003/2009, devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 25 de junho de
2019.Roberto Andrés ItzcovichJuiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital107  

 
 
 
Número do processo: 0824248-39.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: DILADY
INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA Participação: ADVOGADO Nome: NERILDO MACHADOOAB:
20982/CE Participação: EXECUTADO Nome: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
CAPITALAÇÃO:EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)PROCESSO Nº: 0824248-
39.2019.8.14.0301EXEQUENTE: DILADY INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDANome: Y YAMADA SA
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COMERCIO E INDUSTRIAEndereço: Rua Senador Manoel Barata, 400, Campina, BELéM - PA - CEP:
66015-020Vistos, etc. A parte deve provar a pobreza alegada.A declaração de pobreza estabelece mera
presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i)
natureza e objeto discutidos; (ii) o fato de o autor ser umapessoa jurídica.Antes de indeferir o pedido,
contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio
prejuízo, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a
parte requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os
seguintes documentos,cumulativamente: a) comprovante de rendimento mensal da pessoa jurídica; b)
cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, dos últimos três meses; c) cópia da última
declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo prazo,
deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de extinção, sem nova
intimação.Intimar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A) DESPACHO/DECISÃOCOMO
MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor observar o
disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 9 de julho de 2019. Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito
Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0824582-73.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: VENILTON SANTOS DE
ALMEIDA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE ROBERTO BECHIR MAUES FILHOOAB: 015848/PA
Participação: RÉU Nome: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Participação: RÉU Nome: ITAU
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
(7)PROCESSO Nº: 0824582-73.2019.8.14.0301AUTOR: VENILTON SANTOS DE ALMEIDANome: ITAU
UNIBANCO HOLDING S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902Nome: ITAU
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDAEndereço: Avenida Antônio Massa, 361, Centro, POá - SP -
CEP: 08550-350 Vistos, etc. A parte deve provar a pobreza alegada.A declaração de pobreza, por sua
vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam
para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em
especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação
da Defensoria.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a
impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do
processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção,
s e m  n o v a  i n t i m a ç ã o . I n t i m a r .  S E  N E C E S S Á R I O ,  S E R V I R Á C Ó P I A  D E S T E ( A )
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3ºe 4º. Belém/PA, 10/07/2019. Roberto Andrés
ItzcovichJuiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0829615-44.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ELIZIER DA
SILVA AKAO Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTO JULIO ALMEIDA DO NASCIMENTOOAB:
2867/PA Participação: REQUERIDO Nome: LUCINALDO MACHADO DE ALMEIDA Participação:
REQUERIDO Nome: ODAÍDE COSTA DE ALMEIDAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:REINTEGRAÇÃO /
MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)PROCESSO Nº: 0829615-44.2019.8.14.0301REQUERENTE: ELIZIER
DA SILVA AKAONome: LUCINALDO MACHADO DE ALMEIDAEndereço: Passagem José Bonifácio, 158,
Castanheira, BELéM - PA - CEP: 66645-280Nome: ODAÍDE COSTA DE ALMEIDAEndereço: Passagem
José Bonifácio, 158, Castanheira, BELéM - PA - CEP: 66645-280Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza
alegada. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante
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outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para
afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular,
dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao
interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família,
com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte
requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os seguintes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção, sem nova int imação. Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 12 de julho de
2019.Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0829940-19.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: ARTUR ARI
GURJAO DE VILHENA Participação: ADVOGADO Nome: VITOR SERIQUE SILVA CARDOSOOAB:
15974 Participação: ADVOGADO Nome: FREDERICO INACIO GURJAO DE VILHENAOAB: 018745/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ARTUR ARI GURJAO DE VILHENAOAB: 25126 Participação:
EXECUTADO Nome: MARIA DA BOA MORTE ALMEIDA CARDOSOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)PROCESSO Nº: 0829940-19.2019.8.14.0301EXEQUENTE: ARTUR ARI
GURJAO DE VILHENANome: MARIA DA BOA MORTE ALMEIDA CARDOSOEndereço: Travessa
Solimão, 210, Centro, VIGIA - PA - CEP: 68780-000Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada. A
declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros
elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar
a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular,
dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao
interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família,
com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte
requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os seguintes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção, sem nova int imação. Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 12 de julho de
2019.Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0827920-55.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: JOSE EDNELSON LIMA
Participação: ADVOGADO Nome: ADELVAN OLIVERIO SILVAOAB: 5584 Participação: RÉU Nome:
ALVES CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA Participação: RÉU Nome: ALAN PEDRO CAROLINO
12710387654PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)PROCESSO Nº: 0827920-
55.2019.8.14.0301AUTOR: JOSE EDNELSON LIMANome: ALVES CONSULTORIA E NEGOCIOS
LTDAEndereço: Travessa Quatorze de Março, 1155, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66055-490Nome:
ALAN PEDRO CAROLINO 12710387654Endereço: Rua espirito santo, 1204, 12 andar sala 1205, Centro,
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30160-927Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada. A
declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros
elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar
a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular,
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dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao
interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família,
com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte
requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os seguintes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção, sem nova int imação. Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 12 de julho de
2019.Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0837861-29.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ZEMAR TURISMO LTDA
- EPP Participação: ADVOGADO Nome: BERNARDO JOSE MENDES DE LIMAOAB: 18913/PA
Participação: RÉU Nome: TELEFONICA BRASILATO ORDINATÓRIOEm conformidade com o artigo 1º, §
2º, inciso XI, doProvimento nº 006/2006-CJRMB, de 05/10/2006 (alterado pelo Provimento nº 008/2014-
CJRMB, de 05/12/2014), no bojo do qual foram delegados poderes ao/à Diretor(a)/Servidor(a) de
Secretaria para praticar atos de administração e expediente, desde que sem caráter decisório,fica a
parteAUTORAintimada, na pessoa de seu advogado, a PROMOVER EM 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, nos
termos dos artigos 219 e 290, ambos do Código de Processo Civil (Lei federal nº 13.105/2015),o
PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DE INGRESSO ou, em vez disto, COMPROVÁ-LO,
JUNTANDO AINDA O ?RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO?; sob pena de, em caso negativo, tal
conduta ser levada ao conhecimento do(a) Magistrado(a), para fins deCANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃOdo feito. Belém-PA,16/07/2019. Eu, __________, Everton Meireles Costa, analista
judiciário, lotado(a) na Secretaria da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, digitei e subscrevo-o. 

 
 
 
Número do processo: 0829350-42.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ANNA PAULA PINTO
GUIMARAES PINTO Participação: ADVOGADO Nome: KENIA SOARES DA COSTAOAB: 15650/PA
Participação: RÉU Nome: BANCO PAN S.APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
(7)PROCESSO Nº: 0829350-42.2019.8.14.0301AUTOR: ANNA PAULA PINTO GUIMARAES
PINTONome: BANCO PAN S.AEndereço: Avenida Paulista, 1374, ANDAR 12, Bela Vista, SãO PAULO -
SP - CEP: 01310-100Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada. A declaração de pobreza
estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para
indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial:
(i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da
Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a
impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do
processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção, sem nova int imação. Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 12 de julho de
2019.Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  
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Número do processo: 0826972-16.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: JORGE ALBERTO DA
SILVA SOEIRO Participação: ADVOGADO Nome: MARLON TAVARES DANTASOAB: 1832/RR
Participação: RÉU Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
C A P I T A L A Ç Ã O : P R O C E D I M E N T O  C O M U M  C Í V E L  ( 7 ) P R O C E S S O  N º :  0 8 2 6 9 7 2 -
16.2019.8.14.0301AUTOR: JORGE ALBERTO DA SILVA SOEIRONome: SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 andar, Centro, RIO DE
JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada. A declaração de
pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção,
em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a
atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de
provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas
do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção, sem nova int imação. Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 12 de julho de
2019.Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0830083-08.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: WALTER ARRUDA DA
CONCEICAO Participação: ADVOGADO Nome: KENIA SOARES DA COSTAOAB: 15650/PA
Participação: RÉU Nome: BANCO GMAC S.A.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
(7)PROCESSO Nº: 0830083-08.2019.8.14.0301AUTOR: WALTER ARRUDA DA CONCEICAONome:
BANCO GMAC S.A.Endereço: Avenida Indianópolis, 3096, - de 2582 ao fim - lado par, Indianópolis, SãO
PAULO - SP - CEP: 04062-003Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada. A declaração de
pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção,
em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a
atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de
provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas
do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção, sem nova int imação. Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 12 de julho de
2019.Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0825300-70.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: HANNA RAYSSA SOUZA
DO CARMO Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTELOAB: 15860/PA
Participação: RÉU Nome: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA Participação: RÉU Nome:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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(7)PROCESSO Nº: 0825300-70.2019.8.14.0301AUTOR: HANNA RAYSSA SOUZA DO CARMONome:
FILADELFIA INCORPORADORA LTDAEndereço: Rua João Balbi, 167, Sala 325, Nazaré, BELéM - PA -
CEP: 66055-280Nome: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDAEndereço: Rua João Balbi, 167, Sala 325,
Nazaré, BELéM - PA - CEP: 66055-280Vistos, etc. A parte deve provar a pobreza alegada.A declaração
de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros
elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar
a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular,
dispensando a atuação da Defensoria.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao
interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família,
com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte
requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os seguintes
documentoscumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção,
s e m  n o v a  i n t i m a ç ã o .  I n t i m a r .  S E  N E C E S S Á R I O ,  S E R V I R Á C Ó P I A  D E S T E ( A )
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3ºe 4º. Belém/PA, 10/07/2019. Roberto Andrés
ItzcovichJuiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0825974-48.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ANA CRISTINA
SANTOS DE SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO AUGUSTO FERREIRA
SOARESOAB: 77 Participação: REQUERIDO Nome: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 2
OFICIOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:ALVARÁ JUDICIAL (1295)PROCESSO Nº: 0825974-
48.2019.8.14.0301REQUERENTE: ANA CRISTINA SANTOS DE SOUSANome: CARTORIO DE
REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIOEndereço: Avenida Comandante Brás de Aguiar, 621, Nazaré, BELéM
- PA - CEP: 66035-415Vistos, etc. A parte deve provar a pobreza alegada.A declaração de pobreza, por
sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção,
em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a
atuação da Defensoria.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de
provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas
do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentoscumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção,
s e m  n o v a  i n t i m a ç ã o .  I n t i m a r .  S E  N E C E S S Á R I O ,  S E R V I R Á C Ó P I A  D E S T E ( A )
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3ºe 4º. Belém/PA, 10/07/2019. Roberto Andrés
ItzcovichJuiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0826424-88.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: WAGNER SILVA SA
Participação: ADVOGADO Nome: MARLON TAVARES DANTASOAB: 1832/RR Participação: RÉU Nome:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL
D E  J U S T I Ç A  D O  E S T A D O  P A R Á 4 ª  V A R A  C Í V E L  E  E M P R E S A R I A L  D A
C A P I T A L A Ç Ã O : P R O C E D I M E N T O  C O M U M  C Í V E L  ( 7 ) P R O C E S S O  N º :  0 8 2 6 4 2 4 -
88.2019.8.14.0301AUTOR: WAGNER SILVA SANome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A.Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 andar, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:
20031-205Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada. A declaração de pobreza estabelece mera
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presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i)
natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da
Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a
impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do
processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção, sem nova int imação. Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 11 de julho de
2019.Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0826632-72.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: BANCO
CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Participação: ADVOGADO Nome: ORESTE
NESTOR DE SOUZA LASPROOAB: 98628/SP Participação: REQUERIDO Nome: EDSON SANTOS DA
SILVAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E
E M P R E S A R I A L  D A  C A P I T A L A Ç Ã O : M O N I T Ó R I A  ( 4 0 ) P R O C E S S O  N º :  0 8 2 6 6 3 2 -
72.2019.8.14.0301REQUERENTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIALNome: EDSON SANTOS DA SILVAEndereço: Travessa São Sebastião, 521,
Sacramenta, BELéM - PA - CEP: 66120-340Vistos, etc. A parte deve provar a pobreza alegada.A
declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros
elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar
a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) o fato de o autor ser uma pessoa
jurídica.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a
impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo, com as custas e despesas do processo. Assim, para
apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob
pena de indeferimento do benefício, os seguintes documentos,cumulativamente: a) comprovante de
rendimento mensal da pessoa jurídica; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, dos
últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da
Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais
devidas, sob pena de extinção, sem nova intimação.Intimar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA
DESTE(A) DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI
003/2009, devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 11 de julho de
2019. Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0825514-61.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ALDELICE DIAS
ALVES Participação: ADVOGADO Nome: JOLBE ANDRES PIRES MENDESOAB: 23207/PA Participação:
REQUERIDO Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERALPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL
(1295)PROCESSO Nº :  0825514-61 .2019.8 .14 .0301REQUERENTE:  ALDELICE DIAS
ALVESREQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERALEndereço: Avenida Governador José Malcher, 2723,
São Brás, BELéM - PA - CEP: 66090-100Vistos, etc. Analisando os presentes autos, verifica-se que a
parte requerente pretende o levantamento por Alvará Judicial de valores pertencentes a pessoa falecida e
não recebidos em vida, matéria esta afeta ao direito das sucessões e, por conseguinte, não incluída na
competência desta vara. Destarte,DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar o
presente feito edetermino sua redistribuição para uma das Varas de Sucessões da comarca da capital,
tudo com fundamento no art. 64, §3°, do CPC/2015. P. R. I. C. Belém/PA,10/07/2019. Roberto Andrés
ItzcovichJuiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  
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Número do processo: 0823928-86.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: JULIA GLACIELE DOS
SANTOS SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: KENIA SOARES DA COSTAOAB: 15650/PA
Participação: RÉU Nome: BANCO PAN S.APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
(7)PROCESSO Nº: 0823928-86.2019.8.14.0301AUTOR: JULIA GLACIELE DOS SANTOS SOUZANome:
BANCO PAN S.AEndereço: Avenida Paulista, 1374, ANDAR 12, Bela Vista, SãO PAULO - SP - CEP:
01310-100Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada.A declaração de pobreza estabelece mera
presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i)
natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da
Defensoria.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a
impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do
processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção,  sem nova int imação.Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 9 de julho de 2019.Roberto
Andrés ItzcovichJuiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital107  

 
 
 
Número do processo: 0826434-35.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: VAGNER LOPES
FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: MARLON TAVARES DANTASOAB: 1832/RR Participação:
RÉU Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
C A P I T A L A Ç Ã O : P R O C E D I M E N T O  C O M U M  C Í V E L  ( 7 ) P R O C E S S O  N º :  0 8 2 6 4 3 4 -
35.2019.8.14.0301AUTOR: VAGNER LOPES FERREIRANome: SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 andar, Centro, RIO DE
JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada. A declaração de
pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção,
em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a
atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de
provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas
do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
extinção, sem nova int imação. Int imar. SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 11 de julho de 2019Roberto
Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0829293-24.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ANGELA ROSANE DE
SOUZA DIAS Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação:
RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
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ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
(7)PROCESSO Nº: 0829293-24.2019.8.14.0301AUTOR: ANGELA ROSANE DE SOUZA DIASNome:
BANCO DO ESTADO DO PARA S AEndereço: Avenida Presidente Vargas, 251, - até 379/380, Campina,
BELéM - PA - CEP: 66010-000Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada.A declaração de pobreza
estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para
indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial:
(i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da
Defensoria.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a
impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do
processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção,  sem nova int imação.Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 9 de julho de 2019.Roberto
Andrés ItzcovichJuiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital107  

 
 
 
Número do processo: 0835440-66.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: SERGIO ANTONIO
MONTEIRO RODRIGUES Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIA DA SILVA COSTAOAB: 28332/PA
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA DA SILVA COSTAOAB: 23436/PA Participação: RÉU
Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
(7)PROCESSO Nº: 0835440-66.2019.8.14.0301AUTOR: SERGIO ANTONIO MONTEIRO
RODRIGUESNome: BANCO DO ESTADO DO PARA S AEndereço: Avenida Presidente Vargas, 251, 4
Andar, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada.A
declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros
elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar
a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular,
dispensando a atuação da Defensoria.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao
interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família,
com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte
requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os seguintes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção,  sem nova int imação.Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 9 de julho de 2019.Roberto
Andrés ItzcovichJuiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital107  

 
 
 
Número do processo: 0828011-48.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: LUCAS DO
NASCIMENTO GUERREIRO Participação: ADVOGADO Nome: MARLON TAVARES DANTASOAB:
1832/RR Participação: RÉU Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
S.A.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
DA CAPITALAÇÃO:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7 )PROCESSO Nº :  0828011-
48.2019.8.14.0301AUTOR: LUCAS DO NASCIMENTO GUERREIRONome: SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 andar, Centro, RIO DE
JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada. A declaração de
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pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção,
em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a
atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de
provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas
do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15
(qu inze)  d ias ,  apresentar ,  sob pena de indefer imento  do benef íc io ,  os  segu in tes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção, sem nova int imação. Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 12 de julho de
2019.Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0830011-21.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ROSEMARY DA
CRUZ RODRIGUES Participação: ADVOGADO Nome: JANETE MARIA COSTA DE JESUSOAB: 4815/PA
Participação: REQUERIDO Nome: TANIA DO SOCORRO DE MAGALHAES POMBO Participação:
REQUERIDO Nome: ALZIRA MARIA JUNIOR RAMOSPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO PARÁ4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:USUCAPIÃO (49)PROCESSO Nº:
0830011-21.2019.8.14.0301REQUERENTE: ROSEMARY DA CRUZ RODRIGUESNome: TANIA DO
SOCORRO DE MAGALHAES POMBOEndereço: Travessa Monte Alegre, 90, FRENTE, Cidade Velha,
BELéM - PA - CEP: 66020-700Nome: ALZIRA MARIA JUNIOR RAMOSEndereço: Travessa Monte Alegre,
74, Cidade Velha, BELéM - PA - CEP: 66020-700Vistos, etc.A parte deve provar a pobreza alegada. A
declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros
elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar
a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular,
dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao
interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família,
com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte
requerente poderá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os seguintes
documentos,cumulativamente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de
renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais devidas, sob pena de
ext inção, sem nova int imação. Int imar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 12 de julho de
2019.Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital 107  

 
 
 
Número do processo: 0826934-04.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ATHLETIC WAY
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA Participação: ADVOGADO
Nome: QUEIDI DOMINGUES SERAFIMOAB: 40634/SC Participação: REQUERIDO Nome: JOAO
RENATO VON GRAPP NOGUEIRAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ4ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITALAÇÃO:MONITÓRIA (40)PROCESSO Nº: 0826934-
04.2019.8.14.0301REQUERENTE: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDANome: JOAO RENATO VON GRAPP NOGUEIRAEndereço: Avenida
Tavares Bastos, 1495, Marambaia, BELéM - PA - CEP: 66615-005Vistos, etc. A parte deve provar a
pobreza alegada.A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que
cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos
suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) o fato de o autor ser
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uma pessoa jurídica.Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de
provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo, com as custas e despesas do processo.
Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 15 (quinze) dias,
apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, os seguintes documentos,cumulativamente: a)
comprovante de rendimento mensal da pessoa jurídica; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua
titularidade, dos últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à
Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas
processuais devidas, sob pena de extinção, sem nova intimação.Intimar.SE NECESSÁRIO, SERVIRÁ
CÓPIA DESTE(A) DESPACHO/DECISÃOCOMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO
CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. BELÉM/PA, 11 de
julho de 2019. Roberto Andrés Itzcovich Juiz deDireito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital
107  
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RESENHA: 12/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM -
VARA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PROCESSO: 00000282220068140301
PROCESSO ANTIGO: 200610000701 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO
PETRONIO D ANUNCIACAO Ação: Cumprimento de sentença em: 12/07/2019 REQUERIDO:EDILENE
DO SOCORRO VALENTE DIAS REQUERENTE:HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
Representante(s): OAB 15019 - DANILO COSTA MOREIRA (ADVOGADO) OAB 13326 - BRUNO DE
LIMA GEMAQUE (ADVOGADO) OAB 17073 - IVY PINHEIRO RUFINO (ADVOGADO) OAB 8875 - JOAO
FREDERICK MARCAL E MACIEL (ADVOGADO) . Processo: 0000028-22.2006.8.14.0301 Decisão Da
análise dos autos, verifico que os autos retornaram de instância superior, com trânsito em julgado
certificado à fl. 101. As partes foram intimadas a procederem com os requerimentos pertinentes (fl. 109),
contudo, se mantiveram inertes, conforme certidão de fl. 110. Assim, considerando que o processo se
encontra paralisado há mais de 01 (um) ano, sem qualquer manifestação das partes, determino o seu
arquivamento, sem prejuízo de desarquivamento a pedido das partes. Custas, se houver, sejam
processadas conforme sentença proferida nos autos, devendo a parte Devedora ser intimada para
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Recolhidas as custas,
arquivem-se os autos. Em caso de inadimplência, decorrido o prazo para pagamento, certifiquem-se e
extraiam-se as cópias necessárias à cobrança judicial das custas devidas, expedindo a certidão para
inscrição em dívida ativa, ARQUIVANDO-SE, com as cautelas legais. Belém/PA, 12 de julho de 2019.
CÉLIO PETRONIO D" ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito PROCESSO: 00012513920078140301 PROCESSO
ANTIGO: 200710039981 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D
ANUNCIACAO Ação: Cumprimento de sentença em: 12/07/2019 AUTOR:RONALDO BATISTA
MAIORANA Representante(s): JORGE BORBA (ADVOGADO) KELLY GARCIA (ADVOGADO)
REU:DIARIOS DO PARA LTDA Representante(s): OAB 14847 - PAULO CEZAR DE OLIVEIRA SILVA
(ADVOGADO) . Processo: 0001251-39.2007.8.14.0301 Despacho Da análise dos autos, verifico que os
autos retornaram de instância superior, com trânsito em julgado certificado à fl. 308. Em seguida, as partes
foram intimadas a procederem com os requerimentos pertinentes (fl. 309), contudo, se mantiveram inertes,
conforme certidão de fl. 310. Assim, considerando que o processo se encontra paralisado há mais de 06
(seis) meses, sem qualquer manifestação das partes, determino o seu arquivamento, sem prejuízo de
desarquivamento a pedido das partes. Custas, se houver, sejam processadas conforme sentença proferida
nos autos, devendo a parte Devedora ser intimada para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de inscrição na dívida ativa. Recolhidas as custas, arquivem-se os autos. Em caso de inadimplência,
decorrido o prazo para pagamento, certifiquem-se e extraiam-se as cópias necessárias à cobrança judicial
das custas devidas, expedindo a certidão para inscrição em dívida ativa, ARQUIVANDO-SE, com as
cautelas legais. Belém/PA, 10 de julho de 2019. CÉLIO PETRONIO D" ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 9 8 5 1 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Execução de Título Extrajudicial  em: 12/07/2019 EXEQUENTE:ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARÁ - ADEPA Representante(s): OAB 10577 - MARCIA DE
ARAUJO ASSUNCAO (ADVOGADO) EXECUTADO:FÁTIMA DO SOCORRO DA SILVA PINTO. Processo:
0002298-51.2012.8.14.0301 DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de fls. 26, intime-se a parte
Requerente, via Diário de Justiça, por seu patrono habilitado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias,
manifestar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a que caso permaneça inerte, o
processo será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Caso tenha interesse,
deve a parte requerente, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, cumprir ao determinado às fls.25, sob pena
de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 12 de julho de 2019. CÉLIO PETRÔNIO D" ANUNCIAÇÃO
J u i z  d e  d i r e i t o  P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 2 9 2 7 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:VALE SA Representante(s): OAB 3210 - PEDRO
BENTES PINHEIRO FILHO (ADVOGADO) REQUERIDO:ESTRELA SUL PARTICIPAÇÕES LTDA
Representante(s): OAB 28937 - RICARDO DE MENDONCA NETO (ADVOGADO) . PROCESSO Nº:
0003429-27.2013.8.14.0301 DECISÃO Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória c/c Perdas e Danos
e Aplicação de Multa Contratual, proposta por VALE S/A, em desfavor de ESTRELA SUL
PARTICIPAÇÕES LTDA, em que a Autora requer a adjudicação de imóvel rural localizado à margem
direita do Rio Acará Mirim, Zona Açaiteua, do Município de Tomé-Açu/PA, registrado no Cartório do Único
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de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Tomé-Açu/PA. Às fls. 141, as partes solicitaram a
homologação de acordo firmado. É o relatório. Decido. Não são necessárias maiores delongas para que
se diga a total incompetência (absoluta) deste Juízo no processamento do feito. É cediço que nos litígios
que versem acerca do direito de propriedade prevalece o foro da situação do imóvel, pois o local onde se
situa o imóvel atrai competência jurisdicional de forma absoluta, não admitindo derrogação pela vontade
das partes, na forma do art. 47 do Código de Processo Civil. O Juízo de terá Tomé-Açu maior proximidade
com questões probatórias atinentes ao imóvel, bem como o cartório extrajudicial de imóveis daquela
Comarca será o responsável por qualquer averbação à margem da matrícula. Justamente por isso que os
Tribunais deste País já aduziram a competência do Juízo da situação do imóvel como o correto para
processar a adjudicação compulsória: RESCISÃO CONTRATUAL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE EIS QUE
HOUVE ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DA
COISA. ART. 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, QUE PODE SER
DECLARADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, A QUALQUER TEMPO (art. 64,§§ 1º E 3º do NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SENTENÇA CASSADA. AUTOS PARA SEREM REMETIDOS AO
JUÍZO ?A QUO? PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA COMARCA DO
MUNICÍPIO DA CIDADE OCIDENTAL DO ESTADO DE GOIÁS.1. Ressalte-se que a regra geral de
fixação de competência nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é a do foro da situação da
coisa.2. Versando a causa sobre direito real, o Demandante não tem a faculdade de eleger foro diverso do
da situação da coisa.3. A competência para processar ação de adjudicação compulsória é absoluta, nos
termos do art. 47 do Novo Código de Processo Civil.4. "Para as ações fundadas em direito real sobre
imóveis, é competente o foro da situação da coisa (fórum rei sitae), tendo em vista que o juiz desse lugar,
por exercer ali sua função, tem melhores condições de julgar essas ações, aliado ao fato de que as
provas, normalmente, são colhidas mais direta e facilmente.5. Sendo a ação de adjudicação compulsória
fundada em "jus possidendi", de natureza petitória, dominial, tem-se como competente o foro da situação
da coisa. (Processo 0705114-51.2017.8.07.0020 DF 0705114-51.2017.8.07.0020 - TJDF.Órgão Julgador
7ª Turma Cível. Publicação: 03/09/2018. Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA). AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL -
COMPETÊNCIA - FORO DA SITUAÇÃO DO BEM - NÃO SE APLICA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A consequência natural, com a procedência do
pedido, é a transferência de domínio, de modo que se revela, além de indevida, contraproducente e
desarrazoada a modificação de competência - para Estado diverso daquele em que se encontra o imóvel -
em ação diretamente relacionada ao direito real de propriedade. Em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o foro competente para julgamento de ação
de adjudicação compulsória é o da situação do imóvel. (Agravo Regimental nº 1400724-
87.2015.8.12.0000, 3ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Nélio Stábile. j. 27.10.2015). CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BEM IMÓVEL. NATUREZA REAL.
COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO FORO DE SITUAÇÃO DOS BENS. INTELIGÊNCIA DO ART. 95
DO CPC. ACOLHIMENTO DO CONFLITO. Conflito negativo de competência referente à ação de
adjudicação compulsória de bem imóvel. Inquestionável a natureza real da demanda, conforme
entendimento do Tribunal Superior, cuja competência é determinada pelo art. 95 do CPC, devendo fixar-se
no foro de situação do bem. Acolhimento do Conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado para
processamento e julgamento da ação. (Conflito de Competência nº 0047911-81.2015.8.19.0000, 6ª
Câmara Cível do TJRJ, Rel. Teresa de Andrade Castro Neves. j. 21.01.2016, Publ. 29.01.2016).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, PROPOSTA NO FORO
DO IMÓVEL - DETERMINADA REDISTRIBUIÇÃO PELO JUÍZO SUSCITADO POR SER O VALOR DA
CAUSA SUPERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - RECUSA PELO JUÍZO SUSCITANTE -
POSSIBILIDADE. Ação sobre direito real de imóvel de competência absoluta do foro da situação da coisa -
inteligência do artigo 95 do CPC e da Súmula 110 deste Tribunal - conflito procedente - competência do
Juízo da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, suscitado. (Conflito de Competência nº
0006981-26.2015.8.26.0000, Câmara Especial do TJSP, Rel. Eros Piceli. j. 29.06.2015). Em razão do
exposto, com base no artigo 111 do Código Judiciário do Pará e 47 do Novo Código de Processo Civil,
julgo-me incompetente para processar o feito e determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de
Tomé-Açu/PA. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 11 de julho de 2019. CÉLIO
PETRONIO D" ANUNCIACÃO Juiz de Direito PROCESSO: 00035600320108140301 PROCESSO
ANTIGO: 201010058978 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D
ANUNCIACAO Ação: Cumprimento de sentença em: 12/07/2019 AUTOR:LUCIELMA RAMOS E SILVA
Representante(s): CINTHIA MERLO (ADVOGADO) RONDINELI FERREIRA PINTO (ADVOGADO)
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REU:VINCULO ENGENHARIA LTDA. Processo: 0003560-03.2010.8.14.0301 DESPACHO Tendo em vista
o teor da certidão de fls. 162, intime-se a parte Requerente, via Diário de Justiça, por seu patrono
habilitado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no prosseguimento do
feito, advertindo-a que caso permaneça inerte, o processo será extinto sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, III, do CPC. Caso tenha interesse, deve a parte requerente, no mesmo prazo de 05
(cinco) dias, cumprir ao determinado às fls.160/161, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.
Belém/PA, 12 de julho de 2019. CÉLIO PETRÔNIO D" ANUNCIAÇÃO Juiz de direito PROCESSO:
0 0 0 7 4 9 1 9 4 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 2 3 6 0 2 3
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REU:UNIMED BELEM Representante(s): OAB 9752 -
ALEXANDRE SALES SANTOS (ADVOGADO) AUTOR:KELLY MARTINS DIAS Representante(s): OAB
15468 - NATALIN DE MELO FERREIRA (ADVOGADO) NILZA R BESSA (ADVOGADO) AUTOR:A. M. M.
R. B. LITISDENUNCIADO:SORAYA BERBARY DA SILVA Representante(s): OAB 11404 - LUIZ
ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE C. ROCHA (ADVOGADO) KAREN RICHARDSON ROCHA
(ADVOGADO) ENVOLVIDO:KATIA REGINA CORDOVIL DE ALMEIDA - PERITA. Processo: 0007491-
94.2008.814.0301 Despacho Diante do trânsito em julgado da sentença, conforme certidão de fl. 736, e
considerando a manifestação de fls. 738/739, determino o arquivamento dos presentes autos, com as
cautelas legais, dando baixa em nossos sistemas. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 10 de julho de 2019.
CÉLIO PETRÔNIO DA ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital PROCESSO:
00080600920168140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MARILIA MOTA DE OLIVEIRA BELINI  Ação:  Procedimento Comum em: 12/07/2019
REQUERENTE:SUPER POSTO DOIS MIL LTDA Representante(s): OAB 13997 - ANDRE LUIS BASTOS
FREIRE (ADVOGADO) OAB 18246-A - ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE (ADVOGADO)
REQUERIDO:CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CELPA Representante(s): OAB 12358 - FLAVIO
AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no
art. 1º, § 2º, inciso II, do Provimento 006/2006-CJRMB, fica intimado o requerido, a apresentar
manifestação sobre os Embargos de Declaração, juntados TEMPESTIVAMENTE às fls.140/147 dos autos,
no prazo de 05 (cinco) dias. Belém-PA, 12 de julho de 2019. Marília Mota de Oliveira Belini Analista
Judiciário da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém PUBLICADO EM ____/____/____ PROCESSO:
0 0 0 9 3 7 9 6 3 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 3 9 8 4 8 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Incidentes em: 12/07/2019 REU:WALMIR GAMA Representante(s): OAB 8927 - ALIPIO RODRIGUES
SERRA (ADVOGADO) OAB 8927 - ALIPIO RODRIGUES SERRA (ADVOGADO) AUTOR:CENTRO
COMUNITARIO DA VISCONDE_DE INHAUMA Representante(s): MARIA EMIDIA REBELO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO) TELMO MARINHO (ADVOGADO) . PROCESSO: 0009379-63.2008.814.0301 SENTENÇA
(extinção) CENTRO COMUNITÁRIO "VISCONDE DE INHAÚMA", ingressou com INCIDENTE DE
NULIDADE DOCUMENTAL, em desfavor de WALMIR ALVARES DA GAMA e EVERALDO CRISTÓVÃO
DA MOTA RIBEIRO, todos qualificados. Diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, processo em apenso, sob o nº 0019174-10.2005.814.0301, a
presente ação resta prejudicada. Pelo exposto, entendo que se está diante de perda superveniente do
objeto, razão porque julgo extinta a presente ação sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se, com as cautelas legais. Sem custas, ante o benefício da justiça gratuita, concedido ao Autor
nos autos principais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 10 de julho de 2019. CÉLIO PETRÔNIO
D ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito PROCESSO: 00145767420088140301 PROCESSO ANTIGO:
200810442886 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D
ANUNCIACAO Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019 REU:ENGENHARIA E COMERCIO
CONSTROL LTDA Representante(s): SAULO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA (ADVOGADO) OAB
10725 - UGO VASCONCELLOS FREIRE (ADVOGADO) REU:ROSILENE DA SILVA VIEIRA
Representante(s): OAB 3312 - CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO (ADVOGADO)
REU:ANTONIO AMADO MORAES VIEIRA Representante(s): CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER
FILHO (ADVOGADO) AUTOR:SANDRO ROGERIO SANTOS MARTINS Representante(s): ABRAHAM
ASSAYAG (ADVOGADO) FERNANDO RICARDO CABRAL WANZELLER (ADVOGADO) OAB 12172 -
MARCOS JAYME ASSAYAG (ADVOGADO) . Vistos etc.... SANDRO ROGERIO SANTOS MARTINS,
qualificada nos autos em epígrafe, por meio de advogado devidamente habilitado, ajuizou a presente
AÇÃO ORDINÁRIO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PUBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
IMOVEIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
em desfavor ROSILENE DA SILVA VIEIRA, ANTONIO AMADO MORAES VIEIRA e ENGENHARIA
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COMERCIO CONTROL LTDA, já identificado. Alega que adquiriu dos dois primeiros réus em 06/09/2003,
através de contrato de promessa de compra e venda um terreno urbano localizado na Passagem
Benjamim n. 70, no Bairro do Coqueiro, pelo valor de R$ 30.000,00 e que levou tal contrato a registro
especial de título de documentos sob o número 259796. Aduz que, quitado a promessa de compra e
venda, foi providenciar junto ao Cartório de notas, a lavratura da escritura publica de compra e venda e,
02/04/2008, foi informado que os sr. Antônio e Rosilene não iriam assinar a escritura, visto terem
negociado a totalidade do bem com a terceira ré. Relata que se dirigiu a delegacia e lavrou termo de
ocorrência e tomou conhecimento de que venda e compra foi escriturada e registrada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis do 2º Oficio. Ao final, requer a tutela antecipada para que o cartório do 2º Oficio de
Imóveis se abstenha de efetivar quaisquer registros no imóvel objeto da lide. No mérito, a anulação da
venda e reintegração de posse e danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) Instruiu a inicial
com o documento de fls. 10/27. Às fls. 31, foi determinado a citação e que o cartório de imóveis se
abstivesse de efetivar quaisquer registros na matricula do imóvel, até ulterior deliberação do juízo.
Regularmente citada, a ré ENGENHARIA E COMERCIO CONTROL LTDA apresentou contestação as fls.
70/85, onde apresenta a preliminar de inexistência da condição da ação, ilegitimidade passiva ad causam.
No mérito, alega a inexistência de qualquer ônus real sobre o imóvel, conforme certidões dos cartórios,
não havendo qualquer má-fé. Afirma que adquiriu o bem do real proprietário, conforme constava no
registro de imóveis. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Impossibilidade de o autor pleitear a
reintegração na posse do imóvel. Inexistência de danos morais. Necessidade de revogação da tutela. Ao
final, requereu o acolhimento das preliminares e no mérito a improcedência dos pedidos. Juntou os
documentos de fls. 90/102. Os réus Antônio Amado Moraes Viera e Rosilene da Silva Vieira apresentaram
contestação as fls. 103/112, onde alegam que quando do contrato de promessa de compra e venda
estavam em dívida com o autor e que teria proposto uma sociedade para a venda do terreno sub judice.
Afirma que o autor alegou que teria um comprador anônimo que oferecia a quantia de R$ 300.000,00 e
que após a venda, ficaria para este a quantia de R$ 50.000,00, abatidas as despesas de manutenção,
segurança, IPTU e comissão de corretagem. Sustentam que o verificaram que o autor não tinha nenhum
comprador anônimo. Relata que no ano de 2008 receberam a proposta de R$ 250.000,00, e entraram em
contato com o autor, o qual autorizou de imediato a venda e exigiu os R$ 80.000,00 que haviam acertado,
o que foi aceito. Sustentam que no dia que receberam o valor da venda, procuraram o autor, entretanto,
este se recusou a receber o valor com abatimento combinados, somente aceitando o valor integral de R$
80.000,00. Cumpre salientar que o IPTU havia ficado sob a responsabilidade do comprador (autor)
conforme item V do contrato, bem como as contas de energia elétrica, água, salário do segurança,
honorários do corretor, que abatidos seria o valor de R$ 20.071,55. Sustenta a litigância de má-fé do autor
e a ausência de danos morais. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e a condenação em
litigância de má-fé. Juntou documentos de fls. 114/169 Réplica às fls. 171/177 e 189/194. Audiência
preliminar realizada as fls. 206. Audiência de instrução e julgamento realizado as fls. 234 Memoriais pelo
autor as fls. 240/243, dos réus Antônio Amado Morais Vieira as fls. 244/250. Em seguida, vieram os autos
conclusos. É o relatório. Decido. No que se refere a preliminar de inexistência das condições da ação, por
inadequação da via eleita/falta de interesse de agir, não merece guarida, eis que demonstrado a
necessidade-utilidade do provimento judicial para os fins colimado pelo autor. No que se refere a
ilegitimidade passiva ad causam da ré, também há de ser afastada, eis que a situação que se verifica na
espécie que versa sobre pretensão de anulação do negócio jurídico de sobre imóveis, da qual o requerido
fez parte e, que, portanto, pode ser atingido em possível procedência do pedido. Passo ao mérito.
Compulsando os autos, verifico que, embora o autor firmou com os réus Rosilene da Silva Vieira e Antônio
Amado Moraes Vieira contrato particular de promessa de compra e venda (fls. 13), de um terreno
integrante da área maior constante da matricula 157, fls. 157 do no livro 2I-E do cartório de Imóveis do 2º
Oficio. Extrai-se, ainda, que fora realizada apenas um registro da referida promessa no Cartório de títulos
e documentos, cuja finalidade é apenas de garantir autenticidade e segurança de um documento original,
permitindo que em caso de extravio da promessa, obtenha uma cópia idêntica e com a fé pública de que o
Cartório dispõe. Ressalta-se que, não fora lavrada a escritura pública de compra e venda, e que decorrido
quase cinco anos da feitura do negócio jurídico, os requeridos se negaram a fazê-la, conforme declaração
de fls. 16, eis que o bem já havia sido negociado com a terceira ré De outro Norte, os requeridos Rosilene
da Silva Vieira e Antônio Amado Moraes Vieira procederam a venderam do imóvel a empresa Engenharia
Comercio Constrol Ltda, por meio de escritura pública, que fora devidamente registrado no Cartório de
imóveis. Pois bem. A propriedade de bens imóveis não é adquirida mediante a simples celebração de um
contrato de compra e venda. O negócio jurídico cria apenas uma relação jurídica de natureza obrigacional
entre os contratantes, gerando mera expectativa de aquisição. Para perfectibilização do negócio e
aquisição do direito real da propriedade, faz-se necessário que o título seja levado a registro em cartório
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imobiliário, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Transcrevo: O art. Art. 1.245. Transfere-se entre vivos
a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se
registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. (...) Não há dúvidas de
que dentre as funções do registro no Cartório de Imóveis está a publicidade que tem o objetivo tornar a
relação jurídica conhecida por todos, tornando-se possível a oposição erga omnes do título inscrito.
Também, não se pode olvidar que esse registro é de exigência obrigatória quando se trata de
transferência de domínio de imóveis. Fabrício Zamprogna Matiello, comentando o § 1º do referido artigo
assim se manifesta: "Embora tendo sido confeccionado instrumento público visando à translação dominial
do alienante para o adquirente, a falta de subsequente registro faz com que o primeiro continue a ser
havido como dono do imóvel. Isso porque o surgimento de titulação apta a produzir efeitos contra terceiros
se dá com o ato de registro; logo, a contratação firmada faz lei entre os envolvidos, mas não atinge quem
dela não tomou parte (...)" (MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado: 2ª ed. - São Paulo:
LTr, 2005, pg. 781) A jurisprudência do STJ, a quem cabe a última palavra em se tratando de matéria
infraconstitucional, é pacífica no sentido de que, havendo alienação do mesmo imóvel para duas pessoas
diferentes, pelo mesmo vendedor, a propriedade é daquela que primeiro registra a respectiva escritura,
observe: CIVIL. VENDA DE IMÓVEL A DUAS PESSOAS DISTINTAS. ANULAÇÃO DE ESCRITURA E DO
REGISTRO. IMPROCEDÊNCIA. A só e só circunstância de ter havido boa-fé do comprador não induz a
que se anule o registro de uma outra escritura de compra e venda em que o mesmo imóvel foi vendido a
uma terceira pessoa que o adquiriu também de boa-fé. Se duas distintas pessoas, por escrituras diversas,
comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua escritura a registro é que adquirirá o seu domínio.
É o prêmio que a lei confere a quem foi mais diligente. Recursos conhecidos e providos." (STJ - REsp:
104200 SP 1996/0051568-9, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2000,
T4 - QUARTA TURMA) Trata-se, em verdade, da aplicação da velha máxima de que "quem não registra
não é dono", inserida no art. 1.247 do Código Civil: Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos,
ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos
referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. Dessa maneira, embora
ambos os compradores tenham título translativo da propriedade dos lotes, fora a empresa ré quem
registrou primeiro a escritura pública, não havendo dúvidas de que o domínio a ele pertence, tendo
atendido todas as formalidades legais, inclusive fiscais, bem como tendo diligenciado para ter a certeza da
inexistência de ônus real sobre o imóvel. Ademais disso, não fora produzida qualquer prova que afastasse
a boa-fé da empresa ré, ônus da prova que incumbia ao autor nos termos do art. 373 do CPC, e da qual
não se desincumbiu, mormente considerando que "má-fé não se presume". Nesse sentido: APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - VENDA DE IMÓVEL A DUAS
PESSOAS DISTINTAS - ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E DO REGISTRO - CONLUIO E MÁ-FÉ
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE. - "A só e
só circunstância de ter havido boa-fé do comprador não induz a que se anule o registro de uma outra
escritura de compra e venda em que o mesmo imóvel foi vendido a uma terceira pessoa que o adquiriu
também de boa-fé. Se duas distintas pessoas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que
primeiro levar a sua escritura a registro é que adquirirá o seu domínio. É o prêmio que a lei confere a quem
foi mais diligente".(TJ-MG - AC: 10720100022584001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de
Julgamento: 08/06/0015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2015)
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
IMEDIATO. CAUSA MADURA. (...) Escritura de compra e venda não registrada. Inexistência de direito
real. Inteligência do artigo 1.277 do Código Civil. Propriedade do imóvel objeto do litígio reconhecida em
favor do embargado-arrematante, que primeiro levou o título de aquisição do bem a registro. "A só e só
circunstância de ter havido boa-fé do comprador não induz a que se anule o registro de uma outra
escritura de compra e venda em que o mesmo imóvel foi vendido a uma terceira pessoa que o adquiriu
também de boa-fé. Se duas distintas pessoas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que
primeiro levar a sua escritura a registro é que adquirirá o seu domínio. É o prêmio que a lei confere a quem
foi mais diligente." (Precedente do STJ - Resp 104.200/SP). Em face da boa-fé da embargante,
reconhece-se o direito de efetuar a colheita da cultura de eucalipto feita sobre a área de terras que
acreditava ser sua, que fica condicionado ao pagamento de indenização. DERAM PROVIMENTO EM
PARTE AO APELO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70069644904 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana,
Data de Julgamento: 29/09/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
11/10/2016) "VENDA E COMPRA - Imóvel - Venda em duplicidade - Ação anulatória de negócio jurídico
cumulada com pedido de reintegração de posse proposta pelo comprador celebrante do primeiro
compromisso - Sentença de improcedência - Apelação do autor - Boa-fé dos adquirentes e atuais
ocupantes - Compra mediante escritura pública levada a registro em cartório imobiliário - Prevalecimento
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do título translativo da propriedade levado a registro, sobre aquele celebrado em data anterior, mas por
instrumento particular - Artigos 186 da Lei nº 6.015/73 e 1.227 do Código Civil - Sentença mantida -
Recurso desprovido".(TJSP -Apelação nº 0127460-49.2009.8.26.0003; Relator: Carlos Henrique Miguel
Trevisan; 4ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2013). Com efeito, torna-se
imperativo, diante do registro e da boa-fé do segundo comprador, a improcedência do pedido de anulação
da escritura e registro no cartório de imóveis, consequentemente, também do pedido e reintegração da
posse do bem. Havendo alienação do mesmo imóvel para duas pessoas diferentes, incumbe a parte
prejudicada pela dupla alienação buscar indenizar por perda e e danos sofrido perante os alienantes.
Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES
REJEITADAS. IMÓVEL VENDIDO PARA DUAS PESSOAS DISTINTAS. ATO ILÍCITO E NEXO DE
CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO NÃO
PROVIDO. (...) 2) A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu,
em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda
o pedido do autor. Comprovada essa aptidão, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 3)(...) 5) Se
duas pessoas distintas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua
escritura a registro é que adquirirá o domínio. Trata-se da velha máxima de que "quem não registra não é
dono", inserida no art. 1.247 do Código Civil. 6) Havendo alienação do mesmo imóvel para duas pessoas
diferentes, incumbe ao alienante indenizar a parte prejudicada pela dupla alienação. (TJ-MG - AC:
10105130330639001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 25/04/2018, Data de Publicação:
07/05/2018) No caso dos autos, requereu apenas danos morais sem busca reparação pelos danos
materiais sofridos. Em relação aos danos morais pleiteados em desfavor da empresa ré, restando
demonstrado nos autos que não praticara qualquer ato ilícito, não tem como prosperar. Em relação aos
requeridos Rosilene da Silva Vieira, Antônio Amado Moraes Vieira, apesar de alegarem em sua
contestação que a venda foi autorizada pelo autor e que este se negou a receber o valor de R$ 80.000,00
abatido as despesas constantes no item V do contrato, tal fato foi negado por este. Nessa senda, não
produziram qualquer prova para corroborar a sua versão dos fatos, não se desincumbiram de seu ônus
processual, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Assim, tem-se claro o ilícito praticado, da venda do
mesmo imóvel, por duas vezes, a compradores diferentes. É fato incontroverso. In casu, não se está
diante de mero inadimplemento contratual, mas de situação deveras atípica. E, sendo assim, decorre
logicamente o dever de indenizar, vez que a situação dos autos caracteriza aflição psicológica indenizável,
pois frustrou expectativa relevante do autor de usufruir do imóvel adquirido, privando-a da propriedade do
referido bem. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL VENDIDO EM
DUPLICIDADE. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS MAJORADOS. VALOR
ATUAL DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA. 1. Incontroverso nos autos que o imóvel descrito na inicial foi vendido duas vezes, sendo a
primeira para a apelante, no ano de 1994, e a segunda para terceira pessoa, tempos depois. 2. Diante
disso, pretende a apelante a majoração dos danos morais fixados, bem como indenização material pelo
valor atual do imóvel e não somente pelo valor pago à época devidamente atualizado. 3. Quanto aos
danos morais, entendo que a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo mostra-se
adequada para reparar o transtorno sofrido pela apelante, bem como suficiente para sancionar de modo
eficaz a apelada, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Por outro lado,
melhor sorte assiste à apelante no que pertine ao pedido de indenização pelo valor atual do imóvel, pelas
razões que passo a explicar. 5. Na petição inicial, a apelante trouxe 03 (três) laudos de avaliação (fls.
39/40, 41/42 e 43/44), nos valores de R$ 20.520,00 (vinte mil, quinhentos e vinte reais), R$ 21.240,00
(vinte e um mil, duzentos e quarenta reais) e R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais),
respectivamente. 6. Assim, se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, na forma
do artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao passo que, a apelada, em sede de
contestação, apenas impugnou o pedido de maneira genérica, olvidando-se em fazer prova documental de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, conforme preconiza o inciso II, do aludido
preceptivo legal. 7. Dessa forma, entendo que assiste direito à apelante em receber o valor atual médio do
imóvel adquirido, de acordo com as avaliações apresentadas junto à inicial, considerando que esse é o
seu real prejuízo. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que
compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de
conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar
parcial provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 07 de
novembro de 2017. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00918655420108080035, Relator:
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EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 16/11/2017) AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO.
VENDA DO MESMO IMÓVEL DUAS VEZES. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE APLICADO SOLIDARIEDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Não deve ser conhecida preliminar de prescrição quando já rejeitada
em despacho saneador, irrecorrido, restando preclusa a matéria. E, sendo fato incontroverso que a
demandada vendeu duas vezes o mesmo imóvel a pessoas diversas, configura-se o ilícito, gerando o
dever de indenizar. Caso em que o agir indevido da parte ré configura, por si só, ato causador de
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade do cotidiano, produz desequilíbrio no bem estar da
contratante prejudicada, circunstância ensejadora do ressarcimento a título de danos morais, devendo o
quantum ser mantido. Quanto à ausência de solidariedade, as demandadas mesmo instadas a trazer aos
autos cópias de seus contratos sociais e estatutos, quedaram-se, silentes, não se desincumbindo, assim,
de ônus que eram seus, consoante art. 333, II do CPC. APELAÇÕES IMPROVIDAS. (Apelação Cível Nº
70026526285, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim
Macedo, Julgado em 13/11/2008) Assim, considerando as particularidades do presente caso, a extensão
do dano e a capacidade econômica das partes, fixo o valor da indenização por dano moral em R$
15.000,00 (quinze mil reais), por entender adequado à reparação pretendida. Ante o exposto, REVOGO A
TUTELA DEFERIDA, e, em relação a requerida ENGENHARIA COMERCIO CONSTROL, JULGO
improcedente os pedidos, e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno ainda o autor ao pagamento das custas e honorários que
fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Já com relação aos requeridos, ROSILENE DA SILVA VIEIRA,
ANTONIO AMADO MORAES VIEIRA, julgo parcialmente procedente os pedidos, apenas para condenar
este ao pagamento de danos morais no quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser corrigida
monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da publicação da presente, e acrescida de juros moratórios
legais de 0,5% ao mês estes a partir da citação. Diante da sucumbência reciproca, condeno as partes, de
forma pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Publique-
se. Registre-se. Intime-se. Belém, 11 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de
direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO: 00152230620118140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D
ANUNCIACAO Ação:  Busca e  Apreensão em Al ienação F iduc iár ia  em:  12/07/2019
REQUERENTE:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Representante(s): OAB 16338 - KETTY
LEE CARVALHO LIMA (ADVOGADO) OAB 147.020 - FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO)
REQUERIDO:JOSE RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO. Processo: 0015223-06.2011.814.0301
Despacho Diante do trânsito em julgado da sentença de fls. 44, conforme certidão de fl. 50, arquivem-se
os autos, com as cautelas legais, dando baixa em nossos sistemas. Cumpra-se. Belém, 10 de julho de
2019. CÉLIO PETRÔNIO DA ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital PROCESSO:
0 0 1 5 2 3 5 2 2 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 2 2 9 2 8 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Cumprimento de sentença em: 12/07/2019 REU:CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
Representante(s): ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR (ADVOGADO) REU:SIGMA IMOVEIS LTDA
Representante(s): ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR (ADVOGADO) AUTOR:ANDRE LUIZ SILVA
MONTEIRO AUTOR:ELISANGELA FERREIRA MONTEIRO Representante(s): LUCIA DE FATIMA
CORDOVIL (ADVOGADO) . Processo: 0015235-22.2010.8.14.0301 Despacho Da análise dos autos,
verifico que os autos retornaram de instância superior, com trânsito em julgado certificado à fl. 247. Em
seguida, as partes foram intimadas a procederem com os requerimentos pertinentes (fl. 248), contudo, se
mantiveram inertes, conforme certidão de fl. 249. Assim, considerando que o processo se encontra
paralisado há mais de 06 (seis) meses, sem qualquer manifestação das partes, determino o seu
arquivamento, sem prejuízo de desarquivamento a pedido das partes. Custas, se houver, sejam
processadas conforme sentença proferida nos autos, devendo os devedores serem intimados para
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Recolhidas as custas,
arquivem-se os autos. Em caso de inadimplência, decorrido o prazo para pagamento, certifiquem-se e
extraiam-se as cópias necessárias à cobrança judicial das custas devidas, expedindo a certidão para
inscrição em dívida ativa, ARQUIVANDO-SE, com as cautelas legais. Belém/PA, 10 de julho de 2019.
CÉLIO PETRONIO D" ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito PROCESSO: 00152535020118140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO
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Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO VOLKSWAGEM S/A
Representante(s): OAB 21593 - MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO) OAB 24647-A -
STENIA RAQUEL ALVES DE MELO (ADVOGADO) OAB 24872-A - JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS
(ADVOGADO) OAB 24871-A -  ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
REQUERIDO:MARIA IVONE GODINHO DE MORAES Representante(s): OAB 13443 - BRENDA
FERNANDES BARRA (ADVOGADO) . R. h Tendo em vista o resultado do sistema BacenJud (informações
do endereço do requerido), intime-se o autor para se manifestar em 05 dias. Escoado o prazo legal,
certifique a Secretaria o ocorrido e retornem conclusos. Cumpra-se. Belém/PA, 12 de julho de 2019.
CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível da Capital. PROCESSO:
0 0 1 9 1 7 4 1 0 2 0 0 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 5 1 0 6 1 1 7 1 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Cumprimento de sentença em: 12/07/2019 REQUERENTE:CENTRO COMUNITARIO DA VISCONDE_DE
INHAUMA Representante(s): MARIA EMIDIA REBELO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) TELMO MARINHO
(ADVOGADO) REQUERIDO:SOCIEDADE COMUNITARIA VISCONDE DE INHAUMA Representante(s):
OAB 8927 - ALIPIO RODRIGUES SERRA (ADVOGADO) . Processo: 0019174-10.2005.814.0301
Despacho Diante do trânsito em julgado da sentença de fls. 290/293, conforme certidão de fl. 340,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais, dando baixa em nossos sistemas. Cumpra-se. Belém, 10 de
julho de 2019. CÉLIO PETRÔNIO DA ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital
P R O C E S S O :  0 0 1 9 7 8 1 9 4 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação: Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 AUTOR:AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA Representante(s): OAB 13846-A - CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
(ADVOGADO) REU:MARIA ANICE GARCIA PINHEIRO AUTOR:FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS NAOPADRONIZADOS NPL I Representante(s): OAB 27117-A - FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ (ADVOGADO) . Processo: 0019781-94.2012.814.0301 Despacho Diante do trânsito em julgado
da sentença de fls. 33, conforme certidão de fl. 48, nada a deliberar acerca da petição de fls. 34/35.
Arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando a baixa em nossos sistemas. Cumpra-se.
Belém, 11 de julho de 2019. CÉLIO PETRÔNIO DA ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da
C a p i t a l  P R O C E S S O :  0 0 2 2 1 7 0 8 1 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Monitória em: 12/07/2019 REQUERENTE:UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
UNBEC Representante(s): OAB 15201-A - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO)
REQUERIDO:MARIA CELIA DE FATIMA PEDROSA VIDEIRA. Processo nº 0022170-81.2014.8.14.0301
SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, proposta por UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA - UNBEC, em face de MARIA CÉLIA DE FÁTIMA PEDROSA VIDEIRA, todos
qualificados. Juntou documentos às fls. 07/27. Foi determinada a citação da executada à fl. 28. Contudo,
as tentativas de citação foram infrutíferas, conforme informações dos Correios de fls. 30 e 42. À fl. 44, o
Autor apresentou novo endereço. À fl. 48, a Demandante requereu dilação de prazo para promover o
recolhimento das custas complementares. À fl. 51, a Requerente foi intimada para proceder ao
recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção do feito. Todavia, manteve-se inerte,
conforme certificado à fl. 51-verso. É o relatório. Decido. Conforme relatado, foram expedidas carta de
citação, todavia, não foram cumpridas, tendo o demandante apresentado novo endereço e requerido
dilação de prazo para recolher as custas complementares. Ocorre que, passados mais de 09 (nove)
meses do pedido de dilação de prazo, a Autora foi devidamente intimada para proceder ao recolhimento
das custas complementares, porém, manteve-se inerte, conforme certificado à fl. 51-verso. Dispõe o art.
485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que o processo será extinto quando for verificada a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso dos autos, a
Autora deixou de recolher as custas necessárias para o cumprimento da diligência, impedindo o
desenvolvimento do processo. Destaca-se que, a inércia das partes diante dos deveres e ônus
processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir a desistência da pretensão à tutela
jurisdicional, equivalendo ao desaparecimento superveniente do interesse de agir, condição para o regular
exercício do direito de ação. Conforme disposto também no inciso VI do art. 485 do CPC: "O juiz não
resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual".
Ressalta-se que o §3º do mencionado dispositivo prevê que "o juiz conhecerá de ofício da matéria
constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o
trânsito em julgado". ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com
fundamento no art. 485, incisos IV e VI e §3º, do Código de Processo Civil. Fica autorizado, desde já, o
desentranhamento das peças que constam no presente feito e sua devolução à parte interessada, caso
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assim requeira. Custas, se houver, pela parte Requerente, sendo que em caso de inadimplência, decorrido
o prazo para pagamento, certifiquem-se e extraiam-se as cópias necessárias à cobrança judicial das
custas devidas, expedindo a certidão para inscrição em dívida ativa. Após o trânsito em julgado, dê-se
baixa e arquivem-se, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém-PA, 10 de julho
de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇ"O Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital
P R O C E S S O :  0 0 2 3 0 2 2 3 7 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação: Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:ADMINISTRADORA CONSORCIO
NACIONAL HONDA LTDA Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO)
OAB 10422 - HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA MATOS
(ADVOGADO) REQUERIDO:WELLINGTON DA SILVA MARTINS. Processo: 0023022-37.2016.814.0301
Sentença Vistos etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA ajuizou a presente
AÇÃO DE BUSCA E APREENS"O, em face de WELLINGTON DA SILVA MARTINS, alegando que alienou
fiduciariamente em garantia ao Requerido o veículo descrito na inicial, tendo este deixado de cumprir as
obrigações contratualmente avençadas, sendo constituído em mora. Requereu que lhe fosse liminarmente
deferida à busca e apreensão do bem, sendo ao final consolidadas a posse e propriedade plenas em seu
nome, arcando a parte ré com os ônus da sucumbência. Juntou documentos. Deferida a busca e
apreensão liminar do bem (fl. 23), as diligências foram infrutíferas, conforme certidões de fl. 25 e 35. Às fls.
36, o Autor foi intimado para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 35, porém,
manteve-se inerte. Às fls. 53/54, em juízo de retratação, a sentença de extinção de fls. 40 foi tornada sem
efeito. Na ocasião, este Juízo determinou a intimação da Autora para se manifestar acerca das certidões
do Oficiais de Justiça, bem como sobre a informação do Renajud de fls. 55. Às fls. 56, foi certificada a
ausência de intimação da parte Autora. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de ação de busca e apreensão
decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, amparada nas disposições
do Decreto-Lei911/69. É pacífico na jurisprudência, o entendimento segundo o qual cabe ao Autor a
localização do endereço da parte Ré, nos termos do art. 240 do CPC, promovendo todos os atos e
diligências necessárias à sua citação válida, haja vista constituir pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo. Portanto, a inércia do Autor autoriza a extinção do feito, com fulcro no artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil. No presente caso, a ação foi proposta em 14/01/2016 e, até o
presente momento, não foram empreendidos atos satisfatórios para a localização do Réu, tendo o Autor
deixado de se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como sobre a informação do
sistema Renajud, mesmo após intimado. Não é demais insistir que é obrigação do Demandante indicar o
endereço correto do réu, para promover a citação, uma vez que, de acordo com o art. 319 do CPC, trata-
se de requisito indissociável da petição inicial. Ademais, é desnecessária a intimação da parte autora para
impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias nos casos de extinção do processo com base no art. 485,
inc. IV, do CPC, vez que o juiz pode conhecer de oficio a matéria (§3º, X, do art. 485). Com efeito, tal
intimação só é imprescindível nas hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo, ou seja: paralisação
do feito durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, quando a parte não promover os atos e
diligências que lhe competir e quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Dentro
desse contexto, segundo o princípio de que o processo deve ter duração razoável, não se pode admitir
que a ação tramite por longos anos, sem perspectiva de que o réu seja citado, sobretudo porque,
conforme supracitado, a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Com
efeito, não promovido o ato citatório em feito que já se prolonga por mais de 03 anos, e não podendo a
demora ser atribuída ao Poder Judiciário, já que o autor foi devidamente intimado para promover a
angularização da relação processual, porém, manteve-se inerte. Assim está posta a jurisprudência sobre o
tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A APELAÇÃO.
ART. 557 DO CPC DE 1973. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. PROCESSO QUE SE PROLONGA POR 5 ANOS SEM CITAÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Cabe ao autor a localização do endereço do réu, nos termos do art. 219, §§ 2º e 3º do
CPC de 1973, promovendo todos os atos e diligências necessárias à sua citação, que é pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, do CPC de 1973). 2. O processo
não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância dos princípios da
instrumentalidade das formas e da economia processual, sobretudo na hipótese em que feito já se
prolonga por mais de 5 (cinco) anos, e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 3.
Jurisprudência da Turma: "Após as diligências frustradas para abusca e apreensão de veículo com
alienação fiduciária, a formação da relação não se formalizou, não houve pedido de conversão da
demanda em ação de depósito, nem promoveu o autor ação de execução nos autos, nos termos dos
artigos 4º e 5º do Decreto Lei n. 911/69. A ausência do ato citatório autoriza a extinção do processo, sem
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apreciação do mérito, sobretudo se este não se aperfeiçoou decorrido longo prazo da propositura da ação"
(TJDFT, 20130910178796APC, Rel. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, DJE 02/02/2015, p. 285).
"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. ART.
267, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.1. Acarreta a extinção do
feito sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo (art. 267, IV, do CPC), a ausência da citação da ré, após diversas tentativas, sem sucesso, de
localização do seu endereço. (...) Sentença mantida". (TJDFT, 20100310222496APC, Relator Arnoldo
Camanho De Assis, 4ª Turma Cível, DJE 10/07/2012, p. 106) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Custas remanescentes,
se houver, pela parte autora, devendo ser intimada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de inscrição na dívida ativa. Recolhidas as custas, arquivem-se os autos. Em caso de inadimplência,
decorrido o prazo para pagamento, certifiquem-se e extraiam-se as cópias necessárias à cobrança judicial
das custas devidas, expedindo a certidão para inscrição em dívida ativa, ARQUIVANDO-SE os presentes
autos após o trânsito em julgado, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém/PA,
11 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível da
Capi ta l .  PROCESSO: 00288796920098140301 PROCESSO ANTIGO: 200910628039
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação: Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO PAN PANAMERICANO SA
Representante(s): OAB 14045 - JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (ADVOGADO) OAB
12306 - ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:VAGNER NOGUEIRA
DIAS. Processo: 0028879-69.2009.814.0301 SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
proposta por BANCO PANAMERICANO, em face de VAGNER NOGUEIRA DIAS, ambos qualificados. Às
fls. 24/25, foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão e determinada a citação da parte Ré, sendo
infrutífera a diligência, conforme certidão de fl. 28. À fl. 33, foi determinada a intimação pessoal da parte
Requerente para se manifestar quanto ao interesse na continuidade do feito. À fl. 36, foi anexada a
informação dos Correios, onde consta que o Requerente mudou de endereço. Diante da ausência de
informações quanto ao novo endereço do Autor, os autos vieram conclusos. É a síntese do necessário.
Decido. Nos termos do artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, as partes têm o dever de declinar,
no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço onde receberão intimações, atualizando
essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. E na mesma senda, o
artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que: "Presumem-se válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço". Levando em conta que o processo se encontra paralisado há mais de 09 (nove) anos, sem
qualquer manifestação do Autor, tendo este deixado de informar nos autos seu endereço completo
necessário para a sua localização, denota-se que a inexistência de interesse no prosseguimento do feito.
Nesse sentido: (TJMS-054079) APELAÇ"O CÍVEL - EXECUÇ"O DE ALIMENTOS - EXTINÇ"O DO
PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - MUDANÇA DE ENDEREÇO DOS AUTORES SEM
COMUNICAÇ"O AO JUÍZO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇ"O VIA EDITAL - N"O APLICAÇ"O DA
SÚMULA 240 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o abandono da ação de execução por
mais de trinta dias e ordenada a intimação pessoal da parte, que restou frustrada, porque a parte autora
mudou de endereço sem informar o Juízo, conforme impõe o parágrafo único do art. 238 do CPC,
entronizado pela Lei nº 11.382, de 06.12.2006, prestigia-se a sentença que extinguiu o processo sem
resolução de mérito, com fulcro no art. 267, III, do CPC, restando afastada, por impertinente, a aplicação
da Súmula 240 do STJ, em vista da falta de interesse do executado em prosseguir com a ação. (Apelação
Cível - Execução nº 2011.004590-5/0000-00, 4ª Turma Cível do TJMS, Rel. Josué de Oliveira. Unânime,
DJ 01.09.2011). Ademais, ressalto que, ainda que superado o óbice acima, é pacífico na jurisprudência, o
entendimento segundo o qual cabe ao autor a localização do endereço da parte Ré, nos termos do art. 240
do CPC, promovendo todos os atos e diligências necessárias à sua citação válida, haja vista constituir
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, a inércia do Autor autoriza a
extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. No presente caso, a
ação foi proposta em 06/07/2009 e, até o presente momento, não foram empreendidos atos satisfatórios
para a localização do réu, tendo o Autor deixado de apresentar novo endereço do Réu. Não é demais
insistir que é obrigação do demandante indicar o endereço correto do réu, bem como recolher as custas
devidas, para promover a citação, uma vez que, de acordo com o art. 319 do CPC, trata-se de requisito
indissociável da petição inicial. Além disso, é desnecessária a intimação da parte autora para impulsionar
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o feito no prazo de 05 (cinco) dias nos casos de extinção do processo com base no art. 485, inc. IV, do
CPC, vez que o juiz pode conhecer de oficio a matéria (§3º, X, do art. 485). Com efeito, tal intimação só é
imprescindível nas hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo, ou seja: paralisação do feito durante
mais de 1 (um) ano por negligência das partes, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe
competir e quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Dentro desse contexto,
segundo o princípio de que o processo deve ter duração razoável, não se pode admitir que a ação tramite
por longos anos, sem perspectiva de que o réu seja citado, sobretudo porque, conforme supracitado, a
citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Por estas razões, EXTINGO O
PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇ"O DO MÉRITO, com base no art. 485, inciso e III, IV e VI do
Código de Processo Civil, especialmente, levando em conta tratar-se de matéria de ordem pública
(carência da ação), na modalidade INTERESSE DE AGIR, conhecida de ofício em qualquer grau de
jurisdição (parágrafo 3º do artigo 485). Custas remanescentes, se houver, pela parte autora, devendo ser
intimada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Recolhidas
as custas, arquivem-se os autos. Em caso de inadimplência, decorrido o prazo para pagamento,
certifiquem-se e extraiam-se as cópias necessárias à cobrança judicial das custas devidas, expedindo a
certidão para inscrição em dívida ativa, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o trânsito em julgado,
com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Belém, 12 de julho de 2019. CÉLIO PETRÔNIO D" ANUNCIAÇ"O Juiz de direito PROCESSO:
00320847720118140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019 AUTOR:SILVA E
DEGALDO LTDA - ME Representante(s): OAB 14025 - ANA LUIZA OLIVEIRA MORAES (ADVOGADO)
REU:QUIMICA FARMACEUTICA GASPAR VIANA S/A. Processo nº 0032084-77.2011.8.14.0301
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que até o presente momento não houve a expedição da carta
de citação, tendo, entretanto, a requerente efetuado o recolhimento das custas devidas, conforme se
verifica pelos documentos juntados às fls. 43-45. Destarte, torno sem efeito o ato ordinatório de fl. 71.
Expeça-se a carta de citação no endereço informado na petição de fl. 69. Belém-PA, 08 de julho de 2019.
CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇ"O Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital
P R O C E S S O :  0 0 3 4 3 7 5 6 1 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 AUTOR:CAMC PEREIRA COMERCIO Representante(s): OAB
5964 - MARIA DO SOCORRO GUIMARAES (ADVOGADO) REU:BANCO BRADESCO SA
Representante(s): OAB 18335 - ISANA SILVA GUEDES (ADVOGADO) OAB 223620 - TABATA
NOBREGA BONGIORNO (ADVOGADO) . Processo nº 0034375-61.2010.8.14.0301 DECISÃO Trata-se de
Ação Revisional de Contrato, proposta por C. A. M. C. PEREIRA COMÉRCIO - ME, em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados. Às fls.114/135, este Juízo proferiu sentença de parcial
procedência do pedido. A Autora, às fls. 136/140, interpôs recurso de Apelação. Às fls. 144, a Autora
manifestou sua desistência do recurso, em razão de ter realizado um acordo com a Ré nos autos da Ação
de Busca e Apreensão, sob o nº 0002485-59.2012.814.0301. É o relatório. Decido. O Código de Processo
Civil, nos termos do art. 998, estabelece que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". No que tange à matéria recursal, o atual Código de
Processo Civil alterou as regras do código anterior, conferindo o juízo de admissibilidade do recurso ao
Tribunal (art. 1.010, §3º, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual, havendo a interposição recursal,
é de competência do juízo ad quem a sua análise. Entretanto, considerando a manifestação da Autora
informando o desinteresse no seguimento do recurso, em virtude de ter celebrado acordo com a parte Ré,
não se mostra razoável o envio dos autos ao Tribunal tão somente para homologar a desistência do
recurso. Tal entendimento privilegia os relevantes princípios da Celeridade Processual e da
Instrumentalidade do Processo. Sobre esse último, é irretocável o ensinamento dos lentes da escola de
São Paulo: "Falar da instrumentalidade nesse sentido positivo, pois, é alertar para a necessária efetividade
do processo, ou seja, para a necessidade de ter-se um sistema processual capaz de servir de eficiente
caminho à `ordem jurídica justa". Para tanto, n"o só é preciso ter a consciência dos objetivos a atingir,
como também conhecer e saber superar os óbices econômicos e jurídicos que se antep"em ao livre
acesso à justiça (v. supra, n. 8). Fala-se da instrumentalidade do processo, ainda, pelo seu aspecto
negativo. Tal é a tradicional postura (legítima também) consistente em alertar para o fato de que ele n"o é
um fim em si mesmo e n"o deve, na prática cotidiana, ser guindado à condiç"o de fonte geradora de
direitos. Os sucessos do processo n"o devem ser tais que superem ou contrariem os desígnios do direito
material, do qual ele é também um instrumento (à aplicaç"o das regras processuais n"o deve ser dada
tanta importância, a ponto de, para sua prevalência, ser condenado um inocente ou absolvido um culpado;
ou a ponto de ser julgada procedente uma pretens"o, no juízo cível, quando a raz"o estiver com o
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demandado)" (Teoria Geral do Processo. CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO. Malheiros. S"o Paulo.
1998. 14ª ed., p. 41 e 42). Portanto, a remessa dos autos ao Tribunal, neste momento do processo, teria
um efeito meramente protelatório, em prejuízo dos princípios da Celeridade Processual e da
Instrumentalidade do Processo. Ante o exposto, em atenção aos referidos princípios processuais e com
fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, defiro o pedido da Autora, formulado às fls. 144, e
homologo a desistência do Recurso de Apelação. Intime-se. Cumpra-se. Após, o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Belém (PA), 12 de julho de 2019. CÉLIO PETRÔNIO D"
ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito PROCESSO: 00365213520078140301 PROCESSO ANTIGO:
200711127983 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D
ANUNCIACAO Ação: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 12/07/2019
AUTOR:NILZA CORDEIRO DOS SANTOS Representante(s): OAB 9907 - ELIZANGELA MARTINS
PANTOJA (ADVOGADO) OAB 13761 - SANDRA MARIA NEVES MENDONCA (ADVOGADO) . Processo:
0036521-35.2007.814.0301 SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE
ÓBITO, proposta por NILZA CORDEIRO DOS SANTOS, qualificada. Diante da ausência de manifestação
da Autora nos autos, este Juízo determinou, às fls. 21, a sua intimação pessoal para se manifestar acerca
do interesse na continuidade do presente feito. Às fls. 22v., foi certificado pela Oficiala de Justiça a
impossibilidade de intimação da Autora, em virtude de sua mudança de endereço, conforme informação
obtida na portaria do condomínio. Diante da ausência de informações quanto ao novo endereço da
Requerente, os autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 77,
inciso V, do Código de Processo Civil, as partes têm o dever de declinar, no primeiro momento que lhes
couber falar nos autos, o endereço onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que
ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. E na mesma senda, o artigo 274, parágrafo único,
do Código de Processo Civil estabelece que: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da
juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Levando em
conta que o processo se encontra paralisado há mais de 10 (dez) anos, sem qualquer manifestação da
parte interessada, tendo a parte Requerente deixado de informar nos autos seu endereço completo
necessário para a sua localização, denota-se que a mesma não mais possui interesse no prosseguimento
do feito. Nesse sentido: (TJMS-054079) APELAÇ"O CÍVEL - EXECUÇ"O DE ALIMENTOS - EXTINÇ"O
DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - MUDANÇA DE ENDEREÇO DOS AUTORES SEM
COMUNICAÇ"O AO JUÍZO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇ"O VIA EDITAL - N"O APLICAÇ"O DA
SÚMULA 240 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o abandono da aç"o de execuç"o por mais
de trinta dias e ordenada a intimaç"o pessoal da parte, que restou frustrada, porque a parte autora mudou
de endereço sem informar o Juízo, conforme imp"e o parágrafo único do art. 238 do CPC, entronizado pela
Lei nº 11.382, de 06.12.2006, prestigia-se a sentença que extinguiu o processo sem resoluç"o de mérito,
com fulcro no art. 267, III, do CPC, restando afastada, por impertinente, a aplicaç"o da Súmula 240 do
STJ, em vista da falta de interesse do executado em prosseguir com a aç"o. (Apelaç"o Cível - Execuç"o nº
2011.004590-5/0000-00, 4ª Turma Cível do TJMS, Rel. Josué de Oliveira. unânime, DJ 01.09.2011). Por
essa razão, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇ"O DO MÉRITO, com base no art. 485,
inciso e III e VI do Código de Processo Civil, especialmente, levando em conta tratar-se de matéria de
ordem pública (carência da ação), na modalidade INTERESSE DE AGIR, conhecida de ofício em qualquer
grau de jurisdição (parágrafo 3º do artigo 485). Sem custas, ante o benefício da justiça gratuita, que
concedo neste momento, pois vislumbro presentes os requisitos do art. 99 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Belém, 11 de
julho de 2019. CÉLIO PETRÔNIO D" ANUNCIAÇ"O Juiz de direito PROCESSO: 00377490620078140301
PROCESSO ANTIGO: 200711169878 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO
PETRONIO D ANUNCIACAO Ação: Cumprimento de sentença em: 12/07/2019 EMBARGADO:BARRA
BRITO S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS Representante(s): OAB 8289 - LUIZ CLAUDIO AFFONSO
MIRANDA (ADVOGADO) MARCELA MACEDO DE QUEIROZ (ADVOGADO) EMBARGANTE:TIMBERS
HOLDINGS DO BRASIL LTDA Representante(s): SAVIO BARRETO LACERDA LIMA (ADVOGADO)
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA (ADVOGADO) . Processo: 0037749-06.2007.8.14.0301 Decisão Da
análise dos autos, verifico que os autos retornaram de instância superior, com trânsito em julgado
certificado à fl. 214. Em seguida, as partes foram intimadas a procederem com os requerimentos
pertinentes (fl. 215), contudo, se mantiveram inertes, conforme certidão de fl. 216. Assim, considerando
que o processo se encontra paralisado há mais de 02 (dois) anos, sem qualquer manifestação das partes,
determino o seu arquivamento, sem prejuízo de desarquivamento a pedido das partes. Custas, se houver,
sejam processadas conforme sentença proferida nos autos, devendo a parte Devedora ser intimada para

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
756



pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Recolhidas as custas,
arquivem-se os autos. Em caso de inadimplência, decorrido o prazo para pagamento, certifiquem-se e
extraiam-se as cópias necessárias à cobrança judicial das custas devidas, expedindo a certidão para
inscrição em dívida ativa, ARQUIVANDO-SE, com as cautelas legais. Belém/PA, 12 de julho de 2019.
CÉLIO PETRONIO D" ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito PROCESSO: 00382213720108140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO
Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019 AUTOR:ANTONIO CLEISON LEMOS FASANHA
Representante(s): OAB 9166 - BRUNO MOTA VASCONCELOS (ADVOGADO) OAB 14059 - DAVID
QUINTERO SALOMAO (ADVOGADO) REU:LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINES LTDA
Representante(s): OAB 9296 - ISIS KRISHINA REZENDE SADECK (ADVOGADO) . Processo: 0038221-
37.2010.814.0301 SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL,
proposta por ANTÔNIO CLEISON LEMOS FASANHA, em face do LÍDER SUPERMERCADO E
MAGAZINE LTDA, ambos qualificados. À fl. 61, foi determinada a intimação pessoal da parte Requerente
para regularizar sua representação processual, em razão do que foi certificado à fl. 60. Às fls. 63v., foi
certificado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de intimação do Autor, posto que este mudou de
endereço, conforme informação fornecida pela ex-esposa do Autor, a qual não soube informar o atual
paradeiro do Requerente. Diante da ausência de informações quanto ao novo endereço do Requerente, os
autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 77, inciso V, do Código
de Processo Civil, as partes têm o dever de declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos
autos, o endereço onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer
modificação temporária ou definitiva. E na mesma senda, o artigo 274, parágrafo único, do Código de
Processo Civil estabelece que: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos
autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva
não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Levando em conta que o processo se
encontra paralisado há mais de 08 (oito) anos, sem qualquer manifestação da parte interessada, tendo a
parte Requerente deixado de informar nos autos seu endereço completo necessário para a sua
localização, denota-se que a mesma não mais possui interesse no prosseguimento do feito. Nesse
sentido: (TJMS-054079) APELAÇ"O CÍVEL - EXECUÇ"O DE ALIMENTOS - EXTINÇ"O DO PROCESSO
POR ABANDONO DA CAUSA - MUDANÇA DE ENDEREÇO DOS AUTORES SEM COMUNICAÇ"O AO
JUÍZO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇ"O VIA EDITAL - N"O APLICAÇ"O DA SÚMULA 240 DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO. Constatado o abandono da aç"o de execuç"o por mais de trinta dias e
ordenada a intimaç"o pessoal da parte, que restou frustrada, porque a parte autora mudou de endereço
sem informar o Juízo, conforme imp"e o parágrafo único do art. 238 do CPC, entronizado pela Lei nº
11.382, de 06.12.2006, prestigia-se a sentença que extinguiu o processo sem resoluç"o de mérito, com
fulcro no art. 267, III, do CPC, restando afastada, por impertinente, a aplicaç"o da Súmula 240 do STJ, em
vista da falta de interesse do executado em prosseguir com a aç"o. (Apelaç"o Cível - Execuç"o nº
2011.004590-5/0000-00, 4ª Turma Cível do TJMS, Rel. Josué de Oliveira. unânime, DJ 01.09.2011). Por
essa razão, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇ"O DO MÉRITO, com base no art. 485,
inciso e III e VI do Código de Processo Civil, especialmente, levando em conta tratar-se de matéria de
ordem pública (carência da ação), na modalidade INTERESSE DE AGIR, conhecida de ofício em qualquer
grau de jurisdição (parágrafo 3º do artigo 485). Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de
custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em
virtude de ser beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Belém, 11 de julho
de 2019. CÉLIO PETRÔNIO D" ANUNCIAÇ"O Juiz de direito PROCESSO: 00423696120138140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D
ANUNCIACAO Ação:  Busca e  Apreensão em Al ienação F iduc iár ia  em:  12/07/2019
REQUERENTE:BANCO HONDA SA Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE LIMA
(ADVOGADO) REQUERIDO:AMERICO NEGRAO DA VERA CRUZ. Processo: 0042369-
61.2013.814.0301 Sentença Vistos etc. BANCO HONDA S/A ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E
APREENS"O COM PEDIDO LIMINAR, em face de AMERICO NEGRÃO DA VERA CRUZ, alegando que
alienou fiduciariamente em garantia ao Requerido o veículo descrito na inicial, tendo este deixado de
cumprir as obrigações contratualmente avençadas, sendo constituído em mora. Requereu que lhe fosse
liminarmente deferida a busca e apreensão do bem, sendo ao final consolidadas a posse e propriedade
plenas em seu nome, arcando a parte ré com os ônus da sucumbência. A inicial veio instruída com
documentos Às fls. 22, o pedido liminar de busca e apreensão foi indeferido, determinando-se a citação da
parte Ré, sendo a diligência infrutífera, conforme informação de fls. 25. Às fls. 29, o Autor foi intimado para
se manifestar acerca da informação dos Correios, porém, manteve-se inerte. Às fls. 31, foi proferida
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sentença de extinção sem resolução do mérito. Às fls. 43/44, em juízo de retratação, a sentença de
extinção de fls. 31 foi tornada sem efeito. Na ocasião, este Juízo determinou a intimação da Autora para
apresentar o novo endereço do Réu. O Autor indicou novo endereço às fls. 45, sem, contudo, recolher as
custas necessárias para o cumprimento da nova diligência, mesmo após intimado, conforme certidão de
fls. 46. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de ação de busca e apreensão decorrente de contrato de
financiamento com alienação fiduciária em garantia, amparada nas disposições do Decreto-Lei911/69. É
pacífico na jurisprudência, o entendimento segundo o qual cabe ao autor a localização do endereço da
parte ré, nos termos do art. 240 do CPC, promovendo todos os atos e diligências necessárias à sua
citação válida, haja vista constituir pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto,
a inércia do Autor autoriza a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil. No presente caso, a ação foi proposta em 14/08/2013 e, até o presente momento, não foram
empreendidos atos satisfatórios para a localização do réu, tendo o Autor deixado de recolher as custas
processuais para a expedição de novo mandado. Não é demais insistir que é obrigação do demandante
indicar o endereço correto do réu, bem como recolher as custas devidas, para promover a citação, uma
vez que, de acordo com o art. 319 do CPC, trata-se de requisito indissociável da petição inicial. Ademais, é
desnecessária a intimação da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias nos casos
de extinção do processo com base no art. 485, inc. IV, do CPC, vez que o juiz pode conhecer de oficio a
matéria (§3º, X, do art. 485). Com efeito, tal intimação só é imprescindível nas hipóteses dos incisos II e III
do referido dispositivo, ou seja: paralisação do feito durante mais de 1 (um) ano por negligência das
partes, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir e quando o autor abandonar a
causa por mais de 30 (trinta) dias. Dentro desse contexto, segundo o princípio de que o processo deve ter
duração razoável, não se pode admitir que a ação tramite por longos anos, sem perspectiva de que o réu
seja citado, sobretudo porque, conforme supracitado, a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo. Com efeito, não promovido o ato citatório em feito que já se prolonga por mais de 05
anos, e não podendo a demora ser atribuída ao Poder Judiciário, já que o autor foi devidamente intimado
para promover a angularização da relação processual, com o recolhimento das custas para a expedição
de novo mandado, porém, manteve-se inerte. Assim está posta a jurisprudência sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A APELAÇÃO. ART.
557 DO CPC DE 1973. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO
FEITO. PROCESSO QUE SE PROLONGA POR 5 ANOS SEM CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Cabe ao autor a localização do endereço do réu, nos termos do art. 219, §§ 2º e 3º do CPC de 1973,
promovendo todos os atos e diligências necessárias a sua citação, que é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, do CPC de 1973). 2. O processo não pode ficar
paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância dos princípios da instrumentalidade das formas
e da economia processual, sobretudo na hipótese em que feito já se prolonga por mais de 5 (cinco) anos,
e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 3. Jurisprudência da Turma: "Após as
diligências frustradas para abusca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, a formação da relação
não se formalizou, não houve pedido de conversão da demanda em ação de depósito, nem promoveu o
autor ação de execução nos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º do Decreto Lei n. 911/69. A ausência do
ato citatório autoriza a extinção do processo, sem apreciação do mérito, sobretudo se este não se
aperfeiçoou decorrido longo prazo da propositura da ação" (TJDFT, 20130910178796APC, Rel. Mario-Zam
Belmiro, 2ª Turma Cível, DJE 02/02/2015, p. 285). "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. ART. 267, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE.1. Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, por inexistência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, do CPC), a ausência da
citação da ré, após diversas tentativas, sem sucesso, de localização do seu endereço. (...) Sentença
mantida". (TJDFT, 20100310222496APC, Relator Arnoldo Camanho De Assis, 4ª Turma Cível, DJE
10/07/2012, p. 106) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Custas remanescentes, se houver, pela parte autora, devendo ser
intimada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Recolhidas
as custas, arquivem-se os autos. Em caso de inadimplência, decorrido o prazo para pagamento,
certifiquem-se e extraiam-se as cópias necessárias à cobrança judicial das custas devidas, expedindo a
certidão para inscrição em dívida ativa, ARQUIVANDO-SE os presentes autos após o trânsito em julgado,
com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém/PA, 12 de julho de 2019. CELIO
PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível da Capital. PROCESSO:
00735109820138140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação: Protesto em: 12/07/2019 AUTOR:MARIA LUIZA DE ALMEIDA
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MORYIA Representante(s): OAB 6258 - JOSE CELIO SANTOS LIMA (ADVOGADO) REU:TABELIONATO
DE PROTESTO II OFICIO MOURA PALHA Representante(s): OAB 6013 - CHILDERICO JOSE
FERNANDES (ADVOGADO) REU:SANDRA FRANCINETE MOUTINHO MEYER Representante(s): OAB
11595 - DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA (ADVOGADO) . Processo: 0073510-98.2013.8.14.0301
Sentença (extinção) Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, proposta por MARIA
LUÍZA DE ALMEIDA MORYIA, em face do TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA e
de SANDRA FRANCINETE MOUTINHO MEYER, inventariante de DÉCIO JOÃO KEUNE MEYER, todos
qualificados. A parte Requerente, às fls. 97/107, informou que as partes celebraram acordo nos autos do
processo de nº 0013544-56.1997.814.0301, razão pela qual requer a extinção do presente feito sem
resolução do mérito, em virtude da perda do objeto. Às fls. 112, os Requeridos foram intimados a se
manifestar acerca da petição de fls. 97/107. Às fls. 113, o segundo Requerido ressaltou que se trata de
desistência da ação, conforme os termos do acordo firmado. Às fls. 117 foi certificada a ausência de
manifestação do primeiro Requerido, bem como do Autor acerca da manifestação de fls. 113. É a síntese
do necessário. Decido. Recebo o pedido de fls. 97/107 como pedido de desistência. Dispõe o art. 485, VIII,
do Código de Processo Civil, que o processo será extinto sem julgamento do mérito, quando o autor
desistir da ação. Já o art. 200, parágrafo único, alerta que tal desistência somente produzirá efeito após
homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, e nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, julgando, em consequência, extinto o processo
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código Processual. Diante da
sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa,
suspendendo, contudo, sua exigibilidade em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito
em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas legais. Publique-se, registre-se e intimem-se.
Belém, 10 de julho de 2019. CÉLIO PETRÔNIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito PROCESSO:
00926262220158140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:  Embargos  à  Execução em:  12 /07 /2019
EMBARGANTE:PAMPA EXPORTACOES LTDA Representante(s): OAB 8203 - NESTOR FERREIRA
FILHO (ADVOGADO) OAB 12580-B - LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA (ADVOGADO)
OAB 19239 - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO) EMBARGADO:BANCO DO BRASIL
SA Representante(s): OAB 14084 - ELINALDO LUZ SANTANA (ADVOGADO) OAB 21078-A - JOSE
ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO) OAB 21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS
(ADVOGADO) . Vistos etc. PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de
Banco do Brasil S/A, impugnando Execução de Título Extrajudicial que tramita neste Juízo sob o nº
0052475-48.2014.8.14.0301. Alega, em resumo, que a ação de execução, com base nos contratos de
câmbio compra e exportação, é inepta por incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título executivo, sustenta
estar ausente a assinatura digital dos contratos, não concordando com os valores apresentados tanto nos
contratos juntados como nos demonstrativos apresentados, bem como pugnando pelo afastamento dos
encargos moratórios. Juntou documentos de fls. 178/241. O embargado se manifestou às fls. 251/269,
impugnando o quanto defendido pelo embargante. Brevemente relatados, passo a decidir. DA
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO O comando legal que rege a matéria, artigo 919, § 1º do CPC,
expressamente preconiza que: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz
poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes. Extrai-se do supracitado diploma legal a exigência de três requisitos para o
recebimento dos Embargos no efeito suspensivo, quais sejam, a presença de fundamentos relevantes, de
grave dano de difícil ou incerta reparação, bem como garantia da execução através de penhora, depósito
ou caução suficientes, visto que a suspensão é uma exceção à regra legal. Pois bem, os argumentos
apresentados pelo embargante de que o prosseguimento da execução poderia inviabilizar o
funcionamento da empresa (princípio da continuidade da empresa), restaram desacompanhados de
qualquer prova ou indicio concreto, mormente considerando o valor da execução (R$ 279.679,17) diante
do patrimônio da empresa vez que indicou bens que supostamente vale 26 milhões de reais. Ademais, não
houve qualquer fundamentação relevante trazida pelo embargante para justificar a plausibilidade de seu
direito, vez que as supostas abusividades não invalidariam o título extrajudicial, apenas permitiria que tais
excessos, porventura, admitidos pelo Judiciário fossem decotados. Por fim, a simples indicação de bem,
ausente qualquer formalização de penhora nos autos, aceitação de credor e avaliação, não cumpre o
requisito da garantia exigido pelo CPC. Nesse sentido, colaciono julgado esclarecedor sobre a matéria da
douta Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO.
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IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A/CPC. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Existem três requisitos para o recebimento dos Embargos no efeito
suspensivo, quais sejam, a presença de fundamentos relevantes, de grave dano de difícil ou incerta
reparação, bem como garantia da execução através de penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, o
efeito suspensivo não se concede indiscriminadamente a qualquer executado que com fundamentação
relevante, demonstre o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, sendo necessária, ainda, garantia
suficiente ao valor exigido em juízo. 2. Consta dos autos somente o petitório do banco agravado aceitando
os bens passíveis de penhora oferecidos pelo agravante (fl. 315), não especificando e comprovando quais
são esses bens e qual o valor alcançado pelos mesmos, estando prejudicada, portanto, a aferição acerca
da comprovação da satisfação do terceiro requisito, a fim de saber se os bens ofertados como garantia
são suficientes ao valor cobrado na execução, o que enseja o improvimento do recurso. 3. Recurso
conhecido e improvido. (TJ-PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento:
17/02/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo aos embargos,
por ausência de requisitos legais. DAS PRELIMINARES No que se refere a preliminar de inépcia da inicial,
sob o argumento de que se encontra desconexa, sem a documentação juntada, entendo que não merece
guarida, eis que a parte demandante apresentou o contrato de câmbio, bem como o instrumento de
protesto e cálculos da evolução do debito, sendo que a alegação de inexistência de titulo se confunde com
o próprio mérito, bem como permitiu ao executado, ora embargante, apresentar defesa consistente em 135
páginas. Quanto a extinção do processo por falta de assinatura, ao contrário do alegado pelo embargante
de que o senhor Adelqui Inácio Grecianin não possui poderes administrativos para realizar o contrato,
observo às fls. 17/20 (contrato social constante nos autos e exceção de incompetência em apenso) que o
referido cidadão consta como sócio da empresa executado e, conforme estabelece o próprio contrato
social, todos sócios tem poder de direção, portanto, inexistiria qualquer objeção a contratação com o
embargado. Contudo, referente a assinatura, verifico que o embargante confunde certificado digital com
assinatura digital. Isso porque nos contratos bancários a assinatura se dá por meio de programa do próprio
banco, onde no caso de pessoa jurídica, apenas a pessoa, que fora cadastrada junto ao Banco para
representá-la a pessoa jurídica, recebe uma senha de acesso (login) ao programa, bem como uma senha
para confirmar operação, sendo esta última a dita assinatura digital. Pois bem, está demonstrado as fls.
37, que o contrato fora finalizado pela internet, com a aposição das senhas, não havendo que se falar em
ausência de assinatura. Ademais, tais senhas são de uso pessoal e de responsabilidade única e exclusiva
da embargante. Passo ao mérito. Observa-se que o embargante se insurge contra o título executivo
extrajudicial juntado as fls. 31/32 da ação executiva, com as alterações contratuais de fls. 33/36, por
entender que ele não atende às condições previstas no art. 783 do CPC/2015, quais sejam a certeza, a
liquidez e a exigibilidade. De início, cumpre registrar que a execução embargada é lastreada em título cuja
aptidão para embasa-la é prevista no art. 784, inciso XII, do CPC/2015, que reza: Art. 784. São títulos
executivos extrajudiciais: (...) XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir
força executiva. No presente, vê-se que o título apresentado às fls. 31/36 dos autos da Execução se
amolda às exigências do dispositivo legal mencionado acima, por disposição expressa do art. 75 da LF nº
4.728/65 lhe é atribuído força executiva. Transcrevo: "art. 75. O contrato de câmbio, desde que protestado
por oficial competente para o protesto de título, constitui instrumento bastante para requerer a ação
executiva" Com efeito, o contrato de câmbio e compra encontra-se devidamente protestado, restando
assim caracterizado o título executivo extrajudicial. Ademais, cabe ressaltar que é dispensável a
assinatura de testemunhas prevista no art. 784, inciso III, do CPC, eis que tal exigência se aplica apenas a
documentos particulares cuja força executiva não esteja prevista em lei. Seguindo, esse entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça, responsável por consolidar a jurisprudência infraconstitucional, firmou
entendimento de que o contrato de câmbio possui força executiva, bastando para isso o protesto do título,
o que afasta qualquer tese do executado/embargante em sentido contrário. Colaciono julgado:
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CÂMBIO DE
COMPRA - FORÇA EXECUTIVA DECORRENTE DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE LEI (ART. 75 DA LEI
Nº 4.728/65)- CONFIGURAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 585, VII, DO CPC)-
DISPENSA DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. 1 - O contrato de câmbio de compra tem força
executiva decorrente de disposição expressa de lei e, por isso, configura título executivo extrajudicial com
base no art. 585, VII, do CPC, sendo dispensável a assinatura de testemunhas a que se refere o inciso II
do mesmo dispositivo processual. O art. 75 da Lei nº 4.728/65 é expresso ao estabelecer que referido
contrato constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva, desde que protestado por oficial
competente para o protesto de títulos. 2 - Precedente (REsp nº 298.816/BA). 3 - Recurso conhecido e
provido para restabelecer a r. sentença de primeiro grau de jurisdição, que julgou improcedentes os
embargos à execução. (STJ - REsp: 303226 MG 2001/0015183-3, Relator: Ministro JORGE
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SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 13/09/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ
03/10/2005 p. 254RSTJ vol. 205 p. 336) JOSÉ DA SILVA PACHECO, em artigo intitulado "Do contrato de
câmbio como título executivo", assentou: "Se o exportador-vendedor não adimplir, no prazo, a sua
obrigação de entregar ao Banco a moeda estrangeira ou equivalente, pode o Banco promover a respectiva
cobrança pela via executiva, por força do disposto no artigo 585, VII, combinado com o artigo 75 da Lei nº
4.728, de 1965.Realmente, o artigo 75 da Lei nº 4.728/65 não só considera o contrato de câmbio como
título executivo, mas também autoriza a cobrança dos adiantamentos realizados por conta dele, sendo
legítima a cobrança quer do vendedor da moeda, que pode ser a firma exportadora, quer do coobrigado,
garante ou fiador, que pode ser diretor daquela." (Informativo Semanal 16/99, ADV - Advocacia Dinâmica,
p. 246/247) Por sua vez, indiscutível a liquidez do título, visto que basta a simples conversão da moeda
estrangeira e a apuração da diferença entre o valor convertido e a amortização da dívida, sendo que a
utilização da variação cambial é da própria natureza do contrato de câmbio, cujo permissivo legal
encontra-se disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 857/69. Nesse sentido, colaciono julgado: DIREITO
COMERCIAL. FALÊNCIA. CONTRATO DE CÂMBIO. POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO.
DIVIDA LÍQUIDA. CONTRATO PERFEITO E ACABADO A PARTIR DO CONSENSO DOS
CONTRATANTES E DE SUA ASSINATURA NO TERMO. IRRELEVÂNCIA DE NÃO TER OCORRIDO A
EXPORTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - O contrato de câmbio, desde que protestado, é titulo hábil
a instruir pedido de falência, dada a sua liquidez. A simples conversão da moeda estrangeira e a apuração
da diferença entre o valor convertido e a amortização da divida não desnaturam a liquidez do título. II - A
natureza jurídica de compra - e - venda do contrato de câmbio com adiantamento do preço impõe a sua
conclusão com o consenso e a assinatura dos contratantes, a partir de quando se considera perfeito e
acabado, sendo irrelevante a não - realização da exportação a ele vinculada. (REsp 30.516/MG, Rel.
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/1996, DJ 10/06/1996,
p. 20330) Não bastasse isso, foi devidamente apresentado o cálculo do valor executado dos autos da
Execução. Portanto, o embargado cumpriu com o disposto no art. 798, I, do CPC/2015, não violando o
direito ao contraditório e à ampla defesa do embargado, que, diante dos cálculos, possuía elementos
suficientes para impugna-los, se assim quisesse, vez que realizados conforme disposição do contrato,
considerando o deságio e os encargos remuneratórios e moratórios. Vê-se, assim, que não falta liquidez,
certeza e exigibilidade ao título em que se lastre a execução, pois líquido o valor da dívida; certo quanto ao
seu objeto; e exigível, vez que vencida a obrigação. DOS JUROS REMUNERATORIOS No que se refere
aos juros remuneratórios abusivos, há entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no REsp. 1.061.530-RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos (art. 1036 do CPC),
vinculando, portanto, todos os juízes a observar o referido precedente, que assim orienta: 1.JUROS
REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33, Súmula 596 do STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada
a relação consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
Nessa senda, cumpre observar que aludido precedente, reconhece que a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Ocorre que no caso dos autos,
não há incidência de juros remuneratórios, conforme se depreende do contrato firmado entre as partes, foi
pactuada apenas a cobrança de taxa de deságio de 8,71% ao ano até 15/06/2012 (fls. 31). Nas operações
de câmbio, o deságio consiste na remuneração da instituição financeira, pelo adiantamento realizado, de
modo similar aos juros remuneratórios. Contudo, as razões genéricas e abstratas da parte embargante
não são suficientes para evidenciar a existência de situação excepcional a justificar a revisão do contrato,
sobretudo porque a parte nem sequer faz referência ao que consiste na suposta abusividade. Ademais, a
taxa de deságio foi fixada em quantum inferior 12% ao ano, ou seja, inferior a qualquer juro remuneratório
empregado no país em contrato bancário. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. CONTRATO DE CÂMBIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TAXA DE DESÁGIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O CDC é aplicável às instituições
financeiras. Súmula 297 do STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS No caso concreto, não há incidência de
juros remuneratórios. Conforme se depreende do contrato firmado entre as partes, foi pactuada apenas a
cobrança de taxa de deságio. TAXA DE DESÁGIO Nas operações de câmbio, o deságio consiste na
remuneração da instituição financeira, pelo adiantamento realizado, de modo similar aos juros
remuneratórios. Ausência de abusividade quanto aos valores cobrados no caso concreto. DA COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA É permitida a cobrança de comissão de permanência a partir da configuração da
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mora, às taxas médias de mercado, limitadas à taxa do contrato, desde que não cumulada com correção
monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória. Precedentes e súmulas do STJ. Não
incidente na espécie. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70075490789, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Marlene Marlei de Souza, Julgado em 06/06/2018).(TJ-RS - AC: 70075490789 RS, Relator: Marlene Marlei
de Souza, Data de Julgamento: 06/06/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 08/06/2018) DA CAPITALIZAÇÃO (ANATOCISMO) No que se refere a inconstitucionalidade
da capitalização, é possível a capitalização mensal dos juros, a partir da vigência da Medida Provisória nº
1.963-17/00, reeditada pela Medida Provisória nº 2.170-36/01. Ocorre que no caso dos autos, vai afastada
a capitalização, diante da ausência de expressa pactuação. DOS ENCARGOS - COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. Por fim, no que se refere aos encargos remuneratórios abusivos, faz o embargante na
inicial alegações genéricas sem apontar quais seriam tais encargos, salvo quanto a comissão de
permanência. A comissão de permanência, quando contratada, não deverá ser extirpada do contrato, ante
a circunstância de que não se trata de cláusula potestativa e infringente ao Código de Defesa do
Consumidor (art. 51), além do artigo 126 do Código Civil brasileiro, eis que não sujeita uma das partes ao
arbítrio da outra quando prevista no contrato. Aliás, a Resolução nº 1.129, do BACEN, admite a comissão
de permanência em contratos formalizados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, o
que se enquadra no caso em tela. No mais, admissível a comissão de permanência, desde que não
cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam
os enunciados nº. 30, 294 e 296 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se a
seguinte ementa da 3.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que apreciou o Agravo Regimental
pertinente ao REsp. nº. 908.905/DF: Bancário e processo civil. Recurso especial. Contrato de
financiamento com garantia fiduciária. Revisão. Negativa de prestação jurisdicional. Aplicabilidade do
CDC. Capitalização dos juros. Comissão de permanência. - Rejeitam-se corretamente os embargos
declaratórios se ausente omissão, contradição ou obscuridade. - São aplicáveis as disposições do Código
de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados com as instituições financeiras. Súmula nº 297/STJ. -
Inviável o recurso especial quando o tribunal de origem calcou-se, em fundamento constitucional. - É
válida a comissão de permanência após o vencimento da dívida desde que não cumulada com juros
remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Precedentes. Agravo no
recurso especial a que se nega provimento. Ademais, consoante entendimento firmado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.058.114/RS, em sede de recurso repetitivo, o montante exigido
como comissão de permanência não poderá ser superior aos encargos moratórios e remuneratórios
previstos na avença, quais sejam: "a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo
ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o
limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, §
1º, do CDC". No caso dos autos, há previsão na clausula 58 da incidência da comissão de permanência a
taxa de mercado, com juros moratórios de 1% e multa de 2%, motivo pela qual entendo que deve ser
decotado os juros moratórios e a multa. Com efeito, reconhece a ilegalidade contratual, vez que reconhece
que está sendo cobrado apenas a comissão de permanência. Assim, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA em face de
BANCO DO BRASIL S/A, apenas para decotar da cláusula de inadimplência, a cobrança de juros e multa,
permanecendo a comissão de permanência. Diante da sucumbência reciproca, tendo o embargante
decaído de pedido mínimo diante dos inúmeros pedidos, condeno este ao pagamento de 98% das custas
e o réu a 2% das custas, o mesmo percentual se aplica a verba honorária que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa (artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC). Transitada em julgado, deverá o embargado cobrar a
sucumbência ora imposta nos autos da ação de execução, em observância ao § 13º do artigo 85 do CPC.
Após o trânsito em julgado, certifique-se o desfecho nos autos principais, prosseguindo-se com a
execução, em todos os seus termos, até a final satisfação do crédito, com a apresentação de planilha
atualizada do debito, nos termos do presente julgado. Publique-se. Registre-. Intimem-se. Belém, 12 de
julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Juiz de direito titular 5ª vara cível empresarial da
C a p i t a l  P R O C E S S O :  0 2 8 2 2 9 3 9 0 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019 REQUERENTE:ARETUSA HELENA ROCHA TUMA BARROS
Represen tan te (s ) :  OAB 15275  -  RODRIGO CHAVES RODRIGUES (ADVOGADO)
REQUERIDO:COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA SS LTDA ME. Processo: 0282293-
90.2016.814.0301 Sentença Vistos etc. ARETUSA HELENA ROCHA TUMA BARROS ajuizou a presente
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, LUCROS CESSANTES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em face de COLARES
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em virtude do inadimplemento pela Demandada do
contrato particular de promessa de compra e venda, posto que não entregou no prazo previsto no contrato
o apartamento de nº 302, da Torre One do Condomínio Miami Garden Residence. Requereu o deferimento
da antecipação de tutela para que fosse determinado à Requerida o imediato ressarcimento das parcelas
adimplidas pela Autora, bem como dos lucros cessantes, sendo ao final julgados procedentes os pedidos,
arcando a parte ré com os ônus da sucumbência. Juntou documentos. O pedido de tutela antecipada foi
indeferido às fls. 103/104. A diligência para a citação foi infrutífera, conforme informação dos Correios de
fls. 106. Intimada a se manifestar sobre a informação dos Correios, a Autora indicou novo endereço às fls.
107/109, bem como solicitou a alteração do nome da Empresa Ré. Às fls. 120, este Juízo deferiu o pedido
de alteração do nome da Ré e determinou nova tentativa de citação, a qual novamente foi infrutífera,
conforme certidão de fls. 122. A Autora foi intimada, às fls. 125, para apresentar manifestação à certidão
do Oficial de Justiça, porém, manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 125 v. É o relatório. DECIDO.
Cuida-se de ação ordinária de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais,
amparada nas disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. É pacífico na
jurisprudência, o entendimento segundo o qual cabe ao autor a localização do endereço da parte ré, nos
termos do art. 240 do CPC, promovendo todos os atos e diligências necessárias à sua citação válida, haja
vista constituir pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, a inércia do Autor
autoriza a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. No presente
caso, a ação foi proposta em 19/05/2016 e, até o presente momento, não foram empreendidos atos
satisfatórios para a localização da Ré, tendo a Autora deixado de se manifestar acerca da certidão do
Oficial de Justiça de fls. 122. Não é demais insistir que é obrigação do demandante indicar o endereço
correto do réu para a citação, uma vez que, de acordo com o art. 319 do CPC, trata-se de requisito
indissociável da petição inicial. Ademais, é desnecessária a intimação da parte autora para impulsionar o
feito no prazo de 05 (cinco) dias nos casos de extinção do processo com base no art. 485, inc. IV, do CPC,
vez que o juiz pode conhecer de oficio a matéria (§3º, X, do art. 485). Com efeito, tal intimação só é
imprescindível nas hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo, ou seja: paralisação do feito durante
mais de 1 (um) ano por negligência das partes, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe
competir e quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Dentro desse contexto,
segundo o princípio de que o processo deve ter duração razoável, não se pode admitir que a ação tramite
por longos anos, sem perspectiva de que o réu seja citado, sobretudo porque, conforme supracitado, a
citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Com efeito, não promovido o ato
citatório em feito que já se prolonga por mais de 03 anos, e não podendo a demora ser atribuída ao Poder
Judiciário, já que a autora foi devidamente intimada para promover a angularização da relação processual,
porém, manteve-se inerte. Assim está posta a jurisprudência sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A APELAÇÃO. ART. 557 DO CPC DE 1973.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PROCESSO
QUE SE PROLONGA POR 5 ANOS SEM CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cabe ao autor a
localização do endereço do réu, nos termos do art. 219, §§ 2º e 3º do CPC de 1973, promovendo todos os
atos e diligências necessárias a sua citação, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo (art. 267, IV, do CPC de 1973). 2. O processo não pode ficar paralisado à espera do
autor ou a pretexto de observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia
processual, sobretudo na hipótese em que feito já se prolonga por mais de 5 (cinco) anos, e a demora da
citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 3. Jurisprudência da Turma: "Após as diligências
frustradas para abusca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, a formação da relação não se
formalizou, não houve pedido de conversão da demanda em ação de depósito, nem promoveu o autor
ação de execução nos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º do Decreto Lei n. 911/69. A ausência do ato
citatório autoriza a extinção do processo, sem apreciação do mérito, sobretudo se este não se aperfeiçoou
decorrido longo prazo da propositura da ação" (TJDFT, 20130910178796APC, Rel. Mario-Zam Belmiro, 2ª
Turma Cível, DJE 02/02/2015, p. 285). "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E
APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. ART. 267, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE.1. Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, por inexistência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, do CPC), a ausência da
citação da ré, após diversas tentativas, sem sucesso, de localização do seu endereço. (...) Sentença
mantida". (TJDFT, 20100310222496APC, Relator Arnoldo Camanho De Assis, 4ª Turma Cível, DJE
10/07/2012, p. 106) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Sem custas, ante a gratuidade processual deferida. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de
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Direito titular da 5ª Vara Cível da Capital. PROCESSO: 00066982720108140301 PROCESSO ANTIGO:
201010109507 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D
ANUNCIACAO Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERIDO:DOUGLAS DA CUNHA
ANDRADE REQUERENTE:THATIANE DA CUNHA ANDRADE Representante(s): OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) . Vistos etc. THATIANE DA CUNHA
ANDRADE ajuizou a presente AÇ"O DE INDENIZAÇÃO em face de DOUGLAS DA CUNHA ANDRADE.
As fls. 21 foi determinado que a intimação da parte autora para que no prazo de 05 dias se manifestasse
sobre possível interesse no presente feito, sob pena de extinção, tendo a Defensoria informado que não
consegui contato com a parte. Determinada a intimação pessoal da autora, para se manifestar no feito, no
prazo de 05 dias, sob pena de extinção, foi certificado pelo meirinho que esta não mais reside no imóvel,
sem desconhecido seu paradeiro. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 485, incisos II e III do Novo Código
de Processo Civil, que o processo será extinto sem julgamento do mérito, quando ficar parado durante
mais de 01 (um) ano por negligência das partes, bem como quando, por não promover os atos e
diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. A inércia das partes
diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência
da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento superveniente do interesse de agir,
condição para o regular exercício do direito de ação. No caso vertente, o feito se encontra paralisado há
mais de dois anos e, apesar da tentativa de intimação pessoal da autora para promover o andamento do
feito, esta foi frustrada, em razão da mudança de seu endereço, sendo cediço que é dever das partes
manter o endereço atualizado nos autos. Assim, é considerado valido a intimação pessoal. Nesse sentido,
colaciono julgado: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA PELO
EXEQÜENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. MUDANÇA DE ENDEREÇO AUTORA SEM COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO. NEGLIGÊNCIA DA P ARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. É DEVER DA P ARTE LITIGANTE,
MANTER SEMPRE ATUALIZADO O SEU ENDEREÇO NOS AUTOS, PARA FINS DE INTIMAÇÃO
PESSOAL. 2. NO CASO, TENDO OCORRIDO O ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS,
E ORDENADA A INTIMAÇÃO PESSOAL, CONFORME DISCIPLINA O ARTIGO 267, § 1º, DO CPC,
RESTANDO ESTA FRUSTRADA TANTO PELA VIA POSTAL QUANTO POR INTERMÉDIO DE OFICIAL
DE JUSTIÇA, PORQUE A EMPRESA AUTORA NÃO MAIS ESTAVA ESTABELECIDA NO ENDEREÇO
FORNECIDO NOS AUTOS, CORRETA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-DF - APL:
864220420038070001 DF 0086422-04.2003.807.0001, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento:
14/10/2009, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2009, DJ-e Pág. 94) ANTE O EXPOSTO, julgo
extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III e § 1º, do Código
de Processo Civil. Custas ex legis. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com as
cautelas legais. Publique. Registre-se. Intime-se. Belém, 15 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D
ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO:
00123908820128140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019
REQUERENTE:AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Representante(s): OAB
16866-A - FLAVIA DE ALBUQUERQUE LIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:FRANCISCO SILVA DE
SOUZA. Vistos etc. AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ajuizou a presente
AÇ"O DE BUSCA E APREENS"O COM PEDIDO LIMINAR em face de FRANCISCO SILVA DE SOUSA,
alegando que alienou fiduciariamente em garantia a requerida o veículo descrito na inicial, tendo este
deixado de cumprir as obrigações contratualmente avençadas, sendo constituída em mora. Requereu que
lhe fosse liminarmente deferida à busca e apreensão do bem, sendo ao final consolidadas a posse e
propriedade plenas em seu nome, arcando a parte ré com a sucumbência. A inicial veio instruída com
documentos As fls. 25 foi determinado que o autor cumprisse o prazo de 30 dias de notificação, sob pena
de extinção, não tendo o autor se manifestado conforme certidão de fls. 26 Determinada a intimação
pessoal da autora, para se manifestar no feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, retornou o AR
informando a mudança de endereço. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 485, incisos II e III do Novo
Código de Processo Civil, que o processo será extinto sem julgamento do mérito, quando ficar parado
durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes, bem como quando, por não promover os atos e
diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. A inércia das partes
diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência
da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento superveniente do interesse de agir,
condição para o regular exercício do direito de ação. No caso vertente, o feito se encontra paralisado há
mais de dois anos e, apesar da tentativa de intimação pessoal da autora para promover o andamento do
feito, esta foi frustrada, em razão da mudança de seu endereço, sendo cediço que é dever das partes
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manter o endereço atualizado nos autos. Assim, é considerado valido a intimação pessoal. Nesse sentido,
colaciono julgado: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA PELO
EXEQÜENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. MUDANÇA DE ENDEREÇO AUTORA SEM COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO. NEGLIGÊNCIA DA P ARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. É DEVER DA P ARTE LITIGANTE,
MANTER SEMPRE ATUALIZADO O SEU ENDEREÇO NOS AUTOS, PARA FINS DE INTIMAÇÃO
PESSOAL. 2. NO CASO, TENDO OCORRIDO O ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS,
E ORDENADA A INTIMAÇÃO PESSOAL, CONFORME DISCIPLINA O ARTIGO 267, § 1º, DO CPC,
RESTANDO ESTA FRUSTRADA TANTO PELA VIA POSTAL QUANTO POR INTERMÉDIO DE OFICIAL
DE JUSTIÇA, PORQUE A EMPRESA AUTORA NÃO MAIS ESTAVA ESTABELECIDA NO ENDEREÇO
FORNECIDO NOS AUTOS, CORRETA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-DF - APL:
864220420038070001 DF 0086422-04.2003.807.0001, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento:
14/10/2009, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2009, DJ-e Pág. 94) ANTE O EXPOSTO, julgo
extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III e § 1º, do Código
de Processo Civil. Custas ex legis. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com as
cautelas legais. Publique. Registre-se. Intime-se. Belém, 15 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D
ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO:
00191118520148140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação :  Proced imento  Comum em:  15 /07 /2019
REQUERENTE:ELIZABETE MESQUITA LOBO Representante(s): OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) REQUERIDO:BANCO PINE S.A. Representante(s): OAB 46582 -
MARCIO LOUZADA CARPENA (ADVOGADO) . Vistos etc.... ELIZABETE MESQUITA LOBO, qualificada
nos autos em epígrafe, sob o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizou a presente
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, em desfavor de BANCO
PINE S/A, já identificado. Alega, em síntese, que é servidora publica municipal, tendo realizado
empréstimo consignado de 70 parcelas de R$ 86,00 (oitenta e seis reais), o qual fora quitado, sendo,
posteriormente surpreendida pelo comunicado de que seu nome seria registrado no órgão de proteção ao
credito, por dívida de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais). Ao final, requer a título de tutela de
urgência para que a requerida se abstenha de inscrever a autora no SPC/SERASA, bem como a
procedência da presente ação, com a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 172,60 e a
condenação em danos morais no quantum de 40 salários mínimos. Instruiu a inicial com o documento de
fls. 11 usque 26 Liminar deferida as fls. 27/28 Regularmente citada, o réu apresentou contestação as fls.
35/44. Juntou documentos. As fls. 53, a instituição ré vem demonstrar o cumprimento da liminar. Replica
às fls. 66, com pedido de julgamento antecipado da lide. Em seguida, vieram os autos conclusos. Decido.
Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, eis que aplica-se a legislação
consumerista à hipótese, por caracterizada a relação de consumo entre as partes (art. 2º e 3º da Lei nº
8.078/90), respondendo o réu objetivamente pelo serviço prestado, nos termos do art. 14 do CDC: "O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Incide-se ainda a súmula 297 do STJ: "O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Nesse contexto, a inversão do ônus da
prova em causas dessa espécie é medida que se impõe (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo ao banco
desconstituir as alegações da autora. Pois bem, embora a ré, em sua defesa, alegue que foram 72
parcelas para justificar o débito, as fichas financeiras juntados pela parte autora comprovam que foram 70
parcelas, todas quitadas conforme contracheque de fls. 15. Ademais, cabia a ré apresentar o contrato de
empréstimo para corroborar sua versão dos fatos de que foram 72 parcelas e não 70 parcelas, vez que se
trata de documento do qual tem posse e que deveria ser anexado junto à contestação, o que não fez.
Desta forma, a ré não se desincumbiu de seu ônus processual, vez que nenhum documento fora juntado
nesse sentido, deixando, assim, de atender os ditames do art. 373, inciso II, do CPC. Com efeito, forçoso
concluir pela ilegalidade da cobrança em evidência e, em consequência, pela procedência do pedido de
reconhecimento da inexistência do débito. No que se refere aos danos morais, verifica que a parte autora
recebeu notificação previa dando ciência da existência de dívida em seu nome não quitada (pag. 14), mas,
posteriormente, também recebeu notificação da inclusão do seu nome no serviço de proteção ao crédito.
Com efeito, a inclusão indevida do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a meu sentir, configura injusta
agressão à honra objetiva, à imagem e ao bom nome da pessoa, eis que inerentes à sua personalidade,
ocasionando-lhe danos morais passíveis de indenização, nos termos dos incisos V e X, do art. 5º, da
CF/88 e art. 927, do CC. Cumpre ressaltar que, consoante o entendimento consolidado pelo STJ, nos
casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, de
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forma automática dado a própria gravidade do ato, não sendo necessária a demonstração da ocorrência
de ofensa à esfera íntima da vítima. Neste sentido, segue o seguinte aresto, in verbis: "CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE
INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de
origem, examinando a prova dos autos, concluiu ter sido indevida a negativação do nome da recorrida, por
se tratar de dívida quitada. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável
em recurso especial. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, " nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova " (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). A
concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do
dano moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que se
cogitar da prova do prejuízo (Resp nº 23.575-DF, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJU 01/09/97). 4.
Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos
morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da referida súmula, para
possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 5.
Agravo interno a que se nega provimento.(STJ, AgInt no AREsp 1067536/RJ, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017)"(grifou-se) Com efeito,
a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos, a humilhação e os aborrecimentos
sofridos pelo autor, revelando os danos morais atinentes a espécie. Nessa esteira, e já passando a fixação
do quantum indenizatório por danos morais, destaco que o julgador deve ser razoável e tomar todas as
cautelas para que a indenização não seja fonte de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que
não seja meramente simbólica, sempre levando em consideração os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. No caso em apreço, após analisar o conjunto probatório constante dos autos,
atentando para as circunstâncias específicas do evento, para a situação patrimonial das partes (condição
econômico-financeira), para a gravidade da repercussão da ofensa que diante de carência de dados
acerca de sua extensão, fixo em R$ 2000,00 (dois mil reais) o dano moral, o que, a meu ver, tal valor
também atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE OS PEDIDOS para a) Confirmar a tutela antecipada deferida; b) DECLARAR como
INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes, em consequência, tornando-se INEXIGÍVEIS os débitos
apontados na exordial. C) Condenar o Banco requerido ao pagamento de danos morais no quantum de R$
2000,00 (dois mil reais), a ser corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 0,5% ao mês,
a contar da presente sentença. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, a se reverter em favor do
fundo da Defensoria Pública do Estado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 15 de julho de 2019.
CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital
P R O C E S S O :  0 0 3 1 9 8 1 7 0 2 0 1 1 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Usucapião em: 15/07/2019 REQUERENTE:FABRICIO BLANCO CASTANHO Representante(s): OAB
5565 - JESSILELIO SOARES GUIMARAES (ADVOGADO) . Vistos etc. FABRICIO BLANCO CASTANHO,
já qualificado nos autos, por intermédio de advogado devidamente habilitado, ajuizou a presente AÇ"O DE
USUCAPIAO, sem descrever o polo passivo da demanda. As fls. 08/09, o patrono do autor renunciou,
juntando comprovante de notificação do seu cliente ora, autor. Foi determinado que a intimação da parte
autora para que no prazo de 10 dias constitua novo patrono ou busque o patrocínio da Defensoria, sendo
certificado pelo meirinho que não mais reside no local. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 485, inciso IV
do Código de Processo Civil, que o processo será extinto sem julgamento do mérito, verificar a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo. Inobstante a
irregularidade na representação processual do Autor, fora oportunizado a possibilidade de suprimento da
irregularidade, nos moldes delineados pelo art. 321 do CPC. A propósito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE. CHOQUE ELÉTRICO EM
SUPERMERCADO. QUEIMADURA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE SANÁVEL. CONDENAÇÃO EM
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO
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EXPRESSO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DOS
REQUISITOS. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE.... Omissis ... 2. A irregularidade da representação
processual pode ser sanada com a determinação de suspensão do feito e estabelecimento de prazo para
que o autor possa corrigir o defeito, consoante disposto no artigo 13, caput, inciso I, do CPC. ... Omissis
...6. Recurso parcialmente provido. Unânime. (20070510088674APC, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6ª
Turma Cível, julgado em 04/03/2009, DJ 18/03/2009, p. 128) No caso em exame, o autor não regularizou
sua representação, sendo que a tentativa de intimação pessoal da parte autora foi frustrada, em razão da
mudança de seu endereço, sendo cediço que é dever das partes manter o endereço atualizado nos autos.
Assim, é considerado valido a intimação pessoal. Nesse sentido, colaciono julgado: CIVIL. PROCESSO
CIVIL. AÇ"O DE EXECUÇ"O. ABANDONO DE CAUSA PELO EXEQÜENTE. EXTINÇ"O DO FEITO.
MUDANÇA DE ENDEREÇO AUTORA SEM COMUNICAÇ"O AO JUÍZO. NEGLIGÊNCIA DA P ARTE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. É DEVER DA P ARTE LITIGANTE, MANTER SEMPRE ATUALIZADO O SEU
ENDEREÇO NOS AUTOS, PARA FINS DE INTIMAÇ"O PESSOAL. 2. NO CASO, TENDO OCORRIDO O
ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS, E ORDENADA A INTIMAÇ"O PESSOAL,
CONFORME DISCIPLINA O ARTIGO 267, § 1º, DO CPC, RESTANDO ESTA FRUSTRADA TANTO PELA
VIA POSTAL QUANTO POR INTERMÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PORQUE A EMPRESA AUTORA
N"O MAIS ESTAVA ESTABELECIDA NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS, CORRETA A
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇ"O DE MÉRITO. 3. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-DF - APL: 864220420038070001 DF 0086422-04.2003.807.0001,
Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 14/10/2009, 2ª Turma Cível, Data de Publicaç"o:
03/11/2009, DJ-e Pág. 94) ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com
fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas ex legis. Após o trânsito em
julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas legais. Publique. Registre-se. Intime-se. Belém, 15 de
julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível da Capital.
P R O C E S S O :  0 0 4 1 2 2 6 4 7 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
Representante(s): SAVIO RUI BRABO DE ARAUJO (PROMOTOR(A)) REU:CLUBE DE MAES DA
COMUNIDADE DO BAIRRO DA SACRAMENTA. Vistos etc.... MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARÁ, já qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em desfavor de CLUBE DAS MAES DA COMUNIDADE DO BAIRRO
DA SACRAMENTO, já identificado. Alega, em síntese, que o apoio contábil do Ministério Público solicitou
a requerida a apresentação de documentos imprescindíveis a analise das contas, sendo que no
procedimento administrativo, a representante legal da entidade esclareceu que não tinha meios de atender
as requisições do Parquet, em face do extravio da documentação e da destruição de documentos em
incêndio. Ao final, requer a título de tutela de urgência para entrega no prazo de 05 dias a contar da
intimação o rol de documentos descritos nas fls. 12/13, sob pena de multa. Ao final, requereu a
procedência do pedido com a confirmação da tutela antecipada. Instruiu a inicial com o documento de fls.
15/197. Determinada a citação da ré, não foi localizada, tendo o Parquet requerido as fls. 203 a citação
editalícia. O Ministério Público requereu o julgamento antecipado da lide as fls. 212. As fls. 213, o feito foi
chamado a ordem, nomeando-se curador de ausente para apresentar contestação. A Defensoria Pública
apresentou contestação as fls. 214/218. Réplica as fls. 221/226. Vieram os autos conclusos. DECIDO. No
que se refere a preliminar de nulidade de citação, verifico que todos os requisitos legais foram atendidos,
mormente considerando que o endereço apresentado pelo curador de ausente se trata, na verdade, do
mesmo local em que foi frustrada a citação. O cerne da questão diz respeito a obrigação ou não da
requerida em apresentar os documentos requisitados pelo Parquet. Ora, é cediço que o parágrafo único do
art. 70 da Constituição Federal impõe que todas as pessoas de direito público ou privado que recebam,
gerenciem, ou tenham qualquer envolvimento com verbas públicas tem a obrigação de prestar contas: Art.
70. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) No caso em comento, indiscutível a legitimidade do Parquet para
exigir as contas de entidades de interesse social nos termos do Decreto-Lei nº 41/1966. Isso porque se o
mesmo possui legitimidade para apurar, mediante inquérito civil, irregularidades das entidades que
recebem recursos públicos ou que têm fins assistenciais, igualmente possui para fiscalizá-las, sem
prejuízo da obrigação de prestar contas aos órgãos de controle externo da Administração Pública (TCM,
TEC e TCU). Ademais, a análise das contas da associação é mecanismo, pelo qual, o Ministério Público
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pode aferir a sua regularidade do funcionamento e até mesmo a existência de atividade e o destino do
recurso público, motivo pela qual torna imperativo a procedência do pedido. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer, para condenar a entidade requerida a apresentar ao
Ministério Público os documentos indicados no pedido da exordial, no prazo de 05 dias, sob a as penas da
lei, e em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I,
do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa,
a ser recolhido ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará (Lei n. 5.832/94).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 15 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz
de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO: 00530750620138140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D
ANUNCIACAO Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO DO BRASIL
SOCIEDADE ANONIMA Representante(s): OAB 16637-A - RAFAEL SGANZERLA DURAND
(ADVOGADO) REQUERIDO:M B RODRIGUES COMÉRCIO ME REQUERIDO:MANOEL BORGES
RODRIGUES. R. h. Chamo o feito a ordem, para tornar sem efeito, o despacho que reconheceu a
nulidade da citação por edital, seguem em anexo sentença. Int. Belém, 15 de julho de 2019. CELIO
PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível da Capital. PROCESSO:
00530750620138140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação :  Proced imento  Comum em:  15 /07 /2019
REQUERENTE:BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA Representante(s): OAB 16637-A - RAFAEL
SGANZERLA DURAND (ADVOGADO) REQUERIDO:M B RODRIGUES COMÉRCIO ME
REQUERIDO:MANOEL BORGES RODRIGUES. SENTENÇA Vistos etc. BANCO DO BRASIL S/A, já
qualificado nos autos, por meio de advogado devidamente habilitado, ajuizou a presente AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA, em desfavor de M B RODRIGUES COMERCIO ME e MANOEL BORGES
RODRIGUES, já identificado. Aduziu, em síntese, que em 14/09/2012, firmou com o requerente "contrato
para antecipação de créditos oriundos de vendas com cartões de pagamento n.º 386001376", o qual
concedeu um credito fixo de R$ 30.000,00, não tendo os requeridos honrados com o pagamento das
prestações estipuladas. Ao final, requereu a procedência da presente ação para condenar o réu ao
pagamento da quantia de R$ 38.684, corrigido monetariamente e acrescida de juros e encargos de
inadimplência até o efetivo pagamento. Juntou documentos de fls. 08 usque 39. Tentou-se a citação dos
requeridos, a qual restou infrutífera, sendo requerida a citação por edital as fls. 46, o que fora deferido as
fls. 47. Edital de citação as fls. 54, bem como juntado as fls. 57 dos autos documento que comprova
publicação de editais em jornal de grande circulação, sendo certificado as fls. 61 que não houve
manifestação dos requeridos. Nomeado curador de ausente, os autos foram a Defensoria Pública que
apresentou contestação de fls. 63/66. Às fls. 67, a juíza entendeu por reconhecer a nulidade da citação,
determinando a pesquisas via INFOJUD E BANCEJUD, que realizada indicou o mesmo endereço da inicial
As fls. 76, fora chamado o feito a ordem, tornando, sem efeito a decisão de fls. 67. Vieram os autos
conclusos. DECIDO. No que se refere a nulidade do edital por não ter esgotado as possibilidades de
localização, trata-se de alegação genérica, sendo que a própria pesquisa pelo sistema BANCEJUD e
INFOJUD indicou o mesmo endereço que teve frustrada a citação. Assim, o edital de citação atendeu
todos os requisitos legais, tendo inclusive sido publicado o edital em jornal de grande circulação. Os
documentos escritos (contrato bancário de fls. 21/34) trazidos aos autos possibilitam o convencimento da
existência da dívida, sendo que a identificação do crédito, ou seja, a comprovação da existência do débito
fica alicerçada pela planilha de fl. 33. Há, sem dúvida, pois, como dizer que existe uma obrigação, ora
cobrada, não tendo sido apontado quaisquer vícios na celebração. Impõe-se, portanto, que seja julgada
procedente a presente ação de cobrança, visto que se tem elementos suficientes que autorizam o
entendimento de que, da relação jurídica firmada entre as partes, resultou saldo em favor do Banco. Ante
o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de cobrança ajuizada para condenar os requeridos a
pagar às partes autoras o valor de R$ 38.684,71, que deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês, a contar da data da citação e correção monetária até a data do efetivo pagamento. Em
consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Face à sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono da
parte adversa, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85 do CPC. Publique-
se. Registre-se. Intime-se. Belém, 15 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de
Direito, titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO: 00539949220138140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D
ANUNCIACAO Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:KAREN CRISTINA ARAUJO
BARBOSA Representante(s): OAB 18004 - HAROLDO SOARES DA COSTA (ADVOGADO) OAB 15650 -
KENIA SOARES DA COSTA (ADVOGADO) OAB 19346 - RAISA DA GRACA ROCHA LEÃO
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(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO AYMORE FINANCIAMENTOS Representante(s): OAB 20599-A -
MARCO ANDRE HONDA FLORES (ADVOGADO) OAB 25308 - KEVIN ANTONIO DOS SANTOS
GURJAO (ADVOGADO) . Vistos etc. R. h. Sigam os autos para UNAJ para cálculo das custas totais do
processo, considerando que a autora teve o seu agravo de instrumento improvido (fls. 126/127),
confirmando o indeferimento da justiça gratuita. Após, intime-se a autora a efetuar o recolhimento das
custas do processo no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, sem prejuízo de inscrição de seu
nome na dívida ativa. Decorrido o prazo, certifique a secretaria e venham os autos conclusos. Int. Belém,
15 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível da
C a p i t a l .  P R O C E S S O :  0 0 6 3 1 1 3 1 4 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO CARLOS DA COSTA OLIVEIRA
Representante(s): OAB 14360 - NAPOLEAO NICOLAU DA COSTA NETO (ADVOGADO)
REQUERIDO:GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R. h Reservo-me a análise da
tutela de urgência, após a contestação. Cite-se o requerido, para, nos termos do artigo 335 do CPC,
oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de
acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). Escoado o prazo legal, certifique a
Secretaria o ocorrido e retornem conclusos os autos para decisão. Expeça-se o que for necessário.
Diligencie por oficial de justiça. Belém/PA, 15 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz
de Direito titular da 5ª Vara Cível da Capital. PROCESSO: 00634410720138140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO
Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
Representante(s): OAB 18004 - HAROLDO SOARES DA COSTA (ADVOGADO) OAB 15650 - KENIA
SOARES DA COSTA (ADVOGADO) REU:B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Representante(s): OAB 112409 - ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO) OAB
150060 - HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO) OAB 155574 - GUSTAVO PASQUALI PARISE
(ADVOGADO) OAB 116196 - WELSON GASPARINI JUNIOR (ADVOGADO) OAB 303358 - LUCIANA DE
ASSIS MOURA (ADVOGADO) . Vistos etc.... JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, qualificada nos
autos em epígrafe, por meio de procurador devidamente habilitada, ajuizou a presente AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA, em desfavor de BANCO BV FINANCEIRA S/A, já identificado. Alega, em síntese,
que celebrou um contrato de credito pessoal para aquisição de veículo e que verificou uma abusividade na
cobrança de juros, capitalização de juros e encargos como comissão de permanência. Ao final, requer a
apresentação do contrato de financiamento, a suspensão do pagamento das parcelas restantes até
apresentação do contrato. No mérito, que seja julgada procedente a presente ação para com a revisão
integral das cláusulas contratuais, declarando a nulidade de cláusulas abusivas. A condenação do
requerido a rever a taxa de juros e a forma de capitalização dos juros, e a repetição de indébito sobre tais
pagamentos indevidos. Instruiu a inicial com o documento de fls. 11 usque 32. Indeferida a justiça gratuita
as fls. 33, tendo sido a decisão objeto de agravo de instrumento, na qual foi deferido efeito suspensivo (fls.
50/51) e posteriormente conhecido e provido o recurso (fls. 55/56) As fls. 64, foi certificado que não houve
contestação, sendo decretada a revelia do requerido as fls. 65 e oportunizado a produção de provas sob
pena de preclusão, não tendo o autor se manifestado. Instado a se manifestar sobre o interesse no
prosseguimento do feito, o autor requereu prova pericial, o que fora indeferido as fls. 87/88, sendo
determinada ainda a juntada do contrato. O Banco requerido juntou o contrato as fls. 90/92. Em seguida,
vieram os autos conclusos. Decido. A quaestio iuris posta em discussão nos presentes autos cinge-se em
supostas cobranças abusivas de juros e encargos contratuais, não havendo necessidade de realização de
perícia ou de outras provas, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito e as supostas ilegalidades
são apuradas confrontando-se as leis aplicáveis ao caso com as cláusulas contratuais impugnadas, motivo
pela qual procedo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. DA
APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR De entrada, ressalto que inexiste dúvida
acerca da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários,
nos termos da Súmula n. 297, do STJ, e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2591, que, por maioria de seus membros, julgou
improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras. O crédito
tomado para ser utilizado, como o foi no presente caso, é bem jurídico, porque produto das instituições
financeiras, que o repassam ao destinatário final, consumidor. O presente contrato é de adesão,
caracterizado como um negócio jurídico no qual a participação de um dos sujeitos sucede pela aceitação,
em bloco, de uma série de cláusulas formuladas antecipadamente, de modo geral e abstrato, pela outra
parte, para constituir o conteúdo normativo e obrigacional de futuras relações concretas. Ressalta-se que
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uma das finalidades do Código de Defesa do Consumidor é assegurar o equilíbrio entre as partes,
invocando o princípio da boa-fé e da equidade, ou seja, da função social do contrato. Ele prevê um regime
protetivo no qual a administração pública e a privada, através de mecanismos jurídicos próprios,
equilibram as relações de consumo, em especial, com a proscrição de cláusulas abusivas em contratos de
adesão. Assim, possível do ponto de vista da equidade, a revisão dos presentes contratos adesivos, não
havendo que prevalecer a tese do pacta sunt servanda. Os consumidores ficam, dessa forma, protegidos
de qualquer abuso que queira o fornecedor praticar. A finalidade principal é harmonizar os interesses
contrapostos em jogo, preservando as atividades produtivas e protegendo os consumidores de abusos.
Dessarte, sob esse prisma deve ser analisada as controvérsias dos autos. DA LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS Iniciando a análise da controvérsia pela discussão a respeito da limitação dos juros
remuneratórios, tenho que não merece guarida a alegação do autor. Isso porque já há entendimento
consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.061.530-RS, julgado segundo o rito dos
recursos repetitivos (art. 1036 do CPC), vinculando, portanto, todos os juízes a observar o referido
precedente, que assim orienta: 1.JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33, Súmula 596
do STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições
do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Cumpre observar que aludido precedente, mesmo
reconhecendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade, manifestou-se pela possibilidade de revisão das suas taxas quando, diante das
peculiaridades do caso concreto, restar cabalmente demonstrada situação de desvantagem exagerada ao
consumidor. Assim, na hipótese de constatação de abusividade, a jurisprudência já evoluiu no sentido de
privilegiar a parte mais fraca na relação de consumo, de forma a combater a cobrança de juros
remuneratórios acima do mercado, taxas onerosas em demasia, reajustando-se o débito pelo índice mais
benigno ao consumidor. A propósito disso, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestaram no sentido de se verificar na análise de possível abusividade dos juros a partir
da análise da taxa média de mercado nas operações bancárias divulgadas pelo Banco Central, como se
extrai dos seguintes julgados: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL E AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. (...) RECURSO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO.
LIMITAÇÃO DE JUROS. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO COPOM - COMITÊ
DE POLÍTICA MONETÁRIA. PREVALÊNCIA DA LIVRE PACTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE
USURA, DECRETO Nº 22.626/33. [...] X - In casu, é de se reconhecer que o usuário do cartão de crédito
não é um desavisado das taxas de juros aplicadas, nesta modalidade creditícia, tanto que estão ao seu
alcance, nos próprios extratos bancários, sendo, pois, ciente do seu custo, mas, por outro lado,
considerando sua onerosidade, já que são taxas bastante díspares das demais operações financeiras do
mercado, devem, então, os juros remuneratórios, no contrato em questão, ser reduzidos à taxa média do
Banco Central do Brasil, reajustando-se o débito pelo índice mais benigno, juros de mora de 1% ao mês e
multa de 2%, expurgando-se a comissão de permanência, conquanto não pode ser cumulada com outros
encargos. Apelação Cível nº 0006865-11.2008.819.0210.4[...] A decisão recorrida está calcada em
interpretação conferida ao Código de Defesa do Consumidor. A taxa de juros objeto do contrato foi
afastada ante constatação de abusividade da cláusula. Em momento algum, a Corte de origem adotou
entendimento contrário ao teor do inciso II do artigo 5º da Constituição Federal. O que se percebe é que a
articulação em torno das garantias constitucionais parte da interpretação conferida às normas estritamente
legais. Consoante dispõe a alínea a do inciso III do artigo 102 da Carta da Republica, o cabimento do
extraordinário pressupõe conclusão conflitante com a lei básica, o que não ocorreu no caso destes autos
(STF, AI 759682/GO, Relator Ministro Marco Aurélio, decisao em 06/08/2009). BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O
PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a
fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese,
é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
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II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto
à regular cobrança da taxa de juros e consignada, no acórdão recorrido, a sua abusividade, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.- Nos
contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-
36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos (STJ, REsp
1112880/PR (em sede de recurso repetitivo), Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010). Contudo, cabe ressaltar que o fato dos juros estabelecidos em
contrato ficarem um pouco acima na média do mercado não significa necessariamente abusividade
destes, tanto o é que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1061530/RS, para os efeitos do
§ 7º, do art. 543-C do CPC, pelo voto da Eminente Relatora NANCY ANDRIGHI, advertiu que "não se
pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa", tal porque, "se isto ocorresse a
taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo". Em razão do que, há "que se admitir uma taxa
razoável para a variação dos juros". No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados: AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a
referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente
observado pelas instituições financeiras. 4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros
remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do
entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva,
deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
05/03/2015, DJe 31/03/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A
Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de
10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §
1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".2. No
presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são
abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à
época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das
cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014) A princípio, a Nobre e
Culta Ministra Nancy Andrighi, visando adotar parâmetros em que consistiriam os aludidos juros abusivos,
sugeriu que fossem considerados procedentes que fixaram o entendimento acerca da discrepância
substancial, o estabelecimento de juros duas ou três vezes superior ao percentual médio obtido pelo
Banco Central, expondo em seus arrazoados que: " A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média ". "A abusividade dos juros só se reconhece quando há
discrepância substancial entre a taxa praticada e o dobro da média de mercado para operações simulares,
apurada (STJ - RESP 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), 2ª Seção, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI.
j.22.10.2008) Verifica-se, no caso dos autos, que a taxa de juros mensal e anual pactuadas são,
respectivamente, de 2,80% ao mês e 39,29% a.a. (folhas 90) - enquanto a taxa média de mercado
praticada em operações da mesma natureza na época da celebração do contrato em abril de 2011 foi de
2,27% a.m e de 30,88% a.a - consoante tabela divulgada no sítio eletrônico do Banco Central
(www.bcb.gov.br). Assim, no caso sub judice, com o devido respeito, não há, no caso em tela, qualquer
abusividade nas taxas de juros cobradas, eis que, os juros não são sequer uma vez maior que os juros de
mercado. DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Quanto à discussão acerca da
capitalização de juros, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é constituída por
uma operação de crédito representada pela Cédula de Crédito Bancário cuja cópia encontra-se acostada a
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folhas 90/92. E cumpre lembrar que a cédula de crédito bancário é regulada pela Lei nº 10.931/04, que
permite a capitalização de juros, apenas exigindo, para tanto, a previsão expressa de tal forma de
cobrança e a sua periodicidade, conforme disposto no § 1º do seu artigo 28: Art. 28. A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela
soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º. § 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação. Ademais, tem-se que, a partir de 31 de março de 2000, a capitalização mensal de juros, nos
contratos celebrados com instituições financeiras, de um modo geral, é possível e deve ser chancelada
pelo Poder Judiciário, desde que expressamente convencionada, tendo em vista que autorizada pela
Medida Provisória nº 1.963-17, de 31 de março de 2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001 e que teve
eficácia garantida pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 32. Esse entendimento já foi pacificado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 973.827-RS, submetido ao rito
do art. 543-C do CPC: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados até 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Nesse mesmo julgamento foi fixada a
seguinte tese: "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". No mesmo sentido o AgRg
no AREsp. 87747/RS: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS MENSAL E ANUAL
EXPRESSAMENTE CONTRATADAS. LEGALIDADE. 1. No julgamento do Recurso Especial 973.827,
julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2ª Seção, as seguintes teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: -"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."-"A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada". 2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas de juros mensal e
anual, cuja observância, não havendo prova de abusividade, é de rigor. 3. Agravo regimental provido.
(AgRg no AREsp 87747/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
16/08/2012, DJe 22/08/2012) No caso dos autos, verifica-se que há previsão expressa da cobrança de
juros capitalizados no contrato firmado entre as partes, sendo estipulada a taxa de 2,80% ao mês e
39,29% a.a. cumprindo notar que a taxa de juros anual supera a soma de 12 vezes da taxa de juros
mensal, isso que já é o bastante para configurar expressa previsão da cobrança de juros na forma
capitalizada, segundo o citado entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827-RS.
Dessa forma, não é possível afastar a cobrança de juros capitalizados. DAS EXCLUSAO DE OUTRAS
CLAUSULAS QUE POSSAM SER CONSIDERADAS ABUSIVAS A análise da inicial revela que o autor
não apontou qualquer ilegalidade ou abusividade das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as
partes, além daquelas especificamente analisadas. Contudo, fez pedido genérico de análise de outras
clausulas que possam ser consideradas abusivas, sem elucidar quais seriam estas. A mera alegação
genérica de abusividade de encargos não é suficiente. Ora, nos contratos bancários é vedado ao juiz
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381 do STJ), razão pela qual deve constar da
inicial da ação revisional a indicação precisa dos encargos tidos como ilegais ou abusivos, com substrato,
obrigatoriamente, no respectivo instrumento contratual. DISPOSITIVO FACE O EXPOSTO, JULGO
IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, e, em consequência, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MERITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das
custas e honorários que fixo em 15% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade da referida verba,
em relação ao autor, nos termos do disposto no artigo 12 da lei 1.060/50. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Belém, 15 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO Juiz de Direito titular da 5ª Vara cível
e Empresarial da Capital 

 
 
 
Número do processo: 0047536-93.2012.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: JUDITH DA SILVA BIA
VIANA Participação: ADVOGADO Nome: SEVERO ALVES DO CARMOOAB: 12233/PA Participação:
ADVOGADO Nome: LUIZ OTAVIO VALENTE DA SILVAOAB: 005185/PA Participação: RÉU Nome:
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BANCO BMG SA Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIAOAB: 3524RJ
Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLAOAB: 109730/MGR.
hConsiderando a manifestação do dr. Severo na petição no ID retro, comunicando o falecimento da autora,
oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais respectivo para que apresente a certidão de óbito da
autora.Apos, conclusos.Belem, 16 de julho de 2019. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃOJuiz de Direito 
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM -
VARA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PROCESSO: 00030646020198140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO
NETO Ação: Regularização de Registro Civil em: 15/07/2019 REPRESENTANTE:P. C. M. V.
REQUERIDO:P. A. M. G. JUIZO DEPRECANTE:JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA DA
COMARCA DE ANANINDEUA PA. Processo de nº 0003064-60.2019.814.0301 Requerente: P. V. M. V.
Requerido: PAULO ANTONIO MIRANDA GOMES Juízo Deprecante: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA
VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE ANANINDEUA DESPACHO 1. Considerando os documentos
apresentados, CUMPRA-SE o Mandado de Anotação de Interdição do Juízo Deprecante. 2. Encaminhe, o
Sr. Oficial de Justiça, certidão ao Juízo Deprecante. 3. Cumprida a determinação, arquivem-se os autos. 4.
Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela
6ª Vara Cível e Empresarial PROCESSO: 00047243120158140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Protesto em:
15/07/2019 AUTOR:SANDRA MARIA FERREIRA CASTELO BRANCO Representante(s): OAB 9009 -
JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO (ADVOGADO) REU:STELIO REIS XAVIER. Processo de nº 0004724-
31.2015.814.0301 Autora: SANDRA MARIA FERREIRA CASTELO BRANCO Requerido: STELIO REIS
XAVIER DESPACHO 1. Tendo em vista do teor da Certidão de fl. 54, intime-se a autora SANDRA MARIA
FERREIRA CASTELO BRANCO pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento, para
informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção. 2. Havendo interesse no prosseguimento, bem como considerando o teor da Certidão de fl. 49,
deverá a parte autora proceder à regularização do polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de
Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00066523420048140301
PROCESSO ANTIGO: 200410225880 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO
LAMARAO NETO Ação: Processo Cautelar em: 15/07/2019 REQUERENTE:TRADELINK MADEIRAS
LTDA Representante(s): PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA (ADVOGADO) FELIPE CEZAR
AMADEU ESTEVES (ADVOGADO) ISAIAS CABRAL (ADVOGADO) REQUERIDO:ERICK DA COSTA
MONTEIRO Representante(s): ANGELO DEMETRIUS DE A. CARRASCOSA (ADVOGADO) . 0006652-
34.2004.8.14.0301 SENTENÇA Cls. I - Da análise detida dos autos, verifica-se que foi proferida sentença
às fls. 120, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, em face da perda do objeto, ante a prolatação
de sentença nos autos do processo principal - nº 0009821-97.2004.8.14.0301. II - Certificado o trânsito em
julgado às fls. 136. III - A parte Autora - TRADELINK MADEIRAS LTDA foi condenada ao pagamento de
custas e honorários, pelo que, a parte Ré - ERICK DA COSTA MONTEIRO requereu o início da fase de
Cumprimento de Sentença (fls. 123), a qual, deferida, culminou com a intimação da parte Autora para
efetuar o pagamento do valor requerido. Deixando, esta, decorrer o prazo legal, não adimpliu com a
obrigação, e não apresentou impugnação, conforme certificado às fls. 130. IV - Assim, foi dado início aos
atos constritivos, conforme requerido pela parte Ré, então Exequente (fls. 125-127). Realizada consulta ao
sistema judicial BACENJUD, houve a penhora do valor integralmente pretendido, qual seja R$-7.253,48
(sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) (fls. 131-134), pelo que, requereu a
expedição de alvará judicial em seu benefício. V - É o resumo do necessário para a decisão que segue. VI
- Certifique a Secretaria se a parte Executada - TRADELINK MADEIRAS LTDA foi intimada da decisão de
fls. 131-132 e, caso positiva a reposta, se houve o respectivo trânsito em julgado. VII - Apenas na hipótese
de ter havido o trânsito em julgado da decisão de fls. 131-132, bem como da presente, o que deverá ser
certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria, DECLARO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO, com fulcro no art. 924,
II, do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO. VIII - Cumpridos
positivamente os itens anteriores, AUTORIZO a expedição de 01 (um) alvará judicial para levantamento da
quantia de R$-7.253,48 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), em
benefício do causídico da parte Exequente - DANIEL KONSTADINIDIS (Procuração fls. 52), acrescido dos
respectivos rendimentos da subconta judicial, considerando se tratar de verba sucumbencial. IX -
AUTORIZO, ainda, a transferência para conta bancária de titularidade do beneficiário do alvará, conforme
dados constantes às fls. 135, devendo o documento ser instruído como extrato anexo da subconta. X -
Após, nada mais havendo, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. XI - Intime-se. XII -
Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela
6ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO: 00084787820158140301 PROCESSO ANTIGO: ----
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 15/07/2019 EXEQUENTE:BANCO BRADESCO SA Representante(s): OAB 14011 -
CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO (ADVOGADO) OAB 20455-A - MAURO PAULO GALERA MARY
(ADVOGADO) EXECUTADO:G C C LOCACAO DE MAQUIMNAS E EQUIPAMENTOS LTDA
REQUERIDO: GERSON CARVALHO DA COSTA. 0008478-78.2015.8.14.0301 DECISÃO Cls. I - Atente-
se a Secretaria para a regularização da representação processual da parte Exequente junto ao sistema
LIBRA (fls. 29-32). II - Considerando a Certidão de fls. 33, INTIME-SE pessoalmente a parte Exequente -
BANCO BRADESCO S.A., na pessoa do seu Gerente Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se
manifeste acerca do seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. III - Intime-se. IV -
Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela
6ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO: 00090154519998140301 PROCESSO ANTIGO:
199910144178 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REU:BANCO BRADESCO S/A SUCESSOR DO BANCO
MERCANTIL DE SAO PAULO S/A Representante(s): OAB 11291 - CAMILE SILVA FERREIRA OLIVIA
(ADVOGADO) CARLOS FERRO (ADVOGADO) ALESSANDRA PEREIRA (ADVOGADO)
ADVOGADO:JOSE MARTINS MARTHA AUTOR:SALES E MARTHA LTDA - ME Representante(s):
CARLOS FERRO (ADVOGADO) JOSE MARTINS MARTHA (ADVOGADO) . Processo de nº 0009015-
45.1999.814.0301 Autor: SALES E MARTHA LTDA - ME Requerido: BANCO MERCANTIL DE SÃO
PAULO S/A DESPACHO 1. Compulsando os autos verifica-se que BANCO MERNCANTIL DE SÃO
PAULO S/A requereu o desarquivamento do feito sem, no entanto, proceder com as diligências que lhe
competiam em relação ao cumprimento da diligência determinada (fl. 338). Dessa forma, decorrido o prazo
do item anterior sem qualquer manifestação, certifique-se se houve o trânsito em julgado da sentença de
fl. 327/328 e, sendo positiva a Certidão, ARQUIVEM-SE os autos. 2. Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de
2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém
P R O C E S S O :  0 0 0 9 8 2 1 9 7 2 0 0 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 4 1 0 3 2 9 8 4 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Cumprimento
de sentença em: 15/07/2019 REQUERENTE:TRADELINK MADEIRAS LIMITADA Representante(s):
PAULO AUGUSTO DE A. MEIRA (ADVOGADO) FELIPE CEZAR AMADEU ESTEVES (ADVOGADO)
LITISCONSORTE:FRANKLIN SAMUEL LEVY REQUERIDO:ERICK DA COSTA MONTEIRO
Representante(s): OAB 9167 - DANIEL KONSTADINIDIS (ADVOGADO) ABRAHAO ASSAYAG
(ADVOGADO) . 0009821-97.2004.8.14.0301 DECISÃO Cls. I - INTIMEM-SE os Réus, pessoalmente, por
Carta, com aviso de recebimento (AR), a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca
do seu eventual interesse no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. II - Decorrido o prazo
acima assinalado, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. III - Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de
2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial da
Cap i ta l  PROCESSO:  00104121020028140301 PROCESSO ANTIGO:  200110429971
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Petição Cível
em: 15/07/2019 ADVOGADO:CARLOS FERRO ADVOGADO:JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA
AUTOR:BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO SA Representante(s): OAB 119859 - RUBENS GASPAR
(ADVOGADO) REU:SALES & MARTHA LTDA-ME. Processo de nº 0010412-10.2002.814.0301
Embargante: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A Embargada: SALES í MARTHA LTDA - ME
DESPACHO 1. Proceda, a Secretaria, à verificação de possíveis subcontas judiciais vinculadas ao
presente feito, considerando as informações constantes em fls. 290/294 dos autos em apenso. 2. Na
hipótese de não ser possível a verificação junto ao sistema, oficie-se ao Banco do Estado do Pará para
informar se existem valores depositados na conta nº 605.744-6, Agência Palácio Banpará, devendo a
resposta contar com extrato atualizado da conta, caso existam valores depositados. O expediente deverá
ser instruído com cópia dos documentos de fls. 290/294, a fim de facilitar o cumprimento da determinação.
3. Considerando que nos autos em apenso a intimação por meio do Diário de Justiça não logrou êxito,
intime-se o embargante BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A pessoalmente, por meio de carta com
aviso de recebimento, acerca da presente decisão, ficando a parte advertida que deverá adotar as
providências necessárias ao cumprimento das diligências determinadas no prazo de 15 (quinze) dias. 4.
Caso não logre êxito a intimação pessoal ou decorra o prazo do item anterior sem manifestação, certifique-
se e voltem os autos conclusos para análise. 5. Procedo ao cadastro da presente como "Sentença" junto
ao sistema de acompanhamento processual LIBRA tão somente para fins de baixa no acervo processual,
tendo em vista que houve a homologação de acordo em fl. 24. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. Belém-PA, 15
de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e
Empresarial de Belém PROCESSO: 00104159220028140301 PROCESSO ANTIGO: 200210122318
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Petição Cível
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em: 15/07/2019 ADVOGADO:CARLOS FERRO ADVOGADO:JOSE DO CARMO MARTHA REU:BANCO
MERCANTIL FINASA S/A Representante(s): OAB 119859 - RUBENS GASPAR (ADVOGADO) OAB 76696
- FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO) AUTOR:SALES & MARTHA LTDA. Processo de nº
0010415-92.2002.814.0301 Impugnante: SALES í MARTHA LTDA Impugnado: BANCO MERCANTIL
FINASA S/A SENTENÇA SALES í MARTHA LTDA, devidamente qualificada nos autos de nº 0010415-
92.2002.814.0301, apresentou Impugnação ao Valor da Causa, diante dos Embargos à Execução opostos
por BANCO MERCATIL FINASA S/A, também devidamente qualificado nos autos. Em apenso, autos de nº
0010412-10.2002.814.0301 e 0009015-45.1999.814.0301. Era o que tinha a relatar. Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que houve a transação entre as partes nos autos de Embargos à
Execução de nº 0010412-10.2002.814.0301, devidamente homologado em sede e audiência judicial. É
evidente, portanto, que houve a perda superveniente do objeto, sendo inócua a discussão apresentada na
presente impugnação. Quanto ao interesse de agir, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves: A ideia
de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da
prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. [...]Ter ou não
razão em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por
falta de interesse de agir (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 2016. P. 74). Observa-se, no caso ora em
análise, a carência superveniente da ação, motivo pelo qual se impõe a sua extinção, sem resolução do
mérito. Saliento que a análise se faz necessárias em razão de o incidente ter sido distribuído como
processo autônomo. Isso posto, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente feito, em
razão da carência superveniente da ação, na forma do ar. 485, VI, do Código de Processo Civil e por tudo
mais o que consta nos autos. Considerando o pedido de desarquivamento para fins de consulta
processual, ficarão os presentes autos à disposição das partes durante o cumprimento das diligências
determinadas nos autos em apenso. Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição
e arquivem-se os autos. P. R. I. C. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de
Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00122282520148140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO
NETO Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:JOSE SARAIVA GOMES Representante(s):
OAB 17444 - CRISTIANO COELHO DE MORAES (ADVOGADO) OAB 20728 - DIEGO MORAES DOS
SANTOS (ADVOGADO) REU:CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA Representante(s): OAB
14977 - MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS (ADVOGADO) OAB 14976 - LARISSA
LUTIANA FRIZA DE VASCONCELOS (ADVOGADO) OAB 15041 - MARIANA FONSECA SOUZA
(ADVOGADO) OAB 6.100 - LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES (ADVOGADO) . Processo de nº
0012228-25.2014.814.0301 Autor: JOSÉ SARAIVA GOMES Requerida: CENTRAIS ELÉTRICAS DO
PARÁ S/A - CELPA DECISÃO JOSÉ SARAIVA GOMES, devidamente qualificado nos autos de nº
0012228-25.2014.814.0301, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA, também devidamente qualificada
nos autos. Em 5/10/2016 (fls. 131/132) foi realizada audiência judicial, em que foi proferida sentença,
julgando procedentes os pedidos. Interposta Apelação, não foi dado provimento ao recurso, sendo mantida
a sentença em todos os seus termos, em fls. 211/214. Considerando o trânsito em julgado (fl. 216), JOSÉ
SARAIVA GOMES requereu o Cumprimento de Sentença (fls. 219/221), no valor total de R$5.888,29
(cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos). Era o que tinha a relatar. Passo a
decidir. 1. Intime-se CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, por meio de seus procuradores
devidamente habilitados, para o pagamento do débito no valor de R$5.888,29 (cinco mil, oitocentos e
oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10%
e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do
Código de Processo Civil. 2. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado os isenta da multa e
dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. 3. Caso ocorra pagamento, intime-se o
exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da
fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à
satisfação integral do débito. 4. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor
trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado,
acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2º, do Código de
Processo Civil, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 5. Cientifico o executado de
que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na
forma do artigo 525 do Código de Processo Civil, que somente poderá versar sobre as hipóteses
elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º. 6.
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Recolha, a parte exequente, custas intermediárias para a prática das diligências determinadas bem como
as que eventualmente encontrarem-se pendentes, no prazo de 15 (quinze) dias. 7. Intime-se. 8. Cumpra-
se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara
Cível e Empresarial PROCESSO: 00161559120068140301 PROCESSO ANTIGO: 200610521096
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 15/07/2019 REU:PARA NAVEGACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA
AUTOR:CDP - COMPANHIA DE DOCAS DO PARA Representante(s): OAB 2469 - ANGELA SERRA
SALES (ADVOGADO) OAB 12422 - MARCIO PINTO MARTINS TUMA (ADVOGADO) OAB 17314 -
WAGNER LEAO SERRAO (ADVOGADO) OAB 128341 - NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES
(ADVOGADO) OAB 22346 - JESSICA FERNANDES LEAO (ADVOGADO) OAB 5962 - JOSE RUBENS
BARREIROS DE LEAO (ADVOGADO) . 0016155-91.2006.8.14.0301 DECISÃO Cls. I - Considerando a
Certidão de fls. 474, INTIME-SE pessoalmente a parte Autora - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ, na
pessoa do seu Diretor Presidente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do seu
interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. II - Intime-se. III - Cumpra-se. Belém-PA, 15
de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e
Empresarial da Capital PROCESSO: 00162225620178140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 15/07/2019 EXEQUENTE:BANCO BRASIL SA Representante(s): OAB 21078-A -
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO) OAB 21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS
(ADVOGADO) EXECUTADO:ACFCDIAS E XABREGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDAME
EXECUTADO:ANNA KARYNA ALVES XABREGAS EXECUTADO:ALEXANDRE CHRISTIAN FERREIRA
CANDEIRA DIAS. Processo de nº 0016222-56.2017.814.0301 Exequente: BANCO DO BRASIL S/A
Executada: ACFCDIAS E XABREGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME E OUTROS DESPACHO
1. Considerando o recolhimento das custas (fls. 65/69), expeça-se novo Mandado para o endereço
indicado em fl. 60. 2. Na hipótese de restar infrutífera a citação, intime-se a parte exequente para recolher
as custas processuais referentes à consulta junto aos sistemas INFOJUD/SIEL com o objetivo de localizar
endereços atualizados dos executados, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se. Belém-PA,
15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e
Empresarial de Belém PROCESSO: 00163623420118140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Imissão na
Posse em: 15/07/2019 AUTOR:FRANCISCA SILVA PONTE Representante(s): OAB 11454-B - MICHEL
RODRIGUES VIANA (ADVOGADO) OAB 18656 - PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO
(ADVOGADO) REU:OCUPANTE DO IMOVEL Nº 102 Representante(s): OAB 20648 - LUCIDY
MONTEIRO (ADVOGADO) . Processo de nº 0016362-34.2011.814.0301 Autora: FRANCISCA SILVA
PONTE Requerido: OCUPANTE DO IMÓVEL Nº 102 DESPACHO 1. Considerando que já houve a
imissão na posse (fl. 81v), certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 54/55 e, sendo positiva da
Certidão, ARQUIVEM-SE os autos. 2. Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO
NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO:
00169671220128140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
HOMERO LAMARAO NETO Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:DUCIOMAR GOMES
DA COSTA Representante(s): OAB 10582 - LEONARDO DO AMARAL MAROJA (ADVOGADO)
REU:JEFFERSON LIMA Representante(s): OAB 3442 - SERGIO GUIMARAES MARTINS (ADVOGADO)
OAB 15042 - ALEX PINHEIRO CENTENO (ADVOGADO) OAB 18950 - PAULA ANDREA MESSEDER
ZAHLUTH (ADVOGADO) OAB 20722 - AMANDA HOUAT MARTINS (ADVOGADO) REU:RADIO
RAULAND BELEM SOM LTDA Representante(s): OAB 12480 - FILIPE CHARONE TAVARES LOPES
(ADVOGADO) OAB 15232 - FABIO BRITO GUIMARAES (ADVOGADO) OAB 13312 - MARCUS LIVIO
QUINTAIROS GALVAO (ADVOGADO) OAB 17304 - TAMARA FAGURY VIDEIRA SECCO (ADVOGADO)
OAB 19295 - NAYARA ARAUJO CURVELO (ADVOGADO) . Processo de nº 0016967-12.2012.814.0301
Autor: DUCIOMAR GOMES DA COSTA Requeridos: JEFFERSON LIMA e RÁDIO ROULAND BELÉM
SOM LTDA DECISÃO RAULAND BELÉM SOM LTDA, devidamente qualificada nos autos de nº 0016967-
12.2012.814.0301, opôs Embargos de Declaração (fls. 187/191) contra decisão interlocutória de fl. 185. O
presente recurso foi oposto dentro do prazo legal, conforme certificado em fl. 192. Aduz a existência de a)
omissão, quanto a necessidade de oitiva pessoal do demandante quanto ao interesse ou não do
prosseguimento do feito; b) contradição, diante da necessidade de oitiva de testemunhas. DUCIOMAR
GOMES DA COSTA apresentou Manifestação aos Embargos de Declaração, em fls. 195/198. Era o que
tinha a relatar. Passo a decidir. Sobre os Embargos de Declaração destaca-se que este é uma das
espécies de recursos, previsto no art. 994, IV do Código de Processo Civil, que caracteriza um instrumento
jurídico utilizado por uma das partes da relação processual, no qual pede ao magistrado para que este
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elimine a existência de uma possível obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material
existente em qualquer decisão, isto é, sentença, acordão ou decisão interlocutória. Quanto a esse recurso,
segue o art. 1.022 da Lei nº 13.105/2015: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Compulsando os autos, não é possível verificar a omissão indicada. De fato, a decisão interlocutória de fl.
185 é expressa ao informar os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de oitiva
testemunhal. Em relação à contradição, é necessário salientar que somente autoriza a oposição de
Embargos de Declaração quanto se trata de contradição interna, encontrada dentro da própria decisão. No
caso concreto, não se observa o vício indicado, na medida em que, assim como o pedido de oitiva do
demandante, o indeferimento da produção de prova testemunhal foi devidamente fundamentado. Isso
posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, por não
verificar a omissão ou contradição indicadas, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil e por
tudo mais o que consta nos autos. Assim, mantenho a decisão de fl. 185 em todos os seus termos.
Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela
6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00181764520148140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Procedimento
Comum em: 15/07/2019 AUTOR:EXPEDITO GUIMARAES DA SILVA Representante(s): OAB 14885 -
ELIAS WILLIAM PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO) REU:SABEMI SEGURADORA SA
Representante(s): OAB 113786 - JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO) OAB 61011 - PABLO
BERGER (ADVOGADO) OAB 17433 - JOAO PAULO BACELAR MAIA (ADVOGADO) OAB 19807 -
ELLEM CRISTINE SOARES GOMES (ADVOGADO) REU:EMBRACRED PROMOTORIA DE VENDAS
LTDA ME. Processo de nº 0018176-45.2014.814.0301 Autor: EXPEDITO GUIMARÃES DA SILVA
Requeridas: SABEMI SEGURADORA S/A e EMBRACRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA
DESPACHO 1. Considerando que até o momento não foi possível a citação da requerida EMBRACRED
PROMOTORA DE VENDAS LTDA, bem como a situação cadastral desta junto à Receita Federal, que
consta como "BAIXADA" - conforme consulta em anexo - DEFIRO o pleito de fls. 172/173 e determino a
citação por edital da requerida EMBRACRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 2. Decorrido o prazo
legal sem manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Estado para que
atue na condição de Curadora de Ausentes. 3. Recolha, o autor, as custas processuais referentes à
prática dos atos determinados, bem como as eventualmente pendentes, no prazo de 10 (dez) dias. 4.
Intime-se. 5. Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em
exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00258423820058140301 PROCESSO
ANTIGO: 200510835985 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO
NETO Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:DIRACY COSTA ESQUERDO
Representante(s): RAIMUNDO NONATO CORREA DIAS (ADVOGADO) REU:BANCO DO ESTADO DO
PARA BANPARA Representante(s): OAB 17337 - THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA (ADVOGADO) .
Processo de nº 0025842-38.2005.814.0301 Autora: DIRACY COSTA ESQUERDO Requerido: BANCO DO
ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ DESPACHO 1. Considerando que a última manifestação da autora
nos autos foi a petição inicial, há aproximadamente 14 (quatorze) anos, intime-se DIRACY COSTA
ESQUERDO pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento, para informar se ainda tem
interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 2. Intime-se. 3.
Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela
6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00286573320158140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Procedimento
Comum em: 15/07/2019 AUTOR:EMIDIO MANOEL FIGUEIRA PARADELA Representante(s): OAB 6122 -
ABNER SERIQUE DO NASCIMENTO (ADVOGADO) REU:CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E METODOS
DIAGNOSTICOS LTDA Representante(s): OAB 13942 - RANIER WILLIAM OVERAL (ADVOGADO) .
Processo de nº 0028657-33.2015.814.0301 Autor: EMÍDIO MANOEL FIGUEIRA PARADELA Requerida:
NEFROCENTRO - CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS E MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DECISÃO 1.
Considerando o não pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento da decisão de fl.
120, conforme Certidão em fl. 123, encontra-se prejudicada a produção de prova pericial. 2.
Impossibilitada a realização de prova pericial, passo à análise dos demais pedidos em relação à produção
probatória. Tendo em vista o requerimento de oitiva de testemunhas, designo audiência de instrução para
o dia 03/09/2019, às 09:30 horas. 3. Ficarão as partes intimadas a partir da publicação da presente
decisão, bem como responsáveis por apresentar suas testemunhas no dia e hora indicados. 4. Ademais,
ficam advertidas as partes que a produção da prova requerida será dispensada, na hipótese prevista no
art. 362, §2º do Código de Processo Civil. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019.
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HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém
P R O C E S S O :  0 0 3 5 0 3 7 4 9 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação: Cumprimento
de sentença em: 15/07/2019 AUTOR:ESE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. Representante(s): OAB 14977 -
MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS (ADVOGADO) OAB 11259 - PEDRO TEIXEIRA
DALL AGNOL (ADVOGADO) REU:TIM CELULAR S/A Representante(s): OAB 12268 - CASSIO CHAVES
CUNHA (ADVOGADO) OAB 14119 - MARIA GRACIEMA FALCAO DE ALMEIDA E SILVA (ADVOGADO)
OAB 12791 - RENATA MARIA FONSECA BATISTA (ADVOGADO) OAB 16689 - IARA DE SOUSA
GOMES (ADVOGADO) OAB 14421 - DAVI DA FONSECA BASTOS (ADVOGADO) OAB 8882-A -
CARLOS ALBERTO SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO) . 00350374920108140301 ATO ORDINATÓRIO
Através do ato ordinatório disciplinado no Provimento 006/2006 - CRMB, §2, inciso XI, que delega poderes
a este Diretor de Secretaria, para praticar atos de administração e expediente, sem caráter decisório: Fica
intimada a parte requerida (TIM CELULAR S/A), para recolher as custas processuais intermediárias
(expedição de alvará), no prazo de 15 dias. Belém, 15 de julho de 2019. DIRETOR/AUXILIAR DE
S E C R E T A R I A  P R O C E S S O :  0 0 4 4 4 9 0 2 8 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Monitória em:
15/07/2019 REQUERENTE:WILLIAM MOREIRA DE ASSIS Representante(s): OAB 15391 - AMANDA
LOPES GANTUSS (ADVOGADO) REQUERIDO:REDE BRASIL DE PROMOCAO DE INVESTIMENTOS
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - INABRA INVESTE. Processo de nº 0044490-
28.2014.814.0301 Autor: WILLIAM MOREIRA DE ASSIS Requerida: REDE INABRA SENTENÇA
WILLIAM MOREIRA DE ASSIS, devidamente qualificado nos autos de nº 0044490-28.2014.814.0301,
ajuizou AÇÃO MONITÓRIA contra REDE INABRA, também devidamente qualificada nos autos (fls. 2/5).
Juntou documentos em fls. 6/18. Impossibilitada a citação da parte requerida (fl. 23), foi determinada a
intimação da parte autora para apresentar informações complementares (fl. 25). WILLIAM MOREIRA DE
ASSIS peticionou requerendo a intimação pessoal da parte autora, para que demonstre interesse no
prosseguimento do feito, em fl. 27. Certidão informando que a intimação não foi possível, tendo em vista
não residir mais no endereço indicado na exordial, em fl. 30. Era o que tinha a relatar. Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que o processo se encontra paralisado por período desarrazoado de
tempo. De fato, é possível identificar, nos autos, que a tentativa de intimação do autor para manifestação
não logrou êxito (fl. 30). Considerando que o autor se encontra representado por Núcleo de Prática
Jurídica que, por sua vez, requereu a intimação pessoal, observa-se a impossibilidade de contato, mesmo
por meio de seus representantes processuais. Impõe-se, portanto, a extinção do feito, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV,
do Código de Processo Civil. Repisa-se, ainda, que a tentativa de intimação pessoal do autor não foi
possível. A ausência de manifestação nos autos, assim como a falta ao informar a mudança de endereço
são evidentes nos autos, em postura que vai de encontro ao dever de cooperação entre as partes. Isso
posto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tendo em vista que identificada a
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, na forma do art. 485, IV do
Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos. Havendo Apelação, certifique-se e
independente de nova conclusão, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, para os devidos fins. Na hipótese de trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos. P. R.
I. C. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª
Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 01621532720168140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Imissão na
Posse em: 15/07/2019 REQUERENTE:WILDA CELESTE DA SILVA SETUBAL Representante(s): OAB
7051 - ROSE MEIRE CRUZ DOS SANTOS (ADVOGADO) REQUERIDO:FIT SPE EMP IMOB
Representante(s): OAB 21313 - GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA (ADVOGADO) OAB
22237-A - RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:IMOBILLE
CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA Representante(s): OAB 9933 - DANIEL LACERDA FARIAS
(ADVOGADO) OAB 21313 - GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA (ADVOGADO) REU:F B
CORREA LTDA ME Representante(s): OAB 9933 - DANIEL LACERDA FARIAS (ADVOGADO) OAB
11454-B - MICHEL RODRIGUES VIANA (ADVOGADO) OAB 19067 - LUCAS GOMES BOMBONATO
(ADVOGADO) . 0162153-27.2016.8.14.0301 DECISÃO Cls. I - Da análise detida dos autos, verifica-se que
se trata de Ação de Imissão na Posse, pelo que, o valor da causa deve ser correspondente ao valor da
alegada posse adquirida. II - Assim, corrijo de ofício o valor da causa, com fulcro no art. 292, § 3º, do CPC,
para que passe a constar a quantia de R$-250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), devendo a
Secretaria providenciar a retificação junto ao sistema LIBRA, imprimindo nova papeleta para identificar a
capa dos autos, bem como devendo a parte Autora providenciar o recolhimento das custas equivalentes,
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no prazo de 15 (quinze) dias. III - Deferida, em sede de tutela provisória, a imissão da parte Autora na
posse do imóvel objeto da lide (fls. 67-68 e fls. 92). IV - Apresentada Contestação pela Ré - FIT 10 SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, às fls. 93-123 e pela Ré F B CORREA LTDA ME às fls. 166-
169. V - Instadas as partes a se manifestarem acerca do interesse na produção de provas (fls. 187), a Ré -
FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA manifestou-se positivamente (fls. 192-193). VI -
DEFIRO o pedido de produção de provas formulado pela Ré - FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, na exata conformidade do peticionado às fls. 192, devendo esta, para tanto,
proceder ao recolhimento das custas equivalentes. VII - Consigne-se que as Instituições Bancárias a
serem oficiadas, por Oficial de Justiça, terão o prazo de 15 (quinze) dias para prestar as informações
solicitadas, sob pena de crime de desobediência, devendo, para tanto, haver identificação da pessoa
responsável pelo cumprimento da ordem. VIII - Sem prejuízo do acima determinado, INTIMEM-SE as Rés
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto aos documentos de fls. 174-181, juntados
aos autos pela parte Autora. IX - Intime-se. X - Cumpra-se. SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA
DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO
LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO:
03183207220168140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
HOMERO LAMARAO NETO Ação:  Execução de Tí tu lo Extra judic ia l  em: 15/07/2019
EXEQUENTE:BANCO BRADESCO S A Representante(s): OAB 20017 - CLARIANE CECILIA BARROSO
PANTOJA (ADVOGADO) OAB 18335 - CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO)
EXECUTADO:G S ARAUJO. 0318320-72.2016.8.14.0301 DECISÃO Cls. I - Considerando a Certidão de
fls. 61, INTIME-SE pessoalmente a parte Autora - BANCO BRADESCO S.A., na pessoa do seu Gerente
Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do seu interesse no prosseguimento do
feito, sob pena de extinção. II - Intime-se. III - Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. HOMERO
LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO:
05857046820168140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
HOMERO LAMARAO NETO Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:BAR E
RESTAURANTE DOM BRITTO LTDA Representante(s): OAB 8097 - ELMANO MARTINS FERREIRA
(ADVOGADO) REU:FEDERAÇAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO PARA - FAEPA. Processo nº:
0585704-68.2016.8.14.0301 Autor: BAR E RESTAURANTE DOM BRITTO LTDA Réu: FEDERAÇÃO DA
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por BAR E RESTAURANTE DOM BRITTO LTDA, já
qualificada, em face de FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ, igualmente
qualificada. Foi indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo determinado o pagamento das custas iniciais
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito (fl. 88). A parte autora requereu o pedido de
reconsideração, a fim de que fosse concedida a justiça gratuita (fls. 90/91), o que foi indeferido, sendo
determinado, mais uma vez, o pagamento das custas iniciais, sob pena de extinção (fl. 96). A parte
requereu outro pedido de reconsideração (fls. 98/99). Era o que se tinha a relatar. Passo a decidir.
Analisando-se os autos, verifica-se que foi indeferido, por duas vezes, o pedido de justiça gratuita, sendo
determinado que a parte autora efetuasse o pagamento das custas judiciais. A autora, contudo, requereu
outro pedido de reconsideração, o qual indefiro, haja vista que não apresentou fatos novos, bem como se
trata de pessoa jurídica, hipótese em que não se presume a hipossuficiência econômica. Ademais, a parte
autora não utilizou o instrumento jurídico adequado para reformar a decisão que indeferiu a justiça gratuita,
de modo que resta preclusa essa matéria. Acerca do pagamento das custas iniciais, dispõe o art. 290 do
CPC que: "Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu
advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". Por sua
vez, estabelece o art. 82, do CPC/2015: ``Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da
justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação
do direito reconhecido no título"" (grifo nosso). No caso dos autos, a parte autora não efetuou o pagamento
das custas iniciais, apesar de devidamente intimada. ISSO POSTO, com fulcro no art. 290 do CPC,
determino o cancelamento da distribuição, considerando que até a presente data não foram recolhidas as
custas inerentes ao feito. Transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa na distribuição e
arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém-PA, 15 de julho de 2019. Homero
Lamarão Neto Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém 

 
 
 
RESENHA: 12/07/2019 A 12/07/2019 - SECRETARIA DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM -
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VARA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PROCESSO: 00037254920138140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO
SAMPAIO Ação: Imissão na Posse em: 12/07/2019 AUTOR:PAULA NASCIMENTO MARQUES
Representante(s): OAB 14597 - YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO (ADVOGADO) REU:MARIA
FARIAS LIMONGE Representante(s): OAB 8677 - FRANCISCO HELDER FERREIRA DE SOUSA
(ADVOGADO) OAB 15684 - JOSE MARIA DA CONSOLACAO NETO (ADVOGADO) . Processo nº
0003725-49.2013.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIO Considerando o Provimento nº 006/2006 - Corregedoria
da Justiça da Região Metropolitana de Belém, datado de 05.10.2006, que delega poderes a este Diretor de
Secretaria, para praticar atos de administração e expediente, sem caráter decisório: fica a parte
embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 105, no prazo legal,
conforme artigo 1.023, §2º do CPC. Belém-PA, 12 de julho de 2019. DIRETOR DE SECRETARIA
P R O C E S S O :  0 0 0 4 5 6 6 7 3 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REU:LUIS CARLOS SILVA MENDONCA AUTOR:VIVENDA -
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO Representante(s): OAB 15274 - GABRIEL
COMESANHA PINHEIRO (ADVOGADO) OAB 19424 - ROSINEIA DANTAS DE VASCONCELOS
(ADVOGADO) . D E S P A C H O Vistos. I. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que
ainda pretendem produzir em eventual audiência de instrução e julgamento. E ainda, caso requeiram
prova pericial, tal pedido deve ser específico, esclarecendo ao Juízo o tipo e o objeto da perícia,
apresentando, também, os quesitos a serem respondidos pela perícia técnica; II. Após, voltem-me os
autos conclusos para fixação de pontos controvertidos, saneamento e designação de audiência de
instrução e julgamento, ou ainda, julgamento antecipado da lide; III. Concedo o prazo comum de 10 (dez)
dias para a manifestação das partes. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. ROBERTO CÉZAR
OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO:
00068626820158140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO Ação: Exceção de Incompetência em: 12/07/2019
EXCIPIENTE:LUIS CARLOS SILVA MENDONCA Representante(s): OAB 5781 - LUIS CARLOS SILVA
MENDONCA (ADVOGADO) EXCEPTO:VIVENDA - ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO
Representante(s): OAB 15274 - GABRIEL COMESANHA PINHEIRO (ADVOGADO) . S E N T E N Ç A
Vistos. LUIS CARLOS DA SILVA MENDONÇA ajuizou EXCEÇÃO DE COMPETENCIA em face do
processo de nº 0004566-73/2015. Excepto: VIVENDA - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO,
EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA. Relatados sumariamente. Há patente perda do objeto do presente
incidente. Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO por perda do
objeto, na forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno o excipiente em R$ 1.000,00 (mil reais) de honorários
advocatícios que deverá ser atualizado pelo IPCA/IBGE até a data efetiva do pagamento e custas
processuais, se for o caso. Transitado em julgado, desapensar os autos e proceder todas as baixas
necessárias, após arquivar os autos. Juntar cópia desta sentença no processo principal nº 0004566-
73/2015. P.R.I. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz
de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO: 00069780620118140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 12/07/2019 EXEQUENTE:NORTE COMERCIO VAREJISTA E
TRANSPORTE DE CAMINHÕES LTDA Representante(s): OAB 11201 - PEDRO MIGUEL LARCHER DAS
NEVES FELIX ALVES (ADVOGADO) EXECUTADO:BESSA E VAZ LTDA-EPP. Processo de nº 0006978-
06.2011.814.0301 Exequente: NORTE COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE CAMINHÕES
LTDA Executada: BESSA E VAZ LTDA - EPP DESPACHO 1. Considerando que não há manifestação da
parte exequente há aproximadamente 5 (cinco) anos, intime-se NORTE COMÉRCIO VAREJISTA E
TRANSPORTE DE CAMINHÇOES LTDA pessoalmente, para informar se ainda tem interesse no
prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 2. Havendo interesse no
prosseguimento do feito, deverá a parte autora recolher as custas processuais referentes à consulta junto
aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme requerido, no prazo de 10 (dez) dias. 3.
Intime-se. 4. Cumpra-se. Belém-PA, 11 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em
exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00082227220148140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO VOLKSWAGEN SA
Representante(s): OAB 24872-A - JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO) OAB 24871-A -
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO) REQUERIDO:FRANCISCO DAS CHAGAS
MARTINS BOGEA Representante(s): OAB 19479 - SUELEN KARINE CABECA BAKER (ADVOGADO) .
Processo nº: 0008222-72.2014.8.14.0301 Requerente: BANCO VOLKSWAGEN S/A Requerido:
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FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS BOGEA DESPACHO A parte autora requereu a expedição do
mandado de busca e apreensão do veículo objeto dos autos (fl. 283). Tendo em vista o trânsito em julgado
da sentença anteriormente proferida (fl. 285), expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo objeto
dos autos, no endereço informado à fl. 283. Saliente-se que o mandado de busca e apreensão será
cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, conforme disposto no art. 536, § 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-
se. Belém, 12 de julho de 2019. Homero Lamarão Neto Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e
Empresarial de Belém PROCESSO: 00089459120148140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Execução de
Título Judicial em: 12/07/2019 EXECUTADO:BANCO DO BRASIL SA Representante(s): OAB 15610 -
HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL (ADVOGADO) OAB 211.648 - RAFAEL SGANZERLA DURAND
(ADVOGADO) OAB 18696-A -  LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO)
EXEQUENTE:ALEXANDRE LUIZ DO AMARAL OLIVEIRA Representante(s): OAB 10662 - JAQUELINE
NORONHA DE M FILOMENO KITAMURA (ADVOGADO) . Processo nº: 0008945-91.2014.8.14.0301
Exequente: ALEXANDRE LUIZ DO AMARAL OLIVEIRA Executado: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO
Cuida-se de demanda judicial que se encontra na fase de cumprimento de sentença em que o exequente
ALEXANDRE LUIZ DO AMARAL OLIVEIRA requer o pagamento do valor de R$ 41.559,50 (quarenta e um
mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), referente à diferença existente entre o
índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 e o creditado nas cadernetas de poupança, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls.
44/58), arguindo a preliminar de sobrestamento do feito; a preliminar de limitação subjetiva da sentença
coletiva, sob o fundamento de que não é possível a extensão dos efeitos da sentença proferida na ação
civil pública ajuizada pelo IDEC aos poupadores não associados à época da propositura da ação; a
preliminar de liquidação de sentença. No mérito, aduz que houve excesso de execução, sendo devido
somente a quantia de R$ 32.493,25 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e cinco
centavos), visto que não é cabível a incidência de juros remuneratórios, os reflexos relativos aos anos de
1990 e 1991, tendo se limitado a sentença ao Plano Verão e a incorreta incidência do termo inicial dos
juros de mora. A parte executada garantiu o juízo, depositando o valor de R$ 41.559,50 (quarenta e um
mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) (fl. 72). A parte exequente apresentou
manifestação (fls. 74/117). Foi determinado o sobrestamento do feito (fl. 139). A parte exequente
peticionou requerendo o prosseguimento do feito, revogando-se a suspensão (fls. 141/159). É o que
importa relatar. Decido. A impugnação ao cumprimento da sentença é uma modalidade de defesa que
pode ser apresentada pela parte executada diante da execução de título judicial que reconhece a
obrigação de pagar quantia certa, com previsão no art. 525 do Código de Processo Civil, cujo dispositivo
enumera em seu §1º as matérias passíveis de discussão, quais sejam: "Art. 525. Transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase
de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou
cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII -
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença". Da preliminar de suspensão do processo
Acerca da suspensão do presente cumprimento de sentença, verifica-se que não se trata de matéria a ser
suspensa, considerando se tratar de cumprimento individual de sentença prolatada em sede de Ação Civil
Pública devidamente transitada em julgado. Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência pátria:
(TJMG-1014653) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SOBRESTAMENTO DO FEITO - DESNECESSIDADE - JUROS DE MORA -
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA PRINCIPAL - JUROS
REMUNERATÓRIOS - AFASTAMENTO - DESCABIMENTO. Não é cabível o sobrestamento do feito, se já
foram julgados pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, os recursos especiais invocados com o pedido
formulado nesse sentido. A decisão do STF proferida nos Recursos Extraordinários nºs 591797 e 626307,
reconhecendo a repercussão geral da matéria atinente aos chamados expurgos inflacionários, e
determinando o sobrestamento dos recursos ainda pendentes em todo o país, não abrange os processos
que estão em fase de instrução ou em fase de execução definitiva (após o trânsito em julgado da
sentença). O STJ consolidou o entendimento de que, na execução individual de sentença coletiva
versando sobre direito individual homogêneo, os juros de mora devem ser computados desde a citação na
ação principal. No julgamento do Recurso Especial nº 1.392.245/DF, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC/73, restou consolidado o entendimento de que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos
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cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa nesse sentido, sem prejuízo de, quando cabível, o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento. Não tendo, porém, o exequente incluído juros
remuneratórios em seus cálculos, fica prejudicado o pedido de exclusão da sua cobrança. (Agravo de
Instrumento nº 0286604-21.2015.8.13.0000 (1), 13ª Câmara Cível do TJMG, Rel. José de Carvalho
Barbosa. j. 30.11.2017, Publ. 13.12.2017). (grifos acrescidos) (TJDFT-0428853) DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. I - As decisões em que o pretório
reconhece a repercussão geral e determina a suspensão dos processos (RE 591.797/SP, RE 626.307/SP
e Ag 722.834) são inaplicáveis ao caso, pois o pagamento do percentual expurgado em janeiro de 1989
(Plano Verão) já foi concedido em sentença transitada em julgado e a suspensão não alcança as ações
em fase de cumprimento de sentença. II - As instituições financeiras detêm legitimidade para figurar no
polo passivo das ações decorrentes de depósito em caderneta de poupança. III - O prazo prescricional
referente à pretensão executiva de sentença proferida em ação coletiva é de cinco anos, tema já
devidamente resolvido pelo STJ em sede de repetitivos (REsp 1273643/PR). IV - Nos termos do art. 507
do CPC: E vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se
operou a preclusão. V - Negou-se provimento ao recurso. (Processo nº 20140110909029 (1054044), 6ª
Turma Cível do TJDFT, Rel. José Divino. j. 11.10.2017, DJe 17.10.2017) (grifos acrescidos) (TJDFT-
0419340) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO INSTITUTO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - IDEC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÕES DE
SOBRESTAMENTO. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. DECISÃO MANTIDA. 1 - No caso dos autos, a
discussão relativa à legitimidade ativa ad causam já se encontra alcançada pela coisa julgada, motivo pelo
qual não há que se falar em sobrestamento da demanda por força do que foi determinado no REsp nº
1.438.263/SP (Rel. Min. Raul Araújo), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que não se aplica
aos casos em que a controvérsia relativa à legitimidade ativa foi apreciada em definitivo em
pronunciamento jurisdicional transitado em julgado. Em outras palavras, a determinação de suspensão
não alcança o presente Feito, o qual conta com solução definitiva acerca da legitimidade ativa. 2 - As
determinações de sobrestamento proferidas no bojo dos Recursos Extraordinários nº 626.307 e nº
591.797, submetidos à sistemática da repercussão geral, não alcançam o objeto da presente controvérsia,
tendo em vista a ressalva expressa neles contida acerca da inaplicabilidade das determinações de
suspensão aos Feitos que estejam em fase executiva. Agravo de Instrumento desprovido. (Processo nº
07037223920178070000 (1046034), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Ângelo Passareli. j. 13.09.2017, DJe
22.09.2017) (grifos acrescidos) PROCESSUAL CIVIL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. No julgamento do REsp nº 1.391.198/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), consolidou-se a orientação de que
a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na
ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989
(Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta
de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo
de seu domicílio ou no Distrito Federal. SOBRESTAMENTO DO FEITO. As decisões proferidas pelo STF,
nos autos dos recursos extraordinários nº 626.307, nº 591.797 e nº 754.745 determinaram a suspensão
dos julgamentos de mérito relativos aos expurgos inflacionários advindos do Plano Bresser, Plano Verão,
Plano Collor I e Plano Collor II. Contudo, restaram excepcionadas da suspensão as demandas em sede de
execução ou na fase de instrução. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Por ocasião do julgamento
do REsp nº 1.370.899-SP, em procedimento de recursos repetitivos, proclamou-se a tese de que os juros
de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando
esta se fundar em responsabilidade contratual. JUROS REMUNERATÓRIOS. O Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.392.245, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
assentou que, tendo sido a sentença coletiva omissa a respeito dos juros remuneratórios. Descabe a
incidência destes na fase de cumprimento de sentença. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA
SENTENÇA EXEQUENDA. Cabe ao credor instruir a fase de cumprimento de sentença mediante memória
discriminada do débito, quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo
aritmético, sujeito à impugnação pela parte executada pelo incidente específico. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01634192-58,
158.745, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em
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2016-04-25, Publicado em 2016-05-02) (grifos acrescidos). Dessa forma, chamo o feito à ordem para
tornar sem efeito a decisão de fl. 139, e dar prosseguimento à presente execução. Da preliminar de
limitação subjetiva da sentença coletiva A parte executada alegou a preliminar de limitação subjetiva da
sentença coletiva, sob o fundamento de que não é possível a extensão dos efeitos da sentença proferida
na ação civil pública ajuizada pelo IDEC aos poupadores não associados à época da propositura da ação
Todavia, não merece prosperar a referida preliminar, conforme entendimento consolidado da
jurisprudência pátria acerca do tema. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede do
repetitivo Tema nº 723 preleciona: Tema 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que
condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre
cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força de coisa
julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil,
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento de sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
(grifos acrescidos) No mesmo sentido, dispõe o Tema nº 724 do Superior Tribunal de Justiça: Tema 724 -
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o
cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo
Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. (grifos acrescidos) É esse
também o entendido dos Tribunais brasileiros: (TJMG-1024820) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os poupadores
desvinculados dos quadros associativos do IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor), ou seus
sucessores, detêm legitimidade ativa para postular o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil
Pública nº 1998.01.1.016798-9 (STJ, REsp 1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo para a
propositura do cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, a contar do
respectivo trânsito em julgado. 3. É possível o ajuizamento da execução na comarca do domicílio do
credor, local onde se situa a agência bancária na qual era mantida a conta poupança do consumidor,
considerando que a sentença foi proferida com efeitos erga omnes, com abrangência nacional. 4.
Compete à parte interessada optar por uma das formas de liquidação de sentença, se nesta não foi
indicado o tipo de liquidação. 5. Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento nº 0672580-
20.2015.8.13.0000 (2), 11ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Marcos Lincoln. j. 31.01.2018, Publ. 07.02.2018).
(grifos acrescidos) (TJRS-0890949) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC).
ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. Com o
julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp nº 1.391.198/RS, em 13.08.2014, nos termos
do antigo artigo 543-C do CPC/73, ficou consolidado o entendimento que os poupadores detêm
legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC,
aplicável por força da coisa julgada, reconhecendo a eficácia "erga omnes" e abrangência nacional,
indistintamente, a todos os detentores de conta poupança, independente de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, de ajuizarem o cumprimento de sentença proferida na ação civil pública nº
1998.01.1.016798-9. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de
Instrumento nº 70074191016, 23ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Clademir José Ceolin Missaggia. j.
31.10.2017, DJe 07.11.2017). (grifos acrescidos) Nessa lógica, inquestionável a legitimidade ativa, do
exequente, para propor o presente cumprimento de sentença, sendo desnecessária a afiliação ao IDEC ou
outorga anterior de procuração ao Instituto. De igual modo, reconhecida a eficácia erga omnes da
sentença prolatada na Ação Civil Pública que embasa o presente pleito. Desse modo, rejeito a preliminar
arguida pelo impugnante. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A parte executada arguiu
que não houve a liquidação da sentença proferida em sede de ação civil pública, de modo que houve uma
supressão dessa fase processual, ofendendo o devido processo legal. Acerca da liquidação de sentença,
dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia
ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento,
quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da
liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo".
Todavia, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá requerer,
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desde logo, o cumprimento da sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. É esse o caso dos autos,
uma vez que a parte exequente, ao requerer o cumprimento de sentença, já apresentou os cálculos (fls.
22/28), ou seja, sendo prescindível a fase de liquidação de sentença. Diante disso, rejeito a presente
liminar. Passo a analisar o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença. Do Mérito Na espécie,
observa-se que a impugnação interposta nos presentes autos tem como fundamento o excesso de
execução, sob o argumento de que a quantia de R$ 32.493,25 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e
três reais e vinte e cinco centavos) é o valor correto, tendo em vista que, nos cálculos apresentados pelo
exequente, a contagem do termo inicial dos juros de mora encontra-se equivocada, visto que deveria
incidir a parte da citação da ação executiva, e não da ação de conhecimento (Ação Civil Pública), como se
pretende. Da mesma forma, alega que a decisão ora executada não prevê a incidência de juros
remuneratórios, sendo que esta não pode ser considerada uma decorrência lógica da correção monetária.
Acerca do termo inicial para incidência dos juros de mora, a jurisprudência é pacífica em que deve ser
considerada a data de citação da ação de conhecimento, qual seja, a Ação Civil Pública de nº
1998.01.1.016798-9. Contudo, no que se refere aos juros remuneratórios, estes não devem ser incluídos
nos cálculos do cumprimento de sentença, caso esta não os mencione. Isso porque, tratando-se de
execução de título devidamente transitado em julgado, não é possível considerar termos além daqueles
expressos na decisão. Não havendo menção expressa na decisão que fundamenta a execução, não
devem ser considerados os juros remuneratórios no cálculo. Ainda na alegação de excesso de execução,
o impugnante aduz que foram computados indevidamente expurgos referentes aos anos de 1990 e 1991
(Planos Collor I e II), sem que o exequente tenha comprovado que possuía saldo durante tais períodos.
Ocorre que, a fim de garantir a correção plena, evitando prejudicar os poupadores, a jurisprudência pátria
é pacífica na incidência de expurgos inflacionários posteriores, desde que computados os valores
existentes ao tempo do referido Plano - Verão. Assim tem se manifestado a jurisprudência: Tema 887 - Na
execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores
aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros
remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de
cada plano subsequente. (grifos acrescidos) (TJDFT-0443873) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA (FEITO Nº 16.798-9/98). POSSIBILIDADE. MATÉRIA APRECIADA PELO STJ SOB O RITO DO
ART. 543-C. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. INCLUSÃO DE
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça definiu que para fins do art.
543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do
Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos
os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual
da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus
sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de
fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da
sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.08.2014, DJe 02.09.2014). 2 - Em fase de cumprimento de
sentença referente a expurgos inflacionários decorrentes de plano econômico não podem ser incluídos no
valor do débito juros remuneratórios não contemplados no título executivo judicial, sob pena de violação à
coisa julgada. Agravo de Instrumento desprovido. (Processo nº 20140020090230 (1073693), 5ª Turma
Cível do TJDFT, Rel. Ângelo Passareli. j. 07.02.2018, DJe 22.02.2018). (grifos acrescidos) (TJPR-
1023095) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9 - SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE - RECURSO DO AUTOR. 1.
LEGITIMIDADE ATIVA: CONFIGURADA - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAR O VÍNCULO
ASSOCIATIVO - LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS POUPADORES RECONHECIDA NO PRÓPRIO
TÍTULO EXECUTIVO - COISA JULGADA - MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO
RECURSO REPETITIVO Nº 1.391.198/RS - SENTENÇA REFORMADA. 2. CAUSA MADURA:
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APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I DO CPC/15 - PROCESSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO
IMEDIATO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER JULGADA
IMPROCEDENTE - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL EM TODO
TERRITÓRIO NACIONAL - DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - SENTENÇA QUE TRANSITOU
EM JULGADO COM CARÁTER ERGA OMNES - EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO -
COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - ENCARGO NÃO PREVISTO NO
TÍTULO EXEQUENDO - INCLUSÃO INDEVIDA NOS CÁLCULOS DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.392.245/DF - JUROS DE MORA QUE SÃO DEVIDOS DESDE A
DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO RESP 1.370.899/SP -
IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA QUE DEVE SER PARCIALMENTE ACOLHIDA - SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2º DO CPC/15. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, PARA POSSIBILITAR O JULGAMENTO E ACOLHER
PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (Processo nº 1495527-2, 14ª
Câmara Cível do TJPR, Rel. Fernando Antônio Prazeres. j. 07.02.2018, unânime, DJ 21.02.2018). (grifos
acrescidos) (TJRS-0915772) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF. JUROS
REMUNERATÓRIOS. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na
Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual. REsp Repetitivo nº 1.392.245/DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento nº 70075352781, 23ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Ana Paula Dalbosco. j. 12.12.2017, DJe
15.12.2017). (grifos acrescidos) (TJDFT-0441284) EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
IDEC VS. BANCO DO BRASIL. SUSPENSÃO - PROCESSO NÃO ALCANÇADO PELO RESP
1.438.263/SP. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA DE 10%. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. 1. Preclusa a questão da legitimidade ativa do consumidor para executar individualmente
sentença genérica, não se justifica a suspensão suscitada, sobretudo à luz do REsp 1.438.263/SP, cujo
Relator ressalvou, a contrario sensu, os processos que já receberam solução definitiva. 2. O titular de
poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC, tem legitimidade para requerer a
execução individual da sentença coletiva proferida pela 12ª Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil
pública 1998.01.1.016798-9. 3. Prescreve em cinco anos a pretensão de execução individual de sentença
proferida em ação civil pública. No caso, não se consumou a prescrição. 4. Os juros moratórios fluem a
partir da citação na fase cognitiva. 5. Incidem os expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II,
a título de correção plena. 6. Os juros remuneratórios não podem ser incluídos na execução. 7. São
devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, independentemente de
impugnação, quando não houver o pagamento espontâneo, cuja constatação afasta a multa de 10% do
CPC/73 475 - J - CPC 523, § 1º e, é inconfundível com mera garantia do juízo. (Processo nº
20140111688708 (1070908), 4ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Fernando Habibe. j. 31.01.2018, DJe
05.02.2018). (grifos acrescidos) Dessa forma, devem os cálculos apresentados pela parte exequente
serem retificados, a fim de: a) manter a incidência de juros moratórios a partir da citação na ação de
conhecimento (Ação Civil Pública); b) não computar juros remuneratórios que não estejam expressamente
previstos na decisão executada; c) manter a incidência dos expurgos inflacionários referentes aos Planos
Collor I e II, tão somente para fins de correção monetária. Por fim, embora tenha sido realizado o depósito
judicial tão somente para garantia do juízo, o mesmo não tem o condão de afastar os encargos do §1º, do
art. 523, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o fato de o executado ter depositado quantia para
então impugnar a execução, não elide a incidência da multa de 10% (dez por cento). É esse o
entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema: (TJDFT-0440868) PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO.
IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EXCESSO. NÃO IDENTIFICADO. MULTA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE. 1. Não há que se falar em excesso de execução se os cálculos
foram elaborados em consonância com a sentença e acórdão dos quais se postula o cumprimento. 2. O
depósito de valor para garantia do Juízo, com a finalidade de oferecimento de impugnação ao
cumprimento de sentença, não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação que revele escorreita a
ordem de incidência dos honorários advocatícios e da multa sobre todo o débito exequendo, nos termos
do que dispõe o artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil/2015. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Processo nº 07135981820178070000 (1069632), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria de Lourdes Abreu.
j. 24.01.2018, DJe 02.02.2018). (grifos acrescidos) (TJDFT-0431045) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DA DRM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO
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DÉBITO. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º,
DO CPC. DEPÓSITO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ante a ausência de previsão da DRM na fase de conhecimento, não
há como considerar a diferença da reserva matemática (DRM) na fase de cumprimento de sentença. 2.
Tendo em vista o não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, mas tão somente a realização
de depósito, para fins de garantia do Juízo, com o fito de apresentar impugnação ao cumprimento de
sentença, deve ser acrescido ao valor do débito a multa mais os honorários advocatícios, ambos fixados
em 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Processo nº
07062305520178070000 (1055029), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Sebastião Coelho. j. 19.10.2017, DJe
07.11.2017). (grifos acrescidos) Diante do exposto, com fundamento no art. 525, § 5º, do CPC, ACOLHO
em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 44/58, para o fim de reconhecer o excesso na
execução, a fim de retirar os juros remuneratórios que não estejam expressamente previstos na decisão
executada, na forma do art. 525 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao contador
judicial para apresentar os cálculos atualizados, observados os critérios estabelecidos nesta decisão.
Realizados os cálculos pelo contador judicial, intimem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, para se
manifestarem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. Homero Lamarão Neto
Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO:
00105841320158140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 12/07/2019
EXEQUENTE:LUIS CARLOS SILVA MENDONCA Representante(s): OAB 7430 - MARIA AMELIA
FERREIRA LOPES (ADVOGADO) OAB 5781 - LUIS CARLOS SILVA MENDONCA (ADVOGADO)
EXECUTADO:VIVENDA - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO. D E S P A C H O/M A N D A
D O Indefiro o pedido de justiça gratuita e desde já autorizo o parcelamento em 4 (quatro) vezes. 01- Cite-
se o executado para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC), facultando-lhe oferecer
embargos à execução, independentemente de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias; 02- Fixo os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida, reduzindo-os à metade se houver
pagamento integral no prazo de 03 (três) dias (art. 827, §1º, CPC); 03- Frustradas as tentativas de citação,
proceda-se ao arresto executivo dos bens do devedor (art. 830, CPC), a recair preferencialmente sobre a
garantia real (art. 835, §3º, CPC) ou, nos demais casos, mediante minuta de bloqueio no BACENJUD (art.
854, CPC) e no RENAJUD (art. 845, §1º, CPC); 04- Em seguida, intime-se o credor a requerer a citação
editalícia ou a indicar o paradeiro do réu, no prazo de cinco dias (art. 830, §2º, CPC); 05- Citado o devedor
e decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, proceda-se à penhora, a recair preferencialmente
sobre a garantia hipotecária ou pignoratícia da dívida (art. 835, §3º, CPC) ou, nos demais casos, mediante
minuta de bloqueio no BACENJUD (art. 854, CPC) e no RENAJUD (art. 845, §1º, CPC), após o devido
recolhimento das custas; 06- Fica dispensada a constrição de veículos no sistema RENAJUD quando
tiverem mais de dez anos de fabricação ou se encontrarem gravados de ônus (art. 7º-A, DL n. 911/69).
Proceda-se o desapensamento dos autos para tramitar apartados. Servirá o presente por cópia digitada
como mandado, na forma do Provimento nº 003/2009 da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém.
INTIME-SE. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de
Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital PROCESSO: 00133933820118140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 AUTOR:PAMELA KELLY SILVA RIBEIRO Representante(s): OAB
3609 - IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA (ADVOGADO) REU:ELAINE CRISTINA MONTEIRO
Representante(s): OAB 9201 - TANIA CRISTINA ALVES DOS REIS (ADVOGADO) . PROC. N° 0013393-
38.2011.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIO Com fulcro no artigo 203 § 4° do CPC, ficam intimadas as partes,
para requererem o que lhes compete, no prazo de 15 dias, tendo em vista que os autos desceram do TJE.
Be lém,  12  de  ju lho  de  2019 .  D IRETOR/AUXIL IAR DE SECRETARIA PROCESSO:
0 0 1 5 0 3 6 3 9 2 0 0 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 5 1 0 4 7 2 9 2 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Execução de
T í t u l o  E x t r a j u d i c i a l  e m :  1 2 / 0 7 / 2 0 1 9  E X E C U T A D O : J .  R .  V I A N A  C O M E R C I O  M E
EXEQUENTE:COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS Representante(s): OAB
18043 - MARIA JUCYLENE PACHECO VIEGAS (ADVOGADO) AMANDA LIMA FIGUEIREDO
(ADVOGADO) ALVARO SILVA BOMFIM (ADVOGADO) CARLOS ALBERTO ARIKAWA (ADVOGADO) .
Processo nº 0015036-39.2005.8.14.0301 Exequente: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS -
CONTEMINAS Executado: J. R. VIANA COMÉRCIO ME DESPACHO Analisando-se os autos, verifica-se
que foi determinada a citação por edital (fl. 127), tendo o edital sido publicado (fl. 133). Foi certificado que
a parte executada foi citada por edital, bem como que não foi apresentada defesa no prazo legal (fl. 156).
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Tendo em vista que a executada J. R. VIANA COMÉRCIO ME foi citada por edital e não apresentou
defesa, remetam-se os autos ao curador especial, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC. Cumpra-se.
Belém, 12 de julho de 2019. Homero Lamarão Neto Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e
Empresarial de Belém PROCESSO: 00157394520118140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019 AUTOR:CONDOMINIO EDIFICIO ZAHIR RESIDENCE Representante(s): OAB
15293 - MAGNUM JOSE DE LIMA CHAVES (ADVOGADO) REU:ANTONIO CARLOS MULLER
Representante(s): OAB 14334 - FABIO JORGE DOS SANTOS VIDEIRA SAUMA (ADVOGADO) OAB
14186 - FABIO DA LUZ BAIA (ADVOGADO) OAB 14573 - JOSE LEALDO DOS ANJOS (ADVOGADO)
REU:SILVIA FERREIRA RODRIGUES MULLER Representante(s): OAB 14186 - FABIO DA LUZ BAIA
(ADVOGADO) REU:FABIO JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO Representante(s): OAB 4771 - ALVARO
AUGUSTO DE PAULA VILHENA (ADVOGADO) OAB 10499 - ISAAC PEREIRA MAGALHAES JUNIOR
(ADVOGADO) REU:CICERA KATARINA SOARES RIBEIRO Representante(s): OAB 4771 - ALVARO
AUGUSTO DE PAULA VILHENA (ADVOGADO) OAB 10499 - ISAAC PEREIRA MAGALHAES JUNIOR
(ADVOGADO) . 0015739-45.2011.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIO Com fulcro no artigo 203 § 4° do CPC,
ficam intimadas as partes, para requererem o que lhes compete, no prazo de 15 dias, tendo em vista que
os autos desceram do TJE. Belém, 12 de julho de 2019. DIRETOR/AUXILIAR DE SECRETARIA
P R O C E S S O :  0 0 2 2 3 8 8 0 7 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 12/07/2019 EXEQUENTE:ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA - ESAMAZ
Representante(s): OAB 11238 - WILSON JOSE DE SOUZA (ADVOGADO) EXECUTADO:JOHN LUIS
SOARES VASCONCELOS. Processo de nº 0022388-07.2017.814.0301 Exequente: ESCOLA SUPERIOR
DA AMAZONIA - ESAMAZ Executado: JOHN LUIZ SOARES VASCONCELOS DESPACHO 1.
Considerando o pagamento das custas processuais, expeça-se novo Mandado para o endereço indicado
em fl. 36. 2. Na hipótese de restar infrutífera a citação, intime-se o exequente para recolher as custas
processuais referentes à consulta aos sistemas INFOJUD/SIEL, com o fito de localizar endereço
atualizado do executado. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se. Belém-PA, 11 de julho de 2019. HOMERO
LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO:
0 0 2 3 4 5 7 5 3 2 0 0 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 6 1 0 6 7 9 0 7 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019 AUTOR:NAZARE CRISTINA LIMA CARVALHO Representante(s): RUI
GUILHERME CARVALHO DE AQUINO (ADVOGADO) SOSTENES ALVES DE SOUZA JUNIOR
(ADVOGADO) REU:ALEXANDRE VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO Representante(s): BRUNO
BRASIL DE CARVALHO (ADVOGADO) PATYELLE FERREIRA FARIA (ADVOGADO) . Processo nº:
0023457-53.2006.8.14.0301 Autor: NAZARÉ CRISTINA LIMA CARVALHO Réu: ALEXANDRE VALENTE
CALANDRINI DE AZEVEDO DESPACHO Analisando-se os autos, verifica-se que a Dra. ALESSANDRA
GOMES BARROS aceitou o encargo para a realização da perícia (fl. 206), tendo apenas a parte autora se
manifestado (fls. 218/219). Ademais, já houve o depósito dos honorários periciais pela parte ré (fls.
127/130). Diante disso, intime-se a perita, no prazo de 05 (cinco) dias, para notificar as partes acerca do
dia, hora e local da perícia, conforme determinado na decisão de fl. 202. Deve a Secretaria efetuar a
juntada aos autos do extrato atualizado do valor depositado na subconta judicial às fls. 127/130. Por fim,
cumpra-se integralmente a decisão de fl. 202. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. Homero
Lamarão Neto Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO:
00236093020148140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
HOMERO LAMARAO NETO Ação:  Execução de Tí tu lo Extra judic ia l  em: 12/07/2019
EXEQUENTE:BANCO BRADESCO SOCIEDADE ANONIMA Representante(s): OAB 16130 - GUSTAVO
NUNES PAMPLONA (ADVOGADO) OAB 15201-A - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
(ADVOGADO) OAB 17055 - BRUNA CRISTINA PASTANA MUTRAN (ADVOGADO) EXECUTADO:F DE A
M MOREIRA ME EXECUTADO:FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DE MOREIRA. Processo de nº
0023609-30.2014.814.0301 Exequente: BANCO BRADESCO S/A Executados: F DE A M MOREIRA - ME
e FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DE MOREIRA DECISÃO 1. Inicialmente, considerando a existência
de informações protegidas por sigilo fiscal A PARTIR DESTA DATA DETERMINO QUE SOMENTE AS
PARTES E SEUS ADVOGADOS TENHAM ACESSO AOS AUTOS (CONSULTA E CARGA), VEDADO
QUAISQUER OUTRAS PESSOAS. 1. Considerando que as tentativas anteriores de constrição não
lograram êxito, ainda que realizadas diligências junto à Receita Federal, aplico os efeitos do art. 921, §2º,
do Código de Processo Civil, SUSPENDENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano para que a parte
exequente indique bens do executado à penhora, sob pena de arquivamento do feito. 2. Intime-se. 3.
Cumpra-se. Belém-PA, 11 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela
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6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00252372520128140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019 AUTOR:BENDITA OLIVEIRA RODRIGUES Representante(s): OAB 4896 - NILZA
MARIA PAES DA CRUZ (DEFENSOR) REU:BMG BANCO DE MINAS GERAIS SA Representante(s):
OAB 17433 - JOAO PAULO BACELAR MAIA (ADVOGADO) OAB 23255 - ANTONIO DE MORAES
DOURADO NETO (ADVOGADO) REU:BANCO BONSUCESSO SA Representante(s): OAB 16844-A -
IVAN MERCEDO DE ANDRADE MOREIRA (ADVOGADO) OAB 16846-A - CELSO HENRIQUE DOS
SANTOS (ADVOGADO) OAB 16845-A - WILLIAM BATISTA NESIO (ADVOGADO) OAB 109730 - FLAVIA
ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO) OAB 63440 - MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA
(ADVOGADO) . Processo de nº 0025237-25.2012.814.0301 Autora: BENEDITA OLIVEIRA RODRIGUES
Requeridos: BANCO DE MINAS GERAIS - BMG e BANCO BONSUCESSO DECISÃO 1. Compulsando os
autos, verifica-se que o requerido BANCO BMG S/A compareceu espontaneamente aos autos (fl. 67) em
07/07/2016 e, no entanto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual LIBRA, não é possível
observar a apresentação de contestação, de forma que, com fundamento nos artigos 239, §1º e 344 do
Código de Processo Civil DECRETO A REVELIA DE BANCO BMG S/A e, entretanto, DEIXO DE APLICAR
SEUS EFEITOS, conforme dispõe o art. 345, I, do diploma processual. 2. Intimem-se as partes para
informar se ainda existem provas a produzir, especificando a sua finalidade. 3. Sendo negativa a resposta,
dou por encerrada a instrução processual, passando ao julgamento antecipado da lide, na forma do art.
355, I, do Código de Processo Civil. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. Belém-PA, 11 de julho de 2019. HOMERO
LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO:
0 0 2 6 3 8 9 0 6 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 5 7 2 4 3 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019 AUTOR:MICROLITE S/A Representante(s): RUY RIBEIRO (ADVOGADO) REU:E
D COMERCIO E DISTRIBUIDORA DO NORTE LTDA Representante(s): OAB 14488 - ERICA CRISTINA
DOS SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO) OAB 19389-A - EDUARDO LUIZ BROCK (ADVOGADO)
OAB 21074-A - FABIO RIVELLI (ADVOGADO) . 0026389-06.2009.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIO Através
do ato ordinatório disciplinado no Provimento 006/2006 - CRMB, §2, inciso XI, que delega poderes a este
Diretor de Secretaria, para praticar atos de administração e expediente, sem caráter decisório: Fica
intimada a parte requerente, para efetuar o pagamento das custas intermediárias (expedição da Carta de
Citação), no prazo de 15 dias, tendo em vista que só foi recolhido o valor da postagem, conforme relatório
de fls. 182. BELÉM-PA, 12 de julho de 2019. DIRETOR/AUXILIAR DE SECRETARIA PROCESSO:
00265744920128140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
HOMERO LAMARAO NETO Ação: Consignação em Pagamento em: 12/07/2019 AUTOR:JAREDE
RUBENS OLIVEIRA DE SOUZA Representante(s): OAB 17216 - JOSEMAR SALGADO TAVARES
(ADVOGADO) REU:BANCO ITAUCARD Representante(s): OAB 38534 - ANTONIO BRAZ DA SILVA
(ADVOGADO) OAB 12306 - ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES (ADVOGADO) OAB 14974 -
CARLA RENATA DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO) OAB 13536 - CELSO MARCON
(ADVOGADO) . Processo nº: 0026574-49.2012.8.14.0301 Autor: JAREDE RUBENS OLIVEIRA DE
SOUZA Réu: BANCO ITAUCARD DESPACHO Verifica-se que transitou em julgado a sentença de fls.
194/2015, em que foi determinada a revisão do contrato objeto dos autos (fl. 221). A parte ré efetuou a
juntada da planilha atualizada do débito, informando o saldo devedor (fls. 213/220). Diante disso, intime-se
a parte autora para se manifestar acerca da referida planilha, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.
Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. Homero Lamarão Neto Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara
Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00268106920068140301 PROCESSO ANTIGO:
200610784256 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO SAMPAIO
Ação: Apelação Cível em: 12/07/2019 REU:NESTLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Representante(s): OAB 2774 - SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI (ADVOGADO) REU:DAIRY
PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA Representante(s): SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI
(ADVOGADO) ELLEN LARISSA ALVES MARTINS (ADVOGADO) AUTOR:TONINI INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA Representante(s): MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (ADVOGADO)
OAB 9232 - ARLEN PINTO MOREIRA (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO SECRETARIA DA 6ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO - PROC. 0026810-69.2006.814.0301.
Através do ato ordinatório disciplinado no provimento 006/2006, artigo 1º § 2º, inciso X oriundo da
Corregedoria Geral de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que delega poderes a este Diretor de
Secretaria, para praticar atos de administração e expediente, sem caráter decisório, fica determinado o
encaminhamento destes autos à UNAJ, para verificação de custas pendente e finais. BELÉM-PA,
12/07/2019. DIRETOR DE SECRETARIA. PROCESSO: 00285046820138140301 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação: Embargos
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à Execução em: 12/07/2019 EMBARGADO:S. B. COMERCIO LTDA Representante(s): OAB 6976 -
CARLOS JOSE DE AMORIM PINTO (ADVOGADO) OAB 6858 - PAULO ANDRE VIEIRA SERRA
(ADVOGADO) EMBARGANTE:VALENTE E PANTOJA LTDA - ME Representante(s): OAB 13059 -
MILLER SIQUEIRA SERRAO (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO - proc. 0028504-68.2013-814-0301.
Fica intimada a parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 1.003, § 5º e artigo 1.010, § 1º, ambos do
CPC/2015. (Ato Ordinatório - Provimento n° 006/2006 - CJRM, art. 1°, § 2º, XXII e Manual de Rotinas
Atualizado/2016, item 8.10.2). Int. Belém,12 de julho de 2019. Diretor de Secretaria. PROCESSO:
00287113320148140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
HOMERO LAMARAO NETO Ação: Despejo em: 12/07/2019 AUTOR:JOAO DA COSTA FERREIRA
Representante(s): OAB 13263 - DAVI CARLOS FAGUNDES FILHO (DEFENSOR) REU:BENEDITO
FERREIRA DE OLIVEIRA. Processo de nº 0028711-33.2014.814.0301 Autor: JOÃO DA COSTA
FERREIRA Requerido: BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Certifique, a Secretaria, se a
sentença proferida em fls. 29/33 transitou em julgado. 2. Na hipótese de trânsito em julgado e
considerando o certificado em fl. 29, ARQUIVEM-SE os autos. 3. Saliento que o arquivamento não
acarretará prejuízo às partes, na medida em que, caso assim entendam, podem requerer o
desarquivamento para o regular prosseguimento do feito. 4. Cumpra-se. Belém-PA, 11 de julho de 2019.
HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial PROCESSO:
00314568320148140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019 AUTOR:LINDALVA DE
ALMEIDA ANTUNES Representante(s): OAB 11503 - LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL
(DEFENSOR) REU:ROBERTO DE TAL E OUTROS Representante(s): OAB 21509 - DAYANA RAQUEL
DINIZ MANARI (ADVOGADO) . Processo nº 0031456-83.2014.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIO
Considerando o Provimento nº 006/2006 - Corregedoria da Justiça da Região Metropolitana de Belém,
datado de 05.10.2006, que delega poderes a este Diretor de Secretaria, para praticar atos de
administração e expediente, sem caráter decisório: Fica intimada a parte autora, na pessoa de seu
patrono, para se manifestar sobre a contestação de fls. 55/90, no prazo legal. Belém-PA, 12 de julho de
2019.  ______________________________ DIRETOR DE SECRETARIA PROCESSO:
0 0 3 2 3 0 6 0 6 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 6 9 6 0 0 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação: Monitória em:
12/07/2019 AUTOR:BANCO HSBC BANK BRASIL S A BAMCO MULTIPLO Representante(s): OAB 6422-
A - MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO) VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO (ADVOGADO)
REU:INTERMEDIUM CENTRAL DE NEGOCIOS LTDAME Representante(s): OAB 17248 - CLEITON
RODRIGO NICOLETTI (ADVOGADO) OAB 17471 - ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (ADVOGADO)
REU:WALTER ROCHA LEAL JUNIOR Representante(s): OAB 17248 - CLEITON RODRIGO NICOLETTI
(ADVOGADO) OAB 17471 - ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (ADVOGADO) . 0032306-
06.2009.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIO Com fulcro no artigo 203 § 4° do CPC, ficam intimadas as partes,
para requererem o que lhes compete, no prazo de 15 dias, tendo em vista que os autos desceram do TJE.
BELÉM,  12 de ju lho  de 2019.  DIRETOR/AUXILIAR DE SECRETARIA PROCESSO:
00328226020148140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação: Embargos de Terceiro em: 12/07/2019 REPRESENTANTE:VANIA
FREIRE CARRASCO Representante(s): OAB 12358 - FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES
(ADVOGADO) EMBARGADO:ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES Representante(s):
OAB 1895 -  ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES (ADVOGADO)
EMBARGANTE:ESPOLIO DE MARIA EMILIA BARBOSA FREIRE. Processo nº 0032822-
60.2014.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIO Considerando o Provimento nº 006/2006 - Corregedoria da
Justiça da Região Metropolitana de Belém, datado de 05.10.2006, que delega poderes a este Diretor de
Secretaria, para praticar atos de administração e expediente, sem caráter decisório: fica a parte apelada
intimada para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 190/225, no prazo legal, conforme artigo 1.010,
§1º do CPC. Belém-PA, 12 de julho de 2019. DIRETOR DE SECRETARIA PROCESSO:
0 0 3 3 3 1 8 8 7 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 7 2 0 6 4 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019 REP LEGAL:ALCINO DIAS TEIXEIRA NETO Representante(s): BERNARDO DE
SOUZA MENDES (ADVOGADO) REU:MURIEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS
Representante(s): OAB 149408 - FLAVIO ALEXANDRE SISCONETO (ADVOGADO) ANA PAULA ADALA
FERNANDES (ADVOGADO) REU:BANCO CREDIBEL S/A Representante(s): HAROLDO ALVES DOS
SANTOS (ADVOGADO) MARCELO MOREIRA DE SOUZA (ADVOGADO) MONICA DOS SANTOS
STORINO (ADVOGADO) LUIZ ROSATI (ADVOGADO) AUTOR:REDENTOR COMERCIO E
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REPRESENTACOES LTDA REU:BANCO RURAL S.A Representante(s): OAB 15201 - NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO) YOLENE DE AZEVEDO BARROS (ADVOGADO) CARLOS
ALBERTO GUEDES FERRO E SILVA (ADVOGADO) MARIA INACIA LOBATO PEREIRA (ADVOGADO) .
ATO ORDINATÓRIO - proc. 0033318-87.2009-814-0301. Fica intimada a parte apelada para apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
disposto no art. 1.003, § 5º e artigo 1.010, § 1º, ambos do CPC/2015. (Ato Ordinatório - Provimento n°
006/2006 - CJRM, art. 1°, § 2º, XXII e Manual de Rotinas Atualizado/2016, item 8.10.2). Int. Belém,12 de
julho de 2019. Diretor de Secretaria. PROCESSO: 00350819120158140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019 AUTOR:AMBIENTE CONSULTORIA, PROJEOTS E PLANEJAMENTOS LTDA
Representante(s): OAB 14800 - RICARDO NASSER SEFER (ADVOGADO) REU:SUPERMERCADO
BARATAO. Processo de nº 0035081-91.2015.814.0301 Autora: AMBIENTE CONSULTORIA, PROJETOS
E PLANEJAMENTOS LTDA - ME Requerido: SUPERMERCADO BARATÃO DESPACHO 1. Tendo em
vista o considerável lapso temporal desde o ajuizamento do feito, bem como a última movimentação,
intime-se a parte autora AMBIENTE CONSULTORIA, PROJETOS E PLANEJAMENTOS LTDA - ME
pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento, para informar se ainda tem interesse no
prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 2. Havendo interesse no
prosseguimento do feito, deverá a parte autora apresentar endereço atualizado do requerido
SUPERMERCADO BARATÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Apresentado o novo endereço, expeça-se
Mandado de Citação. 4. Na hipótese de restar infrutífera a nova tentativa de citação, manifeste-se a parte
autora quanto ao que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Recolha, a autora, as custas
processuais referentes à prática dos atos determinados, bem como as eventualmente, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de extinção. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. Belém-PA, 11 de julho de 2019. HOMERO
LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO:
0 0 4 3 4 7 1 3 2 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 1 1 7 2 2 6 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 12/07/2019 EXEQUENTE:BANCO BRADESCO SA Representante(s): OAB 128341
- NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO) ONEIDE KATAOKA NOGUEIRA LIMA
(ADVOGADO) SILVESTRE FONSECA FILHO (ADVOGADO) MARIA DO P. S. RASSY TEIXEIRA
(ADVOGADO) EXECUTADO:L. B. G. COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
EXECUTADO:LUIZ ANTONIO BARRETO GONCALVES. Processo de nº 0043471-32.2008.814.0301
Exequente: BANCO BRADESCO S/A Executados: L. B. G. COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS
LTDA e LUIZ ANTONIO BARRETO GONÇALVES DECISÃO 1. Considerando que não foi possível a
constrição de valores por meio do sistema BACENJUD (fl. 43), aplico os efeitos do art. 921, §2º, do Código
de Processo Civil, SUSPENDENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano para que a parte exequente
indique bens do executado à penhora, sob pena de arquivamento do feito. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.
Belém-PA, 11 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara
Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00452605320108140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação: Usucapião
em: 12/07/2019 AUTOR:OLINDA MELO DE MIRANDA Representante(s): OAB 13913-A - HELOISA
HELENA DONZA VIEIRA (ADVOGADO) OAB 4768 - MARIA ALIDA SOARES VAN DEN BERG
(ADVOGADO) OAB 9913 - HELIO LUIZ FONSECA MOREIRA (ADVOGADO) REU:COOPHAB/MAR -
COOPERATIVA HABITACIONAL DA MARINHA ENVOLVIDO:COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA
AREA METROPOLITANA DE BELEM CODEM Representante(s): OAB 15215 - LORENA MAMEDE
NAPOLEAO (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO - processo 0045260-53.2010.814.0301 Através do ato
ordinatório disciplinado no Provimento 006/2006 - CRMB, §2, inciso II, que delega poderes a este Diretor
de Secretaria, para praticar atos de administração e expediente, sem caráter decisório: Fica intimado
patrono do autor para se manifestar sobre a contestação de fls.104/133, no prazo legal. Belém,
12/07/2019. DIRETOR DE SECRETARIA. EDMILTON SAMPAIO PROCESSO: 00511244020148140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO
NETO Ação: Execução de Título Judicial em: 12/07/2019 EXEQUENTE:ALCY VIEIRA MORAES
Representante(s): OAB 10662 - JAQUELINE NORONHA DE M FILOMENO KITAMURA (ADVOGADO)
EXECUTADO:BANCO DO BRASIL Representante(s): OAB 15763-A - GUSTAVO AMATO PISSINI
(ADVOGADO) OAB 11529 - GIOVANNI DOS ANJOS PICKERELL (ADVOGADO) OAB 211.648 - RAFAEL
SGANZERLA DURAND (ADVOGADO) . Processo de nº 0051124-40.2014.814.0301 Exequente: ALCY
VIEIRA MORAES Executado: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Considerando a natureza sensível
da matéria, com amplo debate inclusive nos Tribunais Superiores, bem como por ser medida de cautela,
que deve permear a atuação do Judiciário, determino a remessa dos autos ao CONTADOR JUDICIAL, a
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fim que retifique os cálculos de acordo com a decisão de fls. 137/143, ou seja, sem a incidência dos juros
remuneratórios. 2. Deverá, o Sr. Contador Judicial, informar se, considerando os valores depositados
judicialmente, existe remanescente a ser executado. 3. Juntado o Laudo do Contador Judicial,
manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que o silêncio importará em aquiescência em
relação aos cálculos da Contadoria. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. Belém-PA, 11 de julho de 2019. HOMERO
LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO:
00516134820128140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
HOMERO LAMARAO NETO Ação: Cumprimento de sentença em: 12/07/2019 AUTOR:DEOCLECIANO
DO CARMO DA CRUZ Representante(s): OAB 14974 - CARLA RENATA DE OLIVEIRA CARNEIRO
(ADVOGADO) OAB 14260 - DENISE DE MOURA GUIMARAES (ADVOGADO) REU:BRADESCO
SEGUROS Representante(s): OAB 14351 - MARILIA DIAS ANDRADE (ADVOGADO) OAB 16292 -
LUANA SILVA SANTOS (ADVOGADO) OAB 16537 - CAROLINA DE CASTRO THURY (ADVOGADO)
REU:SEGURADORA LIDER Representante(s): OAB 14351 - MARILIA DIAS ANDRADE (ADVOGADO)
OAB 16292 - LUANA SILVA SANTOS (ADVOGADO) . Processo nº: 0051613-48.2012.8.14.0301 Autor:
DEOCLECIANO DO CARMO DA CRUZ Réu: SEGURADORA LIDER e outro DECISÃO Tratam-se os
autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. Foi proferido acordão, em sede
de apelação, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para a realização de perícia técnica no autor, a fim de apurar o grau de lesão e quantificar a respectiva
indenização devida (fls. 130/131). Portanto, verifica-se que é imprescindível a necessidade de perícia
médica na parte autora a fim de que seja averiguado o grau de lesão sofrido pela mesma. Saliente-se que
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará celebrou o ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 021/2016
e 1º TERMO ADITIVO, com vistas à realização de perícias médicas em ações envolvendo o Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT. Diante disso, a fim de
viabilizar a produção da prova pericial, que deverá atestar a existência ou não de debilidade permanente,
bem como, caso exista, o percentual da lesão sofrida, nomeio para o encargo o Dr. CARLOS FÁBIO
FERREIRA DE ALMEIDA e, na impossibilidade desta, o Dr. CLÉBER CORDEIRO PROLA, ambos
cadastrados na Lista Sugestiva do Fórum Cível da Capital. Na impossibilidade de ambos, nomeio para o
encargo a Dr. JOSÉ MARIA SOARES FEITOSA No que tange aos honorários periciais, os arbitro, desde
logo, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), cujo pagamento ficará a cargo da Seguradora Ré, nos
termos do ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 021/2016 e 1º TERMO ADITIVO. Intime-se a parte
ré para efetuar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o
recolhimento dos honorários, proceda-se à intimação do Sr. Perito para que informe, no prazo de 05
(cinco) dias, se aceita o encargo. Deverá, ainda, apresentar currículo com comprovação de especialização
e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico (art. 465, § 2º, do CPC). Aceito o encargo,
deverá o Sr. Perito, no prazo de 05 (cinco) dias, notificar as partes e o juízo acerca do dia para início da
perícia, devendo apresentar o laudo em 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Ressalto, que,
caso necessário, poderá ser intimado para prestar esclarecimentos acerca do laudo. Advirta-se ao Sr.
Perito que deverá cumprir o encargo de forma escrupulosa e proba, independentemente de termo de
compromisso, assegurando aos assistentes das partes, caso estas indiquem, o acesso e o
acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação. Outrossim,
assegura-se ao Sr. Perito, para o desempenho de sua função, poder valer-se de todos os meios
necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder
da parte, de terceiros ou em repartições públicas, como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas,
desenhos, fotografias ou outros necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Nada obstante à
nomeação feita, faculto às partes, caso queiram, apresentar quesitos e indicar respectivos assistentes
técnicos para acompanhar a realização da perícia que deverá se realizar em local e data previamente
anunciados. Apresentado o laudo, intime-se as partes para que, querendo, manifestem-se a respeito, no
prazo de 15 (quinze) dias, ficando, desde já, advertidas de que o silêncio importará em anuência ao laudo.
Saliente-se que a ausência do Autor à perícia importará em extinção do feito. Deverão as partes
acompanharem o cumprimento integral desta decisão pois não haverá nova intimação sobre as
determinações aqui postas. Deverão, para tanto, os autos permanecerem acautelados em Secretaria.
Intime-se. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. Homero Lamarão Neto Juiz de Direito em exercício
pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00570956920158140301 PROCESSO ANTIGO:
---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Exibição
em: 12/07/2019 AUTOR:WALTER DA CUNHA Representante(s): OAB 17833 - ELKE DA PENHA
GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO) REU:BANCO DO BRASIL SA. Processo de nº 0057095-
69.2015.814.0301 Autor: WALTER DA CUNHA Requerido: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1.
Tendo em vista o considerável lapso temporal desde o ajuizamento do feito, intime-se o autor WALTER
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DA CUNHA pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento, para informar se ainda tem
interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 2. Intime-se. 3.
Cumpra-se. Belém-PA, 11 de julho de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela
6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO: 00575373520158140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO Ação:
Exceção de Incompetência em: 12/07/2019 IMPUGNANTE:VIVENDA - ASSOCIACAO DE POUPANCA E
EMPRESTIMOS Representante(s): OAB 10035-A - ALMIR DOS SANTOS SOARES (ADVOGADO) OAB
15274 - GABRIEL COMESANHA PINHEIRO (ADVOGADO) IMPUGNADO:JUIZO DA DECIMA TERCEIRA
VARA CIVEL DA CAPITAL. S E N T E N Ç A Vistos. VIVENDA - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E
EMPRÉSTIMO, EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA ajuizou EXCEÇÃO DE COMPETENCIA em face do
processo de nº 0004566-73/2015. Excepto LUIS CARLOS DA SILVA MENDONÇA. Relatados
sumariamente. Há patente perda do objeto do presente incidente. Assim sendo, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO por perda do objeto, na forma do art. 485, IV, do CPC.
Condeno o excipiente em R$ 1.000,00 (mil reais) de honorários advocatícios que deverá ser atualizado
pelo IPCA/IBGE até a data efetiva do pagamento e custas processuais, se for o caso. Transitado em
julgado, desapensar os autos e proceder todas as baixas necessárias, após arquivar os autos. Juntar
cópia desta sentença no processo principal nº 0004566-73/2015. P.R.I. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de
2019. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
P R O C E S S O :  0 0 6 6 6 6 2 6 1 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO NETO Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRADESCO CARTOES SA Representante(s): OAB
235738 - ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO) REQUERIDO:EDILMA DE SOUZA COELHO. Processo de
nº 0066662-61.2014.814.0301 Autor: BRADESCO CARTÕES S/A Requerida: EDILMA DE SOUZA
COELHO DESPACHO 1. Considerando que até o momento não foi possível a citação e, ainda, a Certidão
de fl. 83 e o pleito de fls. 93/94, expeça-se Mandado de Citação para o endereço informado da exordial,
qual seja, Av. Visconde de Souza Franco, 1013, Apto. 502 A, Reduto, Belém-PA. 2. Deverá, o Sr. Oficial
de Justiça, caso se faça necessário, proceder à citação por hora certa. 3. Na hipótese de não logra êxito
no endereço indicado, e considerando as diversas tentativas infrutíferas, manifeste-se a parte requerendo
o que entender de direito. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. Belém-PA, 11 de julho de 2019. HOMERO
LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém PROCESSO:
00864283720138140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
HOMERO LAMARAO NETO Ação:  Execução de Tí tu lo Extra judic ia l  em: 12/07/2019
EXEQUENTE:BANCO BRADESCO SA Representante(s): OAB 14011 - CAMILO CASSIANO RANGEL
CANTO (ADVOGADO) OAB 17883 - MARINA SOUZA DE ALMEIDA (ADVOGADO) OAB 3056 - MAURO
PAULO GALERA MARI (ADVOGADO) EXECUTADO:E OLIVEIRA FILHO ME EXECUTADO:EDMUNDO
OLIVEIRA FILHO EXECUTADO:SILVANA NAZARE DE SOUZA RODRIGUES. Processo nº: 0086428-
37.2013.8.14.0301 Exequente: BANCO BRADESCO S/A Executado: E OLIVEIRA FILHO ME e outros
DESPACHO Verifica-se que até o presente momento os executados não foram citados. Diante disso,
intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão de fl. 29, assim como do despacho de
fl. 45 da carta precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-
se. Belém, 12 de julho de 2019. Homero Lamarão Neto Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e
Empresarial de Belém PROCESSO: 01356041420158140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMILTON PINTO SAMPAIO Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO HONDA S A
Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO) REQUERIDO:ALEX
GOMES DOS SANTOS. ATO ORDINATÓRIO - proc. 0013604-14.2015-814-0301. Fica intimada a parte
apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do disposto no art. 1.003, § 5º e artigo 1.010, § 1º, ambos do CPC/2015. (Ato
Ordinatório - Provimento n° 006/2006 - CJRM, art. 1°, § 2º, XXII e Manual de Rotinas Atualizado/2016,
item 8.10.2). Int. Belém,12 de julho de 2019. Diretor de Secretaria. PROCESSO: 03946432120168140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HOMERO LAMARAO
NETO Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 12/07/2019 EXEQUENTE:BIG FOMENTO LTDA
Representante(s): OAB 14615 - RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA (ADVOGADO) OAB 17906 -
RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO (ADVOGADO) EXECUTADO:JASREP REPRESENTACOES
LTDA EPP Representante(s): OAB 8429 - ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO (ADVOGADO) OAB
21628 - WANIA MARCIA GONÇALVES FRANÇA (ADVOGADO) OAB 25929 - HIAN CARVALHO
OLIVEIRA (ADVOGADO) EXECUTADO:HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA Representante(s): OAB
8429 - ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO (ADVOGADO) OAB 21628 - WANIA MARCIA GONÇALVES
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FRANÇA (ADVOGADO) . Processo de nº 0394643-21.2016.814.0301 Exequente: BIG FOMENTO
MERCANTIL LTDA Executados: JASREP REPRESENTAÇÕES LTDA e HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA
SILVA DECISÃO 1. Incumbir ao Judiciário, abarrotado com um sem número de demandas, a realização de
diligências que podem ser feitas até mesmo de forma mais célere extrajudicialmente é incompatível com
os princípios orientadores do processo civil - notadamente os da cooperação e duração razoável do
processo. Assim, considerando que a consulta à existência de bens imóveis junto aos Cartórios de
Registro de Imóveis - bem como a prenotação na matrícula de bens eventualmente encontrados - é
possível extrajudicialmente, TORNO SEM EFEITO a decisão de fl. 81 tão somente em relação à
determinação para expedição de ofícios as Serventias Extrajudiciais indicadas. 2. No mais, mantenho
integralmente, a decisão de fls. 134/136, devendo o exequente tomar as providências compatíveis com a
aplicação do art. 921, §2º, do Código de Processo Civil. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se. Belém-PA, 11 de julho
de 2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito em exercício pela 6ª Vara Cível e Empresarial de
Belém 

 
 
 
Número do processo: 0815099-87.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ANDRE LUIS CARVALHO
DE PINHO Participação: ADVOGADO Nome: PATRICIA ANUNCIACAO DAS CHAGASOAB: 13785
Participação: RÉU Nome: WANESSA OLIVEIRA CAMARA Participação: RÉU Nome: HELIO GARCIA
CAMARAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ6ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA CAPITALProcesso n.º: 0815099-87.2017.8.14.0301Autor: ANDRE LUIS CARVALHO
DE PINHORéu: WANESSA OLIVEIRA CAMARA e outro DECISÃO A Defensoria Pública requereu que os
requeridos sejam intimados pessoalmente para ciência da sentença, a teor do art. 186 § 2º do Código de
Processo Civil (ID 9807081).A parte autora peticionou o levantamento integral do valor da caução,
acrescido de correção do período, mediante a expedição do Alvará Judicial (ID 10983428).Pois bem,
acerca do pedido da Defensoria Pública, dispõe o art. 186, § 2º do CPC: ?Art. 186, §2º A requerimento da
Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual
depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada?. Tendo em
vista que o ato processual era apenas de ciência da sentença, não dependendo de providência ou de
informação da parte, não há necessidade da intimação pessoal, sendo suficiente a intimação da
Defensoria Pública.Assim, indefiro o referido pedido.Tendo em vista que a sentença transitou em julgado,
conforme certidão de ID 11037618, autorizo a expedição de alvará em benefícioda parte autoraANDRE
LUIS CARVALHO DE PINHO, para levantamento da quantia deR$ 3.000,00 (três mil reais),
referenteàcaução prestada nos autos (ID2003103), acrescida de eventuais rendimentos.Autorizo, desde já,
a transferência dos referidos montantes para conta bancária de titularidade do beneficiário do alvará,
desde que assim o requeira por meio de petição nos autos onde informem os dados bancários para
transferência.Instrua-se o alvará com o extrato atualizado da subconta judicial.Ademais, verifica-se que a
parte ré não requereu o cumprimento de sentença. Saliente-se que não há previsão legal de intimação das
partes para requererem o cumprimento de sentença.Em virtude disso, aguardem-se os autos na Secretaria
pelo prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo nenhum requerimento e nenhuma custa remanescente, dê-
se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.Intime-se. Cumpra-se.Belém/PA, 27 de junho de
2019ALESSANDRO OZANANJuiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0812573-79.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: EDNA REGINA PINTO
GOMES Participação: ADVOGADO Nome: JOSUE DE FREITAS COSTAOAB: 23986/PA Participação:
ADVOGADO Nome: FERNANDO FLAVIO LOPES SILVAOAB: 005041/PA Participação: RÉU Nome:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Participação: ADVOGADO Nome:
ALEXANDRE SALES SANTOSOAB: 9752 Participação: RÉU Nome: ARILSON DA SILVA
RODRIGUESPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 6ª
VARA CÍVEL e EMPRESARIAL DE BELÉM ATO ORDINATÓRIO PROCESSO Nº 0812573-
79.2019.8.14.0301 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: EDNA REGINA PINTO GOMES RÉU:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ARILSON DA SILVA RODRIGUES Diga
o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça Id nº 11262793, no prazo de 05 dias. Belém-PA, 16 de julho
de 2019.Edmilton Pinto Sampaiodiretor de secretaria  
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Número do processo: 0837517-19.2017.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: SUZANA
CASTRO FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: CAMILA AQUINO LEALOAB: 017466/PAAtravés
do provimento 006/2006, artigo 1º § 2º, inciso X oriundo da Corregedoria Geral de Justiça da Região
Metropolitana de Belém: fica a parte requerente, intimada para recolhimento das custas processuais
iniciais juntadas no ID nº 9614504. BELÉM-PA, 16 DE JULHO DE 2019. DIRETOR/AUXILIAR DE
SECRETARIA. 

 
 
 
Número do processo: 0833896-43.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO S/A
Participação: ADVOGADO Nome: ROSANGELA DA ROSA CORREAOAB: 820RS Participação: RÉU
Nome: T & T - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E DE
REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME Ato ordinatório disciplinado no Provimento 006/2006 - CRMB,
§2, inciso XI: Fica intimada a parte autora para recolher as custas judiciais iniciais, referentes à "TAXA
JUDICIÁRIA E ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA" juntadas no ID11579480, devendo as mesmas serem
apresentadasno prazo de 15 (quinze) dias. Belém, 16 de Julho de 2019. Aux/Diretor de Secretaria 

 
 
 
Número do processo: 0875663-95.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: PAULO ROBERTO
GOMES DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINSOAB:
014965/PA Participação: ADVOGADO Nome: ADALBERTO SILVAOAB: 10188 Participação: ADVOGADO
Nome: EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOROAB: 26246/PA Participação: AUTOR Nome: ITALA
ROSIANE SANTOS DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: JACQUELINE MARIA MALCHER
MARTINSOAB: 014965/PA Participação: ADVOGADO Nome: ADALBERTO SILVAOAB: 10188
Participação: ADVOGADO Nome: EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOROAB: 26246/PA Participação:
RÉU Nome: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: RÉU Nome:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM0875663-
95.2018.8.14.0301AUTOR: PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA, ITALA ROSIANE SANTOS DA
SILVARÉU: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA VILLA DEL REY
LTDADECISÃOVistos.Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada porPAULO ROBERTO GOMES DA
SILVA e OUTROSem face deLUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRO, endereçada
ao Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, mas distribuída de forma equivocada, via PJE, para
este Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.Assim sendo, remetam-se os autos ao Juízo da 6ª
Vara Cível e Empresarial da Capital.Proceda-se às baixas e anotações necessárias.Intime-se. Cumpra-
se.Belém, 01º de abril de 2019. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de Direito da 7ª Vara Cível
e Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0812573-79.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: EDNA REGINA PINTO
GOMES Participação: ADVOGADO Nome: JOSUE DE FREITAS COSTAOAB: 23986/PA Participação:
ADVOGADO Nome: FERNANDO FLAVIO LOPES SILVAOAB: 005041/PA Participação: RÉU Nome:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Participação: ADVOGADO Nome:
ALEXANDRE SALES SANTOSOAB: 9752 Participação: RÉU Nome: ARILSON DA SILVA
RODRIGUESPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ6ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA CAPITAL Analisando os presentes autos, verifica-se que a Secretaria certificou no
documento id 11127142 que a parte Requerida não apresentou contestação dentro do prazo legal,
entretanto, da leitura da certidão do Oficial de Justiça, documento id 10570860 - Pág. 3, depreende-se que
tão somente a UNIMED BELÉM foi citada, restando ainda proceder à citação do outro Réu, o médico
ARILSON DA SILVA RODRIGUES. A teor do que dispõe o art. 231, §1° do CPC, em caso de pluralidade
de réus, o prazo para a contestação começa a fluir da última citação cumprida, razão pela qual torno sem
efeito a certidão id 11127142 e determino a expedição de mandado de citação de ARILSON DA SILVA
RODRIGUES a fim de que este, querendo, apresente resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia
(art. 344, do CPC). Belém, 25 de junho de 2019. ALESSANDRO OZANANJuiz de Direito da 6ª Vara Cível
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TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
796



 

 
Número do processo: 0852642-90.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: FACULDADES
INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA Participação: ADVOGADO Nome: LUCAS PEREIRA
WANZELLER RODRIGUESOAB: 23317/PB Participação: ADVOGADO Nome: CORACY MARIA
MARTINS DE ALMEIDA LINSOAB: 656 Participação: ADVOGADO Nome: AFONSO ARINOS DE
ALMEIDA LINS FILHOOAB: 6467/PA Participação: EXECUTADO Nome: HENIO MENEZES DE
OLIVEIRAPODER JUDICIÁRIO DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM Processo nº 0852642-90.2018.8.14.0301EXEQUENTE:
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDAEXECUTADO: HENIO MENEZES DE
OLIVEIRA DESPACHOVistos.INTIME-SE a parte exequente para que emende a inicial no prazo de 15
(quinze) dias, devendo depositar em Secretaria o original do título que embasa a presente execução, sob
pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.Com o referido depósito,
certifique-se, devendo o título executivo permanecer arquivado em pasta própria até decisão
ulterior.Somente após, conclusos.Cumpra-se. Belém, 1 de julho de 2019. MARCO ANTONIO LOBO
CASTELO BRANCOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0866762-41.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: LEONILDO DIAS JUNIOR
Participação: RÉU Nome: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA PODER JUDICIÁRIO DO
PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM0866762-41.2018.8.14.0301AUTOR: LEONILDO DIAS JUNIORRÉU: SOCIEDADE
EDUCACIONAL IDEAL LTDADESPACHO Vistos.INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no
prazo de 15 (quinze) dias, devendo esclarecer quais são as parcelas que se encontram em aberto e que
são objeto do pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que juntou comprovantes de pagamento
aos autos dos valores que entende indevidos, o que, em tese, esvazia por completo o pleito retro
mencionado, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.Após,
conclusos.Cumpra-se.Belém, 13 de março de 2019. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de
Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.  

 
 
 
Número do processo: 0875892-55.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: DEBORA
RAFAELA ALMEIDA TEIXEIRA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL DO VALE QUADROSOAB:
23183/PA Participação: ADVOGADO Nome: AGENOR DOS SANTOS NETOOAB: 23182/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ULYSSES CABETTE NOOBLATHOAB: 692PA Participação: REQUERENTE Nome:
JONNATHAN WILLIAN LOBO TEIXEIRA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL DO VALE
QUADROSOAB: 23183/PA Participação: ADVOGADO Nome: AGENOR DOS SANTOS NETOOAB:
23182/PA Participação: ADVOGADO Nome: ULYSSES CABETTE NOOBLATHOAB: 692PA Participação:
REQUERENTE Nome: HINGRID EVELINE ALMEIDA TEIXEIRA Participação: ADVOGADO Nome:
RAFAEL DO VALE QUADROSOAB: 23183/PA Participação: ADVOGADO Nome: AGENOR DOS
SANTOS NETOOAB: 23182/PA Participação: ADVOGADO Nome: ULYSSES CABETTE NOOBLATHOAB:
692PA Participação: INVENTARIADO Nome: JOSE ALVES TEIXEIRAPODER JUDICIÁRIO DO PARÁ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
CAPITAL..PROCESSO nº 0875892-55.2018.8.14.0301REQUERENTE: DEBORA RAFAELA ALMEIDA
TEIXEIRA,  JONNATHAN WILL IAN LOBO TEIXEIRA,  H INGRID EVELINE ALMEIDA
TEIXEIRAINVENTARIADO: JOSE ALVES TEIXEIRASENTENÇA Vistos.Trata-se de Ação de Inventário
proposta porDEBORA RAFAELA ALMEIDA TEIXEIRA, JONNATHAN WILLIAN LOBO TEIXEIRA e
HINGRID EVELINE ALMEIDA TEIXEIRA,relativamente aos bens deixados em razão do falecimento de
JOSE ALVES TEIXEIRA. Petição dos autores de ID. 7753015, informando que, por um equívoco do
sistema PJE, a presente ação foi protocolada na Comarca de Belém, motivo pelo qual requereram o
arquivamento dos autos, haja vista que já ingressaram com outra ação na Comarca de Ananindeua/PA.É o
sucinto relatório. DECIDO.Defiro o pedido de justiça gratuita.Diante da petição de ID. 7753015, recebo o
pedido de arquivamento dos autos como desistência tácita da ação. A desistência da ação tem como
consequência a extinção do processo.Isto posto, considerando que as partes autoras resolveram desistir
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da ação, HOMOLOGO por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos a manifestação de
vontade de ID. 7753015 e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, na forma do art. 485, VIII do CPC. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais,
do qual ficam isentos, na forma do art. 98, § 3º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em
julgado, arquivem-se. Belém, 01º de abril de 2019. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de
Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0875112-18.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: VANILDA
PEREIRA DOS SANTOS PORTO Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO ALBERTO DA COSTA
PIMENTELOAB: 873 Participação: INVENTARIADO Nome: MAXIMILIANO ROMUALDO DO
PORTOPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM0875112-18.2018.8.14.0301REQUERENTE: VANILDA
PEREIRA DOS SANTOS PORTONome: MAXIMILIANO ROMUALDO DO PORTOEndereço:
desconhecidoDESPACHO/MANDADOVistos.Defiro o pedido de justiça gratuita. Nomeio inventariante a
requerenteVANILDA PEREIRA DOS SANTOS PORTO, que deverá prestar compromisso no prazo de 05
(cinco) dias e apresentar as primeiras declarações, por termo, nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620
do CPC).À Secretaria para realização da consulta perante à Central Notarial de Serviços Compartilhados -
CENSEC, sobre a inexistência de testamento deixado pelo falecido, conforme determinação contida no
Provimento 56, de 14 de Julho de 2016, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Vindo as primeiras
declarações e não havendo testamento deixado pelode cujus, citem-se os interessados, inclusive as
Fazendas Públicas (art. 626 do CPC).Concluídas as citações, as partes terão vistas dos autos, em cartório
e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 627
do CPC).Somente após, conclusos. INTIME-SE. Cumpra-se. Belém, 01º de abril de 2019. ROBERTO
CEZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital OBSERVAÇÃO:
Este processo tramita através do sistema PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjpa.jus.br/pje/login.seam.  

 
 
 
Número do processo: 0875295-86.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: DILZILENE
NASCIMENTO SHERING Participação: REQUERENTE Nome: DEISELENE RODRIGUES DO
NASCIMENTO Participação: REQUERENTE Nome: DANIELE NASCIMENTO COSTA Participação:
REQUERENTE Nome: DARCILENE NASCIMENTO DOS SANTOS Participação: REQUERENTE Nome:
DARLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO Participação: REQUERENTE Nome: DIRLENE RODRIGUES
DO NASCIMENTO Participação: REQUERENTE Nome: DIOLENE DO NASCIMENTO AQUINO
Participação: INVENTARIADO Nome: MARIA DE NAZARE NASCIMENTOPODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
DE BELÉM0875295-86.2018.8.14.0301REQUERENTE: DILZILENE NASCIMENTO SHERING,
DEISELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, DANIELE NASCIMENTO COSTA, DARCILENE
NASCIMENTO DOS SANTOS, DARLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, DIRLENE RODRIGUES DO
NASCIMENTO,  D IOLENE DO NASCIMENTO AQUINONome:  MARIA  DE  NAZARE
NASCIMENTOEndereço: Loteamento Jardim do Paraíso, 11, Paraíso (Mosqueiro), BELéM - PA - CEP:
66925-030DESPACHO/MANDADOVistos.Defiro o pedido de justiça gratuita. Nomeio inventariante a
requerente DEISELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, independentemente de assinatura de termo de
compromisso nos autos.À Secretaria para realização da consulta perante à Central Notarial de Serviços
Compartilhados - CENSEC, sobre a inexistência de testamento deixado pelo falecido, conforme
determinação contida no Provimento 56, de 14 de Julho de 2016, da Corregedoria Nacional de Justiça do
CNJ.Tendo em vista o interesse na renúncia da herança, INTIMEM-SE os herdeiros para, no prazo de 15
dias, tomarem as providências previstas no art. 1.806 do Código Civil, uma vez que se trata de ato solene
que, portanto, deve ser manifestado por instrumento público ou termo judicial.Somente após, conclusos.
INTIME-SE. Cumpra-se. Belém, 01º de abril de 2019. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de
Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital OBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do
sistema PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjpa.jus.br/pje/login.seam.  

 
 
 
Número do processo: 0866244-51.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: GINA DE KASSIA
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RODRIGUES GONCALVES Participação: ADVOGADO Nome: JOSE EDUARDO PEREIRA ROCHAOAB:
8045 Participação: REQUERIDO Nome: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
PODER JUDICIÁRIO DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DE BELÉM0866244-51.2018.8.14.0301REQUERENTE: GINA DE KASSIA RODRIGUES
GONCALVESREQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDADESPACHO
Vistos. Defiro a Gratuidade da Justiça. Junte aos autos Declaração de inexistência de bens a inventariar
em nome do falecido, nos termos do art. 4º do Decreto nº 85.845/81, exarando expressamente que tal
declaração é feita sob as penas da lei, ciente de que em caso de falsidade o declarante ficará sujeita às
sanções legais previstas no Código Penal; Junte aos autos Declaração de Únicos Herdeiros, exarando
expressamente que tal declaração é feita sob as penas da lei, ciente de que em caso de falsidade a
declarante ficará sujeita às sanções legais previstas no Código Penal; Junte aos autosCertidão do Órgão
Previdenciário, ao qual o falecido era vinculado, contendo a relação dos dependentes habilitados à pensão
por morte daquele, ou certidão negativa, se inexiste tais dependentes; Oficie-se àEMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, para que informe eventual saldo atualizado dogrupo 000806,
Cota 0221-00, Contrato 2616748eGrupo 000808, Cota 0266-00,Contrato 2616746em nome do falecido.
P.R.I. Belém, 03 de abril de 2019. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de Direito da 7ª Vara
Cível e Empresarial de Belém.  

 
 
 
Número do processo: 0867977-52.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ORM AIR TAXI AEREO
LTDA - EPP Participação: ADVOGADO Nome: RAUL LUIZ FERRAZ FILHOOAB: 28 Participação:
ADVOGADO Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVEIRAOAB: 9139/PA Participação: AUTOR Nome:
TELEVISAO LIBERAL LIMITADA Participação: ADVOGADO Nome: RAUL LUIZ FERRAZ FILHOOAB: 28
Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVEIRAOAB: 9139/PA Participação:
AUTOR Nome: DELTA PUBLICIDADE S A Participação: ADVOGADO Nome: RAUL LUIZ FERRAZ
FILHOOAB: 28 Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DA SILVEIRAOAB: 9139/PA
Participação: AUTOR Nome: LUCIDEA BATISTA MAIORANA Participação: ADVOGADO Nome: RAUL
LUIZ FERRAZ FILHOOAB: 28 Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DA
SILVEIRAOAB: 9139/PA Participação: AUTOR Nome: RONALDO MAIORANA Participação: ADVOGADO
Nome: RAUL LUIZ FERRAZ FILHOOAB: 28 Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DA
SILVEIRAOAB: 9139/PA Participação: RÉU Nome: SFG AIRCRAFT INCPODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
DE BELÉM0867977-52.2018.8.14.0301AUTOR: ORM AIR TAXI AEREO LTDA - EPP, TELEVISAO
LIBERAL LIMITADA, DELTA PUBLICIDADE S A, LUCIDEA BATISTA MAIORANA, RONALDO
MAIORANARÉU: SFG AIRCRAFT INCDECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos. Analisando os autos, verifico
que consta pedido de tutela provisória incidental para que a ré se abstenha de abstenção de qualquer
pleito de cobrança (no que tange o objeto desta demanda), principalmente atos de constrição sobre os
patrimônios dos autores, incluindo, mas sem limitação, ordens de penhora, arresto, sequestro ou qualquer
outra medidas que possam, de algum modo, limitar seus direitos de propriedade e posse sobre bens
integrantes do seu patrimônio, em especial ativos financeiros depositados em contas bancárias de sua
titularidade.Alega a parte autora quenos autos da ação de execução nº 1114496-89.2018.8.26.0100,
movida pela SFG em face dos autores, no fórum Cível de São Paulo, o prazo de suspensão concedido
pelo Juízo da 19ª Vara Cível, findou no dia 28.06.2019. Assim, requer a tutela provisória incidental para
que os efeitos da liminar concedida em 21.11.2018 sejam estendidos, evitando qualquer tipo de cobrança
na ação de execução que corre na comarca de São Paulo.Nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese os
argumentos levantados pela autora, entendo que a probabilidade do direito não resta configurada no
casosub judice. Isto porque o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, afirma que "a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Entende-se que essa norma garante a todos o
direito a uma prestação jurisdicional efetiva.Dessa maneira, não poderia este juízo, através da concessão
de tutela impedir que o réu cobre qualquer valor que entende devido em decorrência de uma execução
que corre em outro juízo.Cabe a parte autora utilizar os meios processuais adequados para defender-se
nos autos da ação de execução nº 1114496-89.2018.8.26.0100, que corre no Juízo da 19ª Vara Cível da
Comarca de São Paulo. Não cabe a este juízo alargar os efeitos de uma tutela concedida nestes autos a
fim de suspender quaisquer efeitos em outro processo, bem como não pode evitar qualquer tipo de
execução de débito por meio de tutela incidental. Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE
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PROVISÓRIA INCIDENTAL, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se.Belém, 03 de julho de 2019. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de
Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0823973-90.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ROSY MARY
MONFREDO SOARES Participação: REQUERIDO Nome: HERMÍNIO FRANCISCO SOARES
Participação: REQUERIDO Nome: LEONTINA MONFREDO SOARES PODER JUDICIÁRIO DO
PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM0823973-90.2019.8.14.0301REQUERENTE: ROSY MARY MONFREDO SOARESREQUERIDO:
HERMÍNIO FRANCISCO SOARES, LEONTINA MONFREDO SOARESDESPACHO Vistos. Defiro o
pedido de Justiça Gratuita.Nomeio inventariante o requerenteROSY MARY MONFREDO SOARES, que
deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e apresentar as primeiras declarações, por termo,
nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620 do CPC).Deixo de determinar a realização da consulta perante
à Central Notarial de Serviços Compartilhados - CENSEC, sobre a inexistência de testamento deixado
pelo falecido (Provimento 56, de 14 de Julho de 2016, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ0, haja
vista que o Estado do Pará não se encontra cadastrado no referido sistema.Vindo as primeiras
declarações e não havendo testamento deixado pelode cujus, citem-se os interessados, inclusive as
Fazendas Públicas (art. 626 do CPC).Concluídas as citações, as partes terão vistas dos autos, em cartório
e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 627
do CPC).Somente após, retornem os autos conclusos para a apreciação do pedido de Tutela. INTIME-SE.
Cumpra-se. Belém, 11 de julho de 2019. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de Direito da 7ª
Vara Cível e Empresarial da Capital 

 
 
 
Número do processo: 0802598-33.2019.8.14.0301 Participação: IMPETRANTE Nome: EDSON ROBERTO
DA SILVA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO DE OLIVEIRA DOS SANTOSOAB:
28138/PA Participação: IMPETRADO Nome: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SAPODER JUDICIÁRIO
DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
Processo nº 0802598-33.2019.8.14.0301IMPETRANTE: EDSON ROBERTO DA SILVA
COSTAIMPETRADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA D E S P A C H O Vistos.INTIME-SE a parte
autora para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo apresentar prova de recusa do
acesso às informações requeridas ou do decurso de mais de dez dias sem decisão, sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do art. 8º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.507/97 e da Súmula nº 02 do
STJ.Deverá a parte autora demonstrar, no mesmo prazo acima, o cumprimento dos requisitos para
deferimento do benefício da justiça gratuita.Após, conclusos.Cumpra-se. Belém, 13 de março de 2019.
ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA  

 
 
 
Número do processo: 0872032-46.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: DUCIVAL LOBO
CUENTRO Participação: ADVOGADO Nome: CAMILA DE FATIMA MATOS MACEDOOAB: 431PA
Participação: ADVOGADO Nome: ADRIANO DE JESUS FERNANDESOAB: 271PA Participação: RÉU
Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S APODER JUDICIÁRIO DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL Processo nº 0872032-
46.2018.8.14.0301AUTOR: DUCIVAL LOBO CUENTRORÉU: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D E S
P A C H O Vistos. Analisando os autos, percebo que, conforme contracheque juntado pelo autor de ID.
7391309, este não satisfaz os requisitos para que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.Assim
sendo, indefiro o pedido de justiça gratuita.Por outro lado, defiro o parcelamento das custas em 4 (quatro)
parcelas. Devendo o autor comprovar, no prazo de 15 dias, o pagamento da primeira parcela, sob pena de
cancelamento da distribuição nos termos do art. 290, do CPC.Após, conclusos.Registre-se. Intime-
se.Belém, 13 de março de 2019. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de Direito da 7ª Vara
Cível e Empresarial da Capital  
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Número do processo: 0875702-92.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ALEX
CORIOLANO CABRAL MOREIRA Participação: ADVOGADO Nome: ELIEZER DA CONCEICAO
BORGESOAB: 6102 Participação: REQUERENTE Nome: DERCIANA VANESSA CABRAL MOREIRA
Participação: ADVOGADO Nome: ELIEZER DA CONCEICAO BORGESOAB: 6102 Participação:
INVENTARIADO Nome: MARIA DERCIA NASCIMENTO CABRAL PODER JUDICIÁRIO DO
PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM0875702-92.2018.8.14.0301REQUERENTE: ALEX CORIOLANO CABRAL MOREIRA, DERCIANA
VANESSA CABRAL MOREIRAINVENTARIADO: MARIA DERCIA NASCIMENTO CABRALDESPACHO
Vistos.INTIMEM-SE as partes autoras para que emendem a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo
juntar cópia legível dos documentos de Id. 7736057, 7736058, 7736063, 7736061 e 7736062, sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.Após, conclusos.Cumpra-
se.Belém, 01º de abril de 2019. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de Direito da 7ª Vara Cível
e Empresarial da Capital.  

 
 
 
Número do processo: 0877824-78.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: FRANCISCA DE
JESUS TELES DA CUNHA Participação: REQUERIDO Nome: MARLENE MELO DA SILVA
TELESPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM0877824-78.2018.8.14.0301REQUERENTE: FRANCISCA DE
JESUS TELES DA CUNHANome: MARLENE MELO DA SILVA TELESEndereço: Travessa Humaitá,
1130, apto. 903, Pedreira, BELéM - PA - CEP: 66085-148DESPACHO/MANDADOVistos.Defiro o pedido
de justiça gratuita.Por ora, indefiro o pedido de tramitação prioritária, uma vez que compete à parte que
preenche os requisitos de lei requerer ao Juízo a prioridade na tramitação.Nomeio inventariante a
requerenteFRANCISCA DE JESUS TELES DA CUNHA, que deverá prestar compromisso no prazo de 05
(cinco) dias e apresentar as primeiras declarações, por termo, nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620
do CPC).À Secretaria para realização da consulta perante à Central Notarial de Serviços Compartilhados -
CENSEC, sobre a inexistência de testamento deixado pelo falecido, conforme determinação contida no
Provimento 56, de 14 de Julho de 2016, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Vindo as primeiras
declarações e não havendo testamento deixado pelode cujus, citem-se os interessados, inclusive as
Fazendas Públicas (art. 626 do CPC).Concluídas as citações, as partes terão vistas dos autos, em cartório
e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 627
do CPC).Somente após, conclusos. INTIME-SE. Cumpra-se. Belém, 01º de abril de 2019. ROBERTO
CEZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital OBSERVAÇÃO:
Este processo tramita através do sistema PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjpa.jus.br/pje/login.seam.  

 
 
 
Número do processo: 0874612-49.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ARNALDO
JORGE MARTINS Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO LEANDRO VALENTE DA SILVAOAB: 622
PODER JUDICIÁRIO DO PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DE BELÉM0874612-49.2018.8.14.0301REQUERENTE: ARNALDO JORGE MARTINS
DESPACHO Vistos. Analisando a petição inicial e o documento juntado em IDNum. 7627972,verifico que o
valor disponível em nome dode cujosultrapassa os limites impostos pela Lei 6858/80 . . Assim sendo,
intime-se o requerente para que se manifeste sobre o interesse em converter a presente ação em Ação de
Inventario, no prazo de 10(dez) dias, adequando seu pedido na forma da Lei. P.R.I. Belém, 01º de abril de
2019. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
  

 
 
 
Número do processo: 0875802-47.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: SILVIO LIMA
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: CAMILO RAMOS CAVALCANTEOAB: 486PA Participação:
INVENTARIADO Nome: MANOEL MARIA COSTAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM0875802-47.2018.8.14.0301REQUERENTE: SILVIO LIMA COSTANome: MANOEL MARIA
COSTAEndereço:  Rua Augusto Côrrea,  2258,  Guamá,  BELéM -  PA -  CEP:  66073-
044DESPACHO/MANDADOVistos.Defiro o pedido de justiça gratuita. Nomeio inventariante o
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requerenteSILVIO LIMA COSTA, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e
apresentar as primeiras declarações, por termo, nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620 do CPC),
devendo indicar o endereço atualizado dos demais herdeiros para fins de citação.À Secretaria para
realização da consulta perante à Central Notarial de Serviços Compartilhados - CENSEC, sobre a
inexistência de testamento deixado pelo falecido, conforme determinação contida no Provimento 56, de 14
de Julho de 2016, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Vindo as primeiras declarações e não
havendo testamento deixado pelode cujus, citem-se os interessados, inclusive as Fazendas Públicas (art.
626 do CPC).Concluídas as citações, as partes terão vistas dos autos, em cartório e pelo prazo comum de
15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 627 do CPC).Somente após,
conclusos. INTIME-SE. Cumpra-se. Belém, 01º de abril de 2019. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA
MONTEIROJuiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital OBSERVAÇÃO: Este processo
tramita através do sistema PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjpa.jus.br/pje/login.seam.  
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Número do processo: 0817974-93.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: JOAO CARDOSO
LOBATO JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: JOSE LOBATO MAIAOAB: 2965/PA Participação:
RÉU Nome: JOVERLAND OTAVIO DA COSTA LOBATO Participação: ADVOGADO Nome: FELIPE DE
LIMA RODRIGUES GOMESOAB: 21472 Participação: ADVOGADO Nome: IZABELLE FERNANDES DA
COSTA MACIELOAB: 21124ATO ORDINATÓRIO Assunto: [Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de
Matrícula]Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)Autor: AUTOR: JOAO CARDOSO LOBATO
JUNIORDe ordem, intimo a parte autora, através de seu advogado, para que compareça em secretaria
para que seja agendado a confecção do termo de compromisso para que seja enviado aCapitanias dos
Porto da Amazônia Oriental, conforme decisão de id11254184.(Art. 1º, § 2º, I do Prov.06/2006 da CJRMB)
Belém, (Pa), 16 de julho de 2019. SERVIDOR  

 
 
 
Número do processo: 0878067-22.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: JOSE FERREIRA
RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ CLAUDIO DE MATOS SANTOSOAB: 34PA
Participação: REQUERIDO Nome: CLEIA GARCIA MENDONCAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM0878067-22.2018.8.14.0301REQUERENTE: JOSE FERREIRA RIBEIROREQUERIDO: CLEIA
GARCIA MENDONCADECISÃOVistos. Trata-se de AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE ajuizada
por JOSE FERREIRA RIBEIRO em face de CLEIA GARCIA MENDONCA, endereçada ao Juízo da 9ª
Vara Cível e Empresarial da Capital, mas distribuída via PJE, por equívoco, para este Juízo da 7ª Vara
Cível e Empresarial da Capital.Assim sendo, remetam-se os autos ao Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial
da Capital.Proceda-se às baixas e anotações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.Belém, 01º de abril de
2019. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIROJuiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital 

 
 
 
Número do processo: 0807413-73.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: IVALDO EUFRASIO DE
LIMA Participação: ADVOGADO Nome: WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTOOAB: 017699/PA
Participação: RÉU Nome: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO
Nome: RAISSA PONTES GUIMARAESOAB: 26576/PA Participação: RÉU Nome: CKON ENGENHARIA
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: RAISSA PONTES GUIMARAESOAB: 26576/PATribunal de
Justiça do Estado do ParáFórum Cível de BelémSecretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial [Rescisão /
Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)AUTOR:
IVALDO EUFRASIO DE LIMATendo em vista aCONTESTAÇÃO TEMPESTIVAcom documentos
apresentados e juntados aos presentes autos, diga a parte autora em réplica através de seu advogado (a)
no prazo de QUINZE dias. (Prov. 006/2006 da CJRMB). De ordem, em 16 de julho de 2019
__________________________________________SERVIDOR 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL  

 
 
 
Número do processo: 0820630-86.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: MAURILIO TAVARES
DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: EDERSON ANTUNES GAIAOAB: 22675/PA
Participação: RÉU Nome: BANCO J. SAFRA S.A Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO HENRIQUE
DE OLIVEIRA VANDERLEIOAB: 21678/PETRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁFÓRUM
CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉMSECRETARIA DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIALAssunto:
[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]Classe: PROCEDIMENTO
COMUM CÍVEL (7)AUTOR: MAURILIO TAVARES DOS SANTOS CERTIDÃO / ATO ORDINATÓRIO
CERTIFICOque junto AR POSITIVO de citação da parte ré, BANCO SAFRA.CERTIFICOque,
considerando a CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA de ID nº 11261730, com documentos apresentados e
juntados aos presentes autos, diga a parte autora em réplica através de seu advogado (a) no prazo de
QUINZE dias. Dou fé. Belém, 16 de julho de 2019. ________________________________ALYSSON
NUNES SANTOSServidor da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém  
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Número do processo: 0813024-07.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: FABIO CARVALHO
VIEIRA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE ROBERTO BECHIR MAUES FILHOOAB: 015848/PA
Participação: RÉU Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Participação: ADVOGADO Nome:
MARCO ANDRE HONDA FLORESOAB: 6171/MSTribunal de Justiça do Estado do ParáFórum Cível de
BelémSecretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial [Empréstimo consignado]PROCEDIMENTO COMUM
CÍVEL (7)AUTOR: FABIO CARVALHO VIEIRA CERTIDÃO / ATO ORDINATÓRIOCERTIFICO que junto o
AR POSITIVO de citação da parte ré, BANCO SANTANDER S/A. CERTIFICO que, tendo em vista
aCONTESTAÇÃO TEMPESTIVAde ID nº 10781170, com documentos apresentados e juntados aos
presentes autos, diga a parte autora em réplica através de seu advogado (a) no prazo de QUINZE dias.
( P r o v .  0 0 6 / 2 0 0 6  d a  C J R M B ) .  D e  o r d e m ,  e m  1 6  d e  j u l h o  d e  2 0 1 9
__________________________________________ALYSSON NUNES SANTOSSERVIDOR 9ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL  
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Número do processo: 0821498-64.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: HELICOPTER
CHARTER SERVICE DO BRASIL TAXI AEREO LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: MARCUS
VINICIUS SOUSA DOS SANTOSOAB: 20394/PA Participação: REQUERIDO Nome: HELICON TAXI
AEREO LTDATrata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Helicopter Aviation Support Serviços e
Comércio Ltda ME ajuizada em desfavor de Helicon Táxi Aéreo Ltda durante o plantão cível em que,
indeferido o pedido de busca e apreensão, o autor desistiu do feito e, em seguida, os autos vieram
redistribuídos ao juízo da 10ª Vara Cível da Capital. Assim sendo, encaminhem-se os autos a UNAJ, haja
vista que cabe à parte providenciar o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, na forma do art. 2º da
Resolução nº 16/2016-GP. Intime-se. Belém, 5 de junho de 2019 Marielma Ferreira Bonfim TavaresJuíza
de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0861853-53.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ALINE DE
FATIMA MARTINS DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: FABIO BASTOS MAGNOOAB:
21190/PA Participação: ADVOGADO Nome: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTAOAB: 013372/PA
Participação: ADVOGADO Nome: KARLA THAMIRIS NORONHA TOMAZOAB: 018843/PA Participação:
ADVOGADO Nome: MARCELLY RABELO DE OLIVEIRAOAB: 757PA Participação: REQUERENTE
Nome: ALEX AUGUSTO MARTINS DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: FABIO BASTOS
MAGNOOAB: 21190/PA Participação: ADVOGADO Nome: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTAOAB:
013372/PA Participação: ADVOGADO Nome: MARCELLY RABELO DE OLIVEIRAOAB: 757PA
Participação: ADVOGADO Nome: KARLA THAMIRIS NORONHA TOMAZOAB: 018843/PA Participação:
REQUERENTE Nome: ARIADNE AUGUSTA DA COSTA MANFROI Participação: ADVOGADO Nome:
FABIO BASTOS MAGNOOAB: 21190/PA Participação: ADVOGADO Nome: ALINE DE FATIMA MARTINS
DA COSTAOAB: 013372/PA Participação: ADVOGADO Nome: MARCELLY RABELO DE OLIVEIRAOAB:
757PA Participação: ADVOGADO Nome: KARLA THAMIRIS NORONHA TOMAZOAB: 018843/PA
Participação: INTERESSADO Nome: BANCO DO BRASILAto Ordinatório do sr. Diretor de Secretaria.
Com fundamento no artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil vigente, artigo09º, § 3º da Lei
Estadual nº. 8.328 de 29/12/2015 e no provimento nº 006/2006 da CJRMB, tomo a seguinte providência:
Considerando que o(s) requerente(s)/exequente(s) não é(são) beneficiário(s) da Justiça Gratuita, fica(m)
o(s) mesmo(s) intimado(s) a recolher as custas judiciais intermediárias, referente a expedição de ofício,
conforme decisão Id 7417068, no prazo legal de 15 (quinze) dias, para fins de cumprimento do ordenado
no despacho/decisão retro - Belém, 16 de julho de 2019. Georgia Queiroz Pereira.Analista Judiciária da
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém. 

 
 
 
Número do processo: 0828568-06.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ITAU SEGUROS S/A
Participação: ADVOGADO Nome: JOAO ALVES BARBOSA FILHOOAB: 4246/PE Participação: RÉU
Nome: JORGE LUIZ FERREIRA MACHADOVistos etc. ITAÚ SEGUROS S/A,devidamente qualificada nos
autos, por intermédio de procurador judicial, ajuizou a presenteAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃOem
desfavor deJORGE LUIZ FERREIRA MACHADO, igualmente identificado nos autos. Com a inicial vieram
os documentos (ID2596245). Deferida a medida liminar, o veículo não foi apreendido (ID7476585), no
entanto, o autor desistiu do feito (ID11293246). É o relatório. Decido. Trata-se deAÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO, em que a autor desistiu da ação (ID11293246). Dispõe o Código de Processo Civil vigente:
?Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:(...)VIII ? homologar a desistência da ação. No caso em
comento, o autor desistiu da presente ação (ID11293246) alegando não possuir interesse na causa. Ante o
exposto, homologo a desistência da ação e consequentementejulgo extinto o processo, sem resolução de
mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do novo Código de Processo Civil. Após as formalidades legais,
arquive-se, desentranhando-se os documentos. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, na forma do art. 85, §4º, III do novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Belém, 15 de julho de 2019 Roberto Cezar Oliveira MonteiroJuiz de Direito em Exercício  
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Número do processo: 0818876-80.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: NELSONITA CORREA
LEAL Participação: ADVOGADO Nome: JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRAOAB: 8702SP
Participação: RÉU Nome: CKON ENGENHARIA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO
NASSER SEFEROAB: 14800/PA Participação: RÉU Nome: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO NASSER SEFEROAB: 14800/PA Vistos . Os
presentes autos de processo judicial eletrônico tratam da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM
RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que
NELSONITA CORREA LEAL, qualificada nos autos, move em face de CKOM ENGENHARIA LTDA e
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, empresas essas também qualificadas nos autos,
pretendendo que seja declarado rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda,
assinado em 7 de novembro de 2007, para aquisição de um apartamento padrão de dois quartos no
empreendimento Porto de Sines, bem como lhe seja ressarcido valores que entende devidos de R$-
20.903,02, que difere do valor que lhe fora restituído, que as requeridas sejam condenadas ao pagamento
de indenização por danos morais diante do sofrimento vivido, a partir da conduta das requeridas que
contribuíram para frustação da realização do sonho da casa própria. A autora juntou documentos para
instruir seu pedido, destacando-se demonstrativo de pagamento das parcelas do preço ajustado para
compra do imóvel, instrumento de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, bem como recibo
expedido para META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. No entanto, afirma que nunca lhe foi
entregue sua via do contrato, pleiteando, portanto, sua apresentação pela parte contrária. Regularmente
citadas, as requeridas ofertaram contestação conjunta, pela qual confirmam a existência do vínculo
contratual de aquisição de unidade habitacional, embora não exibam seu instrumento, dizendo que, em
razão da inadimplência da autora, foi feita a rescisão desse contrato, tendo sido pago a ela o que foi
ajustado no instrumento rescisório, no montante de R$-9.969,00, defendendo ser descabido, portanto, o
pedido autoral, ao argumento de que os cálculos apresentados são absurdos, que não é possível a
anulação do acordo e que inexiste dano moral, pugnando, enfim, pela improcedência dos pedidos. Réplica
à contestação foi ofertada pela autora. A audiência de saneamento do processo foi realizada, constando
do respectivo termo os pontos controvertidos, quais sejam, existência ou inexistência de valores a serem
restituídos, ausência ou presença de dano moral e possibilidade ou não de anulação do acordo rescisório.
Em seguida audiência de instrução e julgamento, no qual foi ouvida uma pessoa, na qualidade de
informante, ato em que as partes foram intimadas para oferecimento das razões finais, que foram
apresentadas pela parte autora. Assim, regularmente processados, os autos estão prontos para
aDECISÃOque segue. É o relatório. A questão contida nestes autos se trata de típica relação jurídica de
consumo, estando as partes submetidas à Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com as
normas gerais que regem a matéria no Código Civil e Código de Processo Civil sendo aplicadas
subsidiariamente. Disto isso, veja-se o teor do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor:Art. 53. Nos
contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas
alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a
perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a
resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Então, apodítico que a autora não poderia perder
as prestações pagas, sendo que a situação da forma e das condições da rescisão e da restituição das
prestações pagas na hipótese de inadimplência são matérias que devem constar do contrato. Entende-se
que era ônus das requeridas apresentarem o contrato para verificação dessas cláusulas. Entretanto,
deixou de fazê-lo, cabendo, dessa forma, essa omissão ser interpretada de maneira mais favorável ao
consumidor em respeito à principiologia da legislação consumerista. Nesse diapasão, a autora faz jus à
integralidade das prestações pagas. Considerando que não há controvérsia de que recebeu
parceladamente o valor de R$-9.969,00 (nove mil novecentos e sessenta e nove reais), calculado na data
de 19 de novembro de 2015, resta saber quanto o valor pago pela autora representaria na data acima
mencionada. As requeridas dizem não saber como a autora chegou ao montante reclamado na inicial.
Considerando o programa de cálculo judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui utilizado,
o valor encontrado é muito próximo do apurado pela autora. Senão, vejamos: Segundo demonstrativo
apresentado com a inicial, a autora desembolsou entre novembro de 2007 a julho de 2008 o valor de R$-
6.644,47, assim distribuído:08/11/2007: R$-3.500,0013/12/2007: R$-502,5513/5/2008: R$-
530,1213/5/2008: R$-530,1213/5/2008: R$-524,975/6/2008: R$-521,773/7/2008: R$-534,94 Considerando
as datas do efetivo desembolso e a data da rescisão contratual, ocorrida em 19/11/2015, aplicando-se a
atualização monetária com base no INPC mais juros de mora simples de 1% ao mês, tem-se
respectivamente:08/11/2007: R$-3.500,00 = R$-11.334,3713/12/2007: R$-502,55 = R$-1.610,9613/5/2008:
R$-530,12 = R$-1.602,4113/5/2008: R$-530,12 = R$-1.602,4113/5/2008: R$-524,97 = R$-
1.586,845/6/2008: R$-521,77 = R$-1.556,053/7/2008: R$-534,94 = R$-1.573,17Total: R$-6.644,47 = R$-
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20.866,21 Considerando que a autora recebeu a quantia de R$-9.969,00, encontra-se uma diferença a seu
favor de R$- Resta saber se esse valor é devido em face dos termos da rescisão contratual assinada em
19 de novembro de 2015, que as rés defendem que não pode ser anulado. Examinando as circunstâncias
do caso, infere-se que a autora esperou por mais de 7 (sete) anos para receber quantia referente à
restituição das prestações desembolsadas, prazo esse que não parece razoável para se obter tal
desiderato, notadamente pela notícia de que o empreendimento ficou pronto e a unidade inicialmente
prometida à venda para a autora fora negociada com terceiro, sendo essa revenda conduta empresarial
esperada diante da inadimplência da autora. Ocorre que foi um longo tempo e as requeridas não
demostraram nenhum fato impeditivo para fazer a restituição nos termos da promessa realizada. Aliás,
sequer apresentaram a via contratual à consumidora. Então, se formalmente o acordo de rescisão
assinado em 2015 parece ser válido, nos termos do artigo 104 do Código Civil, substancialmente tal
rescisão tem cláusula que viola à normatividade do código consumerista por colocar o consumidor em
excessiva desvantagem perante o fornecedor, pois a autora recebeu a quantia de R$-9.969,00,
parceladamente, a partir de 19/11/2015, quando deveria ter recebido R$-20.866,21, restando uma
diferença de R$-10.987,21 a seu favor, a ser satisfeita pelas requeridas. Embora o parágrafo único da
cláusula segunda do instrumento rescisório não faça alusão expressa de que a quantia recebida se
fundamenta na devolução das prestações pagas pela consumidora, presume-se que a esse título se refere
o recebimento do valor e não em razão de sua desistência para liberar à comercialização da unidade
autônoma para outra pessoa. Então, infere-se que as requeridas já pagaram parte do valor devido à
autora, impondo-se que seja declarada a nulidade da cláusula segunda, parágrafo único, na parte final
quedá plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar, por colocar a autora em situação
bastante desvantajosa, deixando a outra parte com vantagem financeira não autorizada legalmente,
impondo-se que esta autoridade judiciária opere para tornar mais equilibrada a relação entre as partes.
Portanto, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, declaro nula a parte final do
parágrafo único da cláusula segunda do instrumento particular de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda com financiamento, firmado entre as partes em data de 19 de novembro de 2015, que
consta dos autos, para que a consumidora possa efetivamente lutar por seus direitos na presente ação.
Quanto à existência do dano moral, compreende-se que as requeridas não são responsáveis pela
frustação do sonho da ?casa própria? alimentado pela autora, já que tudo está a indicar que a rescisão se
deu em razão da inadimplência. Ocorre que a longa espera para recebimento da devolução das
prestações, a falta na entrega da via do contrato, a incerteza sobre a efetiva restituição dos valores, leva à
presunção das angústias vivenciadas pela requerente em razão da conduta das requeridas, a provocar-lhe
sofrimento, a exigir reparação por ofensa ao seu patrimônio jurídico imaterial, com fundamento nos artigos
186 e 927 do Código Civil. PELO EXPOSTO, julgo procedente o pedido autoral para declarar a nulidade
da parte final do parágrafo único da cláusula segunda do instrumento particular de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda com financiamento, firmado entre as partes em data de 19 de novembro de
2015, que consta dos autos, mantido os seus demais termos, inclusive quanto à rescisão contratual.
Ademais, condeno solidariamente as requeridas ao pagamento do valor de R$- R$-10.987,21 (dez mil
novecentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos), em favor da autora, referente à diferença devida
em razão das prestações pagas do financiamento imobiliário, valor esse que deve ser atualizado pela
INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a partir de 19 de novembro de 2015, época da rescisão
contratual. Por fim, condeno solidariamente as requeridas a indenizar à autora pelos danos imateriais que
provocaram, consoante fundamentação acima, pelo que arbitro a quantia de R$-10.000,00 (dez mil reais),
a título compensatório, que deverá ser corrigida a partir desta data pelos índices mencionados no
parágrafo anterior. Nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, as requeridas devem arcar
com as despesas processuais, pelo que as condeno ao pagamento das custas judiciais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I. Belém, 16 de julho
de 2019. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de Direito respondendo pela 10ª Vara Cível e
Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0830650-10.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: ESCOLA
SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ Participação: ADVOGADO Nome: ALAN DIEGO
MACHADO MACIELOAB: 14708/PA Participação: ADVOGADO Nome: WILSON JOSE DE SOUZAOAB:
238PA Participação: EXECUTADO Nome: EDUARDO SERGIO MARTINS MAIACite-se o executado no
último endereço indicado pelo exequente. Intime-se o exequente para recolher as custas processuais para
expedição da carta de citação no prazo de cinco dias. Intime-se. Belém, 31 de maio de 2019 Marielma
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Ferreira Bonfim TavaresJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800981-38.2019.8.14.0301 Participação: VÍTIMA Nome: AGA FACTORING
FOMENTO LTDA - EPP Participação: ADVOGADO Nome: THEO SALES REDIGOAB: 14810/PA
Participação: MENOR Nome: RAILSON PESCA E EXPORTACAO LTDA - EPP Participação: MENOR
Nome: REGINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO Participação: MENOR Nome: LETÁCIO ANTÔNIO DO
NASCIMENTO Participação: MENOR Nome: RAIZA SAMARA BRAGA DO NASCIMENTOCite-se os
executadosRAILSON PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP, REGINALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO,
LETÁCIO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e RAIZA SAMARA BRAGA DO NASCIMENTOpor carta
registrada com aviso de recebimento, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuarem o pagamento da dívida, na
forma do art. 829 do NCPC, advertindo-os do disposto no parágrafo primeiro do artigo em epígrafe, ou
seja, que se não efetuado o pagamento, será determinada a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-
se o respectivo auto e intimando-se na mesma oportunidade. Fixo desde já os honorários advocatícios no
valor equivalente a 10% (dez por cento) do débito atualizado, nos termos do art. 827 do NCPC,
ressaltando que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida
pela metade, conforme impõe o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal. Anote-se que,
independentemente de penhora, depósito ou caução, o executado poderá se opor a execução por meio de
embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada aos autos do aviso de
recebimento cumprido, conforme o disposto nos artigos 914 e 915 do novo Código de Processo Civil.
Intime-se. Belém, 27 de junho de 2019 Marielma Ferreira Bonfim TavaresJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0855810-03.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: EDGAR MACEDO
RODRIGUES Participação: ADVOGADO Nome: ELMANO MARTINS FERREIRAOAB: 97PA Participação:
REQUERENTE Nome: ELUIZIA RODRIGUES POTIGUARA Participação: ADVOGADO Nome: ELMANO
MARTINS FERREIRAOAB: 97PA Participação: REQUERIDO Nome: BANCO DO BRASIL SAConcedo aos
requerentes o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, sob pena de indeferimento
da petição inicial (art. 321, parágrafo único do NCPC), anexando certidão de inexistência de dependentes
habilitados à pensão por morte expedida pela Previdência Social. Intime-se. Belém, 16 de julho de 2019
Roberto Cézar Oliveira MonteiroJuiz de Direito em exercício 

 
 
 
Número do processo: 0861358-09.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ANA PAULA
LOPES CARNEIRO DE PINHO Participação: ADVOGADO Nome: EDGAR LIMA FLORENTINOOAB: 8546
Participação: REQUERIDO Nome: VERONICA PESSOA DA SILVA Participação: REQUERIDO Nome:
VPS - COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS EIRELI - METrata-se de Ação de Procedimento Comum
em que a autora optou pelo pagamento parcelado das custas iniciais, no entanto, recolheu apenas as duas
primeiras parcelas, assim, imponho o vencimento antecipado de todas as parcelas pendentes, na forma do
art. 7º, §1º da Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI. Intime-se a autora para comprovar o
pagamento dascustas de ingressono prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 290 do CPC, sob pena de
cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Belém, 11 de junho de 2019 Marielma Ferreira Bonfim
TavaresJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0840766-41.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: MARIA SOLANGE
RODRIGUES SILVA MIRANDA Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE
MIRANDA FILHOOAB: 20299/PA Participação: REQUERIDO Nome: RAPHAEL NOBRE CALANDRINI DE
AZEVEDO Participação: REQUERIDO Nome: CLEA DO SOCORRO NOBRE CALANDRINI DE
AZEVEDOTrata-se de Ação de Procedimento Comum em que a autora optou pelo pagamento parcelado
das custas iniciais, no entanto, recolheu apenas a primeira parcela, assim, imponho o vencimento
antecipado de todas as parcelas pendentes, na forma do art. 7º, §1º da Portaria Conjunta nº 3/2017-
GP/VP/CJRMB/CJCI. Intime-se a autora para comprovar o pagamento dascustas de ingressono prazo de
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15 (quinze) dias, na forma do art. 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-
se. Belém, 11 de junho de 2019 Marielma Ferreira Bonfim TavaresJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0810082-02.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: JULIO GALVAO VAZ
CERQUINHO NETO Participação: ADVOGADO Nome: BRENO DE CARVALHO NUNESOAB: 8986/PA
Participação: RÉU Nome: Luiz Antonio de Abreu PintoIntime-se o autor para comprovar quepreenche os
pressupostos legais à concessão da gratuidade da justiçano prazo de quinze dias, sob pena de
indeferimento do pedido de justiça gratuita, ressaltando que as custas de ingresso podem ser recolhidas
no mesmo prazo. Intime-se. Belém, 25 de junho de 2019 Marielma Ferreira Bonfim TavaresJuíza de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0851938-77.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: LUIZ ANTONIO DE
BESSA DA CUNHA GONCALVES Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS JOSE AMORIM DA
SILVAOAB: 014498/PA Participação: ADVOGADO Nome: ARMANDO GRELO CABRALOAB: 69
Participação: RÉU Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPAVistos etc. LUIZ ANTONIO DE
BESSA DA CUNHA GONCALVESdevidamente qualificada nos autos, por intermédio de procurador
judicial, ajuizou aAção Declaratória de Nulidade de Débitoem desfavor deCENTRAIS ELETRICAS DO
PARA S.A. - CELPA, igualmente identificado nos autos. Entretanto, a parte autora desistiu da ação, com
fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil (ID 6208568). É o relatório. Decido. Trata-se
deAção Declaratória de Nulidade de Débito, em que a autor desistiu da ação. (ID6208568) Dispõe o
Código de Processo Civil vigente: ?Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:(...)VIII ? homologar a
desistência da ação. No caso em comento, o autor desistiu da presente ação (ID6208568), alegando não
possuir interesse na causa. Ante o exposto, homologo a desistência da ação e consequentementejulgo
extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do novo Código de Processo
Civil. Após as formalidades legais, arquive-se, desentranhando-se os documentos Condeno o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 85, §4º, III do novo Código de Processo
Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 15 de julho de 2019 Roberto Cezar Oliveira MonteiroJuiz
de Direito em Exercício  

 
 
 
Número do processo: 0845647-95.2017.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: NADIANE
SANTOS SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: MELLAYNE ALBUQUERQUE BEMERGUY
OLIVEIRAOAB: 713PA Participação: REQUERENTE Nome: RODRIGO DE MESQUITA SOUSA
Participação: ADVOGADO Nome: MELLAYNE ALBUQUERQUE BEMERGUY OLIVEIRAOAB: 713PA
Participação: REQUERIDO Nome: ADASMEDICA - ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA MEDICA
HOSPITALAR LTDA - EPP Participação: REQUERIDO Nome: UNIMED NORTE NORDESTE-
FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO
Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIOOAB: 14370/PBRetifique
Sr. Diretor de Secretaria a certidão de Id. 8608455, haja vista que a ré Unimed Norte Nordeste apresentou
contestação antes de realizada a audiência de conciliação, em seguida, intimem-se os autores para se
manifestarem sobre a defesa, após voltem os autos conclusos. Intime-se. Belém, 24 de maio de 2019
Marielma Ferreira Bonfim TavaresJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0824411-53.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: RICARDO LOPES
FONTES Participação: ADVOGADO Nome: ADRIANO FIUZA DA CRUZOAB: 23764/PA Participação:
ADVOGADO Nome: NUBIA CRISTINA RODRIGUES MALATOOAB: 23559/PA Participação: REQUERIDO
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Participação: REQUERIDO Nome: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIALOficie-se ao INSS para informar se os falecidos Creuza Monteiro Lopes e Álvaro Correa
Fontes deixaram saldo de benefício previdenciário. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para informar se
os falecidos deixaram saldo de FGTS. Por fim, anoto que, existindo valores, o requerente deve juntar
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termo de renúncia (lavrado na secretaria do juízo) ou habilitar aos autos os demais sucessores do falecido.
Intime-se. Belém, 4 de junho de 2019 Marielma Ferreira Bonfim TavaresJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0812331-23.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Participação: ADVOGADO Nome: PAULO ROBERTO
VIGNAOAB: 3477SP Participação: EXECUTADO Nome: JANDIRA SALIM DE MIRANDA FRANCAIntime-
se o exequente para comprovar o pagamento das custas de ingresso no prazo de quinze dias, sob pena
de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. Intime-se. Belém, 4 de junho de 2019
Marielma Ferreira Bonfim TavaresJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0805883-34.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: ERICK VITOR
GOMES GUIMARAES Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO NUNES SALES DE MELOOAB: 883-B
Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADEOAB:
28670/DF Participação: REQUERENTE Nome: ELIVE CAMPOS GOMES GUIMARAES Participação:
ADVOGADO Nome: THIAGO NUNES SALES DE MELOOAB: 883-B Participação: ADVOGADO Nome:
PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADEOAB: 28670/DFVistos etc. ERICK VITOR
GOMES GUIMARAES e ELIVE CAMPOS GOMES GUIMARAESdevidamente qualificada nos autos, por
intermédio de procurador judicial, ajuizou a presente Ação deAlvará Judicial para venda de bens imóveis
pertencentes ao espólio do falecido. Com inicial vieram os documentos (ID8405697). Entretanto, a parte
autora desistiu da ação, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil (ID11144958). É o
relatório. Decido. Trata-se deAçãodeAlvará Judicial, em que a autor desistiu da ação (ID11144958).
Dispõe o Código de Processo Civil vigente: ?Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:(...)VIII ?
homologar a desistência da ação. No caso em comento, o autor desistiu da presente ação (ID11144958),
alegando não possuir interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, homologo a desistência da ação e
consequentementejulgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII do
novo Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquive-se, desentranhando-se os
documentos Defiro pedido de justiça gratuita. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, na forma do art. 85, §4º, III do novo Código de Processo Civil. Contudo, a obrigação fica
suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 12 de julho
2019 Roberto Cezar Oliveira MonteiroJuiz de Direito em Exercício 

 
 
 
Número do processo: 0835637-55.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: MARCO ANTONIO
GONCALVES DE ALCANTARA Participação: ADVOGADO Nome: FRANCINALDO RODRIGUES DA
SILVAOAB: 705 Participação: AUTOR Nome: RODRIGO ALCANTARA CARNEVALI DE ARAUJO
Participação: ADVOGADO Nome: FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVAOAB: 705 Participação: RÉU
Nome: INCENTIVA RH - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO S/S LTDA - ME Participação: ADVOGADO
Nome: CARMENCY MARIA MORAES PAIXAO ALMEIDAOAB: 537PA Participação: RÉU Nome:
ROSILVAN DE SOUSA CARVALHO CELEDONIO Participação: RÉU Nome: VANIA CARVALHO
CELEDONIO Participação: RÉU Nome: CAITANO GILBERTOM CELEDONIO Participação: ADVOGADO
Nome: CARMENCY MARIA MORAES PAIXAO ALMEIDAOAB: 537PATrata-se de Ação deCobrança de
Aluguéis - Sem despejoajuizada porMARCO ANTONIO GONCALVES DE ALCANTARA e RODRIGO
ALCANTARA CARNEVALI DE ARAUJOem desfavor deINCENTIVA RH - CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO S/S LTDA ? ME e CAITANO GILBERTOM CELEDONIO,em que o réu apresentou
contestação arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva. Ocorre que, a preliminar de ilegitimidade
passiva em relação aos réus, ROSILVAN DE SOUSA CARVALHO CELEDONIO e VANIA CARVALHO
CELEDONIO, deve ser rejeitada na medida em que já foi determinado no termo de audiência de
conciliação a sua exclusão (ID 6845031). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela ré e designo o
dia 22 de janeiro de 2020, às 09:45hs para a audiência de saneamento do processo com cooperação com
as partes, onde serão fixados os pontos controvertidos da lide e deferidas as provas requeridas,
advertindo as partes que, querendo produzir prova testemunhal, o rol de testemunhas deve ser
apresentado na audiência, conforme §§3º e 5º do art. 357 do NCPC. Intime-se. Belém, 25 de junho de
2019. Marielma Ferreira Bonfim TavaresJuíza de Direito  
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
- VARA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

P R O C E S S O :  0 0 0 5 8 5 9 7 8 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 15/07/2019---EXEQUENTE:NORTE SHOPPING BELEM SA Representante(s):
 OAB 15188-A - TADEU ALVES SENA GOMES (ADVOGADO)  OAB 17278 - RENATA ISIS DE AZEVEDO
REIS (ADVOGADO)   EXECUTADO:G M M COMERCIO DE TAPECARIA LTDA EXECUTADO:WALDIR
JOAO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR Representante(s):  OAB 13741 - ALEX DA SILVA BRANDAO
(ADVOGADO)  . ATO ORDINATÓRIO Com fundamento no artigo 152, inciso VI do Código de Processo
Civil vigente, artigo 09º, § 3º da Lei Estadual nº. 8.328 de 29/12/2015 e no provimento nº 006/2006 da
CJRMB, tomo a seguinte providência: Considerando que a(s) requerente(s)/exequente(s) não é(são)
beneficiária(s) da Justiça Gratuita, fica(m) a(s) mesma(s) intimada(s) a recolher(em) as custas judiciais
intermediárias no prazo legal de 15 (quinze) dias, para que seu pedido possa ser apreciado pelo Juízo -
Belém, 15 de julho de 2019. CAMILA CAMPOS DE SOUZA Analista Judiciário

P R O C E S S O :  0 0 0 6 8 4 0 7 8 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 15/07/2019---AUTOR:AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
SA Representante(s):  OAB 13846-A - CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO)  OAB 21801
- ALAN FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)  OAB 18694-A - VERIDIANA PRUDENCIO RAFAEL
(ADVOGADO)   REU:EDMUNDO OLIVEIRA FILHO Representante(s):  OAB 2468 - LUIZ FERNANDO DE
FREITAS MOREIRA (ADVOGADO)  . Ato Ordinatório.      Com fundamento no artigo 152, inciso VI do
Código de Processo Civil vigente, artigo 09º, § 3º da Lei Estadual nº. 8.328 de 29/12/2015 e no provimento
nº 006/2006 da CJRMB, tomo a seguinte providência: Considerando que a(s) requerente(s)/exequente(s)
não é(são) beneficiária(s) da Justiça Gratuita, fica(m) a(s) mesma(s) intimada(s) a recolher(em) as custas
judiciais intermediárias no prazo legal de 15 (quinze) dias, para fins de cumprimento do retro ordenado.-
Belém, 15 de julho de 2019 CAMILA CAMPOS DE SOUZA Analista Judiciária

P R O C E S S O :  0 0 1 0 4 5 0 8 8 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Monitória em:
15/07/2019---AUTOR:BANCO SANTANDER BRASIL SA Representante(s):  OAB 12306 - ANA PAULA
BARBOSA DA ROCHA GOMES (ADVOGADO)  OAB 38534 - ANTONIO BRAZ DA SILVA (ADVOGADO)
 OAB 15458 - THIAGO NONATO SILVA VARGAS (ADVOGADO)  OAB 15733-A - JOSE EDGARD DA
CUNHA BUENO FILHO (ADVOGADO)   REU:ROSILENE SILVA DA SILVA INTERESSADO:ITAPEVA II
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO Representante(s):  OAB 15733-A - JOSE EDGARD DA
CUNHA BUENO FILHO (ADVOGADO)  OAB 19177-A - REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI
(ADVOGADO)  OAB 12008 - MAURA POLIANA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO)  . Ato Ordinatório.      Com
fundamento no artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil vigente, artigo 09º, § 3º da Lei Estadual
nº. 8.328 de 29/12/2015 e no provimento nº 006/2006 da CJRMB, tomo a seguinte providência:
Considerando que a(s) requerente(s)/exequente(s) não é(são) beneficiária(s) da Justiça Gratuita, fica(m)
a(s) mesma(s) intimada(s) a recolher(em) as custas judiciais intermediárias no prazo legal de 15 (quinze)
dias, para fins de cumprimento do retro ordenado.- Belém, 15 de julho de 2019 CAMILA CAMPOS DE
SOUZA Analista Judiciária

P R O C E S S O :  0 0 1 2 8 0 4 5 7 2 0 0 1 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 1 1 0 1 5 8 0 7 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Procedimento
Comum em: 15/07/2019---AUTOR:BANCO DA AMAZONIA S/A Representante(s):  OAB 10176 -
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO)  OAB 7690 - DANIELLE DE JESUS
OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)  OAB 10176 - LUIZ RONALDO ALVES CUNHA (ADVOGADO)
 OAB 5176 - MARIA DEUSA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO)  ANA MARIA F TOSCANO
(ADVOGADO)  LUIZ PAULO SANTOS ALVARES (ADVOGADO)   ADVOGADO:NELSON SOUZA
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ADVOGADO:ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO ADVOGADO:BERNARDINO LOBATO
GRECO ADVOGADO:MOISES JULIO SERIQUE NETO REU:ARMANDO TEIXEIRA SOARES
Representante(s):  OAB 7016 - MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE (ADVOGADO)  OAB
14540 - RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA (ADVOGADO)  . Ato Ordinatório.      Com
fundamento no artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil vigente, artigo 09º, § 3º da Lei Estadual
nº. 8.328 de 29/12/2015 e no provimento nº 006/2006 da CJRMB, tomo a seguinte providência:
Considerando que a(s) requerente(s)/exequente(s) não é(são) beneficiária(s) da Justiça Gratuita, fica(m)
a(s) mesma(s) intimada(s) a recolher(em) as custas judiciais intermediárias no prazo legal de 15 (quinze)
dias, para fins de cumprimento do retro ordenado.- Belém, 15 de julho de 2019 CAMILA CAMPOS DE
SOUZA Analista Judiciária

P R O C E S S O :  0 0 1 6 5 0 3 9 4 1 9 9 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  1 9 9 2 1 0 1 6 7 2 6 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Cumprimento
de sentença em: 15/07/2019---ADVOGADO:DANIEL KONSTADINIDIS ADVOGADO:MAURICIO PONTE
FERREIRA DE SOUZA REU:MARCO A. PEREIRA VALENTE ADVOGADO:LUIZ CARLOS CHECOZZI
AUTOR:HASBC SEGUROS (BRASIL) S/A Representante(s):  OAB 19353 - BRUNO NOVAES B
CAVALCANTI (ADVOGADO)  DANIEL KONSTADINIDIS (ADVOGADO)   ADVOGADO:MARCIO OLIVAR
DRANDAO. Ato Ordinatório.      Com fundamento no artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil
vigente, artigo 09º, § 3º da Lei Estadual nº. 8.328 de 29/12/2015 e no provimento nº 006/2006 da CJRMB,
tomo a seguinte providência: Considerando que a(s) requerente(s)/exequente(s) não é(são) beneficiária(s)
da Justiça Gratuita, fica(m) a(s) mesma(s) intimada(s) a recolher(em) as custas judiciais intermediárias no
prazo legal de 15 (quinze) dias, para fins de cumprimento do retro ordenado.- Belém, 15 de julho de 2019
CAMILA CAMPOS DE SOUZA Analista Judiciária

P R O C E S S O :  0 0 2 0 8 6 5 7 8 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 4 5 2 6 7 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Cumprimento
de sentença em: 15/07/2019---AUTOR:LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA Representante(s):
 OAB 9296 - ISIS KRISHINA REZENDE SADECK (ADVOGADO)   REU:MARIA JOSEPHA CARNEIRO DE
AZEVEDO. ATO ORDINATÓRIO Com fundamento no artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil
vigente, artigo 09º, § 3º da Lei Estadual nº. 8.328 de 29/12/2015 e no provimento nº 006/2006 da CJRMB,
tomo a seguinte providência: Considerando que a(s) requerente(s)/exequente(s) não é(são) beneficiária(s)
da Justiça Gratuita, fica(m) a(s) mesma(s) intimada(s) a recolher(em) as custas judiciais intermediárias no
prazo legal de 15 (quinze) dias, para que seu pedido possa ser apreciado pelo Juízo - Belém, 15 de julho
de 2019. CAMILA CAMPOS DE SOUZA Analista Judiciário

P R O C E S S O :  0 0 2 5 6 2 9 8 6 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019---REQUERENTE:BANCO SANTANDER
Representante(s):  OAB 89774 - ACACIO FERNANDEZ ROBOREDO (ADVOGADO)  OAB 17578 -
ALBERTO ALVES DE MORAES (ADVOGADO)   REQUERIDO:ROGERIO ALYSSON BERTIPAGLIA. ATO
ORDINATÓRIO Com fundamento no artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil vigente, artigo 09º,
§ 3º da Lei Estadual nº. 8.328 de 29/12/2015 e no provimento nº 006/2006 da CJRMB, tomo a seguinte
providência: Considerando que a(s) requerente(s)/exequente(s) não é(são) beneficiária(s) da Justiça
Gratuita, fica(m) a(s) mesma(s) intimada(s) a recolher(em) as custas judiciais intermediárias no prazo legal
de 15 (quinze) dias, para que seu pedido possa ser apreciado pelo Juízo - Belém, 15 de julho de 2019.
CAMILA CAMPOS DE SOUZA Analista Judiciário

P R O C E S S O :  0 0 5 5 6 0 8 0 6 2 0 1 1 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): WANESSA REGINA MENDONÇA RAYOL Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019---AUTOR:BV FINANCEIRA SA CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Representante(s):  OAB 89774 - ACACIO FERNANDEZ
ROBOREDO (ADVOGADO)  OAB 20399 - MICHELLE DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADO)  
REU:MARDEN REIS DE ABREU. ATO ORDINATÓRIO Com fundamento no artigo 152, inciso VI do
Código de Processo Civil vigente, artigo 12, caput da Lei Estadual nº. 8.328 de 29/12/2015 e no
provimento nº 006/2006 da CJRMB, tomo a seguinte providência: Considerando que o(s)
REQUERENTE/EXEQUENTE (s) não é(são) beneficiário(s) da Justiça Gratuita, fica(m) o(s) mesmo(s)
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intimado(s) a recolher(em) as custas judiciais intermediárias de ato de envio de documento ou requisição
por via eletrônica ou de informática, considerado aquele que utiliza mecanismos da Secretaria da Receita
Federal, das instituições bancárias e do cadastro de registro de veículos, via INFOJUD, BACENJUD e
RENAJUD, no prazo legal de 15 (quinze) dias, para que o requerimento possa ser apreciado pelo Juízo.
Belém, 15 de julho de 2019 WANESSA REGINA MENDONÇA RAYOL Analista Judiciário - matrícula
107.786 Secretaria da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital

P R O C E S S O :  0 0 5 9 9 1 5 3 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Cumprimento
de sentença em: 15/07/2019---AUTOR:COBRA TECNOLOGIA S.A. Representante(s):  OAB 116077 -
FERNANDO GRANVILE (ADVOGADO)   REU:BANCO DA AMAZONIA SA BASA Representante(s):  OAB
5865 - MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO (ADVOGADO)  . Ato Ordinatório.      Com fundamento no
artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil vigente, artigo 09º, § 3º da Lei Estadual nº. 8.328 de
29/12/2015 e no provimento nº 006/2006 da CJRMB, tomo a seguinte providência: Considerando que a(s)
requerente(s)/exequente(s) não é(são) beneficiária(s) da Justiça Gratuita, fica(m) a(s) mesma(s)
intimada(s) a recolher(em) as custas judiciais intermediárias no prazo legal de 15 (quinze) dias, para fins
de cumprimento do retro ordenado.- Belém, 15 de julho de 2019 CAMILA CAMPOS DE SOUZA Analista
Judiciária

P R O C E S S O :  0 0 6 0 5 7 6 4 5 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Procedimento
Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:BANCO DO BRASIL Representante(s):  OAB 21148-A -
SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO)  OAB 21078-A - JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
(ADVOGADO)   REQUERIDO:GERACAO TRANSPORTES & COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA -
EPP REQUERIDO:GENIVAL SILVA REQUERIDO:ROUSEANE SILVEIRA E SILVA. Ato Ordinatório.    
 Com fundamento no artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil vigente, artigo 09º, § 3º da Lei
Estadual nº. 8.328 de 29/12/2015 e no provimento nº 006/2006 da CJRMB, tomo a seguinte providência:
Considerando que a(s) requerente(s)/exequente(s) não é(são) beneficiária(s) da Justiça Gratuita, fica(m)
a(s) mesma(s) intimada(s) a recolher(em) as custas judiciais intermediárias no prazo legal de 15 (quinze)
dias, para fins de cumprimento do retro ordenado.- Belém, 15 de julho de 2019 CAMILA CAMPOS DE
SOUZA Analista Judiciária

P R O C E S S O :  0 4 9 9 6 4 8 3 2 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Procedimento
ordinário em: 15/07/2019---AUTOR:CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITTO Representante(s):  OAB
3569 - CELSO PIRES CASTELO BRANCO (ADVOGADO)  OAB 21039 - MICHELE PINTO CASTELO
BRANCO (ADVOGADO)   REU:ANTONIO FARIA DE PAULA REU:SONAIRA TAVEIRA BERNARDINO
REU:CONDOMINIO DO EDIFICIO NASSAR. ATO ORDINATÓRIO Ato Ordinatório. Com fundamento nos
artigo 152, inciso VI, art. 1.003 § 5º e 1.010, § 1º do Código de Processo Civil vigente, fica(m) intimada(s),
por seu(s) advogado(s), para que apresente(m) as contrarrazões ao (s) Embargo (s) de Declaração
opostos, no prazo de 05 (cinco) dias. Belém, 15 de julho de 2019. CAMILA CAMPOS DE SOUZA
ANALISTA JUDICIÁRIO

P R O C E S S O :  0 5 1 5 7 1 6 5 7 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAMILA CAMPOS DE SOUZA Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 15/07/2019---REQUERENTE:BANCO GMAC SA Representante(s):  OAB 15504 -
JULIANA FRANCO MARQUES (ADVOGADO)  OAB 10423 - ELIETE SANTANA MATOS (ADVOGADO)
 OAB 10.422 - HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO)  OAB 24647-A - STÊNIA RAQUEL ALVES DE
MELO (ADVOGADO)   REQUERIDO:RAIMUNDO NONATO LIMA ARAUJO. Ato Ordinatório.      Com
fundamento no artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil vigente, artigo 09º, § 3º da Lei Estadual
nº. 8.328 de 29/12/2015 e no provimento nº 006/2006 da CJRMB, tomo a seguinte providência:
Considerando que a(s) requerente(s)/exequente(s) não é(são) beneficiária(s) da Justiça Gratuita, fica(m)
a(s) mesma(s) intimada(s) a recolher(em) as custas judiciais intermediárias no prazo legal de 15 (quinze)
dias, para fins de cumprimento do retro ordenado.- Belém, 15 de julho de 2019 CAMILA CAMPOS DE
SOUZA Analista Judiciária
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Número do processo: 0843043-64.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: RINALDO FERREIRA DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação: RÉU
Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ASENTENÇA (sem resolução de mérito) Considerando-se que
a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito (ID n. 4115234), homologo o pedido de
desistência para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Julgo, em
consequência, extinto o processo,com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Processo
Civil.Custas pelo autor, nos termos da Lei, que ficam suspensas por ser beneficiário da Justiça Gratuita,
utilizando-se por analogia o disposto no art. 98, §3o., do NCPC.Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se, observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Belém-PA, 19 de
março de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito da 11º Vara Cível e
Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0816770-14.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: BERGSON BRASIL DOS
SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação:
RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁGABINETE DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
CÍVEL (7)0816770-14.2018.8.14.0301AUTOR: BERGSON BRASIL DOS SANTOSNome: BERGSON
BRASIL DOS SANTOSEndereço: Passagem Três Irmãos, 31, Marco, BELéM - PA - CEP: 66095-612RÉU:
BANCO DO ESTADO DO PARA S ANome: BANCO DO ESTADO DO PARA S AEndereço: Avenida
Presidente Vargas, 251, - até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000 Sentença Vistos, etc.,
Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a prolação de
sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças terminativas
estão excluídas da regra prevista nocaputdo dispositivo, pelo que passo ao julgamento da presente
demanda.Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito e que
ainda não ocorreu a citação do réu, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo
único, do Código de Processo Civil/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão do previsto no art. 22 da
Lei 8328/15. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Belém-PA, 23 de abril de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA
RODRIGUES Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0812597-44.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ALDO SOUSA DE LIMA
Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação: RÉU Nome:
BANCO DO ESTADO DO PARA S ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DA 11ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.PROCEDIMENTO ORDINÁRIO CÍVEL (7)0812597-
44.2018.8.14.0301AUTOR: ALDO SOUSA DE LIMANome: ALDO SOUSA DE LIMAEndereço: Avenida
Bugavile, 638, - até 815/816, Aeroporto Velho, SANTARéM - PA - CEP: 68030-570RÉU: BANCO DO
ESTADO DO PARA S ANome: BANCO DO ESTADO DO PARA S AEndereço: Avenida Presidente
Vargas, 251, - até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000 Sentença Vistos, etc., Embora o art.
12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a prolação de sentenças, o parágrafo
2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças terminativas estão excluídas da regra
prevista nocaputdo dispositivo, pelo que passo ao julgamento da presente demanda.Considerando-se que
a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito e que ainda não ocorreu a citação do réu,
homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo
Civil/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 485, VIII, do
Código de Processo Civil. Sem custas, em razão do previsto no art. 22 da Lei 8328/15. Transitada em
julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Belém-PA, 23 de abril de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES Juiz de Direito
da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém  
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Número do processo: 0812623-42.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: BRUNO ROCHA
BASTOS Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação:
RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁGABINETE DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
CÍVEL (7)0812623-42.2018.8.14.0301AUTOR: BRUNO ROCHA BASTOSNome: BRUNO ROCHA
BASTOSEndereço: Alameda Santa Maria, 32, BLOCO 18, APTO 101, Coqueiro, BELéM - PA - CEP:
66650-404RÉU: BANCO DO ESTADO DO PARA S ANome: BANCO DO ESTADO DO PARA S
AEndereço: Avenida Presidente Vargas, 251, - até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000
Sentença Vistos, etc., Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a
prolação de sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças
terminativas estão excluídas da regra prevista nocaputdo dispositivo, pelo que passo ao julgamento da
presente demanda.Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito e
que ainda não ocorreu a citação do réu, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200,
parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão do previsto no art.
22 da Lei 8328/15. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Belém-PA, 23 de abril de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY
PAIVA RODRIGUES Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0822820-56.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: BRUNO ROCHA
BASTOS Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação:
RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁGABINETE DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
CÍVEL (7)0822820-56.2018.8.14.0301AUTOR: BRUNO ROCHA BASTOSNome: BRUNO ROCHA
BASTOSEndereço: Alameda Santa Maria, 32, BLOCO 18, APTO 101, Coqueiro, BELéM - PA - CEP:
66650-404RÉU: BANCO DO ESTADO DO PARA S ANome: BANCO DO ESTADO DO PARA S
AEndereço: Avenida Presidente Vargas, 251, - até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000
Sentença Vistos, etc., Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a
prolação de sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças
terminativas estão excluídas da regra prevista nocaputdo dispositivo, pelo que passo ao julgamento da
presente demanda.Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito e
que ainda não ocorreu a citação do réu, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200,
parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão do previsto no art.
22 da Lei 8328/15. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Belém-PA, 23 de abril de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY
PAIVA RODRIGUES Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0833459-70.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: RAUL NILO BRAGA
JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: EDSON BENASSULY ARRUDAOAB: 11661/PA Participação:
RÉU Nome: F CUNHA - MESentençaConsiderando-se que a parte autora peticionou (id. 2816796)
pleiteando a desistência do feito e que a parte ré ainda não foi citada, homologo a desistência da ação
para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Julgo, em conseqüência,
extinto o processo,com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.Defiro os
benefícios da justiça gratuita.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades
legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Belém-PA, 15 de março de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY
PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito Titular da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0834424-77.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: RADMILA
PANTOJA CASTELLO Participação: ADVOGADO Nome: MARIA DAS GRACAS REGIS BRASILOAB:
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016176/PADESPACHOEMENDE a parte autora a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de
trazer aos autos:(i) uma declaração de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte,
expedida pelo ente previdenciário ao qual o falecido era vinculado;(ii) uma declaração de inexistência de
outros bens sujeitos a inventário, atestando que o ?de cujus? não deixou bens a inventariar além do saldo
bancário buscado neste processo, com assinatura reconhecida pelo notório público, declarando-se, ainda,
ciente de que na hipótese de falsidade, sujeitar-se-á às sanções previstas no Código Penal e as demais
cominações legais aplicáveis, nos termos do art. 4º, § 2º, do Decreto nº 85.845/81, tudo sob pena de
indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 321, parágrafo único, do NCPC.Após o cumprimento da
determinação acima contida:OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, a fim de que, no prazo de 15 (quinze)
dias, informe acerca da existência de qualquer saldo em favor do falecido, LUIZ CARLOS DA SILVA
CASTELLO (CPF nº 243.926.931-04), especialmente saldo na Conta Poupança nº 28692-8, Agência nº
3260 (Operação nº 013), anotando-se no expediente que a falta de tal informação causa prejuízo à
prestação jurisdicional, ferindo o princípio da duração razoável do processo, incorrendo o funcionário ou
servidor relapso nas sanções cabíveis.Intime-se.Defiro os benefícios da justiça gratuita.Belém, 15 de julho
de 2019. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial
de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0842492-84.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ANTONIO FELIX
MILHOMEM Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação:
RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Sentença Vistos, etc., Embora o art. 12 do novo CPC
determine a ordem cronológica de conclusão para a prolação de sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do
NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças terminativas estão excluídas da regra prevista
nocaputdo dispositivo, pelo que passo ao julgamento da presente demanda.Considerando-se que a parte
autora veio aos autos requerendo a desistência do feito e que ainda não ocorreu a citação do réu,
homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo
Civil/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 485, VIII, do
Código de Processo Civil. Sem custas, em razão do previsto no art. 22 da Lei 8328/15. Transitada em
julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Belém-PA, 20 de abril de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES Juiz de Direito
da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0824925-06.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: EVANDRO VIEIRA DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação: RÉU
Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE
DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.PROCEDIMENTO ORDINÁRIO CÍVEL
(7)0824925-06.2018.8.14.0301AUTOR: EVANDRO VIEIRA DA SILVANome: EVANDRO VIEIRA DA
SILVAEndereço: Passagem Senhor do Bonfim, 105, Icuí-Guajará, ANANINDEUA - PA - CEP: 67125-
455RÉU: BANCO DO ESTADO DO PARA S ANome: BANCO DO ESTADO DO PARA S AEndereço:
Avenida Presidente Vargas, 251, - até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000 Sentença Vistos,
etc., Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a prolação de
sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças terminativas
estão excluídas da regra prevista nocaputdo dispositivo, pelo que passo ao julgamento da presente
demanda.Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito e que
ainda não ocorreu a citação do réu, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo
único, do Código de Processo Civil/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão do previsto no art. 22 da
Lei 8328/15. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Belém-PA, 23 de abril de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA
RODRIGUES Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0819181-30.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ERCIO OLIVEIRA
CHAVES Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação:
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RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁGABINETE DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
CÍVEL (7)0819181-30.2018.8.14.0301AUTOR: ERCIO OLIVEIRA CHAVESNome: ERCIO OLIVEIRA
CHAVESEndereço: RUA S. SIMPLÍCIO, 634, CENTRO, IPIXUNA DO PARá - PA - CEP: 68637-000RÉU:
BANCO DO ESTADO DO PARA S ANome: BANCO DO ESTADO DO PARA S AEndereço: Avenida
Presidente Vargas, 251, - até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000 Sentença Vistos, etc.,
Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a prolação de
sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças terminativas
estão excluídas da regra prevista nocaputdo dispositivo, pelo que passo ao julgamento da presente
demanda.Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito e que
ainda não ocorreu a citação do réu, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo
único, do Código de Processo Civil/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão do previsto no art. 22 da
Lei 8328/15. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Belém-PA, 23 de abril de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA
RODRIGUES Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0812609-58.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: LUCIANO LOURENCO
CAVELLO NETO Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA
Participação: RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ASENTENÇA (sem resolução de mérito)
Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito (ID n. 4104004),
homologo o pedido de desistência para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo
Civil.Julgo, em consequência, extinto o processo,com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de
Processo Civil.Custas pelo autor, nos termos da Lei, que ficam suspensas por ser beneficiário da Justiça
Gratuita, utilizando-se por analogia o disposto no art. 98, §3o., do NCPC.Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se, observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Belém-PA, 19 de
março de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito da 11º Vara Cível e
Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0818059-79.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: DANIEL SOARES SILVA
Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação: RÉU Nome:
BANCO DO ESTADO DO PARA S ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DA 11ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.PROCEDIMENTO ORDINÁRIO CÍVEL (7)0818059-
79.2018.8.14.0301AUTOR: DANIEL SOARES SILVANome: DANIEL SOARES SILVAEndereço: Travessa
São Pedro, 72, São João do Outeiro (Outeiro), BELéM - PA - CEP: 66840-130RÉU: BANCO DO ESTADO
DO PARA S ANome: BANCO DO ESTADO DO PARA S AEndereço: Avenida Presidente Vargas, 251, -
até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000 Sentença Vistos, etc., Embora o art. 12 do novo
CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a prolação de sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do
NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças terminativas estão excluídas da regra prevista
nocaputdo dispositivo, pelo que passo ao julgamento da presente demanda.Considerando-se que a parte
autora veio aos autos requerendo a desistência do feito e que ainda não ocorreu a citação do réu,
homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo
Civil/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 485, VIII, do
Código de Processo Civil. Sem custas, em razão do previsto no art. 22 da Lei 8328/15. Transitada em
julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Belém-PA, 23 de abril de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES Juiz de Direito
da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0833630-27.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: JOSE RONALDO SILVA
DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO CARDOSO DA SILVAOAB: 25683/PA
Participação: RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ASentençaConsiderando-se que a parte
autora peticionou (id. 2828036) pleiteando a desistência do feito e que a parte ré ainda não foi citada,
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homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo
Civil.Julgo, em conseqüência, extinto o processo,com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de
Processo Civil.Defiro os benefícios da justiça gratuita.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se,
observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Belém-PA, 15 de março de 2018.
CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito Titular da 11ª Vara Cível e Empresarial da
Capital  

 
 
 
Número do processo: 0841553-07.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: EDUARDO OLIVEIRA
MATOS Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação: RÉU
Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ASENTENÇA (sem resolução de mérito) Considerando-se que
a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito (ID n. 4212359), homologo o pedido de
desistência para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Julgo, em
consequência, extinto o processo,com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Processo
Civil.Custas pelo autor, nos termos da Lei, que ficam suspensas por ser beneficiário da Justiça Gratuita,
utilizando-se por analogia o disposto no art. 98, §3o., do NCPC.Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se, observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Belém-PA, 19 de
março de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito da 11º Vara Cível e
Empresarial da Capital 

 
 
 
Número do processo: 0841863-13.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: JOSIVAN SOUZA DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação: RÉU
Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ASENTENÇA (sem resolução de mérito) Considerando-se que
a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito (ID n. 4211786), homologo o pedido de
desistência para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Julgo, em
consequência, extinto o processo,com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Processo
Civil.Custas pelo autor, nos termos da Lei, que ficam suspensas por ser beneficiário da Justiça Gratuita,
utilizando-se por analogia o disposto no art. 98, §3o., do NCPC.Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se, observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Belém-PA, 19 de
março de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito da 11º Vara Cível e
Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0818070-11.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: VANDONELSON HUILL
DE ALBUQUERQUE LARANJEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB:
006266/PA Participação: RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁGABINETE DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO CÍVEL (7)0818070-11.2018.8.14.0301AUTOR: VANDONELSON HUILL DE ALBUQUERQUE
LARANJEIRANome: VANDONELSON HUILL DE ALBUQUERQUE LARANJEIRAEndereço: Rua Enéas
Costa, 224, (Jd Nova Esperança), Quarenta Horas (Coqueiro), ANANINDEUA - PA - CEP: 67120-405RÉU:
BANCO DO ESTADO DO PARA S ANome: BANCO DO ESTADO DO PARA S AEndereço: Avenida
Presidente Vargas, 251, - até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000 Sentença Vistos, etc.,
Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a prolação de
sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças terminativas
estão excluídas da regra prevista nocaputdo dispositivo, pelo que passo ao julgamento da presente
demanda.Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito e que
ainda não ocorreu a citação do réu, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo
único, do Código de Processo Civil/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão do previsto no art. 22 da
Lei 8328/15. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Belém-PA, 23 de abril de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA
RODRIGUES Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém  
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Número do processo: 0835988-62.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: CONDOMINIO
EDIFICIO RIO SENA Participação: ADVOGADO Nome: ALMIR CONCEICAO CHAVES DE LEMOSOAB:
014902/PA Participação: EXECUTADO Nome: WALTER VILELASentençaConsiderando-se que a parte
autora peticionou (id. 3159891) pleiteando a desistência do feito e que a parte ré ainda não foi citada,
homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo
Civil.Julgo, em conseqüência, extinto o processo,com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de
Processo Civil.Defiro os benefícios da justiça gratuita.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se,
observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém-PA, 15 de março de 2018.
CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito Titular da 11ª Vara Cível e Empresarial da
Capital  

 
 
 
Número do processo: 0809318-16.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ALBERTO MELO
RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: DIEGO QUEIROZ GOMESOAB: 18555/PA Participação: RÉU
Nome: ITAU UNIBANCO S.A. R.h.Considerando que a competência para reconhecer eventual inexistência
de débito junto à Receita Federal cabe à Justiça Federal e não à Justiça Estadual, conforme postulado
pela parte autora, intime-se esta para que emende a inicial procedendo a exclusão de tal pleito, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, com base no art. 321, do NCPC.Ultrapassado tal lapso,
com ou sem manifestação, e devidamente certificado, conclusos.Belém, 12 de Julho de 2019. Cesar
PutyJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0845476-41.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ANTONIO ROSA DA
COSTA JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA
Participação: RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ASENTENÇA (sem resolução de mérito)
Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito (ID n. 4091317),
homologo o pedido de desistência para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo
Civil.Julgo, em consequência, extinto o processo,com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de
Processo Civil.Custas pelo autor, nos termos da Lei, que ficam suspensas por ser beneficiário da Justiça
Gratuita, utilizando-se por analogia o disposto no art. 98, §3o., do NCPC.Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se, observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Belém-PA, 19 de
março de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito da 11º Vara Cível e
Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0834711-40.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: RENAN DOS SANTOS
FREITAS Participação: ADVOGADO Nome: ROBERIO RODRIGUES DE CASTROOAB: 348669/SP
Participação: RÉU Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.R.H.Entendo que a parte autora
deve emendar a inicial, conforme abaixo se esclarece.Primeiramente, percebe-se que, durante a narrativa
dos fatos, a parte autora sustenta a existência de cobrança indevida ao argumento de que acapitalização
mensal não teria sido expressamente pactuada.Afirma, ainda, que a taxa de juros aplicada ao seu contrato
é superior à média do mercado, sem, contudo, indicar qual seria essa média.Neste sentido, observe-se
que o STF editou a SÚMULA 596, bem como a SÚMULA VINCULANTE nª 7 afirmou a legalidade na
cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano nos contratos bancários, sendo que,no RE
592.377 foi decidido o tema 33, dando REPERCUSSO GERAL sobre a constitucionalidade do art. 5º,
cabeça, da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, entendendo que a Lei de Usura não
se aplicaria às instituições financeiras, permitida a capitalização de juros pelas instituições bancárias.Por
sua vez o STJ editou a súmula 539 em sede de recursos repetitivos (tema 246), que estabelece: É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, bem como a súmula 541,
(tema 247), confirmou:??A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.??Por outro lado, o contrato
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juntado pela parte autora (ID n. 11258661 ? pg. 5) contém cláusula expressa informando os juros
pactuados (1,07% a.m. / 13,60% a.a.),permitindo assim a capitalização de juros, em conformidade com a
súmula 541, do STJ.Além disso, o STJ já firmou, também em sede de recursos repetitivos (REsp
1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), que ?a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade?, bem como que ?é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratóriosem situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.Desse modo, deve a parte
autora demonstrar cabalmente que a taxa de juros aplicada no contrato em apreço é abusiva. Essa
conclusão se extrai do voto da Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, no já citado REsp 1061530/RS que,
citando diversos precedentes que levaram à consolidação da orientação acima mencionada, detalhou o
assunto da seguinte forma: [...] A excepcionalidade pressupunha: (i) aplicação do CDC ao contrato e (ii)
taxa que comprovadamente discrepasse,de modo substancial, da média do mercado na praça do
empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (no mesmo sentido, vide REsp 420.111/RS,
Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003)....No
mesmo sentido, o Min. João Otávio de Noronha tem asseverado que ?a alteração da taxa de juros
pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado?
(AgRg no REsp 939.242/RS, Quarta Turma, DJe de 14.04.2008)....O Min. Fernando Gonçalves sustenta
que ?a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal da sua abusividade em
relação à taxa média de mercado? (AgRg no REsp 1.041.086/RS, Quarta Turma, DJe de 01.09.2008). [...]
Ademais, se o Autor pretende revisar o contrato e requerer anulação ou modificação de cláusulas
contratuais, como por exemplo tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro, cabe apontar
expressamente as cláusulas contratuais que afirma serem abusivas para fins de análise do juízo,
considerando estar o julgador impedido de conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, nos termos
da Súmula 381, do STJ.Por fim, embora tenha indicado quais pontos do contrato pretende que sejam
revisados, a parte autora não cumpriu satisfatoriamente à exigência contida no Art. 330, §2º, do NCPC,
que determina que o requerente deve quantificar expressamente o valor que entende incontroverso, vez
que não há parâmetro legal para atender o pedido de depósito de valor correspondente a 30% da parcela
contratada, realizado na inicial.Desta forma, tendo em vista que, segundo o art. 927 do CPC, é dever do
magistrado a sua observância e por outro lado cabe à parte zelar pelo princípio da boa-fé, INTIME-SE o
autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a petição inicial, de acordo
com art. 10 c/c o 321 do NCPC, para fins de apresentar fundamento que contenha distinção que afaste
o(s) precedente(s) e súmula(s) mencionados, ou que haja superação, trazendo argumento novo, que
nunca tenha sido apreciado conforme § 4º do art. 927 do mesmo código, a seguir: ??§ 4o A modificação
de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos
repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios
da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.??Neste ponto, deverá o autor quando da
manifestação expor com RATIO DECIDENDI de julgados que afastem ou superem as súmulas e
precedentes citados, os quais porventura vier a instruir, não se limitando à simples exposição.No mesmo
prazo, deverá trazer aos autos os esclarecimentos necessários para prosseguimento do feito, inclusive
com a indicação do valor que entende incontroverso, sob pena de indeferimento da inicial.Defiro os
benefícios da Justiça Gratuita.Belém (Pa), 15/07/2019.CESARAUGUSTOPUTYPAIVA RODRIGUESJuiz
de Direito da 11ª. Vara Cível e Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0842449-50.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: RAYCIVAN MOTA DE
CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação:
RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ASENTENÇA (sem resolução de mérito) Considerando-se
que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito (ID n. 4211689), homologo o pedido
de desistência para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Julgo, em
consequência, extinto o processo,com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Processo
Civil.Custas pelo autor, nos termos da Lei, que ficam suspensas por ser beneficiário da Justiça Gratuita,
utilizando-se por analogia o disposto no art. 98, §3o., do NCPC.Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se, observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Belém-PA, 19 de
março de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito da 11º Vara Cível e
Empresarial da Capital  
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Número do processo: 0840190-82.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: CARLOS ALBERTO
BARROS DE ALMEIDA JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB:
006266/PA Participação: RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ASENTENÇA (sem resolução de
mérito) Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito (ID n.
4115033), homologo o pedido de desistência para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de
Processo Civil. Julgo, em consequência, extinto o processo,com fundamento no art. 485, VIII, do Novo
Código de Processo Civil.Custas pelo autor, nos termos da Lei, que ficam suspensas por ser beneficiário
da Justiça Gratuita, utilizando-se por analogia o disposto no art. 98, §3o., do NCPC. Certificado o trânsito
em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém-
PA, 19 de março de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUESJuiz de Direito da 11º Vara Cível
e Empresarial da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0822831-85.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: MARCELO DOMINGOS
DE FIGUEIREDO Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA
Participação: RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁGABINETE DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
CÍVEL (7)0822831-85.2018.8.14.0301AUTOR: MARCELO DOMINGOS DE FIGUEIREDONome:
MARCELO DOMINGOS DE FIGUEIREDOEndereço: Estrada do Tapanã, 440, BL 23,103, - do km 2,301
ao fim, Tapanã (Icoaraci), BELéM - PA - CEP: 66825-010RÉU: BANCO DO ESTADO DO PARA S ANome:
BANCO DO ESTADO DO PARA S AEndereço: Avenida Presidente Vargas, 251, - até 379/380, Campina,
BELéM - PA - CEP: 66010-000 Sentença Vistos, etc., Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem
cronológica de conclusão para a prolação de sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta
regra e dispõe que as sentenças terminativas estão excluídas da regra prevista nocaputdo dispositivo, pelo
que passo ao julgamento da presente demanda.Considerando-se que a parte autora veio aos autos
requerendo a desistência do feito e que ainda não ocorreu a citação do réu, homologo a desistência da
ação para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem
custas, em razão do previsto no art. 22 da Lei 8328/15. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com
as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Belém-PA, 23 de abril de
2018. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de
Belém  

 
 
 
Número do processo: 0822178-83.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ANA LUCIA FERREIRA
ALMEIDA Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO NETOOAB: 006266/PA Participação:
RÉU Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S ATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁGABINETE DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
CÍVEL (7)0822178-83.2018.8.14.0301AUTOR: ANA LUCIA FERREIRA ALMEIDANome: ANA LUCIA
FERREIRA ALMEIDAEndereço: RUA NOVA ESPERANÇA, S/N, NOVA JERUSALÉM, JURUTI - PA -
CEP: 68170-000RÉU: BANCO DO ESTADO DO PARA S ANome: BANCO DO ESTADO DO PARA S
AEndereço: Avenida Presidente Vargas, 251, - até 379/380, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000
Sentença Vistos, etc., Embora o art. 12 do novo CPC determine a ordem cronológica de conclusão para a
prolação de sentenças, o parágrafo 2º, I e IV do NCPC excepciona esta regra e dispõe que as sentenças
terminativas estão excluídas da regra prevista nocaputdo dispositivo, pelo que passo ao julgamento da
presente demanda.Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito e
que ainda não ocorreu a citação do réu, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200,
parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão do previsto no art.
22 da Lei 8328/15. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Belém-PA, 23 de abril de 2018. CESAR AUGUSTO PUTY
PAIVA RODRIGUES Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém  
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
- VARA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PROCESSO: 00007337820018140301
PROCESSO ANTIGO: 200110007113 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTIANO
ARANTES E SILVA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019 ADVOGADO:DANIEL
FERNANDES DA SILVA ADVOGADO:PEDRO PAULO CHERMONT JUNIOR AUTOR:ESC. CENTRAL
DE ARREC. DE DIST. - ECAD Representante(s): OAB 13992 - FELIPE JACOB CHAVES (ADVOGADO)
OAB 18949 - KELY VILHENA DIB TAXI (ADVOGADO) REU:ISSAC BENTES DE SOUZA. Cls. À
secretaria para que cumpra os comandos contidos a partir do item 5 da decisão de fl. 91. Cumpra-se.
Belém, 12 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVA Juiz de Direito - 13ª Vara Cível GP
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 0 5 3 4 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTIANO ARANTES E SILVA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ELIONAI GOMES DE ALMEIDA SOBRINHO
Representante(s): OAB 13358 - MICHELLE GODINHO BARBOSA (ADVOGADO) REQUERIDO:INPAR
PROJETO IMOBILIARIO SPE LTDA Representante(s): OAB 14908 - CARLOS ALBERTO CAMARA DE
SOUZA JUNIOR (ADVOGADO) OAB 14618 - LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA
(ADVOGADO) REQUERIDO:VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA Representante(s): OAB
14908 - CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO) OAB 14618 - LENON
WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA (ADVOGADO) REQUERIDO:CHAO & TETO
CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A. Cls. Cumpra os comandos contidos nos autos de n° 0012184-
69.2015.08.14.03.01. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVA Juiz de
Direito - 13ª Vara Cível GP PROCESSO: 00009144820158140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTIANO ARANTES E SILVA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:SEBASTIANA LISBOA DAS CHAGAS Representante(s):
OAB 17292 - DANIELLE DOS SANTOS SANTANA MAIA (ADVOGADO) REU:BANCO DO ESTADO DO
PARA SA BANPARA Representante(s): OAB 17337 - THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA (ADVOGADO) .
Cls. 1. Considerando que o processo de n° 0036637-31.2015.8.14.0301, que está apenso a este,
encontra-se devidamente sentenciado, determino que seja desapensado dos presentes autos. 2.
Determinado que seja acostada aos autos cópia da sentença do processo supramencionado. 3. À
secretaria para que certifique o cumprimento ou eventual descumprimento do dos comandos. Cumpra-se.
Belém, 12 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVA Juiz de Direito - 13ª Vara Cível GP
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 5 5 5 0 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTIANO ARANTES E SILVA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA E OFICIAIS DE
JUSTICA AVALIADORES DO PARA SINDOJUS Representante(s): OAB 18938 - EUGEN BARBOSA
ERICHSEN (ADVOGADO) OAB 18913 - BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA (ADVOGADO) OAB
23221 - MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO) REU:GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA Representante(s): OAB 146221 - PAULO MARCOS
RODRIGUES BRANCHER (ADVOGADO) OAB 19352 - BRUNO BEZERRA DE SOUZA (ADVOGADO)
REU:GLOBO COM REU:CBN FOZ DO IGUACU Representante(s): OAB 60896 - RODRIGO LUCIANO
PIROBANO (ADVOGADO) . Cls... Do saneamento do feito. 1. Cumpra os comandos contidos nos autos de
n° 0075062-93.2016.8.14.0301 e n° 0075065-78.2016.8.14.0301, após, no prazo de 10 dias, especifiquem,
de forma objetiva, precisa e fundamentada, as provas que ainda pretendem produzir, a fim de que este
juízo examine sua validade. 2. Do julgamento antecipado da lide. 2.1. NÃO havendo requerimento no
tocante à produção de provas, determino o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do
CPC/2015. 2.2 Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para
julgamento. 2.2. HAVENDO requerimento com vistas à produção de provas, CERTIFIQUE-SE, devendo: i)
cumpridos os itens contidos na presente decisão, inclusive os comandos judiciais eventualmente já
proferidos nesses autos, expeça-se certidão de cumprimento ou de eventual não cumprimento com a
devida justificação, após, voltem-me os autos conclusos para saneamento; e ii) instrução para a secretaria
para a tramitação externa no sistema LIBRA: a) para cumprimento do tópico 2.2., a secretaria deste juízo
deverá encaminhar os autos para a pasta Conclusos ao Magistrado; b) devendo ainda inserir no campo
Observação, o seguinte teor: Minutar ato de Decisão. Analisar pedido de produção de provas. 2.3. Os
autos deverão permanecer em secretaria até o cumprimento integral dos comandos contidos nesta
decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 09 de julho de 2019.
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CRISTIANO ARANTES E SILVA Ju iz  de Di re i to  -  13ª  Vara Cíve l  GP PROCESSO:
00058878020148140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANGELINA MOURA DA ROCHA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:JOSE DE SOUZA
LIMA Representante(s): OAB 2291 - TADEU FERREIRA MONTEIRO (ADVOGADO) REU:PARAGAS
DISTRIBUIDORA LTDA Representante(s): OAB 12268 - CASSIO CHAVES CUNHA (ADVOGADO) OAB
15410-A - CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO) OAB 20666-A - GUSTAVO
GONÇALVES GOMES (ADVOGADO) . CERTIDÃO CERTIFICO, em virtude das atribuições a mim
conferidas por lei, que tramita neste Juízo os presentes autos e uma vez interposta apelação encaminho
os autos a Central de Digitalização do 1º Grau, para migração ao PJe e consequente tramitação ao
Tribunal em grau de recurso. Certifico, ainda a conformidade da conferência dos itens obrigatórios,
conforme abaixo descriminados: I - Das ações destinadas ao Processo: 1.01 Processos com prioridade
legal: ( ) Sim ( X ) Não 1.02 Sigilo processual: ( ) Sim ( X ) Não 1.03 Folhas e numeração cronológica: ( X )
Sim ( ) Não 1.04 Retirada de petições e documentos repetidos: ( ) Sim ( X ) Não 1.05 Mídia digital no
processo lacrada: ( ) Sim ( X ) Não 1.06 Desapensamento e arquivamento de processos apensos
sentenciados: ( ) Sim ( X ) Não 1.07 Conflito de competência, peças obrigatórias: decisão de declínio de
competência do juízo suscitado; decisão do juízo que suscita o conflito; petição inicial; eventual petição
das partes ou manifestação do MP que alegue a incompetência do juízo: ( ) Sim ( X ) Não 1.08 Processo
apenso com numeração e cadastro no Libra distinta do principal: ( ) Sim ( X ) Não II - Das Ações
destinadas ao sistema Libra: 2.01 Ativar as partes em processos antigos: ( ) Sim ( ) Não 2.02 Regularizar a
participação no sistema Libra (CPF/CNPJ e Endereço com CEP) Provimento Conj. 005/2010: Polo ativo e
Polo passivo ( X ) Preposto ( ) Terceiros Interessados ( ) Representantes legais ( ) Advogados ( X ) 2.03
Selecionar o segredo de justiça/ sigilo processual e prioridades processuais, quando for o caso: ( ) Sim ( X
) Não 2.04 Verificar se o processo está na situação de ARQUIVADOS. Em caso positivo, desmarcar essa
situação no sistema, para possibilitar a migração ao PJE:( ) Sim ( X ) Não 2.05 Registrar na tramitação
externa à Central de Digitalização: a) número de volumes nº 00 b) folhas nº 02/155 anexos/apensos. nº 00
2.06 Arquivar duplicidade de documento ativo por não conter a sentença: ( ) Sim ( X ) Não Certidão
juntada no processo e cadastrada no LIBRA, é o que me cumpre certificar, à vista dos mencionados autos,
aos quais me reporto e dou fé. Belém, 15 de julho de 2019. Eu ____________________(Angelina Moura
da Rocha), Analista Judiciário de Secretaria da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a digitei e a
s u b s c r e v i .  P R O C E S S O :  0 0 0 7 3 6 9 6 3 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTIANO ARANTES E SILVA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:WAGNER ALBUQUERQUE OLIVEIRA Representante(s):
OAB 15825 - CLAUDIA HOLANDA ALVES (ADVOGADO) OAB 16741 - KARLA CATARINA DAS
MERCES PEREIRA (ADVOGADO) REU:META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Representante(s): OAB 13730 - DANIEL PANTOJA RAMALHO (ADVOGADO) OAB 14373 - JULIANA
SANTA BRIGIDA BITTENCOURT (ADVOGADO) REU:CKOM ENGENHARIA LTDA Representante(s):
OAB 13730 - DANIEL PANTOJA RAMALHO (ADVOGADO) OAB 14373 - JULIANA SANTA BRIGIDA
BITTENCOURT (ADVOGADO) . Cls. 1. Considerando que o processo de n° 0032503-94.2014.8.14.0301,
que está apenso a este, encontra-se devidamente sentenciado, determino que seja desapensado dos
presentes autos. 2. Determinado que seja acostada aos autos cópia da sentença do processo
supramencionado. 3. À secretaria para que certifique o cumprimento ou eventual descumprimento do dos
comandos. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVA Juiz de Direito - 13ª
V a r a  C í v e l  G P  P R O C E S S O :  0 0 0 8 8 5 7 1 9 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTIANO ARANTES E SILVA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:FABRICIA BARBOSA QUEIROZ Representante(s): OAB
20964 - FRANCINELE SOUZA MONTEIRO (ADVOGADO) REU:KIANYA GRANHEN IMBIRIBA
Representante(s): OAB 5041 - FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA (ADVOGADO) . Cls. 1. Considerando
que o processo de n° 0067019-07.2015.8.14.0301, que está apenso a este, encontra-se devidamente
sentenciado, determino que seja desapensado dos presentes autos. 2. Determinado que seja acostada
aos autos cópia da sentença do processo supramencionado. 3. À secretaria para que certifique o
cumprimento ou eventual descumprimento do dos comandos. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019.
CRISTIANO ARANTES E SILVA Ju iz  de Di re i to  -  13ª  Vara Cíve l  GP PROCESSO:
00121846920158140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CRISTIANO ARANTES E SILVA Ação: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou em:
15/07/2019 IMPUGNADO:ELIONAI GOMES DE ALMEIDA SOBRINHO Representante(s): OAB 13358 -
MICHELLE GODINHO BARBOSA (ADVOGADO) IMPUGNANTE:CONSTRUTORA INPAR PROJETO
IMOBILIARIO SPE LTDA Representante(s): OAB 16286 - ELIELTON JOSE ROCHA SOUSA
(ADVOGADO) OAB 228213 - THIAGO MAFHUZ VEZZI (ADVOGADO) . Cls. 1. Intime-se o impugnado
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para no prazo de 10 dias apresentar, nos autos, documentos que evidenciem fazer jus ao benefício da
justiça gratuita. 2. À secretaria para que certifique o cumprimento ou eventual descumprimento do item 1.
Intime-se. Cumpra-se. Belém, 11 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVA Juiz de Direito - 13ª
V a r a  C í v e l  P R O C E S S O :  0 0 1 7 5 4 4 5 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANGELINA MOURA DA ROCHA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:MESSIAS DA SILVA CASTRO Representante(s): OAB
18004 - HAROLDO SOARES DA COSTA (ADVOGADO) OAB 15650 - KENIA SOARES DA COSTA
(ADVOGADO) REU:BANCO PANAMERICANO SA Representante(s): OAB 221386 - HENRIQUE JOSE
PARADA SIMAO (ADVOGADO) OAB 84314 - JOSE MARTINS (ADVOGADO) . CERTIDÃO CERTIFICO,
em virtude das atribuições a mim conferidas por lei, que tramita neste Juízo os presentes autos e uma vez
interposta apelação encaminho os autos a Central de Digitalização do 1º Grau, para migração ao PJe e
consequente tramitação ao Tribunal em grau de recurso. Certifico, ainda a conformidade da conferência
dos itens obrigatórios, conforme abaixo descriminados: I - Das ações destinadas ao Processo: 1.01
Processos com prioridade legal: ( ) Sim ( X ) Não 1.02 Sigilo processual: ( ) Sim ( X ) Não 1.03 Folhas e
numeração cronológica: ( X ) Sim ( ) Não 1.04 Retirada de petições e documentos repetidos: ( ) Sim ( X )
Não 1.05 Mídia digital no processo lacrada: ( ) Sim ( X ) Não 1.06 Desapensamento e arquivamento de
processos apensos sentenciados: ( ) Sim ( X ) Não 1.07 Conflito de competência, peças obrigatórias:
decisão de declínio de competência do juízo suscitado; decisão do juízo que suscita o conflito; petição
inicial; eventual petição das partes ou manifestação do MP que alegue a incompetência do juízo: ( ) Sim (
X ) Não 1.08 Processo apenso com numeração e cadastro no Libra distinta do principal: ( ) Sim ( X ) Não II
- Das Ações destinadas ao sistema Libra: 2.01 Ativar as partes em processos antigos: ( ) Sim ( ) Não 2.02
Regularizar a participação no sistema Libra (CPF/CNPJ e Endereço com CEP) Provimento Conj.
005/2010: Polo ativo e Polo passivo ( X ) Preposto ( ) Terceiros Interessados ( ) Representantes legais ( )
Advogados ( X ) 2.03 Selecionar o segredo de justiça/ sigilo processual e prioridades processuais, quando
for o caso: ( ) Sim ( X ) Não 2.04 Verificar se o processo está na situação de ARQUIVADOS. Em caso
positivo, desmarcar essa situação no sistema, para possibilitar a migração ao PJE:( ) Sim ( X ) Não 2.05
Registrar na tramitação externa à Central de Digitalização: a) número de volumes nº 00 b) folhas nº 02/112
c) anexos/apensos. nº 00 2.06 Arquivar duplicidade de documento ativo por não conter a sentença: ( ) Sim
( X ) Não Certidão juntada no processo e cadastrada no LIBRA, é o que me cumpre certificar, à vista dos
mencionados autos, aos quais me reporto e dou fé. Belém, 15 de julho de 2019. Eu
____________________(Angelina Moura da Rocha), Analista Judiciário de Secretaria da 13ª Vara Cível e
Empresarial da Capital, a digitei e a subscrevi. PROCESSO: 00204591620118140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANGELINA MOURA DA ROCHA
Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:EDUARDO TAVARES Representante(s): OAB 8292
- EDGARD MARIO DE MEDEIROS JUNIOR (ADVOGADO) REU:CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
Representante(s): OAB 14782 - JOSE MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO (ADVOGADO) OAB 14074 -
IARA FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 17510 - MADSON ANTONIO BRANDAO DA COSTA
JUNIOR (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZO
DA 13ª VARA CÍVEL DA CAPITAL CERTIDÃO Certifico, para os devidos fins, que a sentença transitou
livremente em julgado. O referido é verdade e dou fé.*** Belém, 15 de julho de 2019 Angelina Moura da
Rocha Analista Judiciário PROCESSO: 00223523620108140301 PROCESSO ANTIGO: 201010334542
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANGELINA MOURA DA ROCHA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REU:SILVIO ROBERTO AZEVEDO PAES Representante(s): OAB
15725 - FABIO REGATEIRO DA SILVA (ADVOGADO) AUTOR:MARIA LUIZA DE QUEIROZ CARDOSO
Representante(s): OAB 977 - ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BTDE CASTRO (ADVOGADO) OAB
12098 - CAMILA TSCHA ARRAIS (ADVOGADO) IONE ARRAIS OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 15234 -
SIMONE HATHERLY ARRAIS DE CASTRO FERREIRA (ADVOGADO) OAB 5555 - FERNANDO
AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ 13ª VARA CIVIL DA CAPITAL PRAÇA FELIPE PATRONI S/Nº, 2º ANDAR, CIDADE
VELHA, CEP 66015-260 ATO ORDINATÓRIO Em conformidade com as diretrizes instituídas pela Portaria
nº 02/2009-GAB/JUIZ, de 12 de março de 2009, pratiquei o seguinte ato ordinatório: Fica(m) intimada(s)
a(s) parte(s) apelada(s) a se manifestar(em) em contrarrazões, no prazo legal. Belém, 15 de julho de 2019.
Angelina Moura da Rocha Analista Judiciário PROCESSO: 00252805920128140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANGELINA MOURA DA ROCHA
Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:ALESSANDRO CRISTIANO DA COSTA RIBEIRO
Representante(s): OAB 14599 - ALESSANDRO CRISTIANO DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO)
REU:BANCO PANAMERICANO SA Representante(s): OAB 13846-A - CRISTIANE BELINATI GARCIA
LOPES (ADVOGADO) . CERTIDÃO CERTIFICO, em virtude das atribuições a mim conferidas por lei, que
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tramita neste Juízo os presentes autos e uma vez interposta apelação encaminho os autos a Central de
Digitalização do 1º Grau, para migração ao PJe e consequente tramitação ao Tribunal em grau de recurso.
Certifico, ainda a conformidade da conferência dos itens obrigatórios, conforme abaixo descriminados: I -
Das ações destinadas ao Processo: 1.01 Processos com prioridade legal: ( ) Sim ( X ) Não 1.02 Sigilo
processual: ( ) Sim ( X ) Não 1.03 Folhas e numeração cronológica: ( X ) Sim ( ) Não 1.04 Retirada de
petições e documentos repetidos: ( ) Sim ( X ) Não 1.05 Mídia digital no processo lacrada: ( ) Sim ( X ) Não
1.06 Desapensamento e arquivamento de processos apensos sentenciados: ( ) Sim ( X ) Não 1.07 Conflito
de competência, peças obrigatórias: decisão de declínio de competência do juízo suscitado; decisão do
juízo que suscita o conflito; petição inicial; eventual petição das partes ou manifestação do MP que alegue
a incompetência do juízo: ( ) Sim ( X ) Não 1.08 Processo apenso com numeração e cadastro no Libra
distinta do principal: ( ) Sim ( X ) Não II - Das Ações destinadas ao sistema Libra: 2.01 Ativar as partes em
processos antigos: ( ) Sim ( ) Não 2.02 Regularizar a participação no sistema Libra (CPF/CNPJ e Endereço
com CEP) Provimento Conj. 005/2010: Polo ativo e Polo passivo ( X ) Preposto ( ) Terceiros Interessados (
) Representantes legais ( ) Advogados ( X ) 2.03 Selecionar o segredo de justiça/ sigilo processual e
prioridades processuais, quando for o caso: ( ) Sim ( X ) Não 2.04 Verificar se o processo está na situação
de ARQUIVADOS. Em caso positivo, desmarcar essa situação no sistema, para possibilitar a migração ao
PJE:( ) Sim ( X ) Não 2.05 Registrar na tramitação externa à Central de Digitalização: a) número de
volumes nº 00 b) folhas nº 02/163 anexos/apensos. nº 00 2.06 Arquivar duplicidade de documento ativo
por não conter a sentença: ( ) Sim ( X ) Não Certidão juntada no processo e cadastrada no LIBRA, é o que
me cumpre certificar, à vista dos mencionados autos, aos quais me reporto e dou fé. Belém, 15 de julho de
2019. Eu ____________________(Angelina Moura da Rocha), Analista Judiciário de Secretaria da 13ª
Vara Cível e Empresarial da Capital, a digitei e a subscrevi. PROCESSO: 00360438520138140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANGELINA MOURA DA
ROCHA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:ROSILDO MORAES TORRES FILHO
Representante(s): OAB 18004 - HAROLDO SOARES DA COSTA (ADVOGADO) OAB 15650 - KENIA
SOARES DA COSTA (ADVOGADO) REU:BANCO ITAUCARD Representante(s): OAB 20638-A -
ANTONIO BRAZ DA SILVA (ADVOGADO) . CERTIDÃO CERTIFICO, em virtude das atribuições a mim
conferidas por lei, que tramita neste Juízo os presentes autos e uma vez interposta apelação encaminho
os autos a Central de Digitalização do 1º Grau, para migração ao PJe e consequente tramitação ao
Tribunal em grau de recurso. Certifico, ainda a conformidade da conferência dos itens obrigatórios,
conforme abaixo descriminados: I - Das ações destinadas ao Processo: 1.01 Processos com prioridade
legal: ( ) Sim ( X ) Não 1.02 Sigilo processual: ( ) Sim ( X ) Não 1.03 Folhas e numeração cronológica: ( X )
Sim ( ) Não 1.04 Retirada de petições e documentos repetidos: ( ) Sim ( X ) Não 1.05 Mídia digital no
processo lacrada: ( ) Sim ( X ) Não 1.06 Desapensamento e arquivamento de processos apensos
sentenciados: ( ) Sim ( X ) Não 1.07 Conflito de competência, peças obrigatórias: decisão de declínio de
competência do juízo suscitado; decisão do juízo que suscita o conflito; petição inicial; eventual petição
das partes ou manifestação do MP que alegue a incompetência do juízo: ( ) Sim ( X ) Não 1.08 Processo
apenso com numeração e cadastro no Libra distinta do principal: ( ) Sim ( X ) Não II - Das Ações
destinadas ao sistema Libra: 2.01 Ativar as partes em processos antigos: ( ) Sim ( ) Não 2.02 Regularizar a
participação no sistema Libra (CPF/CNPJ e Endereço com CEP) Provimento Conj. 005/2010: Polo ativo e
Polo passivo ( X ) Preposto ( ) Terceiros Interessados ( ) Representantes legais ( ) Advogados ( X ) 2.03
Selecionar o segredo de justiça/ sigilo processual e prioridades processuais, quando for o caso: ( ) Sim ( X
) Não 2.04 Verificar se o processo está na situação de ARQUIVADOS. Em caso positivo, desmarcar essa
situação no sistema, para possibilitar a migração ao PJE:( ) Sim ( X ) Não 2.05 Registrar na tramitação
externa à Central de Digitalização: a) número de volumes nº 00 b) folhas nº 02/126 anexos/apensos. nº 00
2.06 Arquivar duplicidade de documento ativo por não conter a sentença: ( ) Sim ( X ) Não Certidão
juntada no processo e cadastrada no LIBRA, é o que me cumpre certificar, à vista dos mencionados autos,
aos quais me reporto e dou fé. Belém, 15 de julho de 2019. Eu ____________________(Angelina Moura
da Rocha), Analista Judiciário de Secretaria da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a digitei e a
s u b s c r e v i .  P R O C E S S O :  0 0 3 6 0 4 3 8 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANGELINA MOURA DA ROCHA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:ROSILDO MORAES TORRES FILHO Representante(s):
OAB 18004 - HAROLDO SOARES DA COSTA (ADVOGADO) OAB 15650 - KENIA SOARES DA COSTA
(ADVOGADO) REU:BANCO ITAUCARD Representante(s): OAB 20638-A - ANTONIO BRAZ DA SILVA
(ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 13ª VARA CIVIL
DA CAPITAL PRAÇA FELIPE PATRONI S/Nº, 2º ANDAR, CIDADE VELHA, CEP 66015-260 CERTIDÃO
CERTIFICO pelas atribuições que me são conferidas por lei, que até a presente data, não houve
apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação nos presentes autos. Belém, 15 de julho de 2019
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ANGELINA MOURA DA ROCHA Analista Judiciário PROCESSO: 00447873520148140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTIANO ARANTES E SILVA
Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOSEPH ANDREW DENNIS
Representante(s): OAB 921 - ADEMAR KATO (ADVOGADO) OAB 7862 - HERCULES DA ROCHA
PAIXAO (ADVOGADO) REQUERIDO:META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Representante(s): OAB 13730 - DANIEL PANTOJA RAMALHO (ADVOGADO) OAB 14373 - JULIANA
SANTA BRIGIDA BITTENCOURT (ADVOGADO) REQUERIDO:CKON ENGENHARIA LTDA
Representante(s): OAB 13730 - DANIEL PANTOJA RAMALHO (ADVOGADO) OAB 14373 - JULIANA
SANTA BRIGIDA BITTENCOURT (ADVOGADO) . Cls. 1. Considerando que o processo de n° 0011230-
23.2015.8.14.0301, que está apenso a este, encontra-se devidamente sentenciado, determino que seja
desapensado dos presentes autos. 2. Determinado que seja acostada aos autos cópia da sentença do
processo supramencionado. 3. À secretaria para que certifique o cumprimento ou eventual
descumprimento do dos comandos. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E
SILVA Juiz de Direito - 13ª Vara Cível GP PROCESSO: 00500654620168140301 PROCESSO ANTIGO: --
-- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANGELINA MOURA DA ROCHA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:MARIA FRANCINETE BARBOSA COSTA
Representante(s): OAB 10757 - VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO (ADVOGADO)
REU:UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Representante(s): OAB 11270 - DIOGO
DE AZEVEDO TRINDADE (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ 13ª VARA CIVIL DA CAPITAL PRAÇA FELIPE PATRONI S/Nº, 2º ANDAR, CIDADE VELHA,
CEP 66015-260 CERTIDÃO CERTIFICO pelas atribuições que me são conferidas por lei, que até a
presente data, não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação nos presentes autos.
Belém, 15 de julho de 2019 ANGELINA MOURA DA ROCHA Analista Judiciário PROCESSO:
00500654620168140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANGELINA MOURA DA ROCHA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:MARIA
FRANCINETE BARBOSA COSTA Representante(s): OAB 10757 - VERENA GRACE FERREIRA
CORREA DE MELO (ADVOGADO) REU:UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Representante(s): OAB 11270 - DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (ADVOGADO) . CERTIDÃO
CERTIFICO, em virtude das atribuições a mim conferidas por lei, que tramita neste Juízo os presentes
autos e uma vez interposta apelação encaminho os autos a Central de Digitalização do 1º Grau, para
migração ao PJe e consequente tramitação ao Tribunal em grau de recurso. Certifico, ainda a
conformidade da conferência dos itens obrigatórios, conforme abaixo descriminados: I - Das ações
destinadas ao Processo: 1.01 Processos com prioridade legal: ( ) Sim ( X ) Não 1.02 Sigilo processual: ( )
Sim ( X ) Não 1.03 Folhas e numeração cronológica: ( X ) Sim ( ) Não 1.04 Retirada de petições e
documentos repetidos: ( ) Sim ( X ) Não 1.05 Mídia digital no processo lacrada: ( ) Sim ( X ) Não 1.06
Desapensamento e arquivamento de processos apensos sentenciados: ( ) Sim ( X ) Não 1.07 Conflito de
competência, peças obrigatórias: decisão de declínio de competência do juízo suscitado; decisão do juízo
que suscita o conflito; petição inicial; eventual petição das partes ou manifestação do MP que alegue a
incompetência do juízo: ( ) Sim ( X ) Não 1.08 Processo apenso com numeração e cadastro no Libra
distinta do principal: ( ) Sim ( X ) Não II - Das Ações destinadas ao sistema Libra: 2.01 Ativar as partes em
processos antigos: ( ) Sim ( ) Não 2.02 Regularizar a participação no sistema Libra (CPF/CNPJ e Endereço
com CEP) Provimento Conj. 005/2010: Polo ativo e Polo passivo ( X ) Preposto ( ) Terceiros Interessados (
) Representantes legais ( ) Advogados ( X ) 2.03 Selecionar o segredo de justiça/ sigilo processual e
prioridades processuais, quando for o caso: ( ) Sim ( X ) Não 2.04 Verificar se o processo está na situação
de ARQUIVADOS. Em caso positivo, desmarcar essa situação no sistema, para possibilitar a migração ao
PJE:( ) Sim ( X ) Não 2.05 Registrar na tramitação externa à Central de Digitalização: a) número de
volumes nº 00 b) folhas nº 02/264 anexos/apensos. nº 00 2.06 Arquivar duplicidade de documento ativo
por não conter a sentença: ( ) Sim ( X ) Não Certidão juntada no processo e cadastrada no LIBRA, é o que
me cumpre certificar, à vista dos mencionados autos, aos quais me reporto e dou fé. Belém, 15 de julho de
2019. Eu ____________________(Angelina Moura da Rocha), Analista Judiciário de Secretaria da 13ª
Vara Cível e Empresarial da Capital, a digitei e a subscrevi. PROCESSO: 00591688220138140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANGELINA MOURA DA
ROCHA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:JOSE MARIA DA SILVA BARROS
Representante(s): OAB 7891 - CARLOS ALBERTO SILVA MEGUY (ADVOGADO) REU:NET SERVICOS
DE COMUNICACOES SA Representante(s): OAB 16538-A - RAFAEL GONCALVES ROCHA
(ADVOGADO) REQUERIDO:CLARO S/A Representante(s): OAB 41486 - RAFAEL GONCALVES ROCHA
(ADVOGADO) . CERTIDÃO CERTIFICO, em virtude das atribuições a mim conferidas por lei, que tramita
neste Juízo os presentes autos e uma vez interposta apelação encaminho os autos a Central de
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Digitalização do 1º Grau, para migração ao PJe e consequente tramitação ao Tribunal em grau de recurso.
Certifico, ainda a conformidade da conferência dos itens obrigatórios, conforme abaixo descriminados: I -
Das ações destinadas ao Processo: 1.01 Processos com prioridade legal: ( ) Sim ( X ) Não 1.02 Sigilo
processual: ( ) Sim ( X ) Não 1.03 Folhas e numeração cronológica: ( X ) Sim ( ) Não 1.04 Retirada de
petições e documentos repetidos: ( ) Sim ( X ) Não 1.05 Mídia digital no processo lacrada: ( ) Sim ( X ) Não
1.06 Desapensamento e arquivamento de processos apensos sentenciados: ( ) Sim ( X ) Não 1.07 Conflito
de competência, peças obrigatórias: decisão de declínio de competência do juízo suscitado; decisão do
juízo que suscita o conflito; petição inicial; eventual petição das partes ou manifestação do MP que alegue
a incompetência do juízo: ( ) Sim ( X ) Não 1.08 Processo apenso com numeração e cadastro no Libra
distinta do principal: ( ) Sim ( X ) Não II - Das Ações destinadas ao sistema Libra: 2.01 Ativar as partes em
processos antigos: ( ) Sim ( ) Não 2.02 Regularizar a participação no sistema Libra (CPF/CNPJ e Endereço
com CEP) Provimento Conj. 005/2010: Polo ativo e Polo passivo ( X ) Preposto ( ) Terceiros Interessados (
) Representantes legais ( ) Advogados ( X ) 2.03 Selecionar o segredo de justiça/ sigilo processual e
prioridades processuais, quando for o caso: ( ) Sim ( X ) Não 2.04 Verificar se o processo está na situação
de ARQUIVADOS. Em caso positivo, desmarcar essa situação no sistema, para possibilitar a migração ao
PJE:( ) Sim ( X ) Não 2.05 Registrar na tramitação externa à Central de Digitalização: a) número de
volumes nº 00 b) folhas nº 02/240 anexos/apensos. nº 00 2.06 Arquivar duplicidade de documento ativo
por não conter a sentença: ( ) Sim ( X ) Não Certidão juntada no processo e cadastrada no LIBRA, é o que
me cumpre certificar, à vista dos mencionados autos, aos quais me reporto e dou fé. Belém, 15 de julho de
2019. Eu ____________________(Angelina Moura da Rocha), Analista Judiciário de Secretaria da 13ª
Vara Cível e Empresarial da Capital, a digitei e a subscrevi. PROCESSO: 01290831920168140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTIANO ARANTES
E SILVA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:SONIA MARIA MALCHER DE
CASTRO Representante(s): OAB 18004 - HAROLDO SOARES DA COSTA (ADVOGADO) OAB 15650 -
KENIA SOARES DA COSTA (ADVOGADO)  REQUERIDO:BANCO ITAU UNIBANCO
REQUERIDO:BANCO SABEMI REQUERIDO:BANCO DAYCOVAL REQUERIDO:BANCO VOTORANTIM.
Cls. 1. Tendo em vista o lapso temporal sem qualquer manifestação, intime-se pessoalmente a parte
autora para dizer se ainda possui interesse no prosseguimento do feito. Caso ainda possua interesse, diga
o que pretende e especifique a medida que entender cabível ao caso concreto, sob pena de extinção
(praz: 5 dias) 2. À secretaria para que certifique o cumprimento ou eventual descumprimento do item 1.
Intime-se. Cumpra-se. Belém, 11 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVA Juiz de Direito titular
da 13ª Vara Cível da Capital 

 
 
 
Número do processo: 0826502-82.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: JOAO BATISTA
PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: JOSENIL PANTOJA FERREIRAOAB: 24642/PA Participação:
REQUERIDO Nome: joao guilherme miranda gonçalvesSENTENÇA Vistos, etc.A Parte requerente já
qualificada.A Parte requerente pugnou pela desistência da presente ação.É o sucinto relatório.DECIDO.A
desistência da ação foi pleiteada pela parte requerente, antes da citação da parte requerida.Considerando
o requerimento supracitado,homologo o pedido de desistênciaejulgo extinto o processo, sem resolver o
mérito,com fundamento noart. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Deixo de arbitrar os honorários, ante
a ausência de resistência à pretensão autoral.Expeça-se o necessário.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, observando as formalidades previstas em lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Belém, 1 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª Vara Cível AL  

 
 
 
Número do processo: 0847066-19.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ITAU UNIBANCO S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPESOAB: 13846/PA Participação:
RÉU Nome: JAVA DOS SANTOS BARATASENTENÇA Vistos, etc.A Parte requerente já qualificada.A
Parte requerente pugnou pela desistência da presente ação.É o sucinto relatório.DECIDO.A desistência da
ação foi pleiteada pela parte requerente, antes da citação da parte requerida.Considerando o requerimento
supracitado,homologo o pedido de desistênciaejulgo extinto o processo, sem resolver o mérito,com
fundamento noart. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Deixo de arbitrar os honorários, ante a ausência
de resistência à pretensão autoral.Expeça-se o necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, observando as formalidades previstas em lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 28 de
junho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª Vara Cível AL  
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Número do processo: 0825614-50.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: DRIELLE CASTRO PEREIRAOAB:
016354/PA Participação: ADVOGADO Nome: MAURICIO PEREIRA DE LIMAOAB: 10219/PA
Participação: RÉU Nome: HANNA KASANDRA MOTA GUARANYSENTENÇA Vistos, etc.A Parte
requerente já qualificada.A Parte requerente pugnou pela desistência da presente ação.É o sucinto
relatório.DECIDO.A desistência da ação foi pleiteada pela parte requerente, antes da citação da parte
requerida.Considerando o requerimento supracitado,homologo o pedido de desistênciaejulgo extinto o
processo, sem resolver o mérito,com fundamento noart. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Deixo de
arbitrar os honorários, ante a ausência de resistência à pretensão autoral.Expeça-se o necessário.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando as formalidades previstas em lei.Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Belém, 28 de junho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª
Vara Cível AL  

 
 
 
Número do processo: 0863280-85.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: RUBENS
FERREIRA DE ABREU JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ CLAUDIO DE MATOS
SANTOSOAB: 34PA Participação: EXECUTADO Nome: WANESSA LILIAM DOS SANTOS
NEVESSENTENÇA Vistos, etc. A Parte requerente já qualificada. A Parte requerente pugnou pela
desistência da presente ação. É o sucinto relatório.DECIDO. A desistência da ação foi pleiteada pela parte
requerente, antes da citação da parte requerida. Considerando o requerimento supracitado,homologo o
pedido de desistênciaejulgo extinto o processo, sem resolver o mérito,com fundamento noart. 485, VIII, do
Código de Processo Civil. Tendo em vista os fundamentos desta sentença, e considerando o pedido de
desistência antes mesmo de qualquer decisão deste juízo, determino o cancelamento da distribuição, art.
290 do CPC e, consequentemente,isento o(s) requerente(s) do pagamento de custas processuais
pendentes, de acordo como o art. 22 da Lei nº 8.328/2015. Deixo de arbitrar os honorários, ante a
ausência de resistência à pretensão autoral. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, observando as formalidades previstas em lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Belém, 24 de junho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª Vara Cível AL 

 
 
 
Número do processo: 0825905-16.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: JOSIANA SOUSA
OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: MAURO ALAN MONTEIRO DOS SANTOSOAB: 27104/PA
Participação: REQUERIDO Nome: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA S E N T E N Ç A Vistos etc.
Tendo em vista a existência de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ou IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em nome
do interessado, em tramitação ativa no PJE (autos nº 0822382-93.2019), decreto a EXTINÇÃO deste
pedido em face da duplicidade de autuação. Isento de custas processuais, considerando que o assunto foi
tratado nos autos supramencionado. Transitado em julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se. Belém, 03 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da
13ª Vara Cível AL 

 
 
 
Número do processo: 0840805-38.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: AYMORE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: MARCO ANTONIO
CRESPO BARBOSAOAB: 22991/PA Participação: RÉU Nome: ELISE EVELIN DE SOUZA BASTOS
SANTOSSENTENÇA Vistos, etc. A Parte requerente já qualificada. A Parte requerente pugnou pela
desistência da presente ação. É o sucinto relatório.DECIDO. Em que pese a desistência da ação ter sido
pleiteada pela parte requerente, após a citação da parte requerida, considerando que a parte requerida
deixou de apresentar resposta nos autos,homologo o pedido de desistênciaejulgo extinto o processo, sem
resolver o mérito,com fundamento noart. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar os
honorários, ante a ausência de resistência à pretensão autoral. Expeça-se o necessário. Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos, observando as formalidades previstas em lei. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Belém, 1 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª Vara Cível AL
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Número do processo: 0802097-79.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: MARIA DE FATIMA
MAUES OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRAOAB:
14802/PA Participação: REQUERIDO Nome: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICOSENTENÇA Vistos, etc.A Parte requerente já qualificada.A Parte requerente pugnou pela
desistência da presente ação.É o sucinto relatório.DECIDO.A desistência da ação foi pleiteada pela parte
requerente, antes da citação da parte requerida.Considerando o requerimento supracitado,homologo o
pedido de desistênciaejulgo extinto o processo, sem resolver o mérito,com fundamento noart. 485, VIII, do
Código de Processo Civil.Deixo de arbitrar os honorários, ante a ausência de resistência à pretensão
autoral.Expeça-se o necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando as
formalidades previstas em lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 24 de junho de 2019.
CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª Vara Cível AL  

 
 
 
Número do processo: 0846337-90.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: VANDONELSON
HUILL DE ALBUQUERQUE LARANJEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ALCINDO VOGADO
NETOOAB: 006266/PA Participação: REQUERIDO Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S
ASENTENÇA Vistos, etc. A Parte requerente já qualificada. A Parte requerente pugnou pela desistência
da presente ação. É o sucinto relatório.DECIDO. A desistência da ação foi pleiteada pela parte requerente,
antes da citação da parte requerida. Considerando o requerimento supracitado,homologo o pedido de
desistênciaejulgo extinto o processo, sem resolver o mérito,com fundamento noart. 485, VIII, do Código de
Processo Civil. Tendo em vista os fundamentos desta sentença, e considerando o pedido de desistência
antes mesmo de qualquer decisão deste juízo, determino o cancelamento da distribuição, art. 290 do CPC
e, consequentemente,isento o(s) requerente(s) do pagamento de custas processuais pendentes, de
acordo como o art. 22 da Lei nº 8.328/2015. Deixo de arbitrar os honorários, ante a ausência de
resistência à pretensão autoral. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, observando as formalidades previstas em lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 24 de
junho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª Vara Cível AL 

 
 
 
Número do processo: 0830609-09.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: B. A. D. C. L.
Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTOOAB: 24871-A/PA Participação:
REQUERIDO Nome: C. E. C. P. -. M.SENTENÇA Vistos, etc.A Parte requerente já qualificada.A Parte
requerente pugnou pela desistência da presente ação.É o sucinto relatório.DECIDO.A desistência da ação
foi pleiteada pela parte requerente, antes da citação da parte requerida.Considerando o requerimento
supracitado,homologo o pedido de desistênciaejulgo extinto o processo, sem resolver o mérito,com
fundamento noart. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Deixo de arbitrar os honorários, ante a ausência
de resistência à pretensão autoral.Expeça-se o necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, observando as formalidades previstas em lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 28 de
junho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª Vara Cível AL  

 
 
 
Número do processo: 0816837-13.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ITAU UNIBANCO S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: PATRICIA PONTAROLI JANSENOAB: 20636/PA Participação:
ADVOGADO Nome: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPESOAB: 13846/PA Participação: RÉU Nome:
MANOEL MENDES DA SILVASENTENÇA Vistos, etc.A Parte requerente já qualificada.A Parte requerente
pugnou pela desistência da presente ação.É o sucinto relatório.DECIDO.A desistência da ação foi
pleiteada pela parte requerente, antes da citação da parte requerida.Considerando o requerimento
supracitado, bem como as infrutíferas citações realizadas,homologo o pedido de desistênciaejulgo extinto
o processo, sem resolver o mérito,com fundamento noart. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Deixo de
arbitrar os honorários, ante a ausência de resistência à pretensão autoral.Expeça-se o necessário.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando as formalidades previstas em lei.Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Belém, 1 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª
Vara Cível AL  
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Número do processo: 0824131-82.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: BANCO ITAUCARD S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: PATRICIA PONTAROLI JANSENOAB: 20636/PA Participação: RÉU
Nome: ALFREDO DE SOUZA CUNHASENTENÇA Vistos, etc.A Parte requerente já qualificada.A Parte
requerente pugnou pela desistência da presente ação.É o sucinto relatório.DECIDO.A desistência da ação
foi pleiteada pela parte requerente, antes da citação da parte requerida.Considerando o requerimento
supracitado,homologo o pedido de desistênciaejulgo extinto o processo, sem resolver o mérito,com
fundamento noart. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Deixo de arbitrar os honorários, ante a ausência
de resistência à pretensão autoral.Expeça-se o necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, observando as formalidades previstas em lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 1 de julho
de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª Vara Cível AL  

 
 
 
Número do processo: 0836944-44.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO SA
Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKIOAB: 18335/PA Participação: RÉU
Nome: WILKERSON DA SILVA ALMEIDA Participação: ADVOGADO Nome: EDERSON ANTUNES
GAIAOAB: 22675/PAS E N T E N Ç A Vistos, etc.Exequente e Executado(s) já qualificados.Pedido de
homologação de acordo acostado no feito.É o sucinto relatório. DECIDO.Interposta a inicial com custas
devidamente pagas, as partes envolvidas requerem a homologação de acordo, nos termos entabulados
nos documentos de ID8790643 econsequente extinção do feito. Relatei o essencial. DECIDO. Pretendem
as partes envolvidas, a homologação do acordo firmado nos termos descritos na petição e documentode
ID8790643subscrito pelos litigantes e seus respectivos advogados. Encontrando-se plenamente
formalizado e adimplido,homologo por sentençao acordo, para que produza seus efeitos legais, na forma
do disposto no art. 200 do CPC/2015 ejulgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, III,b, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais, na forma do art. 90, §3° do CPC;
honorários na forma pactuada no acordo realizado. Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se,
observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém/PA, 08 de julho de 2019.
CRISTIANO ARANTES E SILVA Juiz de Direito titular da 13ª Vara Cível da Capital AL  

 
 
 
Número do processo: 0801022-05.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: AYMORE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE BELINATI
GARCIA LOPESOAB: 13846/PA Participação: RÉU Nome: LAERCIO CAVALCANTE DE ALEXANDRIA 1.
Da sentença de homologação de desistência. Cls. A Parte requerente já qualificada. A Parte requerente
pugnou pela desistência da presente ação. É o sucinto relatório.DECIDO. A desistência da ação foi
pleiteada pela parte requerente, antes da citação da parte requerida. Considerando o requerimento
supracitado,homologo o pedido de desistênciaejulgo extinto o processo, sem resolver o mérito,com
fundamento noart. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar os honorários, ante a ausência
de resistência à pretensão autoral. Expeça-se o necessário. Por fim, tendo em vista a irregularidade no
tocante ao recolhimento de custas, proceda-se conforme comandos contidos no item 2 desta sentença.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando as formalidades previstas em lei. Publique-
se. Registre-se. Intime-se. 2. Do equívoco no arbitramento do valor da causa e da necessidade de
recolhimento das custas suplementares. À vista dos autos, verifico que a parte requerente realizou o
cálculo equivocado do valor da causa e, considerando o proveito econômico a ser aferido pela parte
requerente, arbitro este emR$34.632,09, valor do proveito econômico requerido pela parte requerente,
conforme tabela juntada ao feito (art. 292, §3º, do CPC). Ato contínuo, deverá a parte autora recolher as
custas processuais suplementares, fazendo a devida comprovação nos autos (prazo: 5 dias). Transitado
em julgado, na hipótese do não pagamento, o crédito decorrente das custas processuais sofrerá
atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da
Dívida Ativa, devendo a secretaria deste juízo adotar as providências para a retromencionada inscrição
(art. 46, lei 8.328 de 29/12/2015). Expeça-se o necessário. Após, proceda-se o arquivamento dos autos,
observando-se as formalidades previstas em lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 24 de junho
de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito - 13ª Vara Cível AL 
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Número do processo: 0817689-37.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ITAU UNIBANCO S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCIOAB: 25727/PA Participação:
RÉU Nome: MARCOS ANTONIO CUSTODIO DE MORAES 1. Da sentença de homologação de
desistência. Cls. A Parte requerente já qualificada. A Parte requerente pugnou pela desistência da
presente ação. É o sucinto relatório.DECIDO. A desistência da ação foi pleiteada pela parte requerente,
antes da citação da parte requerida. Considerando o requerimento supracitado,homologo o pedido de
desistênciaejulgo extinto o processo, sem resolver o mérito,com fundamento noart. 485, VIII, do Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar os honorários, ante a ausência de resistência à pretensão autoral.
Expeça-se o necessário. Por fim, tendo em vista a irregularidade no tocante ao recolhimento de custas,
proceda-se conforme comandos contidos no item 2 desta sentença. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos, observando as formalidades previstas em lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 2. Do
equívoco no arbitramento do valor da causa e da necessidade de recolhimento das custas suplementares.
À vista dos autos, verifico que a parte requerente realizou o cálculo equivocado do valor da causa e,
considerando o proveito econômico a ser aferido pela parte requerente, arbitro este emR$15.628,20, valor
do proveito econômico requerido pela parte requerente, conforme tabela juntada ao feito (art. 292, §3º, do
CPC). Ato contínuo, deverá a parte autora recolher as custas processuais suplementares, fazendo a
devida comprovação nos autos (prazo: 5 dias). Transitado em julgado, na hipótese do não pagamento, o
crédito decorrente das custas processuais sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos
legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa, devendo a secretaria deste juízo adotar as
providências para a retromencionada inscrição (art. 46, lei 8.328 de 29/12/2015). Expeça-se o necessário.
Após, proceda-se o arquivamento dos autos, observando-se as formalidades previstas em lei. Publique-se.
Intime-se. Cumpra-se. Belém, 24 de junho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito - 13ª
Vara Cível AL 

 
 
 
Número do processo: 0847528-73.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: BANCO DO BRASIL SA
Participação: ADVOGADO Nome: SERVIO TULIO DE BARCELOSOAB: 21148/PA Participação: RÉU
Nome: MARIA DO SOCORRO LISBOA PIMENTELSENTENÇA Vistos, etc.A Parte requerente já
qualificada.A Parte requerente pugnou pela desistência da presente ação.É o sucinto relatório.DECIDO.A
desistência da ação foi pleiteada pela parte requerente, antes da citação da parte requerida.Considerando
o requerimento supracitado,homologo o pedido de desistênciaejulgo extinto o processo, sem resolver o
mérito,com fundamento noart. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Deixo de arbitrar os honorários, ante
a ausência de resistência à pretensão autoral.Expeça-se o necessário.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, observando as formalidades previstas em lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Belém, 1 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito da 13ª Vara Cível AL  

 
 
 
Número do processo: 0801261-09.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: BANCO ITAUCARD S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPESOAB: 13846/PA Participação:
RÉU Nome: JOSE MARIA MONTEIROSENTENÇA 1. Da sentença de homologação de desistência.Cls.A
Parte requerente já qualificada.A Parte requerente pugnou pela desistência da presente ação.É o sucinto
relatório.DECIDO.A desistência da ação foi pleiteada pela parte requerente, antes da citação da parte
requerida.Considerando o requerimento supracitado,homologo o pedido de desistênciaejulgo extinto o
processo, sem resolver o mérito,com fundamento noart. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Deixo de
arbitrar os honorários, ante a ausência de resistência à pretensão autoral.Expeça-se o necessário.Por fim,
tendo em vista a irregularidade no tocante ao recolhimento de custas, proceda-se conforme comandos
contidos no item 2 desta sentença.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observando as
formalidades previstas em lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 2. Da necessidade de recolhimento das
custas suplementares.À vista dos autos, verifico que a parte requerente não recolheu as custas
processuais, logo, determino o recolhimento, bem como a devida comprovação nos autos (prazo: 5
dias).Transitado em julgado, na hipótese do não pagamento, o crédito decorrente das custas processuais
sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição
da Dívida Ativa, devendo a secretaria deste juízo adotar as providências para a retromencionada inscrição
(art. 46, lei 8.328 de 29/12/2015).Expeça-se o necessário.Após, proceda-se o arquivamento dos autos,
observando-se as formalidades previstas em lei.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 1 de julho de
2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz de Direito - 13ª Vara Cível AL  

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
832



 
 
Número do processo: 0814091-75.2017.8.14.0301 Participação: EMBARGANTE Nome: FRANCISCO
FERREIRA DE ARAUJO Participação: ADVOGADO Nome: LEANDRO ACATAUASSU DE ARAUJOOAB:
8811PA Participação: EMBARGANTE Nome: ANA CLAUDIA ACATAUASSU DE ARAUJO Participação:
ADVOGADO Nome: LEANDRO ACATAUASSU DE ARAUJOOAB: 8811PA Participação: EMBARGADO
Nome: banco do brasil Participação: ADVOGADO Nome: SERVIO TULIO DE BARCELOSOAB: 21148/PA
1. DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO.Vistos, etc.Embargante(s) e embargado já
qualificados.As partes transacionaram em sede da Ação de Execução originária.Relatei o
essencial.DECIDO.Considerando a decisão proferida em sede do processo de nº 0001683-
85.2017.8.14.0301), JULGO extinto o processo, por perda de objeto, com fundamento noart. 485, IV e VI,
c/c art. 925 do Código de Processo Civil.Tendo em vista a irregularidade no tocante ao recolhimento de
custas, proceda-se conforme comandos contidos no item 2 desta sentença.Honorários na forma pactuada
no acordo firmado pelas partes. 2. Do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e do pagamento
das custas processuais.A(s) parte(s) requerente(s) postula(m) genericamente a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita, no entanto, não apresenta(m) nenhum indicativo que permita a este juízo
verificar a necessidade da parte fazerjusao benefício, aliás, percebe-se a cada dia que os pedidos
costumam ser absolutamente genéricos.Para a concessão do benefício, não mais se considera tão
somente a mera alegação na petição inicial, sendo necessário o mínimo de demonstração de indícios da
capacidade do requerente, na forma da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula 06),in
verbis: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a
pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do
Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja
prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.Preconiza o artigo 5º, LXXIV, da
Constituição Federal de 1988 que o ?o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos
quecomprovareminsuficiência de recursos? (grifos apostos).E, na legislação infraconstitucional, o artigo
98,caput, do Código de Processo Civil define que ?a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira,com insuficiência de recursospara pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.? (grifei).Nesse passo, havendo nos autos
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a gratuidade (da petição inicial e
documentos anexos, verifico que os embargantes são, a seus turnos, pessoa jurídica, empresário e
servidora pública, tendo contraído junto ao embargado, empréstimo no valor de R$63.000,00, bem como
adimplido integralmente o valor e R$35.675,69, pactuado em acordo colacionado aos autos),INDEFIRO A
GRATUIDADE PLEITEADA.Ato contínuo, deverá a parte embargante recolher as custas processuais,
fazendo a devida comprovação nos autos (prazo: 5 dias).Transitado em julgado, na hipótese do não
pagamento, o crédito decorrente das custas processuais sofrerá atualização monetária e incidência dos
demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa, devendo a secretaria deste
juízo adotar as providências para a retromencionada inscrição (art. 46, lei 8.328 de 29/12/2015).Expeça-se
o necessário.Após, proceda-se o arquivamento dos autos, observando-se as formalidades previstas em
lei.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 01 de julho de 2019. CRISTIANO ARANTES E SILVAJuiz
de Direito - 13ª Vara CívelAF 
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Número do processo: 0835235-37.2019.8.14.0301 Participação: DEPRECANTE Nome: 3ª VARA DE
FAMÍLIA, ORFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA Participação: ADVOGADO Nome: CAROLINA SENA
E SILVAOAB: 59116/DF Participação: DEPRECADO Nome: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
BELÉM DO ESTADO DO PARÁPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁVARA DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA CAPITALCarta Precatória: 0835235-
37.2019.8.14.0301Requerente: BEATRIZ ALVES BEM TAVARESRequerido: JOSEMAR SOUZA
TAVARES BEMEndereço:Travessa das Mercedes, nº 355, bairro São Bras, Belém/PA, CEP 66.093-630.
R.H.1) Proceda a Secretaria com a verificação e vinculação da custa apresentada. Caso seja necessário
complementação, determino o envio do competente boleto, emitido pela UNAJ/Belém, ao Juízo
Deprecante.2)Recolhidas as custas,CUMPRA-SE, servindo esta de Mandado.3) Após, devolva-se ao
Juízo de origem com as nossas homenagens. Belém, 12 de julho de 2019.GABRIEL COSTA RIBEIROJuiz
de Direito respondendo pela Vara de cartas Precatórias Cíveis da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0813414-74.2019.8.14.0301 Participação: DEPRECANTE Nome: J. D. 4. V. D. F. D.
C. D. M. A. Participação: DEPRECADO Nome: V. D. C. P. C. B.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁVARA DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA CAPITAL MEDIDA DE
URGÊNCIA PROCESSO:0813414-74.2019.8.14.0301 R.H. 1 ? Considerando o pagamento do débito,
proceda-se a SOLTURA imediata do Executado, ficando autorizado o cumprimento comoMEDIDA DE
URGÊNCIA. 2 ? Remeta-se com urgência à Central de Mandados. 3 - Após, devolva-se ao Juízo de
origem com as nossas homenagens. Belém, 16 de julho de 2019. GABRIEL COSTA RIBEIROJuiz de
Direito respondendo pela Varade Cartas Precatórias Cíveis da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0835160-95.2019.8.14.0301 Participação: DEPRECANTE Nome: COMARCA DE
BELÉM Participação: DEPRECADO Nome: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA
DE CAPANEMAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁVARA DE CARTAS
PRECATÓRIAS CÍVEIS DA CAPITALPROCESSO:0835160-95.2019.8.14.0301R.H.1) Considerando não
constar nos autos nenhuma finalidade exata e nenhum endereço da Comarca de Belém/PA para
cumprimento, devolva-se ao Juízo de origem. BELÉM, 16 de julho de 2019 GABRIEL COSTA
RIBEIROJuiz de Direito respondendo pela Varade Cartas Precatórias Cíveis da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0860503-30.2018.8.14.0301 Participação: DEPRECANTE Nome: 4. V. D. F. Ó. E. S.
D. M. A. Participação: DEPRECADO Nome: V. D. C. P. D. C. D. B.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁVARA DE CARTAS PRECATÓRIAS C ÍVE IS  DA
CAPITALPROCESSO:0860503-30.2018.8.14.0301R.H.1) Considerando a certidão do Sr. Oficial de
Justiça, devolva-se ao Juízo de origem juntamente com a petição e comprovante de pagamento
apresentados. BELÉM, 16 de julho de 2019 GABRIEL COSTA RIBEIROJuiz de Direito respondendo pela
Varade Cartas Precatórias Cíveis da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0835083-86.2019.8.14.0301 Participação: DEPRECANTE Nome: 4ª VARA DE
FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE MACAPÁ AP Participação: DEPRECADO Nome: JUIZO DA
VARA DE CARTAS PRECATORIAS DE BELEMPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁVARA DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA CAPITALPROCESSO:0835083-
86.2019.8.14.0301REQUERENTE: MERIAN SILVA DE ANDRADEREQUERIDO: GILCILENE DOS
SANTOS SOARESEndereço: Rua Barão do Triunfo, 2531, apto C 4, entre Visconde e Duque,
Belém/PAR.H.1) Cumpra-se, servindo esta de Mandado.2) Após, devolva-se ao Juízo de origem com as
nossas homenagens. BELÉM, 16 de julho de 2019 GABRIEL COSTA RIBEIROJuiz de Direito
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respondendo pela Varade Cartas Precatórias Cíveis da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0826297-53.2019.8.14.0301 Participação: DEPRECANTE Nome: JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA Participação: DEPRECADO Nome:
Juízo de Direi to da Vara de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de BelémPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁVARA DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS
DA CAPITALPROCESSO:0826297-53.2019.8.14.0301R.H.1) Considerando a certidão do Sr. Oficial de
Justiça, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens. BELÉM, 16 de julho de 2019
GABRIEL COSTA RIBEIROJuiz de Direito respondendo pela Varade Cartas Precatórias Cíveis da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0837609-26.2019.8.14.0301 Participação: DEPRECANTE Nome: 1ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS Participação: DEPRECADO Nome: JUÍZO DA VARA DE PLANTÃO
CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁVARA DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA CAPITAL MEDIDA DE URGÊNCIA
PROCESSO:0837609-26.2019.8.14.0301Requerente: MP/PAInteressado: MARIA OLIVEIRA DA
SILVARequerido: ESTADO DO PARÁEndereço: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO R.H. 1 ?
Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça, RENOVEM-SE AS DILIGÊNCIAS para a devida
intimação do ESTADO na PGE. 2 - Considerando que se trata deCITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃOsobre o
deferimento da TUTELA/LIMINAR, cujo cumprimento deve ser imediato, sob pena de perecimento do
direito, autorizo o cumprimento do mandado comoMEDIDA DE URGÊNCIA(Provimento nº 02/2010 da
CJRMB), devendo o réu cumprir imediatamente a decisão proferida pelo Juiz Deprecante. 3 ? Remeta-se
com urgência à Central de Mandados. 4 - Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas
homenagens. Belém, 16 de julho de 2019. GABRIEL COSTA RIBEIROJuiz de Direito respondendo pela
Varade Cartas Precatórias Cíveis da Capital  
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PORTARIA nº 003/2019-1ª VIJ-GAB.     Belém (PA), 12 de julho de 2019.

 
O Doutor JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Infância e da
Juventude da Comarca de Belém, estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Federal nº 8.069/90 ¿ Estatuto da Criança e do Adolescente,

 
RESOLVE:

 
Art. 1º REVOGAR, a pedido, a Designação como Agente de Proteção Voluntário da 1ª Vara da Infância e
da Juventude, o Sr. PEDRO BARRETO DE ALMEIDA, RG nº 4122483 PC/PA, feita pela Portaria nº
007/2017/JIJ/GAB, de 05 de outubro de 2017.

 
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 
 

 
 
 
Número do processo: 0837953-07.2019.8.14.0301 Participação: IMPETRANTE Nome: ELMER CARDOSO
RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: LEONARDO CATETE RODRIGUESOAB: 16133 Participação:
IMPETRADO Nome: PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DE BELÉM - CONDACTribunal de Justiça
do Estado do ParáGabinete da 1ª Vara de Fazenda da Capital Processo nº 0837953-
07.2019.8.14.0301Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)IMPETRANTE: ELMER CARDOSO
RIBEIROIMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DE BELÉM - CONDAC,Nome:
PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DE BELÉM - CONDACEndereço: Rua Municipalidade, 2042,
Telégrafo Sem Fio, BELéM - PA - CEP: 66113-005 DESPACHO Vistos, etc.ELMER CARDOSO RIBEIRO,
devidamente qualificado e representado, ajuizouMANDADO DE SEGURANÇAcontra ato que reputa
abusivo doPRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE ? CONDAC.Em que pese os fundamentos suscitados na inicial, constato que este Juízo
não é competente para processar o presente feito, conforme estabelece o art. 148, IV, do Estatuto da
Criança e do Adolescente.Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:IV - conhecer
de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente,
observado o disposto no art. 209; Isto porque já é assente na jurisprudência que o Processo de Escolha
dos Conselheiros Tutelares envolve interesses difusos das crianças e dos adolescentes, portanto, referida
matéria deve ser apreciada pela Vara da Infância e Juventude. Nesse sentido, seguem julgados dos
Tribunais de Justiça do Paraná e de São Paulo:ACÓRDÃO N.º 1.1330/2011 EMENTA: AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA CAPITAL EM RAZÃO DA MATÉRIA.ART. 148 DO ECA.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. UNANIMIDADE. 1.
O agravo de instrumento opera, dentre seus atributos recursais, os efeitos devolutivo e translativo, os
quais autorizam o órgão julgador ad quem a apreciar, de ofício, matéria de ordem pública, como é o caso
da competência jurisdicional definida em razão da matéria. 2. Segundo a ampla jurisprudência dos
tribunais estaduais: O processo de escolha dos conselheiros tutelares envolve interesses difusos das
crianças e dos adolescentes e, sendo assim, a competência para julgamento da ação mandamental é do
Juízo de Infância e Juventude, nos termos do artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do
Adolescente. 3. A competência da Justiça da Infância e da Juventude, por ser fixada em razão de sua
natureza (matéria), é absoluta. 4. Remessa dos autos ao juízo competente e decretação da nulidade de
todos os atos decisórios praticados, preservando-se as diligências meramente procedimentais já
efetuadas. Redação do art. 113, § 2º, CPC. 5. Agravo regimental conhecido e, no mérito, desprovido.
Decisão unânime. Manutenção da decisão monocrática proferida pelo relator. (TJ-AL - AGV:
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00007127620118020000 AL 0000712-76.2011.8.02.0000, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque
Melo, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2011)- grifei. MANDADO DE SEGURANÇA - ELEIÇÃO
CONSELHO TUTELAR -COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA CONHECER
E JULGAR- JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR
ATACADA- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (TJ-PR - MS: 894815 PR
Mandado de Segurança - ECA - 0089481-5, Relator: Clotário Portugal Neto, Data de Julgamento:
20/09/2000, Grupo de Câmaras Criminais) ? grifei. Conflito de competência. Ação cautelar para suspensão
de eleição de membros do Conselho Tutelar Interesse que se insere no rol de direitos e garantias das
crianças e adolescentes.Incumbência da Justiça Especializada Competência do suscitante(TJ-SP - CC:
00031451620138260000 SP 0003145-16.2013.8.26.0000, Relator: Marcelo Gordo, Data de Julgamento:
01/07/2013, Câmara Especial, Data de Publicação: 17/07/2013)- grifei. Conforme esposado nas decisões
supracitadas, resta claro que a matéria em apreço é de competência absoluta da vara especializada.
Assim, declaro-me incompetente para julgar e processar a presente ação, devendo este feito ser
redistribuído a uma das Varas da Infância e Juventude da Capital.Redistribua-se. Belém, 16 de julho de
2019. MAGNO GUEDES CHAGASJuiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém
(DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE)  

 
 
 
Número do processo: 0837953-07.2019.8.14.0301 Participação: IMPETRANTE Nome: ELMER CARDOSO
RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: LEONARDO CATETE RODRIGUESOAB: 16133 Participação:
IMPETRADO Nome: PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DE BELÉM - CONDACPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE
BELÉMDECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ELMER
CARDOSO RIBEIRO em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DE BELÉM ?
CONDAC em que se requer a concessão da segurança?para que o Impetrado, ou quem suas vezes fizer,
conceda a imediata autorização para que o Impetrante possa realizar a prova do Concurso para
Conselheiro Tutelar que será realizada amanhã (17/07/2019)?.Relata, em síntese, que,?no dia 12 de julho
de 2019, o Impetrante se dirigiu a sede do Impetrado CONDAC para saber algumas informações a
respeito do concurso, porém, para sua surpresa, a sua inscrição havia sido cancelada sob a alegação de
que a Instituição que o Indicou já havia indicado outra pessoa para concorrer ao certame?. Requer os
benefícios da assistência judiciária gratuita.A inicial veio acompanhada por documentos. Brevemente
relatados, decido. Compulsando o pedido e as causas de pedir declinadas pelo Impetrante, verifico que
este Juízo não é competente para apreciar e julgar a demanda.A Resolução nº 014/2017-GP, publicada no
DJE de 11/07/2017, que redefiniu as competências das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da
Comarca de Belém, dispõe nos arts. 3º e 4º que:?Art. 3º À 1ª e 2ª Varas de Fazenda Pública compete
processar e julgar, privativamente, as ações coletivas:I ? A Licitações;II ? A Contratos Administrativos;III ?
À Ordem Urbanística;IV ? À Intervenção no Domínio Econômico;V ? A Servidores Públicos Civis, inclusive
o concurso em todas as suas fases;VI ? À Previdência dos Servidores Públicos Civis;VII - A Atos
Administrativos que, direita ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos
Civis;VIII ? A Servidores/Empregados Temporários. Art. 4º À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete
processar e julgar, privativamente, as ações relativas:I- À Intervenção do Estado na PropriedadeII- A
Domínio Público;III- A Serviços Públicos;IV- A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;V- À
Previdência dos Militares do Estado;VI- A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam
direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.? Por sua vez, o art. 2º de
referido ato normativo dispõe que as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública obedecem
aos assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário (TPU), criadas pela Resolução nº
46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.Desse modo, no tocante à matéria afeta às hipóteses como a
presente, incide o inciso V do art. 3º acima citado (V ?A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em
todas as suas fases), o que enseja a competência da 1ª ou 2ª Vara de Fazenda da Capital.Portanto,
mediante simples leitura dos fatos relatados na exordial, nota-se que a competência para análise e
julgamento do feito é da 1ª ou 2ª Vara de Fazenda de Belém, conforme art. 3º, III, da Resolução nº
14/2017 ? GP.Ante o exposto,REDISTRIBUA-SEo feito a uma das Varas com competência na presente
matéria.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.Belém, 16 de julho de 2019. LUIZ
OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRAJuiz de Direito Auxiliar de 3ª EntrânciaRespondendo pela 4ª Vara da
Fazenda de BelémDL  
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AUTOS PARA APURAÇ¿O DE ATO INFRACIONAL PROCEDIMENTO Nº 0179232-19.2016.8.14.0301
ATO INFRACIONAL ¿ ARTs. 240, 241-A e 241-B DO ECA. AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
ADOLESCENTES: V.B.D.S., C.H.M.D.A.J, A.A.B.M.M., L.M.V.D.O. e E.L.V.D.O. ADVOGADOS: LUIS
CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES, OAB/PA: 10.579; MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DE
OLIVEIRA, OAB/PA: 2989; MARY FRANCIS PINHEIRO DE OLIVEIRA, OAB/PA: 6751; TAINAH JULIANA
SOARES DE OLIVEIRA, OAB/PA: 17.815. DESPACHO FUNDAMENTADO Trata-se de Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público aos representados V.B.D.S., C.H.M.D.A.J, A.A.B.M.M.,
L.M.V.D.O. e E.L.V.D.O., inconformada com a sentença que julgou procedente a Representação e lhes
aplicou a medida socioeducativa de PRESTAÇ¿O DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pela prática dos atos
infracionais descritos nos art. 240, 241-A e 241-B do ECA. (...) Por fim, diante de todo o exposto, reformo
parcialmente a sentença de fls. 239/254, em face do reconhecimento da prescrição da MSE de prestação
de serviços à comunidade, e substituo-a pela MSE de LIBERDADE ASSISTIDA, aos representados
V.B.D.S., C.H.M.D.A.J, A.A.B.M.M., L.M.V.D.O. e E.L.V.D.O. Determino que os autos sejam
encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça, com base no art. 198, VII e VIII, do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Cumpra-se. Belém, 02 de julho de 2019. JO¿O AUGUSTO DE OLIEVIRA JR. Juiz de
Direito Respondendo pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Capital.
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - GABINETE DA 1ª VARA DE FAMILIA DE BELEM - VARA: 1ª
VARA DE FAMILIA DE BELEM PROCESSO: 00004026020188140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação:
Incidentes em: 16/07/2019 REQUERENTE:N. A. R. Representante(s): OAB 15584 - ADELVAN OLIVERIO
SILVA (ADVOGADO) OAB 21351 - IANE SANTOS DOS SANTOS (ADVOGADO) OAB 23292 - JESSYCA
FONSECA SOUZA (ADVOGADO) OAB 5636 - EMILIA DE FATIMA DA SILVA FARINHA PEREIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:L. A. B. H. G. F. Representante(s): OAB 13703 - SUYANE MORAES
SANTOS (ADVOGADO) . Processo 04/18 SENTENÇA NATALIA ADRIAO DOS REIS propôs Ação Judicial
em desfavor de LUIS HASS FILHO, todos qualificados, expondo argumentos de fls. 03/06, bem como
acostando documentos de fls. 07/14. O processo seguiu seu trâmite normal. Às fls. 15, consta
determinação quanto à emenda da inicial. Às fls. 18v, em diante, consta a desconsideração da Autora
quanto ao moldes determinado, o que permite a aplicabilidade da sanção emanada no artigo 485 e
seguintes do Código de Processo Civil. RELATADO EM APERTADA SÍNTESE DECIDO Os requisitos de
admissão da inicial se encontram anunciados no artigo 319 do Código de Processo Civil. Quando
ausentes um dos pressupostos de admissibilidade, é direito subjetivo e processual do Demandante corrigir
ou completar a exordial, sob pena de pleno indeferimento. Prescreve o artigo 321, do Estatuto Processual
Civil: Art.321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição
inicial. Ora, a determinação para a Autora aplicar o dispositivo acima mencionado ocorreu na data de
08/02/2018, fls. 15, sem que, até a presente data, irregularidade tenha sido satisfeita ou sanada, o que,
sem sombra de dúvida, permite o indeferimento da exordial. .Trilhando igual entendimento, prescreve a
recente jurisprudência: EMENTA: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO E AÇÃO CAUTELAR. EMENDA DA INICIAL. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. De acordo com o disposto no art. 284,
caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando a petição inicial não preencher aos
requisitos estabelecidos pelos artigos 282 e 283, o juiz determinará a emenda da inicial, no prazo de 10
dias, sob pena de indeferimento. Caso concreto em que, mesmo tendo sido intimada por duas vezes para
emendar a petição inicial, a autora não atendeu às determinações judiciais, justificando, assim, o
indeferimento da petição inicial. APELAÇÕES Nº 70020639530 E Nº 70020639605 DESPROVIDAS.
(Apelação Cível Nº 70020639605, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo
Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/08/2007) Isto posto, com fundamentos nos artigos 321 do Código de
Processo Civil, indefiro a inicial eis o desinteresse da Autora em suprir a omissão em comento, ensejando
a rejeição da inicial em todos os seus termos. Sem custas e honorários advocatícios. Desde já, autorizo o
polo ativo ou seu advogado/defensor público a extrair as peças acompanhantes da inicial, em tudo
certificado pela Secretaria da Vara. P.R.I. e certificado o trânsito em julgado e em seguida, determino o
arquivamento dos autos com as cautelas legais. Se houver, após a remessa dos autos do processo ao
Arquivo Geral, novo pedido para desarquivamento, que seja o mesmo acolhido, porém, com remessa do
presente todo digitalizado, para fins devidos. Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR
BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO: 00008131620128140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação:
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 16/07/2019 REPRESENTANTE:MARIA DO SOCORRO ALVES
PINTO AUTOR:R. V. A. M. Representante(s): OAB 6933 - MARIA REGINA ARRUDA BARRETO
(ADVOGADO) REU:WALDENOR ROBERTO FERREIRA MACIEL. DESPACHO-MANDADO servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo
Provimento nº 011/2009 - CJRMB. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Processo 1374/12 R.Hoje
1.Adequando os autos do processo à nova sistemática do NCPC, por mandado/carta precatória: 30 dias,
cite-se/intime-se pessoalmente o Executado WALDENOR ROBERTO FERREIRA MACIEL * CPF/MF
378.654.202-34 para que, no prazo de 15(quinze) dias, pague voluntariamente a dívida de R$
28.072,34(VINTE E OITO MIL, SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e
honorários advocatícios na base de 10%(DEZ por cento) sobre o valor exequendo, a ser revertido em prol
DA ADVOGADA MARIA REGINA ARRUDA BARRETO * OAB/PA 6933. 2. Ultrapassado o prazo
quinzenal, sem que tenha havido o prazo voluntário da obrigação alimentar, iniciar-se-á o prazo de
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15(quinze) dias para que o Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Ainda, ultrapassado o primeiro prazo quinzenal, expeça-se mandado de
penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, após a apresentação de a planilha de a dívida
atualizada pelo Exequente. 3.A Exequente litiga sob o manto da gratuidade processual, nesta
compreendida a verba honorária. 4. Desde já, autorizo que a Exequente acompanhe o senhor oficial de
justiça na diligência correspondente à finalidade de direito, se assim desejar. 5. Quando ultrapassado o
prazo para pagamento da dívida exequenda, deve a Secretaria da Vara oficiar aos Órgãos de Proteção de
Crédito( SPC e SERASA) no sentido de inserir os dados do Executado em seus respectivos banco de
dados( deve, para tanto, inserir nos expedientes o CPF/MF do Executado e os últimos valores atualizados
dos débitos exequendos), bem como havendo o protesto do pronunciamento judicial. 6. Por medida de
cautela, autorizo o bloqueio online do valor exequendo, vindo-me os autos do processo conclusos, após o
prazo de 72(setenta e duas) horas, contados da ordem de protocolamento, para verificação da medida. 7.
MAIS, OFICIE-SE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA QUE, EM 10(DEZ) DIAS,
CONTADOS DO RECEBIMENTO DO EXPEDIENTE, DIGA ACERCA DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS
EM NOME DO PATERNO. 8. MAIS, EM FACE DE ESTARMOS EXECUTANDO VALORES, OFICIE-SE À
CAIXA ECONÔMICA FEDEFERAL PARA QUE, NO PRAZO ACIMA ASSINALADO, DIGA QUAL O
VALOR DE FGTS EM NOME DO EXECUTADO, BLOQUEANDO-O INTEGRALMENTE A PARTE
DISPONÍVEL ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. (DILIGÊNCIAS 6-8 DESDE QUE FORNECIDO O CPF/MF
DO EXECUTADO) 9. Após o decurso do prazo de defesa, CONCLUSOS PARA PROSSEGUIMENTO.
Belém-Pará, 16 de JULHO de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO
P R O C E S S O :  0 0 0 1 2 5 0 5 2 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação:
Execução de Título Judicial em: 16/07/2019 EXEQUENTE:T. P. M. Representante(s): OAB 8715 - LENICE
PINHEIRO MENDES (ADVOGADO) ENVOLVIDO:A. R. P. M. EXECUTADO:H. W. P. M. Representante(s):
OAB 21038 - EDIENE HELLEM FURTADO DE SENA (ADVOGADO) . SENTENÇA-MANDADO-OFÍCIO
servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado
pelo Provimento nº 011/2009 - CJRMB. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Processo 21/15
SENTENÇA DECLARATÓRIA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO PESSOAL E PATRIMONIAL A.R.M.,
representado por THIAGO DE PAULA MAGNO, e HELLEN WANESSA PAIXÃO PENA, todos qualificados,
nos autos da Ação Judicial em comento chegaram a um consenso quanto às constrições pessoal e
patrimonial, acostando documentos correspondentes. Às fls. 171v, consta informação quanto à quitação
do valor exequendo, não havendo mais nada a executar. O processo seguiu seu trâmite normal.
RELATADO EM APERTADA SÍNTESE DECIDO Através da fase executiva, o credor visa satisfazer seu
crédito definido por um título executivo judicial(provisório ou não) ou extrajudicial. Iniciado o procedimento,
compete ao devedor defender-se mediante as vias processuais cabíveis como, por exemplo, Embargos à
Execução ou a excepcional Exceção de Pré-Executividade ou, ainda, reconhecendo o débito, adimpli-lo de
modo efetivo e pleno gerando, por consequência, a extinção da obrigação antes declarada, observando-se
que, por opção da parte, a mesma pode propor a constrição à luz do artigo 523 ou do dispositivo 528 ou,
ainda, através do artigo 528 do Código de Processo Civil. No caso em discussão, constata-se o
adimplemento da obrigação assumida. Vale dizer, a meu ver, evidente estar o crédito da Exequente
satisfeito cuja postura de aceitação insurge sua perda de interesse no prosseguimento do feito,
circunstância fático-processual que faz insurgir a declaração de extinção da obrigação, repito, do período
ora exigido. Nesse sentido, aduz a doutrina de Antônio Carlos Marcato, em sua obra Código de Processo
Civil Interpretado, São Paulo: Atlas, 2004, p.2213/2214: 2. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. (INCISO I):
Embora o texto legal fale em satisfação da obrigação pelo devedor, o que vai importar, na prática, ainda
que por terceiro ou ato estatal de alienação patrimonial, às expensas do devedor. Se o devedor cumpre a
obrigação exigida por meio do processo de execução, seja espontaneamente, seja coercitivamente, perde
o credor o interesse no prosseguimento do feito, já que terá visto seu direito satisfeito... Em reforço,
preleciona a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS. RITO DA
QUANTIA CERTA " ART. 732 DO CPC. PAGAMENTO DA QUANTIA INDICADA NA INICIAL. EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO. Evidenciado nos autos que a exeqüente ingressou com e execução de alimentos pelo
rito do art. 732 do CPC " quantia certa " bem como o executado, efetivamente, pagou o débito apontado na
inicial, de rigor a extinção da execução. Não é lícito alterar para o rito do art. 733 do CPC, porquanto o
exeqüente em nenhum momento concordou nesse sentido. Quando se trata de ação que, ao fim e ao
cabo, pode levar a parte a perder a sua liberdade, não cabe outro tipo de interpretação que não seja a
restrita. Quando se teme prisão injusta a forma é garantia da liberdade. APELAÇÃO NÃO PROVIDA, EM
MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70022347876, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Rui Portanova, Julgado em 26/03/2008) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE
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ALIMENTOS. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. Comprovado que o alimentante efetuou o
pagamento dos valores cobrados pelo alimentado, impõe-se a extinção da execução, com fundamento no
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. RECURSO IMPROVIDO. (SEGREDO DE JUSTIÇA)
(Apelação Cível Nº 70021388673, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis
Faccenda, Julgado em 25/10/2007) Frisa-se, seja voluntariamente, seja coercitivamente, quando o débito
é adimplido pelo devedor, deve a obrigação ser declarada extinta, algo ocorrente no caso em questão, não
havendo mais nada a discutir quanto a débitos cobrados dentro do período relativo aos meses em
comento. Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, com base e fundamento no artigo 924, inciso
II, do Estatuto Processual Civil, c/c o artigo 528 seguintes do mesmo Diploma Processual, declaro extinta a
execução em comento exaurindo-se integralmente a questão desejada envolvendo as partes, QUANTO À
CONSTRIÇÃO PESSOAL E A PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO MAIS NADA A COBRAR ATÉ A
PRESENTE DATA, EIS A QUITAÇAO DA DÍVIDA HAVIDA NO PERÍODO ORA INDICADO. Deve a
Secretaria da Vara emitir ofícios aos Órgãos de Proteção ao Crédito a fim de que os dados pessoais da
Executada sejam retirados para fins devidos(acaso emitidos para fins de a constrição pessoal). À
Secretaria da Vara confeccionar o contra mandado no Sistema BNMP 2.0 CNJ, se expedido o mandado
devido. Sem c ustas e verba honorária, eis o teor desta decisão. P.R.I e expeça-se o que necessário para
a baixa do pedido de ao Arquivo Geral. Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR
BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO: 00027043620118140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação:
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 16/07/2019 AUTOR:W. R. S. O. REPRESENTANTE:F. R. S.
Representante(s): OAB 5116 - MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA (DEFENSOR) REU:J.
E. C. O. . Processo 122/2011 R.Hoje Ø Tudo bem, mas preciso que o valor do débito exequendo seja
atualizado, com a respectiva evolução mensal. Ø Assim sendo, retornem os autos do processo à
Defensoria Pública para fins devidos. Ø Após, conclusos para emissão de mandado. Ø Belém-Pará, 16 de
julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO:
00100621520178140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação: Divórcio Litigioso em: 16/07/2019 AUTOR:G. S. O.
Representante(s): OAB 19524 - BRUNA RIBEIRO DAS NEVES DE SOUSA (ADVOGADO) OAB 22710 -
ANDERSON ARAUJO MENDES (ADVOGADO) REQUERIDO:M. F. Representante(s): OAB 5522 - MARIA
AMELIA DELGADO VIANA (ADVOGADO) OAB 25664 - WILLIAMS FEIO RAMOS (ADVOGADO)
EXEQUENTE:G. F. O. Representante(s): OAB 25664 - WILLIAMS FEIO RAMOS (ADVOGADO)
EXECUTADO:G. S. O. Representante(s): OAB 19524 - BRUNA RIBEIRO DAS NEVES DE SOUSA
(ADVOGADO) . Processo 161/17 R.Hoje 1. À Secretaria da Vara cumprir o texto de fls405, item 3. 2.
Encaminhem-se. 3. Após, conclusos. Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR
BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO: 00221737920118140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação:
Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 EXEQUENTE:M. M. REPRESENTANTE:M. M. M. C.
Representante(s): OAB 20926 - MARONI MIWA MATSUMURA CAVALCANTE (ADVOGADO)
EXECUTADO:S. B. O. Representante(s): OAB 24463 - RAFAELA MARTINS GUEDES (ADVOGADO)
OAB 10.243 - MARCELA NUNES FERREIRA (ADVOGADO) OAB 9989 - CAROLINA AUGUSTA
MARTINS (ADVOGADO) . DESPACHO-MANDADO servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo provimento nº 011/2009 - CJRMB.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 1. Processo 780/11 2. Suspendo a tramitação da demanda
principal, contudo, sem atingir a obrigação alimentar paterna quanto ao pagamento mensal dos alimentos,
diante da instauração do Incidente devido. 3. Muito bem. Cite(m)-se, por CARTA PRECATÓRIA(30 DIAS),
A PESSOA JURÍDICA JANA ENGENHARIA E REFRIGERAÇÃO LTDA * CNPJ 13.103.647/0001-90 NA
PESSOA DE SEUS SÓCIOS (I) A SENHORA EVELYN DA CUNHA OSAKI(255) E O EXECUTADO
SIDNEY BARBOSA OSAKI , à luz do art. 212 do CPC, com as advertências dos artigos 344 e 345 todos
do CPC. (O expediente será cumprido, também, fora do horário forense, 06:00 às 20:00 horas, com
cumprimento da diligência nos dias de domingo e feriados). 4. O prazo para apresentação de defesa/
manifestação será de 15(quinze) dias, podendo requerer o que necessário for para fins de direito. 5.
Ultrapassado o prazo da defesa, conclusos para prosseguimento, observando-se que o(a) Autor(a) SE se
encontra com a gratuidade processual. 6. Após, conclusos para prosseguimento. 7. Belém-Pará, 16 de
JULHO de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO ARTIGOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL INSERTOS ACIMA (I)Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. (II)Art. 345. A revelia não produz o
efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o
litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que
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a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. (III) Art. 694. Nas ações de
família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz
dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação.
Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os
litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. (IV)Art. 695. Recebida a
petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a
citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694.
§ 1o O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar
desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a
qualquer tempo. § 2o A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada
para a audiência. § 3o A citação será feita na pessoa do réu. § 4o Na audiência, as partes deverão estar
acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. (V)Art. 696. A audiência de mediação e
conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução
consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. (VI)Art. 697.
Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum,
observado o art. 335. (VII)Art. 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando
houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. PROCESSO:
00246945120148140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 EXECUTADO:S. M.
G. Representante(s): OAB 5636 - EMILIA DE FATIMA DA SILVA FARINHA PEREIRA (ADVOGADO) OAB
14946 - ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA (ADVOGADO) EXEQUENTE:S. I. R. G.
REPRESENTANTE:F. A. M. R. . Processo 541/14 R.Hoje Ø Tudo bem, mas preciso que o valor do débito
exequendo seja atualizado, com a respectiva evolução mensal. Ø Assim sendo, retornem os autos do
processo à Defensoria Pública para fins devidos. Ø Após, conclusos para emissão de mandado. Ø Belém-
Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO:
00315182120178140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação: Divórcio Litigioso em: 16/07/2019 REQUERENTE:M. E. S. P.
Representante(s): OAB 8875 - JOAO FREDERICK MARCAL E MACIEL (ADVOGADO) OAB 26884 -
JOSIVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO (ADVOGADO) REQUERIDO:M. M. P. Representante(s): OAB
6935 - LUCIA VALENA BARROSO PEREIRA CARNEIRO (ADVOGADO) . DESPACHO-MANDADO-
OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009,
alterado pelo Provimento nº 011/2009 - CJRMB. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Processo
417/17 R.Hoje 1. Vou repetir: O momento processual para se pedir provas é na audiência de organizaç"o e
saneamento da demanda, algo que ocorreu às fls. 77. Logo, todos os requerimentos anunciados às fls. 86
est"o totalmente preclusos, porque almejados no momento inapropriado, neste incluindo-se o que almeja
às fls. 96/97 pelas mesmas razões. 2. Ainda, vejo na demanda que a Autora n"o cumpriu com o texto de
fls. 77, item 2, do campo: PELO AUTOR: DAS PROVAS. Portanto, precluso está para a mesma o direito
de apresentar testemunhas. 3. Designo ao dia 22 de agosto de 2019, às 10:00 horas, para audiência de
instruç"o e julgamento para ouvir os litigantes e as testemunhas do paterno arroladas às fls. 66, as quais
serão apresentadas em Juízo, independentemente de intimaç"o, cuja ausência importará em desistência .
4. Intimem-se pessoalmente as partes, por mandado, à finalidade de direito, à luz do artigo 212 do NCPC.
5. Observe o senhor oficial de justiça que a diligência deve ser efetivada de modo PESSOAL(INTIMAÇ"O
PESSOAL), a fim de que n"o seja criada qualquer nulidade. 6. Autorizo o senhor Diretor de Secretaria ou
outro servidor por ele indicado a assinar digital e manualmente o expediente para fins necessário. 7.
Cientes os Advogados e Ministério Público. 8. Mais, o pedido para a reduç"o do quantum alimentar será
avaliado na sentença. 9. Belém-Pará, 16 de JULHO de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT
JUÍZA DE DIREITO Art. 357. N"o ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em
decis"o de saneamento e de organizaç"o cdo processo: (omissis) § 4o Caso tenha sido determinada a
produç"o de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum n"o superior a 15 (quinze) dias para que as
partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a audiência
prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas n"o pode ser superior
a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número de
testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerad
P R O C E S S O :  0 0 3 6 0 6 4 2 2 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 AUTOR:C. C. A. Representante(s): OAB 11649 - RAFAELA
PONTES SCOTTA (ADVOGADO) OAB 16993 - OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA (ADVOGADO) OAB
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17224 - DEBORA NUNES DE MIRANDA (ADVOGADO) REU:A. C. M. A. REU:G. A. A. REU:R. M. A.
REU:V. M. A. . SENTENÇA-MANDADO-OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na
forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 - CJRMB. Cumpra-se na
forma e sob as penas da lei. Processo 425/17 CLEONICE CUNHA ABREU propôs Ação Judicial em
desfavor de ANA CRISTINA MAMEDE DE ALMEIDA, GABRIEL ABREU DE ALMEIDA, ROGERIO
MAMEDE DE ALMEIDA E VIRGINIA MAMEDE DE ALMEIDA, todos qualificados, com exposição de
argumentos anunciados às fls. 03/15 e documentação correspondente de fls. 16/83. O processo seguiu
seu trâmite normal. RELATADO EM APERTADA SÍNTESE DECIDO Para haver decisão ou sentença de
mérito, obriga-se a parte demandante a adequar e delimitar, estrita e inarredavelmente, sua pretensão aos
pressupostos e requisitos de admissibilidade e validade da lide. Vale dizer, obriga-se o polo demandante a
satisfazer os seguintes pontos à existência e regularidade processual da ação, a saber, legitimidade de
parte e interesse processual, caso contrário, será o pedido exordial rejeitado mediante indeferimento da
inicial ou, se obteve seguimento, através da extinção do processo sem resolução de mérito seja em grau
superveniente ou não, eis que tais condições devem estar presentes até a formação definitiva da coisa
julgada, nesse conceito incluindo-se a prolação de sentença nesse primeiro momento de Jurisdição. Veja,
há legitimidade de parte quando o real titular do direito alegado vem a Juízo pleitear direitos que entende
que foram afrontados e, por conseguinte, entende merece a proteção jurisdicional devida, caso contrário
esta condição da ação, será o demandante declarado carecedor de seu exercício. Diz a doutrina de
Antônio Carlos Marcato, em sua Obra " Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo, Editora Atlas,
2004, p. 774: Em outras palavras, é titular de ação apenas a própria pessoa que se diz titular do direito
subjetivo substancial cuja tutela pede ( legitimidade ativa) , podendo ser demandado apenas aquele que
seja titular da obrigação correspondente ( legitimidade passiva) ( Cintra, Dinamarco e Grinover, Teoria
Geral do Processo, p. 260). Em reforço, aduz a doutrina de Nelson Nery Júnior, em sua Obra " Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante atualizado até 7 de julho de 2003, 7ª edição, revista
e ampliada, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 629: Já no exame da peça vestibular deve
o juiz verificar a existência das condições da ação. Se a parte for manifestamente ilegítima ou carecer o
autor de interesse processual, o juiz deve indeferir a petição inicial ( CPC 295 II e III). Quando a
ilegitimidade de parte não for manifesta , mas depender de prova , o juiz não pode indeferir a inicial. Por
sua vez, ter interesse de agir ou processual significa que o demandante deve buscar o binômio adequação
x necessidade na lide que elegeu. Ou seja, a via processual escolhida para discutir a pretensão resistida
se obriga a ser necessária, correta e apta para atingir o resultado útil e prático, caso contrário, será,
indiscutivelmente, carecedor o Autor do exercício do direito de ação desde o início de sua propositura
ensejando, por consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, aduz a
doutrina de Antônio Carlos Marcato, em sua Obra " Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo,
Editora Atlas: 2004, p.774: 7.2. O interesse de agir: De acordo com Liebman, o interesse de agir consiste
na relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional do
pedido.(...)Assim, é preciso que o acionamento do Poder Judiciário se possa extrair algum resultado útil e,
mais, que em cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada
Diretamente. Vou excluir da demanda o filho da Autora, a saber: GABRIEL ABREU DE ALMEIDA por ter
sido incluído no campo passivo da lide por sua mãe, de forma equivocada, uma vez a indiscutível
convergência de interesse entre si e seu filho, ensejando a declaração de carência quanto ao exercício do
direito de ação, por ilegitimidade de parte passiva ad causam. Ante o exposto e por tudo o que nos autos
consta, com base e fundamento no artigo 485, VI,§3º c do Estatuto Processual Civil, julgo extinto o
presente pedido em tela, elevando-se à carência da Autora quanto ao exercício do direito de ação na
modalidade de ilegitimidade passiva ad causam, em face dos argumentos acima exarados, ensejando o
arquivamento com as cautelas legais, quanto a esse componente da demanda. Sem condenação em
custas e honorários advocatícios, a partir desta decisão, não havendo falar em devolução dos valores que
já forma pagos nesta demanda. Publique-se. Registre-se.Certifique-se e Intimem-se. Segue-se a lide
quanto aos demais Requeridos: (i) ANA CRISTINA MAMEDE DE ALMEIFA, (ii) ROGERIO MAMEDE DE
ALMEIDA e (iii) VIRGÍNIA MANEDE DE ALMEIDA. Quero que a Autora me forneça o CPF/MF do senhor
Rogério de Almeida. Se optar pelo silêncio, sem nova conclusão, oficie-se à Secretaria de Segurança
Pública a fim de que, em 10(dez) dias, contados do recebimento do expediente, informe os dados
pessoais do Requerido ROGÉRIO MAMEDE DE ALMEIDA, RG 2105007-PA, dentre tais a filiação e
CPF/MF. Mais, oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que adote as medidas necessárias
ao pagamento da perícia legal, seguindo o valor correspondente ao tradutor juramentado, agindo a
Secretaria da Vara em conformidade com os regramentos impostos ao pagamento devido. Após,
conclusos para demais determinações. Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR
BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO: 00366099220178140301 PROCESSO ANTIGO: ----
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 AUTOR:WALDICLEIA DOS SANTOS CASTRO Representante(s):
OAB 24232 - RAPHAELA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO) REU:TIAGO CAVALCANTE DA SILVA.
Processo 788/17 SENTENÇA WLADICLEIA DOS SANTOS CASTRO propôs Ação Judicial em desfavor de
TIAGO CAVALCANTE DA SILVA, todos qualificados, expondo argumentos de fls. 03/10, bem como
acostando documentos de fls. 11/19. O processo seguiu seu trâmite normal. Às fls. 27, consta
determinação quanto à emenda da inicial. Às fls.27v em diante, consta a desconsideração da Autora
quanto ao moldes determinado, o que permite a aplicabilidade da sanção emanada no artigo 485 e
seguintes do Código de Processo Civil. RELATADO EM APERTADA SÍNTESE DECIDO Os requisitos de
admissão da inicial se encontram anunciados no artigo 319 do Código de Processo Civil. Quando
ausentes um dos pressupostos de admissibilidade, é direito subjetivo e processual do Demandante corrigir
ou completar a exordial, sob pena de pleno indeferimento. Prescreve o artigo 321, do Estatuto Processual
Civil: Art.321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição
inicial. Ora, a determinação para a Autora aplicar o dispositivo acima mencionado ocorreu na data de
29.08 .2018, fls. 27, sem que, até a presente data, irregularidade tenha sido satisfeita ou sanada, o que,
sem sombra de dúvida, permite o indeferimento da exordial. .Trilhando igual entendimento, prescreve a
recente jurisprudência: EMENTA: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO E AÇÃO CAUTELAR. EMENDA DA INICIAL. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. De acordo com o disposto no art. 284,
caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando a petição inicial não preencher aos
requisitos estabelecidos pelos artigos 282 e 283, o juiz determinará a emenda da inicial, no prazo de 10
dias, sob pena de indeferimento. Caso concreto em que, mesmo tendo sido intimada por duas vezes para
emendar a petição inicial, a autora não atendeu às determinações judiciais, justificando, assim, o
indeferimento da petição inicial. APELAÇÕES Nº 70020639530 E Nº 70020639605 DESPROVIDAS.
(Apelação Cível Nº 70020639605, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo
Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/08/2007) Isto posto, com fundamentos nos artigos 321 do Código de
Processo Civil, indefiro a inicial eis o desinteresse da Autora em suprir a omissão em comento, ensejando
a rejeição da inicial em todos os seus termos. Sem custas e honorários advocatícios, o que me faz rejeitar
o texto de fls. 28/29 em todos os seus termos, notadamente, diante da ausência de a estabilização objetiva
da lide. Desde já, autorizo o polo ativo ou seu advogado/defensor público a extrair as peças
acompanhantes da inicial, em tudo certificado pela Secretaria da Vara. P.R.I. e certificado o trânsito em
julgado e em seguida, determino o arquivamento dos autos com as cautelas legais. Se houver, após a
remessa dos autos do processo ao Arquivo Geral, novo pedido para desarquivamento, que seja o mesmo
acolhido, porém, com remessa do presente todo digitalizado, para fins devidos. Belém-Pará, 16 de julho de
2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO: 00416573220178140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR
BITTENCOURT Ação: Divórcio Litigioso em: 16/07/2019 AUTOR:M. N. D. M. Representante(s): OAB
11968 - EMILGRIETTY SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR) REU:J. P. M. Representante(s): OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) . DESPACHO-MANDADO-OFÍCIO servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo
Provimento nº 011/2009 - CJRMB. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Processo 648/17 R.Hoje 1.
Designo ao dia 14 de agosto de 2019, às 09:00 horas, para audiência de instrução e julgamento para ouvir
somente as partes(Não há meio de prova testemunhal, porque as partes não identificaram as testemunhas
no momento acertado: audiência de organização e saneamento, restado precluso o direito de
apresentação para tanto) 2. Intimem-se pessoalmente os litigantes, por mandado, à finalidade de direito, à
luz do artigo 212 do NCPC. Todavia, caso não compareçam, o ato processual será mesmo assim
realizado, eis a necessidade de finalizarmos este momento processual. 3. Observe o senhor oficial de
justiça que a diligência deve ser efetivada de modo PESSOAL(INTIMAÇÃO PESSOAL), a fim de que não
seja criada qualquer nulidade. 4. Autorizo o senhor Diretor de Secretaria ou outro servidor por ele indicado
a assinar digital e manualmente o expediente para fins necessário. 5. Cientes os representantes da
Defensoria Pública e Ministério Público. 6. Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR
BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo,
deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização cdo processo: (omissis) § 4o Caso tenha sido
determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias
para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para
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a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode
ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o
número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente
c o n s i d e r a d o s .  P R O C E S S O :  0 0 4 2 2 3 1 5 5 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação: Ação de
Alimentos em: 16/07/2019 REQUERENTE:T. H. F. P. A. Representante(s): OAB 18365 - PAULA ZUMERO
FERRO E SILVA (ADVOGADO) REPRESENTANTE:E. E. F. P. A. Representante(s): OAB 18365 - PAULA
ZUMERO FERRO E SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:T. L. S. P. A. . DESPACHO-MANDADO servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo
Provimento nº 011/2009 - CJRMB. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Processo 666/17 R.Hoje 1.
Redesigno a data de 02 de setembro de 2019, às 09:00 horas, para audiência de conciliação, instrução e
julgamento. 2. Intimem-se pessoalmente as partes(materna: mandado e paterno: carta precatória:30 dias)
para estarem presentes no ato processual acima declinado, cuja ausência da primeira vai ensejar o
arquivamento e do segundo, o decreto de revelia e confissão quanto à matéria ficta. 3. Todavia, diante do
texto de fls. 83, autorizo que a oitiva do paterno seja feita em seu local de domicílio, DESDE QUE A
CONTESTAÇÃO SEJA APRESENTADA EM AUDIÊNCIA, EIS QUE JÁ TEM ADVOGADO NA DEMANDA.
SE ASSIM NÃO O FIZER, SERÁ DECLARADA SUA REVELIA, SEGUINDO-SE A OITIVA, APENAS E
TÃO SOMENTE, DA MATERNA(NÃO MAIS DO PATERNO), SEM TESTEMUNHAS ANTE O NÃO
ARROLAMENTO NA INICIAL, FINALIZANDO COM A SENTENÇA DEVIDA. 4. Cientes Ministério Público
e Advogados. 5. Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE
D I R E I T O  P R O C E S S O :  0 0 4 2 4 0 8 1 9 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação: Guarda
em: 16/07/2019 AUTOR:R. C. S. D. M. Representante(s): OAB 4676 - LUIZ PAULO DE ALBUQUERQUE
FRANCO (DEFENSOR) REU:E. O. S. ENVOLVIDO:E. M. D. S. . DESPACHO-MANDADO servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo
Provimento nº 011/2009 - CJRMB. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Processo 680/17:
INTIMAÇÃO PESSOAL: AUTORIZO O SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA A CUMPRIR A MEDIDA APÓS O
HORÁRIO REGULAR, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. R. Hoje 10 Por mandado/carta precatória: 30
dias, intime(m)-se pessoalmente o(a) Autor(a) ROMENA CARLA DA SILVA DIAS MONTEIRO para que,
em CINCO úteis, manifeste(m) seu(s) respectivo(s) interesse(s) , dizendo se ainda tem interesse quanto
ao prosseguimento do feito, e caso queria dar continuidade ao processo, TENHA CONHECIMENTO
QUANTO AO TEXTO DE FLS.31 E FORNEÇA O ENDEREÇO DO REQUERIDO, INCLUSIVE SEU
CPF/MF E TELEFONE, SOB PENA DE EXTINÇÃO. O expediente ser cumprido à luz do artigo 212 do
CPC.(cumprimento, também, fora do expediente forense, inclusive nos dias de domingo e feriados). 20
Observe o senhor oficial de justiça que a diligência NÃO SERÁ CUMPRIDA se deixar o mandado com
terceiro, mesmo que este seja próxima ao(s) Autor(es) , porque a intimação SE OBRIGA A SER
PESSOAL. 30 Acostado o expediente, voltem-me conclusos. 40 Belém-Pará, 16 de julho de 2019
DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO: 00434527320178140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR
BITTENCOURT Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:M. N. Z. Representante(s):
OAB 16194 - RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS (ADVOGADO) OAB 24304 - STEPHANIE CAROLINE
DA SILVA COELHO (ADVOGADO) OAB 24352 - MÁRCIA ELIANE CUNHA DIAS (ADVOGADO)
REQUERIDO:M. N. O. Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) . Processo
737/17 R.Hoje Ø À réplica(15 dias úteis) Ø Após, conclusos para designação de a audiência inaugural. Ø
Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO
P R O C E S S O :  0 0 4 4 0 2 9 5 1 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação:
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 16/07/2019 AUTOR:V. M. S. V. REPRESENTANTE:C. M. S.
Representante(s): OAB 13930 - KARINE MOURA PINHEIRO (ADVOGADO) OAB 21700 - JULIANA DO
SOCORRO DE ARAUJO CRUZ CHAVES (ADVOGADO) REU:D. L. V. Representante(s): OAB 21982 -
KARLOS ANDREY SILVA ADRIAZOLLA (ADVOGADO) . Processo 01/18 SENTENÇA (GUARDA
JUDICIAL E ALIMENTOS) V.M.S.V. representado por CAROLINA MENEZES SARAIVA, e DIMITRI LEAL
VIEIRA, todos qualificados, em sede de audiência conciliatória chegaram a um consenso quanto ao tema:
Alimentos, motivo pelo qual almejaram o acolhimento integral do pedido ora eleito. O processo seguiu seu
trâmite normal. RELATADO EM APERTADA SÍNTESE DECIDO Vou repetir o texto de fls. 305, retroagindo
os efeitos jurídicos à data do acordo, a saber: 21 de maio de 2019, retificando-se/eliminando-se a dita
suspensão do processo para janeiro/2020, eis que incompatível uma suspensão diante de a manifestação
volitiva de vontade entre os Interessados, a qual homologada judicialmente. Vamos então. A transação
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efetivada entre os envolvidos anuncia convergência de vontades, limitando-se a sentença apenas a
consagrar tal manifestação volitiva, desde que presentes os requisitos delineados no artigo 104 do CC, a
saber, capacidade legal, licitude e disponibilidade do bem, além de não ser prescrito em lei. No caso em
epígrafe, os genitores formularam suas vontades nos seguintes termos, cujo texto tenho assim colacionar,
conforme teor de fls.305: {...} TERMO DE AUDIÊNCIA AÇ"O: REVISIONAL DE ALIMENTOS PROCESSO:
004402951.2017.8.14.0301 Requerente: V.M.S.V. REP. POR C.M.S. CPF.:806.804.292-04 ADV.: Karine
Moura Pinheiro OAB/PA 13930 ADV.: Juliana Do Socorro De Araújo Cruz Chaves OAB/PA21700
Requerido: D.L.V. CPF.: 668.154.952-72 ADV.:Lucia Valena Barroso Pereira Carneiro OAB/PA 6935 Aos
21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2019, às 11h00m, na sala de audiências da 1ª Vara de
Família da Comarca de Belém-Pará, onde presente se achava a Dra. MARGUI GASPAR BITTENCOURT,
Juíza titular da Vara, foi ABERTA A AUDIÊNCIA, com a presença do Ministério Público, representado pelo
Dr. ELIEZER MONTEIRO LOPES, Promotor de Justiça, e feito o preg"o de praxe, verificou-se a presença
da representante legal do autor acompanhada da patrona. Presente o requerido com sua patrona . Iniciada
a audiência a tentativa de conciliaç"o restou frutífera nos seguintes termos: Acordam pela guarda será
unilateral materna e garantida a convivência paterna nos seguintes termos: Considerando que o genitor
trabalha com supervis"o de maquinas pesadas frequentemente estando a serviço fora da cidade, ajustam
a convivência nos seguintes termos, levando em conta essas circunstancias: quando o paterno estiver em
Belém, terá a companhia do filho menor aos sábados, das 12hrs às 18horas, salvo se o genitor estiver em
trabalho ou noutra circunstancia justificadora; quando o paterno estiver em Belém, terá a companhia do
filho em dois dias na semana às terças e quintas feiras, recebendo na escola, podendo levar o filho para
almoçar; Festas de final de ano alternadas, de igual modo, quando o paterno estará em Belém. No Natal
de 2019 na companhia materna e , se o pai em Belém, no ano novo. Havendfo qualquer necessidade
justifica de alteraç"o de dias e horas combinados, o pai comunicará a genitora por WhatsApp, sendo que a
comunicaç"o se dará EXCLUSIVAMENTE para este fim (telefone do Vitor: 98457-3309; telefone da
materna: 98118-9195; telefone do requerido: 98426-5695). As partes ajustam que o presente processo
ficara suspenso ate o final do recesso forense em janeiro/2020. Em seguida, o Promotor de Justiça deu o
seguinte parecer: MM. Juíza, estando preenchidos os requisitos legais e respeitado os direitos das partes
aqui representadas, opino favoravelmente a homologaç"o por sentença do acordo bem como pela
suspens"o do processo, art. 313, II CPC, livremente avençado pelas partes. S"o os termos. Ato contínuo a
MM. Juíza prolatou a Sentença. Vistos etc. Cuida-se de aç"o de REVISIONAL DE ALIMENTOS, na qual,
nesta data, foi ajustado avença do litígio quanto a guarda e convivência, conforme os termos acima
pactuados. Considerando que as cláusulas da transaç"o, hoje levada a efeito n"o ferem quaisquer
princípios de ordem pública, homologo, para que produza seus jurídicos efeitos à transaç"o ora realizada,
extinguindo o processo, com resoluç"o do mérito, fundamentada no artigo 487, III, "b", do Código de
Processo Civil. Estendo ao requerido os benefícios da justiça gratuita. Sem Custas, face às partes estarem
sob o manto da Justiça Gratuita. Publicada em audiência. Cumpra-se. Suspendo o processo até janeiro de
2020. Passado o prazo, venham conclusos. Cumpra-se, servindo o presente como oficio/mandado, nos
termos do Prov. 003/2009 - CJCI. Ciente os presentes. Nada mais havendo, para constar, mandou a MM.
Juíza lavrar o presente termo, que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. MM. Juíza:
Promotor: Representante legal do autor: Adv.: Requerido: Adv.: {...} Como se vê, não há óbice ao
acolhimento do pedido, eis cingir-se de legalidade, restando ao Juízo homologá-lo, em nível parcial,
apenas e tão somente, para retirar a cláusula de suspensão do processo ante o que acima foi ditado. Isto
posto, com base e fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, homologo
por sentença os termos do acordo(305) de forma parcial, ante as considerações acima elencadas, cujo
teor tenho por reiterar diante de sua importância, em negrito: {...} TERMO DE AUDIÊNCIA AÇ"O:
REVISIONAL DE ALIMENTOS PROCESSO: 004402951.2017.8.14.0301 Requerente: V.M.S.V. REP. POR
C.M.S. CPF.:806.804.292-04 ADV.: Karine Moura Pinheiro OAB/PA 13930 ADV.: Juliana Do Socorro De
Araújo Cruz Chaves OAB/PA21700 Requerido: D.L.V. CPF.: 668.154.952-72 ADV.:Lucia Valena Barroso
Pereira Carneiro OAB/PA 6935 Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2019, às 11h00m, na
sala de audiências da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém-Pará, onde presente se achava a Dra.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Juíza titular da Vara, foi ABERTA A AUDIÊNCIA, com a presença do
Ministério Público, representado pelo Dr. ELIEZER MONTEIRO LOPES, Promotor de Justiça, e feito o
preg"o de praxe, verificou-se a presença da representante legal do autor acompanhada da patrona.
Presente o requerido com sua patrona . Iniciada a audiência a tentativa de conciliaç"o restou frutífera nos
seguintes termos: Acordam pela guarda será unilateral materna e garantida a convivência paterna nos
seguintes termos: Considerando que o genitor trabalha com supervis"o de maquinas pesadas
frequentemente estando a serviço fora da cidade, ajustam a convivência nos seguintes termos, levando
em conta essas circunstancias: quando o paterno estiver em Belém, terá a companhia do filho menor aos
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sábados, das 12hrs às 18horas, salvo se o genitor estiver em trabalho ou noutra circunstancia
justificadora; quando o paterno estiver em Belém, terá a companhia do filho em dois dias na semana às
terças e quintas feiras, recebendo na escola, podendo levar o filho para almoçar; Festas de final de ano
alternadas, de igual modo, quando o paterno estará em Belém. No Natal de 2019 na companhia materna e
, se o pai em Belém, no ano novo. Havendfo qualquer necessidade justifica de alteraç"o de dias e horas
combinados, o pai comunicará a genitora por WhatsApp, sendo que a comunicaç"o se dará
EXCLUSIVAMENTE para este fim (telefone do Vitor: 98457-3309; telefone da materna: 98118-9195;
telefone do requerido: 98426-5695). As partes ajustam que o presente processo ficara suspenso ate o final
do recesso forense em janeiro/2020. Em seguida, o Promotor de Justiça deu o seguinte parecer: MM.
Juíza, estando preenchidos os requisitos legais e respeitado os direitos das partes aqui representadas,
opino favoravelmente a homologaç"o por sentença do acordo bem como pela suspens"o do processo, art.
313, II CPC, livremente avençado pelas partes. S"o os termos. Ato contínuo a MM. Juíza prolatou a
Sentença. Vistos etc. Cuida-se de aç"o de REVISIONAL DE ALIMENTOS, na qual, nesta data, foi ajustado
avença do litígio quanto a guarda e convivência, conforme os termos acima pactuados. Considerando que
as cláusulas da transaç"o, hoje levada a efeito n"o ferem quaisquer princípios de ordem pública,
homologo, para que produza seus jurídicos efeitos à transaç"o ora realizada, extinguindo o processo, com
resoluç"o do mérito, fundamentada no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Estendo ao
requerido os benefícios da justiça gratuita. Sem Custas, face às partes estarem sob o manto da Justiça
Gratuita. Publicada em audiência. Cumpra-se. NÃO HAVERÁ FALAR EM SUSPENSÃO DE PROCESSO
EIS QUE ESTAMOS LIDANDO COM UMA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM FORMAÇÃO DA
COISA JULGADA EM SEUI SENTIDO FORMAL, O QUE TORNA TAL ATO JUDICIAL INCOMPATÍVEL
COM A ALEGADA SUSPENSÃO. Cumpra-se, servindo o presente como oficio/mandado, nos termos do
Prov. 003/2009 - CJCI. Ciente os presentes. Nada mais havendo, para constar, mandou a MM. Juíza
lavrar o presente termo, que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. MM. Juíza: Promotor:
Representante legal do autor: Adv.: Requerido: Adv.: {...} Efeitos jurídico processuais retroagindo a data do
acordo, a saber, 21 de MAIO de 2019. Esta sentença serve como ofício e mandado para fins devidos, a
qual deverá ser expedido com a máxima urgência, em estrita atenção aos moldes acima delineados, se a
emissão necessária for. Sem custas e honorários advocatícios, eis estarem com a justiça gratuita. DO
PEDIDO DE REVISÃO DE ALIMENTOS Para haver decisão ou sentença de mérito, obriga-se a parte
demandante a adequar e delimitar, estrita e inarredavelmente, sua pretensão aos pressupostos e
requisitos de admissibilidade e validade da lide. Vale dizer, obriga-se o polo demandante a satisfazer os
seguintes pontos à existência e regularidade processual da ação, a saber, legitimidade de parte e
interesse processual, caso contrário, será o pedido exordial rejeitado mediante indeferimento da inicial ou,
se obteve seguimento, através da extinção do processo sem resolução de mérito seja em grau
superveniente ou não, eis que tais condições devem estar presentes até a formação definitiva da coisa
julgada, nesse conceito incluindo-se a prolação de sentença nesse primeiro momento de Jurisdição. Veja,
há legitimidade de parte quando o real titular do direito alegado vem a Juízo pleitear direitos que entende
que foram afrontados e, por conseguinte, entende merece a proteção jurisdicional devida, caso contrário
esta condição da ação, será o demandante declarado carecedor de seu exercício. Diz a doutrina de
Antônio Carlos Marcato, em sua Obra " Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo, Editora Atlas,
2004, p. 774: Em outras palavras, é titular de ação apenas a própria pessoa que se diz titular do direito
subjetivo substancial cuja tutela pede ( legitimidade ativa) , podendo ser demandado apenas aquele que
seja titular da obrigação correspondente ( legitimidade passiva) ( Cintra, Dinamarco e Grinover, Teoria
Geral do Processo, p. 260). Em reforço, aduz a doutrina de Nelson Nery Júnior, em sua Obra " Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante atualizado até 7 de julho de 2003, 7ª edição, revista
e ampliada, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 629: Já no exame da peça vestibular deve
o juiz verificar a existência das condições da ação. Se a parte for manifestamente ilegítima ou carecer o
autor de interesse processual, o juiz deve indeferir a petição inicial ( CPC 295 II e III). Quando a
ilegitimidade de parte não for manifesta , mas depender de prova , o juiz não pode indeferir a inicial. Por
sua vez, ter interesse de agir ou processual significa que o demandante deve buscar o binômio adequação
x necessidade na lide que elegeu. Ou seja, a via processual escolhida para discutir a pretensão resistida
se obriga a ser necessária, correta e apta para atingir o resultado útil e prático, caso contrário, será,
indiscutivelmente, carecedor o Autor do exercício do direito de ação desde o início de sua propositura
ensejando, por consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, aduz a
doutrina de Antônio Carlos Marcato, em sua Obra " Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo,
Editora Atlas: 2004, p.774: 7.2. O interesse de agir: De acordo com Liebman, o interesse de agir consiste
na relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional do
pedido.(...)Assim, é preciso que o acionamento do Poder Judiciário se possa extrair algum resultado útil e,
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mais, que em cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada
Diretamente. O pedido de revisão de alimentos quedou-se eis o contido às fls. 287/288(sentença prolatada
pelo Juízo da 5ª Vara de Família em cujo texto houve a definição da obrigação alimentar paterna em
comento), ensejando a declaração de carência quanto ao exercício do direito de ação, em sede
superveniente. Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, com base e fundamento no artigo 485,
VI,§3º c do Estatuto Processual Civil, julgo extinto o presente pedido em tela, elevando-se à carência do
Autor quanto ao exercício do direito de ação na modalidade de ausência de interesse processual, em sede
superveniente, em face dos argumentos acima exarados, ensejando o arquivamento com as cautelas
legais. Repito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se.Certifique-
se e Intimem-se. Segue-se a demanda ao Arquivo Geral porque já formada a coisa julgada em sentido
formal. Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO
P R O C E S S O :  0 0 5 6 0 7 3 7 8 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação:
Execução de Alimentos em: 16/07/2019 EXEQUENTE:M. C. P. REPRESENTANTE:L. C. C. S.
Representante(s): OAB 18733 - THIAGO REIS CORAL (ADVOGADO) OAB 21755 - ANA LUIZA DA SILVA
RIBEIRO (ADVOGADO) OAB 21446 - CAROLINE DA SILVA BRAGA (ADVOGADO) EXECUTADO:C. J.
P. Representante(s): OAB 13730 - DANIEL PANTOJA RAMALHO (ADVOGADO) . Processo 1095/12
R.Hoje Ø Pelo corpo probatório constante e pertencente aos autos do processo, entendo pela mais inteira
desnecessidade da diligência emanada às fls.147. Ø Todavia, ante o teor de fls. 144/145, quero que o
Ministério Público diga se insistirá da medida. Ø Simultaneamente, informe a Exequente se ainda há dívida
alimentar em curso. Se houver, apresente a planilha de a dívida alimentar atualizada, segundo a evolução
mensal correspondente. Ø Após, conclusos. Ø Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR
BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO: 00587507620158140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação: Divórcio
Litigioso em: 16/07/2019 AUTOR:I. L. C. Representante(s): OAB 5773 - FERNANDO DE MORAES VAZ
(ADVOGADO) REU:J. S. L. C. . DESPACHO-MANDADO-OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 - CJRMB.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Processo 576/15 R.Hoje 1. Designo ao dia 29 de agosto de
2019, às 10:00 horas, para audiência de instrução e julgamento para ouvir somente as partes(Não há meio
de prova testemunhal, porque as partes não identificaram as testemunhas no momento acertado:
audiência de organização e saneamento, restado precluso o direito de apresentação para tanto) 2.
Intimem-se pessoalmente os litigantes, por mandado, à finalidade de direito, à luz do artigo 212 do NCPC.
Todavia, caso não compareçam, o ato processual será mesmo assim realizado, eis a necessidade de
finalizarmos este momento processual. 3. Observe o senhor oficial de justiça que a diligência deve ser
efetivada de modo PESSOAL(INTIMAÇÃO PESSOAL), a fim de que não seja criada qualquer nulidade. 4.
Autorizo o senhor Diretor de Secretaria ou outro servidor por ele indicado a assinar digital e manualmente
o expediente para fins necessário. 5. Cientes os representantes da Defensoria Pública, Advogado e
Ministério Público. 6. Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE
DIREITO Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de
saneamento e de organização cdo processo: (omissis) § 4o Caso tenha sido determinada a produção de
prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes
apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a audiência
prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior
a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número de
testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.
P R O C E S S O :  0 1 0 4 6 4 4 7 5 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação: Guarda
em: 16/07/2019 AUTOR:L. A. B. H. G. F. Representante(s): OAB 13703 - SUYANE MORAES SANTOS
(ADVOGADO) REU:N. A. R. Representante(s): OAB 5636 - EMILIA DE FATIMA DA SILVA FARINHA
PEREIRA (ADVOGADO) OAB 15584 - ADELVAN OLIVERIO SILVA (ADVOGADO) OAB 24527 - FLAVIA
KLAUTAU ACATAUASSU NUNES (ADVOGADO) ENVOLVIDO:I. A. H. G. . Processo 811/15 R.Hoje 1. As
testemunhas que serão ouvidas na audiência de instrução e julgamento são: PELO AUTOR: (i) Marcelo
Augusto Ribeiro de Araújo; (ii) Juliana Sales Figueiredo Celso;(iii) Waldeane da Silva Santos e (iv)
Wanessa Aline Marques Monteiro Vilhena. PELO REQUERIDO.(i) Roseane Oliveira da Silva e (ii) Priscila
Baia dos Santos. PORTANTO, ESSA SENHORA QUE SE CHAMA IZA TEIXEIRA DO ROSÁRIO NÃO
SERÁ OUVIDA EIS QUE NÃO ARROLADA NO MOMENTO ACERTADO E TAMPOUCO VENTILADA EM
SEDE DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. 2. Muito bem. Redesigno, PELA ÚLTIMA VEZ, a data da
audiência de instrução e julgamento para o dia de 29 de outubro de 2019 às 10:00 horas, para ouvir,
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apenas e tão somente, as testemunhas acima delineadas. 3. As partes não serão mais intimadas por
oficial de justiça, eis que ouvidas. Então, compete aos advogados apresenta-las em audiência
independentemente de intimação, cuja ausência não impedirá a realização do ato processual. AVISO: SE
NINGUEM COMPARECER, O PROCESSO SERÁ POSTO EM MEMORIAIS, ATÉ PORQUE, PARA MIM,
O TEMA JÁ ESTÁ PRONTO PARA JULGAMENTO. 4. Cientes Ministério Público e Advogados. Belém-
Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO:
02102652720168140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação: Guarda em: 16/07/2019 REPRESENTANTE:K. O. A.
Representante(s): OAB 11240 - PAULA CUNHA DA SILVA DENADAI (DEFENSOR) REQUERENTE:K. J.
A. C. REQUERENTE:A. M. A. C. REQUERENTE:D. A. C. REQUERIDO:A. G. C. . Processo 283/16 R.Hoje
1. Abro o prazo de impugnação(15 dias úteis e comum) às partes. 2. Encaminhem-se. 3. Após, ao
Ministério Público para igual medida. 4. Remetam-se. 5. Após, conclusos para prosseguimento. 6. Belém-
Pará,16 de JULHO de 2019 DRA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO:
02603138720168140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação: Guarda em: 16/07/2019 AUTOR:S. M. M. AUTOR:B. A. L. C.
Representante(s): OAB 17842 - ANA CAVALCANTE NOBREGA DA CRUZ (ADVOGADO)
REQUERIDO:R. R. C. Representante(s): OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(CURADOR ESPECIAL) . Processo 340/16 R.Hoje 1. Abro o prazo de impugnação(15 dias úteis e comum)
às partes. 2. Encaminhem-se. 3. Após, ao Ministério Público para igual medida. 4. Remetam-se. 5. Após,
conclusos para prosseguimento. 6. Belém-Pará,16 de JULHO de 2019 DRA.MARGUI GASPAR
BITTENCOURT JUÍZA DE DIREITO PROCESSO: 07047392220168140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ação: Divórcio
Consensual em: 16/07/2019 REQUERENTE:P. A. S. G. Representante(s): OAB 10692 - JOSE MARIA DE
SOUSA GONCALVES (ADVOGADO) REQUERIDO:M. M. G. . TERMO DE AUDIÊNCIA AÇÃO:
DIVORCIO LITIGIOSO PROCESSO Nº 0704739-22.2016.8.14.0301 Requerente: P.A.S.G. Advogado(a):
José Maria de Sousa Gonçalves - OAB/PA 10692 Requerido: Marleni Matos Goncalves Curadoria
Especial: Geraldo Rolim Tavares Junior Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de 2019, às
09h00m, na sala de audiências da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém-Pará, onde presente se
achava a Dra. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Juíza titular da Vara, foi ABERTA A AUDIÊNCIA, com
a presença do Ministério Público, representado pela Dra. Vera Andersen Pinheiro, Promotora de Justiça, e
feito o pregão de praxe, verificou-se a presença da parte autora com seu patrono. Ausente a requerida.
Presente a Curadoria Especial. Em seguida, não havendo preliminares, e estando, pelo menos em tese,
presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passou a decidir sobre o Saneamento e a
Organização do Processo, nos moldes do artigo 357 do CPC, seguindo-se da estruturação quanto à fase
instrutória: DO PONTO CONTROVERTIDO: GUARDA E ALIMENTOS. DAS PROVAS: O ÔNUS
PROBATÓRIO É ESTABELECIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I e II DO CPC. PELO AUTOR: 1)
Depoimento Pessoal Das Partes; 2) Juntada de novos documentos, se necessário.3) Estudo Psicossocial.
CURADORIA: 1) Depoimento Pessoal Das Partes; 2) Juntada de novos documentos, se necessário 3)
Estudo Psicossocial. PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1) Depoimento Pessoal Das Partes; 2) Estudo
Psicossocial. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: I - Defiro as provas requeridas pelas partes e Ministério
Público, determinando prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de quesitos a parte autora, em
seguida à Requerida (CURADORIA ESPECIAL), após ao Ministério Público para a mesma finalidade; II -
Determino a realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL a ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias; III -
Com a juntada do relatório nos autos, venham-me estes conclusos. Nada mais havendo, para constar,
mandou a MM. Juíza lavrar o presente termo, que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.
MM. Juíza: Promotora: Autor: Advogado(a): Curadoria especial: PROCESSO: 00415265720178140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Divórcio
Litigioso em: AUTOR: I. C. C. F. C. Representante(s): OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO PARA (DEFENSOR) REU: D. O. C. Representante(s): OAB 101010 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  

 
 
 
Número do processo: 0863227-07.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: J. R. S. M.
Participação: REQUERIDO Nome: R. D. C. A. M. Participação: ADVOGADO Nome: ANA CELIA SILVA
CARNEIROOAB: 3853/PA Participação: ADVOGADO Nome: RITA DE CASSIA SILVA SILVEIRAOAB:
019771/PA Participação: REQUERIDO Nome: J. D. A. M. Participação: ADVOGADO Nome: ANA CELIA
SILVA CARNEIROOAB: 3853/PA Participação: ADVOGADO Nome: RITA DE CASSIA SILVA
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SILVEIRAOAB: 019771/PA Participação: REQUERIDO Nome: J. R. D. A. M. Participação: ADVOGADO
Nome: ANA CELIA SILVA CARNEIROOAB: 3853/PA Participação: ADVOGADO Nome: RITA DE CASSIA
SILVA SILVEIRAOAB: 019771/PA Participação: REQUERIDO Nome: A. D. S. D. A. M. Participação:
ADVOGADO Nome: ANA CELIA SILVA CARNEIROOAB: 3853/PA Participação: ADVOGADO Nome:
RITA DE CASSIA SILVA SILVEIRAOAB: 019771/PAProcesso Judicial EletrônicoTribunal de Justiça do
Pará TERMO DE AUDIÊNCIA- PJEAção: ALIMENTOSALIPRO 0863227-07.2018.814.0301Requerente:
J.R.S.M.Defensoria Pública: Geraldo Rolim Tavares JuniorRequeridos: M.A.M. Adv.: Rita de Cassia Silva
Silveira OAB/PA 19771 Aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2019,às 10h00m, na sala de
audiências da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém-Pará, onde presente se achava a Dra. MARGUI
GASPAR BITTENCOURT, Juíza titular da Vara, foi ABERTA A AUDIÊNCIA, e feito o pregão de praxe,
Verificou-se a presença do autor acompanhado doDefensoria Pública. Presentea requeridaMariana De
Almeida Mendes acompanhada da patrona. Iniciada a audiência, e tendo em vista o despacho nos autos,
a MM. Juíza passou a ouvir a parte autora, Senhor(a)JOSE DE RIBAMAR SOARES MENDES, parte já
qualificada nos autos, a qual às perguntas da MM. Juíza, respondeu: Que paga pensão de alimentos há 24
anos para a requeridaMariana de almeida mendes; que não sabe qual a origem do pagamento da pensão;
que alega que está recebendo pouco e por isso não pode continuar pagando a pensão da ex esposa; que
é casado com a mulher de nome Deusarina a qual nunca trabalhou ; que alega que Deusarina nada
recebe do INSS; que possui uma filha de nome Deusa, atualmente com 12 anos de idade; que possui uma
enteado de nome Edson o qual vive de bicos; que não paga aluguel; que é aposentado pelo INSS; que é o
único a ter renda no imóvel; que a requerida Mariana paga aluguel; que os 4 filhos do casal moram com a
mesma; que alega que os 4 trabalham; que Mariana não trabalha, achando que a mesma talvez receba
benefício por idade do INSS; que atualmente é descontado R$700,00 mensais em favor de Mariana, que
corresponde a cerca de 17% da aposentadoria do autor.Nada mais foi perguntado. Às perguntas da
Defensoria Pública o(a)depoente respondeu: que os filhos do casal já possuem maior idade ; que alega
que a mais nova tem 43 anos; que não sabe se a filha caçula recebia o valor descontado como alimentos
ou se era a materna; que acha que os filhos ajudam Mariana , já que trabalham; que alega que à época
em que ainda morava com Mariana a mesma recebeu uma herança de seu genitor; que Mariana não
trabalha e nunca trabalhou durante os 24 anos em que recebe pensão; que nunca soube de Mariana ter
outro companheiro após a separação; que Mariana não teve outro filho de outro relacionamento; que alega
não poder comprar seus remédios; que não possui plano de saúde; que paga auxilio funeral; que alega
não poder pagar plano de saúde; que alega caminhar para recolher latinhas; que sua única fonte de renda
é a aposentadoria que recebe; que sustenta a filha menor de idade; que possui 12 anos de idade. Nada
mais foi perguntado. Às perguntas do(a) advogado (a) do(a)requerida (a), o(a)depoente respondeu: que
Mariana nunca trabalhou enquanto era casada com o autor; que se encontra recebendo apenas R$115,00
de sua aposentadoria e mais R$600,00 que tira do limite; que recebe mensalmente R$1.223,00. Nada
mais foi perguntado. Ato contínuo a MM. Juíza passou a parte requerida, o(a) senhor(a)MARIANA DE
ALMEIDA MENDES que às perguntas da MM. Juíza respondeu: que a pensão que recebe do autor foi
estipulada no divórcio do casal; que nunca trabalhou; que alega que o autor nunca lhe deixou trabalhar;
que paga aluguel mensal no valor de R$900,00 mensais; que moram no imóvel a requerida e os filhos do
casal de nomes José Ribamar e Rita de Cassia; que ambos trabalham e lhe ajudem no que podem; que
não possui plano de saúde; que possui problema de visão , problemas nos ossos, se tratando pelo SUS;
que precisa comprar remédios recebendo ajuda de seus filhos; que o autor possui outra mulher; que
quando eram casados o autor gostava de jogar baralho; que emprestava dinheiro de agiotas; que não
sabe dizer se a mulher do autor trabalha; que alega que o autor registrou uma menina neta da mulher com
quem vive como se fosse sua filha. Nada mais foi perguntado. Às perguntas do(a) advogado (a)
do(a)requerida (a), o(a)depoente respondeu: que não sabe como vai ficar se não receber a pensão já que
não trabalha; que a pensão não consegue pagar o valor integral do aluguel, necessitando da ajuda dos
filhos; que sua vida não mudou após a separação do autor; que não teve outro companheiro. Nada mais
foi perguntado. Às perguntas da Defensoria Pública o(a)depoente respondeu: que não sabe dizer há
quanto tempo recebe a pensão, achando que já faz cerca de 20 anos; que quando se separou do autor, já
não tinha mais idade para trabalhar; que alega que com sua faixa etária já não conseguia emprego à
época da separação; que era a requerida quem recebia o valor total da pensão administrando em seu
favor e a favor da filha caçula de nome Alcilene; que trabalhava apenas dentro de casa; que Rita de
Cassia é caixa do supermercado Formosa, não sabendo quanto ganha, achando que deve ser um salario
mínimo mensal; que Jose Ribamar trabalha no shopping, não sabendo também quanto ganha; que Jaciara
é atendente num laboratório medico e não mora com a requerida; que a filha Alcilene trabalha como caixa
na Extra Farma e não mora com a requerida; que quando precisa efetuar algum pagamento pede ajuda a
seus filhos; que nunca pensou em ingressar com ação de alimentos contra seus filhos, até porque os
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mesmos lhe ajuda quando precisa; que os filhos que residem com a requerida lhe ajudam na compra de
alimentos e medicação; que não é verdade que tenha recebido herança de seu genitor nem que tenha
vendido um imóvel; que nunca procurou o INSS para receber algum benefício .Nada mais foi perguntado
.Ato contínuo a MM. Juízapassou a ouvir a primeira testemunha do autor, senhor (a) Cicero Das Neves
Vasconcelos, RG: 2209727 SSP/PA, testemunha já qualificada nos autos, a qual, às perguntas da MM.
Juíza, respondeu: que conheceJOSE DE RIBAMARhá 24 anos ; que no começo o autor tinha ate uma vida
financeira razoável, mas atualmente sua capacidade financeira foi bastante reduzida e que atualmente O
autor cata latinha para complementar a renda; que o autor possui esposa de nome Deusa; que éJOSE DE
RIBAMAR quem sustenta todas as despesas da casa; que sabe que JOSE DE RIBAMAR tem sua renda
bastante comprometida em razão de empréstimos consignados, para reformar a casa em que reside; que
o autor tem a saúde bastante debilitada e toma bastante remédios e não possui plano de saúde porque
não tem condições financeiras para arcar com tais despesas; que não conhece os filhos do casal em
litigio, mas que já viu a visita de um conhecido como Ribinha; que não tem notícias do filho do casal
ajudarem no sustento do pai. Nada mais foi perguntado. Às perguntas da Defensoria Pública o(a)depoente
respondeu: que os filhos do casal são todos maiores e gozam de plena saúde; que não conhece a ex
esposa do autor; que o autor se encontra separado de sua ex esposa há mais de 20 anos e que durante
esse intervalo da separação vem pagando pensão descontada em folha de pagamento. Nada mais foi
perguntado. Às perguntas do(a) advogado (a) do(a) requerido (a), o(a)depoente respondeu: que a mãe da
atual esposa do autor foi quem deu a casa para que a mesma residisse com sua atual esposa; que os
empréstimos que ele tem conhecimento de que o autor fez que consta com consignado foram para
reformas da casa em que reside hoje e que segundo ele estão acontecendo. Nada mais foi perguntado.
Em seguida a MM. Juíza passou a ouvir a primeira testemunha da parte requerida, Maria Goretti Campos
Da Gama, testemunha já qualificada nos autos, a qual, às perguntas da MM. Juíza, respondeu: que
conhece a requerida há 40 anos porque a requerida era vizinha da mãe da depoente; que quando a
conheceu a requerida já era casada com o autor. Nada mais foi perguntado. Às perguntas da advogada da
requerida, a TESTEMUNHA respondeu: que era o autor quem trabalhava e a requerida cuidava dos filhos;
que o autor trabalhava no Hospital Joao de Barros Barreto; que a requerida não trabalhava para cuidar da
família/casa; que após a separação a requerida continuou cuidando da família e da casa; que a requerida
mora em casa alugada não tendo conhecimento com quantos filhos residem com a mesma; que não sabe
dizer qual seria a fonte de renda da requerida ; que não tem conhecimento da vida atual do autor. Nada
mais foi perguntado. Às perguntas da Defensoria Pública, a TESTEMUNHA respondeu: que recorda sem
precisão que as partes litigantes estão separadas há mais de 20 anos; que não sabe dizer o motivo da
requerida nunca ter trabalhado durante 20 anos; que não sabe informar se o valor dos alimentos eram
descontados em folha ou se o autor iria entregar o valor na casa da Dona Mariana; que não sabe informar
se a pensão era somente da dona mariana ou se existia outro beneficiário; que todos os filhos do casal
exercem atividade remunerada e nenhum possui doença incapacitante; que os filhos do casal ajudam o
sustento do pai e da mae; que não sabe informar se algum filho ainda reside na residência da mae; que
desde o divorcio a requerida não teve outro companheiro; que desconhece se Mariana já tentou conseguir
beneficio junto ao INSS. Nada mais foi perguntado. ADefensoria Pública requer juntada de registro de
nascimento da filha menor do autor, Deusa Cristinny de Souza Mendes, o que foi de plano deferido. A
requerida requer juntada do laudo oftalmológico de Mariana, o que foi de plano deferido.
DELIBERAÇÃO:dê-se vista, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis ao autor (Defensoria Pública) para
alegações finais, em seguida ao advogado da requerida para o mesmo fim.O prazo começará a correr a
partir da publicação do presente em diário de justiça. Após conclusos para sentença.Nada mais havendo,
para constar, mandou a MM. Juíza lavrar o presente termo, que, lido e achado conforme, vai devidamente
assinado. MM. Juíza: Autor:Defensoria Pública: Requerida:Advogado(a): Testemunha:Testemunha:  

 
 
 
Número do processo: 0817494-18.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: D. P. D. E. D. P.
Participação: REQUERIDO Nome: R. D. A. D. R. PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DA 1ºVARA DE FAMÍLIA DA CAPITALPROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO ALESP 0817494-18.2018.814.0301ENDEREÇO: RUA CORONEL FONTOURA, S/N(
PRAÇA FELIPE PATRONI, PERTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PARÁ)CEP: 66.015-260,
BAIRRO DA CIDADE VELHA, FONE: (91) 3025-2147. E-MAIL: 1familiabelem@tjpa.jus.br DECISÃO-
MANDADO serviráo presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO
Nº003/2009, alterado pelo Provimento nº011/2009?CJRMB. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.
DEMANDANTE: RHYANNA KEYLA DOS REIS LOPES, menor impúbere, representado pela sua genitora,
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ELIANA SACRAMENTO DOS REIS, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade n.º 5588724 e
CPF n° 004.917.932-27, celular (91) 982438694, não possui endereço eletrônico, residente e domiciliada
na cidade de Belém/PA sito à Ps Napoleão Laureano, n° 118, Casa B, Bairro: Guamá, CEP: 66073-640 E
DEMANDADO: RILDO DE ALMEIDA DOS REIS, fone: 98190-7595, vulgo ?RAMBO?, localizado na Rua
Conceiç ão, 2772, entre Fernando Guilhon e 14 de Abril, próximo ao Quartel da PM, Bairro Cremação,
Belém/PA. DECISÃO/MANDADO DE CITAÇÃO DOS LITIGANTESR.Hoje · Concedo/mantenho ao(s)
Autor(es) os benefícios da gratuidade processual, nesta compreendida honorários advocatícios.· Tenho a
dizer que, por agora, os alimentos continuam arbitrados em termos de salário mínimo, eis a ausência de
comprovação da fonte pagadorado paterno, algo que, se ao longo da questão for evidenciado, será
alterado segundo os interesses do menor. Noutras falas. Por enquanto, o quantum alimentar estáfirmado
na base de 40%(QUARENTA por cento)do salário mínimo vigente, reajustado de acordo com a política
governamental, cujo valor será DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DA MATERNA : CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, agência 3264, CONTA POUPANÇA n° 013 00024958-7, respeitando-se a data
limite do dia 05(cinco) mensal.· Se estiver com exercendo labor formal ou, se for comprovado os
rendimentos/ganhos do paterno com sua atividade empresarial, a verba alimentar será estipulada em 30%
(trinta por cento) de seus vencimentos e vantagens do PATERNO, incluindo-se férias, FGTS, 13º salário,
aviso prévio, horas extras, salário família, seguro desemprego auxílio alimentação, verbas rescisórias,
prêmios, subsídios, participação nos lucros e rendimentos e demais gratificações, com exclusão, apenas e
tão somente, dos descontos obrigatórios(INSS e IR)do paterno, mantendo-se a mesma forma de
pagamento(depósito bancário posterior), respeitando-se a data limite do recebimento dos rendimentos
correspondente.· Quando conhecida a fonte pagadora, cuja informação será fornecida pelo Autor, deveráa
Secretaria da Vara oficiaràfonte pagadora para que, no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento
do expediente, informe os ganhos reaisDO PATERNO, em detalhes.· Se estiver recebendo benefício
previdenciário ou seguro?desemprego, desde que comprovado pela materna, o quantum acima
incidirásobre o importe mensal recebido, na conta bancária a ser fornecida posteriormente, respeitando-se
os ganhos do paterno.· Designo o dia 20 de agosto de 2019,às 09:00 horas para a audiência de
conciliação, instrução e julgamento.· Por mandado/carta precatória(30 dias) cite-se RILDO DE ALMEIDA
DOS REIS para comparecer àsobredita audiência, advertindo-os de que deverá comparecer
acompanhado de seus advogado e testemunhas (art. 8ºda Lei n.º5.478/68) cuja ausência importa em
revelia, além de confissão quantoàmatéria de fato (art. 7ºda Lei n.º5.478/68), anotando-se, ainda, no
mandado que caso não haja acordo o(a) réu(é) poderáapresentar contestação, desde que o faça por meio
de advogado ou defensor público.Ai Ainda, a materna, representante legal do Autor, dede já, em face de
sua presença em Gabinete, será intimada na Secretaria da Vara para estar presente no ato processual
acima declinado, cuja ausência importará em arquivamento da demanda.· Expeçam-se os mandados/carta
precatória(30 dias)edemais expedientes correspondentes,àluz do artigo 212 do CPC. (As diligências
ocorrerão, também, fora do horário de expediente forense?06:00às 20:00 horas , inclusive nos dias de
domingo e feriados).· Cientes Ministério Público e Defensoria Pública.· Processe-se em segredo de
justiça.· Alerto o senhor oficial de justiça que o mandado de citação e o de intimação não deve ser deixado
com terceiros, mesmo que tais sejam parentes dos litigantes(mãe, irmã, tio, dentre outros), uma vez que a
citação e intimação se obriga a ser PESSOAL. A desatenção ao tema, certamente, provocaráa declaração
de nulidade de a certidão, provocando-se a emissão de novo mandado citatório e o de intimação.· Autorizo
o senhor Diretor de Secretaria ou outro servidor por ele indicado a assinar digitalmente os expedientes ao
objetivo desejado.· Não vou designar audiência de conciliação/mediação diante da desnecessidade no
feito, porque vejo a imprescindibilidade de estabilização objetiva da demanda, em seu início, sem prejuízo
de haver mediação/conciliação ao longo da demanda Belém-Pará, 16 de julho de 2019 DRA.MARGUI
GASPAR BITTENCOURTJUÍZA DE DIREITO ARTIGOS DA LEI 5.478/68 ACIMA MENCIONADOS Art.
7ºO não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em
revelia, além de confissão quantoàmatéria de fato.Art. 8ºAutor e Réu comparecerãoàaudiência
acompanhados de suas testemunhas, 3 (três no máximo, apresentando, nessa ocasião, as demais provas.
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RESENHA: 12/07/2019 A 12/07/2019 - GABINETE DA 2ª VARA DE FAMILIA DE BELEM - VARA: 2ª
VARA DE FAMILIA DE BELEM PROCESSO: 00039730920078140301 PROCESSO ANTIGO:
200710121100 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SILVIA MARA BENTES DE SOUZA
COSTA Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019 REU:E. S. P. J. AUTOR:A. L. P. P.
AUTOR:A. P. P. Representante(s): OAB 15457 - TADZIO GERALDO NAZARETH DIAS (ADVOGADO)
DENISE CONCEICAO BOTELHO XAVIER (ADVOGADO) . DESPACHO I - O presente feito de ação de
alimentos encontra-se sentenciado, conforme se lê as fls. 17/18. II - Assim, não conheço dos petitórios de
fls. 21 e 23/2, devendo a pleiteante buscar o cumprimento do acordo pela via adequada. III - Após,
conclusos, observando-se tratar de PROCESSO META 02/2019. Cumpra-se Arquive-se Belém, 29 de
maio de 2019. SÍLVIA MARA BENTES DE SOUZA COSTA Juíza de Direito da 2ª Vara de Família da
Capi ta l .  PROCESSO: 00067943720018140301 PROCESSO ANTIGO: 200110085833
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Cumprimento de sentença em:
ADVOGADO: L. S. B. ADVOGADO: R. C. M. AUTOR: P. L. B. S. REU: H. A. C. S. INTERESSADO: M. B.
S. Representante(s): OAB 13284 - PATRICIA LIMA BAHIA (ADVOGADO) OAB 25066 - JULYANA
BROCHADO CRISOSTOMO (ADVOGADO) OAB 21887 - FLUVIA MORAES PACHECO (ADVOGADO)  

 
 
 
Número do processo: 0835598-24.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: E. A. V. V. S.
Participação: REQUERENTE Nome: E. F. V. S.ESTADO DO PARÁPODER JUDICIÁRIO2ª VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉMPROCESSO n.: 0835598-24.2019.8.14.0301DIVÓRCIO
CONSENSUAL (98)[Dissolução]SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, em que
as partes alegam que da relaçãonão há filhos menores, nem patrimônio comum, postulando, ao final, a
decretação do divórcio e averbação do registro civil.É o relatório. Decido.Trata-se de Ação de Divórcio
Consensual, na qual os autores desejam a dissolução definitiva do enlace.No caso vertente, verifica-se
que os autores optaram pela modalidade consensual, tendo o acordo observado os requisitos enumerados
nos incisos do art.731 do CPC.Logo, restam preenchidos os requisitos para a decretação do divórcio.Isto
Posto, com fulcro nos artigos 1.571, IV do Código Civil e no Art.226,§ 6° da CF/88; nos documentos que
instruíram a inicial e na correta aplicação da Lei, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado pelas
partes, decretando o Divórcio entre estas, que reger-se-á pelos termos constantes nesta sentença. Assim,
extingo o processo com resolução do mérito nos termos do Art. 487, III do CPC.A presente sentença
servirá como MANDANDO DE AVERBAÇÃO, observando-se que a divorcianda voltará a usar o nome de
solteira.Ante o pedido de gratuidade judiciária, defiro o benefício de isenção pretendido, nos termos do
art.98 e parágrafos do CPC e suspendo a cobrança de custas e honorários advocatícios.P.R.I.Belém,8 de
julho de 2019SILVIA MARA BENTES DE SOUZA COSTAJuíza de Direito Titular da 2ª Vara de Família da
Capital. 
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RESENHA: 10/07/2019 A 12/07/2019 - SECRETARIA DA 4ª VARA DE FAMILIA DE BELEM - VARA: 4ª
VARA DE FAMILIA DE BELEM PROCESSO: 00074421420118140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA PAULA FADUL DE SOUZA Ação:
Averiguação de Paternidade em: 10/07/2019 AUTOR:D. C. REPRESENTANTE:R. R. C. C.
Representante(s): OAB 16293 - HELIO MARINHO DE AZEVEDO NETO (ADVOGADO) REU:R. C. B.
Representante(s): OAB 11505 - VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR (ADVOGADO) . ATO
ORDINATÓRIO Em cumprimento à Ordem de Serviço nº 04/2018, da lavra da MM. Juíza de Direito Titular
desta Vara, Dra. Eliane dos Santos Figueiredo, uso do presente para INTIMAR o(a)(s) parte(s)
REQUERENTE / EXEQUENTE / REQUERIDA / EXECUTADO, por meio do(a) Advogado(a) habilitado(a)
nos autos - Defensoria Pública, a providenciar a(s) diligência(s) requeridas pelo Ministério Público, de fls.
136/140, dentro do prazo legal de 15(quinze) dias. Belém, 10.07.2019. ANA PAULA FADUL DE SOUZA
VASCONCELOS AFFONSO Analista Judiciária da 4ª Vara de Família da Capital PROCESSO:
0 0 1 7 6 8 2 9 8 2 0 0 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 5 1 0 5 5 9 3 7 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Procedimento Comum em: 10/07/2019 ADVOGADO:PATRICIA ESTHER ELGRABLY MELO E SILVA
Representante(s): FERNANDO CASTRO NETO (ADVOGADO) REQUERIDO:I. S. C. S. P.
Representante(s): VANJA IRENE VIGGIANO SOARES (ADVOGADO) WALTER GOMES PEREIRA
(ADVOGADO) SIMONE ALDENORA DOS ANJOS COSTA (ADVOGADO) REQUERENTE:M. L. P. L.
Representante(s): PRISCILLA PAULA GONCALVES (ADVOGADO) SANNY CASTELO BRANCO DE
SOUZA (ADVOGADO) ADVOGADO:FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO
ADVOGADO:FERNANDO CASTRO NETO ADVOGADO:SANNY CASTELO BRANCO DE SOUZA.
Processo: 0017682-98.2005.8.14.0301 R.H. 1. Intime-se a parte exequente pessoalmente, para que
informe seu interesse no prosseguimento do feito, bem como a providenciar a(s) diligência(s) requerida(s)
pelo Ministério Público (fls. 825/826), em razão da resposta do Oficio encaminhado à Caixa Econômica
Federal (fls. 852), intime-se a parte Exequente para que esta cumpra na integra o despacho de fls.792, no
prazo de 10 dias sob pena de extinção. Belém/PA, 06 de junho de 2019. ELIANE DOS SANTOS
FIGUEIREDO Juíza Titular da 4ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 00238968520178140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS
FIGUEIREDO Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 10/07/2019 REQUERENTE:A. M. F. B.
REPRESENTANTE:S. H. R. F. Representante(s): OAB 19209 - SILVANA CORREA BORGES PINHEIRO
(ADVOGADO) REQUERIDO:E. A. B. . SENTENÇA Tratam os autos de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada
ALDREN MATHEUS FERREIRA BARBOZA representado por sua genitora SANDRA HELENA
RODRIGUES FERREIRA, em face de EDSON ANTONIO BARBOSA, ambos devidamente qualificados
nos autos. Adoto como relatório o que dos autos constam. Verifica-se que a parte autora a quando da
realização da audiência ocorrida em 10/07/2018, requereu prazo de 30 (trinta) dias para informar o
endereço atualizado do requerido, o que foi deferido pelo juízo, contudo, não o fez, conforme consta do
teor da Certidão de fls. 56. Dessa feita, resta demonstrado que a autora adota postura desidiosa na
presente demanda, o que caracteriza o desinteresse processual, impossibilitando o desenvolvimento
válido e regular do processo. Isto Posto, com base no art. 485, III, IV e VI do Código de Processo Civil,
julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Após transitar em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 09 de julho de 2019. Eliane dos Santos Figueiredo
Juíza da 4ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 00555390320138140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DE PAULA ALMEIDA MOREIRA
Ação: Procedimento Comum em: 10/07/2019 REQUERENTE:A. S. C. REPRESENTANTE:A. C. S. C.
Representante(s): OAB 4768 - MARIA ALIDA SOARES VAN DEN BERG (ADVOGADO) OAB 17633 -
MELINA MEDEIROS DOS REIS FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:M. M. M. Representante(s):
OAB 159821 - MARCELO FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO Em
cumprimento ao Artigo 1º, § 2º, I, do Provimento nº 006/2006-CJRMB, uso do presente para INTIMAR a
parte autora / exequente, através de seu (sua) advogado (a) habilitado (a) nos autos, a apresentar
MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo legal de 15(quinze) dias, sobre a(s) CERTIDÃO(ÕES) DO OFICIAL DE
JUSTIÇA de fls. 116, dos autos. Belém, 10.07.2019. Francisco de Paula Almeida Moreira Diretor de
Secretaria da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém PROCESSO: 00970792620168140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS
FIGUEIREDO Ação: Divórcio Litigioso em: 10/07/2019 AUTOR:A. M. P. M. Representante(s): ROSINEI
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RODRIGUES DA SILVA CASTRO (DEFENSOR) REU:E. M. M. . SENTENÇA Tratam os autos de AÇÃO
DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, ajuizada por ANA MARIA PINHEIRO DE MENEZES em desfavor de
EDNALDO MACHADO DE MENEZES, devidamente qualificados nos autos. Adoto como relatório o que
dos autos constam. Verifica-se no Termo de Audiência de fls. 26/27, que as partes acordaram acerca da
decretação do divórcio, guarda do filho menor e direito de visita, acordo homologado por sentença,
restando controverso o valor dos alimentos ao filho menor e a partilha de bens. A tentativa de intimar a
autora para se manifestar acerca da contestação, restou infrutífera, ante a mudança de endereço da
mesma, sem qualquer informação nos autos do endereço atualizado, conforme petição acostada aos
autos pela Defensoria Pública, fls. 37. Devidamente intimado, fls. 53v, para informar se tem algo a opor
quanto a extinção do feito, em face do abandono da causa pela autora, o mesmo quedou-se inerte,
conforme consta do teor da Certidão de fls. 54. Dessa feita, entende-se que as partes adotam postura
desidiosa na presente demanda, o que caracteriza o desinteresse processual, impossibilitando o
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, corroborando o parecer ministerial e com base
no art. 485, III, IV e VI do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito.
Sem custas, em razão do deferimento da justiça gratuita, fls. 12. Após transitar em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 09 de julho de 2019. Eliane dos Santos Figueiredo
Juíza da 4ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 01000828620168140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Guarda em: 10/07/2019 REQUERENTE:S. A. C. Representante(s): ROSINEI RODRIGUES DA SILVA
CASTRO (DEFENSOR) ENVOLVIDO:L. L. C. D. . SENTENÇA Tratam os autos de AÇÃO DE
REGULARIZAÇÃO DE GUARDA do menor LUAN LUIS COSTA DUARTE, ajuizada por SUELI AMARAL
DA COSTA, devidamente qualificada nos autos. Adoto como relatório o que dos autos constam. Verifica-
se que a parte autora, ainda que devidamente intimada por meio de seu patrono, fls. 16, bem como por
Oficial de Justiça, Certidão de fls. 20, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, devendo
proceder emenda a inicial, para adequação do polo passivo da ação, não o fez, conforme consta do teor
da Certidão de fls. 21. Em assim sendo, resta demonstrado que a autora adota postura desidiosa na
presente demanda, o que caracteriza o desinteresse processual, impossibilitando o desenvolvimento
válido e regular do processo. Isto Posto, com base no art. 485, III, IV e VI do Código de Processo Civil,
julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Após transitar em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 09 de julho de 2019. Eliane dos Santos Figueiredo
Juíza da 4ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 07116869220168140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA PAULA FADUL DE SOUZA Ação: Alimentos -
Lei Especial Nº 5.478/68 em: 10/07/2019 AUTOR:S. P. F. S. C. Representante(s): OAB 17296 -
MICHELLE LEAO LIMA (ADVOGADO) REU:F. M. A. . ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao Artigo 1º,
§ 2º, do Provimento nº 006/2006-CJRMB, em cumprimento também à Ordem de Serviço nº 02/2016, da
lavra da Juíza de Direito Titular desta Vara, Dra. Eliane dos Santos Figueiredo, considerando, finalmente,
o pedido de intimação pessoal formulado pela Representante do Ministério Público do Estado do Pará de
fls. 67, uso do presente para determinar que seja EXPEDIDA INTIMAÇÃO PESSOAL, VIA POSTAL, à
parte requerente, para dentro do prazo legal de 15(quinze) dias, INFORMAR, POR MEIO DA
DEFENSORIA PÚBLICA, SE POSSUI INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM FULCRO
NO ART. 485, § 1º DO ncpc. sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual. Belém,
10.07.2019. Ana Paula Fadul de Souza Vasconcelos Affonso Analista Judiciária da 4ª Vara de Família da
C a p i t a l  P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 0 8 4 0 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019 REQUERENTE:J. L. F. S. REQUERENTE:S. F. F. S.
REPRESENTANTE:F. M. F. Representante(s): OAB 11240 - PAULA CUNHA DA SILVA DENADAI
(DEFENSOR) REQUERIDO:M. G. D. S. . SENTENÇA Tratam os autos de AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por JULIA LORENA FIGUEIREDO DA
SILVA e STEFANNY FERNANDA FIGUEIREDO DA SILVA representados pela genitora FERNANDA
MORAES FIGUEIREDO em face de PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO RODRIGUES,MANOEL
GERONIMO DIAS DA SILVA, devidamente qualificados nos autos. Adoto como relatório o que dos autos
constam. Verifica-se que a Defensoria Pública atuando no interesse dos autores, peticionou nos autos, fls.
68, informando que tentou contatar com os mesmos, mediante a expedição de telegrama ao endereço
informado nos autos, contudo, os correios informaram a impossibilidade da entrega da correspondência,
tendo em vista o endereço incorreto. Acrescentou, que anteriormente, várias tentativas de contatar com os
assistidos já foram realizadas, entretanto, os mesmos não foram localizados, conforme consta do teor das
Certidões de fls. 62 e 65. Em assim sendo, entende-se que os requerentes adotam postura desidiosa na
presente demanda, o que caracteriza o desinteresse processual, impossibilitando o desenvolvimento
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válido e regular do processo. Isto posto, com base no art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil, julgo
extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Após transitar em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 10 de julho de 2019. Eliane dos Santos Figueiredo
Juíza da 4ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 00043642820178140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Embargos de Terceiro em: 12/07/2019 EMBARGANTE:C. P. A. Representante(s): OAB 5555 -
FERNANDO AUGUSTO BRAGA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 3609 - IONE ARRAIS DE CASTRO
OLIVEIRA (ADVOGADO) EMBARGADO:A. R. P. A. EMBARGADO:M. M. C. Representante(s): OAB
13570 - ALEX LOBATO POTIGUAR (ADVOGADO) . ãSENTENÇA Tratam os autos de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO interpostos por CAMILA AZEVEDO PONTES em face de ANGELA RITA PONTES DE
AZEVEDO e MARCELO MANZANO DA COSTA contra sentença proferida às fls. 66/69-v. dos autos. A
parte embargante alega que a sentença está eivada de obscuridade e contradição, sob o argumento de
que este juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito sem levar em consideração as provas produzidas
nos autos de que a recorrente, no seu entender, é "legítima proprietária" (fls. 75) de fração das salas
comerciais arroladas como objeto de partilha no processo em apenso (Divórcio Litigioso sob nº 0066800-
28.2014.8.14.0301). Alega que trouxe documentos aos autos que comprovam a aludida aquisição,
evidenciando ainda que o próprio depoimento dos embargados corroborariam o fato de que houve um
contrato verbal entre as partes, tornando despiciendo " a seu ver " o conhecimento prévio por parte da
Construtora Quanta de que a embargante pagara parte de parcelas do financiamento. Dessa forma,
sustenta que o negócio realizado entre as partes não se trata de "cessão de crédito, e sim de venda e
compra" (textuais, fls. 75), e como coproprietária poderia manejar a presente ação de embargos de
terceiro, não havendo que se falar em ausência de "legitimidade ad causam e interesse de agir", tampouco
no afastamento da incidência da Súmula nº 84 do STJ. No mais, queixou-se de demora na tramitação do
feito, alegando que se era para o juízo extinguir o processo sem resolução do mérito, que o fizesse então
quando do "primeiro despacho" (fls. 74), em vez da determinação de recolhimento de custas. Demonstrou
irresignação com o lapso temporal entre o despacho inaugural e a apreciação da petição inicial,
asseverando que sofreu prejuízos financeiros, tendo, inclusive, que recorrer a terceiros para efetuar o
pagamento das custas judiciais. Requereu o recebimento dos embargos de declaração em seus efeitos
suspensivos e modificativos para fins de correção/reforma da sentença e saneamento dos vícios alegados.
Juntou documentos de fls. 79/82.v. Intimados a se manifestar, os embargados se quedaram inertes
(certidão de fls. 85). Retornaram-me os autos conclusos. É o que basta relatar. Passo a decidir. Conheço
dos Embargos e nego-lhe provimento. De acordo com o art. 1.022, do CPC/2015: "Art. 1.022-Cabem os
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I-esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II-suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III-corrigir erro material." Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de
embargos de declaração contra decisões judiciais, só será possível quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material por parte do juiz ou do tribunal. Em análise às alegações da parte
Embargante, verifica-se que não assiste razão, uma vez que toda sua argumentação gira em torno de
reexame de fatos e provas, matéria esta não albergada pelos embargos de declaração. Ademais, inexiste
na sentença vergastada obscuridade e/ou contradição. A sentença é clara, coesa e coerente. Verifica-se a
irresignação da parte ao alegar que não seria carecedora de ação, sob o argumento de que teria provado
ser possuidora e coproprietária das salas comerciais, uma vez que trouxe, aos autos, documentos
comprobatórios desta condição. Não obstante o argumento ventilado, a sentença é bastante clara e
objetiva em sua fundamentação ao expor que em que pese a parte embargante tenha juntado aos autos:
a) boletos bancários que se encontram em nome da irmã/embargada (fls. 16/49), e b) contrato de
prestação de serviços de arquitetura referentes às duas salas, em que a recorrente figura como
contratante (fls. 50/51), tais documentos não tiveram o condão de demonstrar que a embargante seria
proprietária e/ou possuidora de fração dos bens imóveis em questão de modo a lhe conferir legitimidade e
interesse de agir para manejar a presente ação de Embargos de Terceiro. Não havendo que se falar,
portanto, sequer na aplicação, in casu, da Súmula nº 84 do Colendo STJ, que dispõe: "É admissível a
oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e
venda de imóvel, ainda que desprovido de registro". Nesta esteira, concluiu-se por certo que as salas
comerciais constituem patrimônio comum do ex-casal de embargados. E qualquer discussão acerca da
qualificação jurídica do negócio jurídico que fora firmado pelas partes deve ser apurada perante o Juízo
Cível competente. Outrossim, no que tange à alegação de que o feito deveria ter sido extinto por ocasião
do "despacho inaugural", bem como no que tange à alegação de demora processual, advirto à parte que
não teria como a petição inicial ser apreciada sem o recolhimento das custas processuais de ingresso, já
que não demonstrou ser pobre no sentido da lei para fins de alcançar a gratuidade da justiça, tendo que,
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por conseguinte, primeiro recolher as custas processuais devidas àquela altura da marcha processual. No
mais, ainda que o trâmite processual não tenha se dado na celeridade ideal, uma vez analisada a exordial,
vislumbrou-se de plano a existência de carência de ação, que ensejou a extinção do feito sem resolução
do mérito. Dessa feita, como dito alhures, a discussão levantada pela parte no bojo dos presentes
embargos de declaração deve ser manejada no recurso adequado. Pelo exposto e ante a ausência de
obscuridade ou contradição na sentença, conheço dos embargos, porém deixo de acolhê-los, mantendo a
sentença em sua totalidade. Custas de Lei. Intimem-se as partes. Ciente o MP. Desapensem-se os autos
do processo nº 0066800-28.2014.8.14.0301. Transitado em julgado, arquivem-se, observadas as cautelas
legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 12 de Julho de 2019 ELIANE DOS
SANTOS FIGUEIREDO Juíza Ti tu lar  da 4ª Vara de Famíl ia da Capital .  PROCESSO:
0 0 1 6 1 3 5 8 1 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 2 4 1 7 1 3
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Cumprimento de sentença em: 12/07/2019 REPRESENTANTE:R. S. S. M. Representante(s): OAB 11665 -
ODIVALDO SABOIA ALVES (ADVOGADO) OAB 27623 - MILTON DE NORONHA FERREIRA JUNIOR
(ADVOGADO) EXEQUENTE:L. S. M. C. EXEQUENTE:L. S. M. C. EXECUTADO:J. S. C. . ãR.H. Tratam
os autos de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Lucas Saboia Moura Couto e Larissa Saboia
Moura Couto, representados pela genitora Rozineiva Sonia Saboia Moura em face de Josemar da Silva
Couto. Consta dos autos, que as partes celebraram acordo em audiência, para o pagamento do débito
alimentar, de forma parcelada, tendo o juízo suspendido a execução e o mandado de prisão outrora
expedido (fls. 16), até o cumprimento total do acordo, fls. 53. Os exequentes peticionaram nos autos, fls.
57/61, informando o descumprimento total do acordo pelo executado, requerendo o cumprimento do
mandado de prisão ou a citação do executado para pagar o valor de R$2.318,26 (dois mil, trezentos e
dezoito reais e vinte e seis centavos), referentes aos três últimos meses não pagos integralmente. Em
caso de não pagamento, requerem a decretação da prisão do mesmo. Instado a se manifestar o Ministério
Público requereu o cumprimento de diligências, fls. 66/67. Relatados. Decido. Acolho o parecer ministerial
de fls. 57/61, razão pela qual, determino: A intimação da exequente Larissa Saboia Moura Couto, para que
providencie a regularização de sua representação processual nos autos, com a outorga de procuração ao
advogado que encontra-se atuando na defesa de ambos os exequentes, em face de já ter atingido a
maioridade civil; Com a regularização da representação processual da exequente, seja o executado
intimado para pagar o débito no valor de R$2.318,26 (dois mil, trezentos e dezoito reais e vinte e seis
centavos), conforme planilha às fls. 58/61, com as advertências do art. 528 e seguintes do CPC, provar
que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão civil. Após o
cumprimento das diligências, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-
se. Belém, 10 de julho de 2019. Eliane dos Santos Figueiredo Juíza da 4ª Vara de Família da Capital
P R O C E S S O :  0 0 2 0 9 2 2 4 6 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Cumprimento de sentença em: 12/07/2019 REQUERENTE:G. B. L. S. Representante(s): ROSINEI
RODRIGUES DA SILVA CASTRO (DEFENSOR) REQUERENTE:P. B. L. S. REQUERENTE:S. B. L. S.
REPRESENTANTE:S. S. L. REQUERIDO:J. R. Q. S. Representante(s): OAB 10000 - MARIO VINICIUS
IMBIRIBA HESKETH (ADVOGADO) . ã DECISÃO Tratam os autos de Pedido de Cumprimento de
Sentença, movida por Gabriela Beckman Leal Silva, Pedro Beckman Leal Silva e Sofia Beckman Leal
Silva, representados pela genitora Susana Saldanha Leal, em desfavor de José Roberto Queirós da Silva,
todos devidamente qualificados na exordial. Os exequentes alegaram que o executado deixou de adimplir
com o pagamento integral da pensão alimentícia. Em manifestação, o Ministério Público posicionou-se
pela decretação da prisão do executado, tendo o juízo decretado a prisão preventiva do mesmo, nos
termos do art. 528, § 3º, do CPC, (fls. 65/66). Peticionou o executado, fls. 92/94, requerendo a
reconsideração da decisão que decretou sua prisão, sob a alegação de encontrar-se impossibilitado de
efetuar o pagamento da pensão alimentícia fixada por sentença, apresentando proposta para o
parcelamento do débito. Os exequentes se manifestaram acerca da justificativa apresentada (fls. 113/114),
informando que não aceitam a proposta de parcelamento apresentada pelo executado, afirmando que o
executado possui condições de arcar com o pagamento do débito. Juntaram aos autos planilha de débito
atualizada, em relação aos meses de julho/2016 a fevereiro/2019. Manifestou-se o Ministério Público, fls.
117, requerendo a intimação do requerido para apresentar laudo médico recente, apto a comprovar sua
capacidade ou incapacidade de efetuar o pagamento integral do débito exequendo. Consta às fls. 118/119,
nova proposta de parcelamento do débito exequendo feita pelo executado, a qual não foi aceita pelos
exequentes, fls. 123/124. O executado juntou aos autos comprovante de pagamento referente ao
parcelamento anteriormente proposto, correspondente ao valor de R$300,00 (trezentos reais),
concernente a 1ª das 50 parcelas. Instado a se manifestar, o Ministério Público às fls. 126/128, posicionou-
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se pela decretação da prisão civil do executado, ratificando a manifestação outrora proferida, fls. 61/63.
Relatados. Decido. Após detida análise dos autos, verifica-se que o executado não juntou aos autos o
laudo médico atualizado requerido pelo Parquet. Assim, não há que se falar em comprovação da
incapacidade laboral do mesmo. De outra banda, em que pese os exequentes não aceitarem a proposta
de parcelamento da dívida feita pelo devedor, diante da conduta procrastinatória do mesmo em não
efetuar o pagamento da obrigação alimentar, este, por decisão unilateral, efetuou o pagamento de uma
parcela de R$300,00 (trezentos reais), nos termos do parcelamento proposto. Resta demonstrado que o
executado está deliberadamente obstaculizando o andamento regular do processo, não cumprindo com a
sua obrigação alimentar, ante a ausência de documento comprobatório do pagamento parcial ou total da
prestação alimentícia de seus filhos menores, bem como de documentos nos autos aptos a comprovar sua
incapacidade laboral, indo frontalmente contra disposição constitucional, eis que está negando o exercício
de tais direitos de seus filhos. Assim, é cabível a imediata decretação da sua prisão, como preconiza o §
3º do art. 528 do Código de Ritos. A decretação de prisão civil ao devedor de alimentos é o meio coercitivo
permitido pela Constituição Federal, consoante o art. 5º, inciso LXVII. Posto isso, considerando o longo
descaso do executado e o não pagamento injustificado, com fulcro no §3º do art. 528 do CPC/2015,
decreto a prisão civil do executado JOSÉ ROBERTO QUEIRÓS DA SILVA, pelo prazo de 30 dias, ou até o
efetivo pagamento do débito, caso isto ocorra antes do referido prazo, o qual, está na ordem de
R$19.156,68 (dezenove mil, cento e cincoenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Expeça-se o
competente mandado de prisão, devendo constar que a autoridade que efetuar a referida prisão deve dar
cumprimento ao art. 5º, LXII da CF, com imediata comunicação da família do preso ou a pessoa por ele
indicada e ainda a Defensoria Pública. Observe-se ainda que "A prisão será cumprida em regime fechado,
devendo o preso ficar separado dos presos comuns", conforme o disposto no §4º do art. 528 do Diploma
Adjetivo Civil Outrossim, determino o protesto do pronunciamento judicial que fixou os alimentos, nos
termos do §1º do art. 528 do CPC. Oficiar ao cartório competente. Oficie-se à Delegacia Especial.
Publique-se, Registre-se, Intime-se. Ciente o Ministério Público. Cumpra-se. Belém, 10 de julho de 2019.
El iane dos Santos Figueiredo Juíza da 4ª Vara de Famíl ia da Capi ta l  PROCESSO:
00261304020178140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019
REQUERIDO:C. E. P. S. REPRESENTANTE:J. S. P. REQUERENTE:A. A. C. S. Representante(s): OAB
5170 - SELMA CLARA RODRIGUES (ADVOGADO) . SENTENÇA Tratam os autos de AÇÃO DE
REVISÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO DO
DIREITO DE VISITAS ajuizada por ALEX AUGUSTO DE CASTRO SOUSA de seu filho CARLOS
EDUARDO PANTOJA DE SOUZA, em face de JENNEPHER DA SILVA PANTOJA, devidamente
qualificados nos autos. Adoto como relatório o que dos autos constam. Verifica-se que a parte autora a
quando da realização da audiência ocorrida em 30/11/2017, requereu a expedição de ofício a Caixa
Econômica Federal a fim de obter o endereço atualizado da representante legal do filho menor, fls. 32/33.
Intimado o autor, por meio de seu patrono, para se manifestar acerca da resposta do ofício encaminhado a
Caixa Econômica Federal, fls. 40, o mesmo não apresentou nenhuma manifestação, conforme consta do
teor da Certidão de fls. 41. Dessa feita, resta demonstrado que o autor adota postura desidiosa na
presente demanda, o que caracteriza o desinteresse processual, impossibilitando o desenvolvimento
válido e regular do processo. Isto Posto, com base no art. 485, III, IV e VI do Código de Processo Civil,
julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Após transitar em julgado, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 10 de julho de 2019. Eliane dos Santos Figueiredo
Juíza da 4ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 00276319720158140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Execução de Alimentos em: 12/07/2019 EXEQUENTE:P. H. J. L. Representante(s): OAB 11126 - CARLA
RENATA MOREIRA PEREIRA NASCIMENTO (ADVOGADO) EXEQUENTE:C. A. J. L. EXEQUENTE:A. C.
J. L. REPRESENTANTE:A. V. J. L. Representante(s): OAB 11126 - CARLA RENATA MOREIRA PEREIRA
NASCIMENTO (ADVOGADO) EXECUTADO:C. A. C. L. Representante(s): OAB 21506 - PAULO VICTOR
PINHEIRO SERRA (ADVOGADO) . PROCESSO: 0027631-97.2015.8.14.0301 SENTENÇA Tratam os
autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS, ajuizada por PEDRO HENRIQUE JORGE LIMA, CARLOS
AUGUSTO JORGE LIMA, e ANA CARLA JORGE LIMA, sendo o segundo e a última, respectivamente,
assistido e representada por, ALBA VALERIA JORGE LIMA, em face de CARLOS AUGUSTO DE
CASTRO LIMA, todos já devidamente qualificados na exordial. Adoto como relatório o que dos autos
constam. Em petitório a parte autora requereu a suspensão do processo de execução pelo prazo de um
ano, pelos motivos expostos às fls.217. Dado vistas ao MP, a Ilustre Representante do Ministério Público
manifestou-se favoravelmente a suspensão (fls.219). Às fls.221, este juízo deferiu o pedido de suspensão
pelo prazo requerido. A certidão de fls.223 informa que decorreu o prazo sem manifestação da parte
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interessada, dado vistas ao MP, a Ilustre Representante do Ministério Público manifestou-se pela
intimação pessoal dos credores para que estes, caso queiram, manifestem seu interesse no
prosseguimento do feito, e caso permaneçam silente, pelo arquivamento do feito (fls.226). Foi expedido os
mandados de intimação (fls.227/228) e AR (fls.229/230), restando todos infrutíferos em virtude dos
exequentes terem se mudado (fls.232/233). Tendo em vista que é encargo da parte manter seu endereço
atualizado, verifica-se, que a autora adota postura desidiosa na presente demanda, o que caracteriza o
desinteresse processual, impossibilitando o desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa feita,
resta caracterizado o abandono de causa pela parte autora. Isto posto, com base no art. 485, III, e IV, e VI,
do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Após
transitar em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de
2019. ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO JUÍZA TITULAR DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL
P R O C E S S O :  0 0 3 6 1 9 7 6 4 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019 AUTOR:M. M. M. Representante(s): OAB 21843 -
RONISE NORDESTE CORREA (ADVOGADO) OAB 21750 - RAFAELA MENEZES BARBOSA
(ADVOGADO) OAB 24149 - THAMIRES NEVES DE CASTRO (ADVOGADO) REU:A. B. F. P. . DECISÃO
Tratam os autos de Ação de Cobrança de Alimentos ajuizada por Mônica Monteiro Moreira, em face de
Anderson Bruno Fraga Pinto, onde a autora requereu a fixação de alimentos provisórios em favor de seus
filhos menores, Bianca Moreira Pinto e André Luis Moreira Pinto, bem como que a guarda dos mesmos
seja deferida em seu favor. Em decisão proferida às fls. 22, foram deferidos os alimentos provisórios em
favor dos menores, contudo não houve manifestação acerca da guarda. Contestação às fls. 59/64. Foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/02/2018, entretanto, a audiência foi
convertida em audiência de saneamento em cooperação com as partes, fls. 81, ocasião em que foram
fixados os pontos controvertidos e requeridas as provas a serem apresentadas pelas partes, bem como
pelo Ministério Público. Foi deferido o prazo para a apresentação do rol de testemunhas pelas partes. Às
fls. 104/106, rol de testemunhas da parte autora e provas documentais (fls.107/148). O requerido por meio
de petição de fls. 149, acostou aos autos o rol de testemunhas, bem como as provas documentais (fls.
150/167). Relatório de Estudo de Caso às fls. 169/173. Às fls. 175/176 e 178, manifestação das partes
acerca do relatório do Estudo de Caso, respectivamente. O Ministério Público em manifestação de fls.
179/182, requereu o reconhecimento do fenômeno processual da continência, visando a reunião da
demanda que tramita na 5ª Vara de Família da Capital, sob o número 0041064-03.2017.8.14.0301 (Ação
Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, c/c Partilha de Bens e Pedido de Tutela
Provisória de Urgência); a concessão da guarda dos menores para a requerente e a designação de data
para a realização da audiência de instrução e julgamento. Relatados. Decido. Tratam os autos de Ação de
Cobrança de Alimentos e Guarda ajuizada por Mônica Monteiro Moreira, em face de Anderson Bruno
Fraga Pinto, em favor de seus filhos menores, Bianca Moreira Pinto e André Luis Moreira Pinto. Deixo de
acolher o requerido pelo Parquet com relação ao reconhecimento do fenômeno processual da continência
dos presentes autos com o processo em trâmite na 5ª Vara de Família da Capital, sob o nº 0041064-
03.2017.814.0301, por entender não estarem presentes todos os requisitos, ex vi do art. 56, do CPC.
Explico: verifica-se a existência de identidade quanto às partes, contudo, a causa de pedir não é a mesma,
posto que o processo em trâmite neste juízo trata-se de Ação de Cobrança de Alimentos e Guarda,
enquanto que a ação tramitando na 5ª Vara de Família da Capital, sob o nº 0041064-03.2017.814.0301,
trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e
Pedido de Tutela Provisória de Urgência. Em assim sendo, não há que se falar em continência entre as
duas ações. Acolho em parte a manifestação ministerial de fls. 179/182, em face do que: Defiro a guarda
unilateral provisória dos menores BIANCA MOREIRA PINTO e ANDRE LUIS MOREIRA PINTO em favor
da requerente, a qual já possui a guarda de fato e designo o dia 24 de outubro de 2019 às 09:30 horas,
para a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual será realizada na Sala de Audiências da
4ª Vara de Família, sito na SALA 114, 1º andar do Fórum Cível da Capital, na Praça Felipe Patroni, S/N "
Cidade Velha. Intimem-se as partes desta decisão. Ciente o Ministério Público. Servirá o presente por
cópia digitada como mandado. Belém, 10 de julho de 2019. Eliane dos Santos Figueiredo Juíza da 4ª Vara
de Famíl ia da Capital  PROCESSO: 00363024120178140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 AUTOR:J. R. S. Representante(s): OAB 24485 - HELEN SANTANA
CASTRO DA SILVA (ADVOGADO) REU:J. S. A. . ãSENTENÇA Tratam os autos de AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ajuizada por JOSIANE
RODRIGUES SERRÃO em desfavor de JOSÉ DOS SANTOS ARAGÃO, ambos devidamente qualificados
na exordial. Consta do Termo de Sessão de Mediação, fls. 40/41, que as partes acordaram acerca da
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partilha de bens, acordo homologado por sentença pelo juízo, fls. 55. Devidamente intimada para se
manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, Certidão de fls. 59, a mesma não apresentou
nenhuma manifestação, conforme consta do teor da Certidão de fls. 60. Instado a se manifestar, o
Ministério Público posiciona-se pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante o abandono da
causa pela requerente, fls. 62. Restando caracterizado o abandono de causa pela parte suplicante e
corroborando com o parecer ministerial, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, III, do CPC. Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquivem-se . Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se. Belém, 10 de julho de 2019. Eliane dos Santos Figueiredo Juíza da 4ª Vara de
Famí l ia  da Capi ta l  PROCESSO: 00383727020138140301 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Execução de Alimentos em: 12/07/2019 EXEQUENTE:M. N. C. M. REPRESENTANTE:M. F. C. C.
Representante(s): MARIA DA CONCEICAO PINTO HOLANDA (DEFENSOR) EXECUTADO:W. C. M. .
Processo: 0038372-70.2013.8.14.0301 SENTENÇA Trata-se os presentes autos de AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, proposta por MARA NUBIA CAMPOS MAGALHAES, representada por,
MARIA DE FATIMA COIMBRA CAMPOS, em face de WALDECIR COELHO MAGALHAES, estando
ambos devidamente qualificados na exordial. Através de petitório a Defensoria Pública manifestou-se pelo
arquivamento do feito, em razão de ter tentado diversas vezes entrar em contato com a parte requerente,
restando todas infrutíferas (fl.101). Dado vistas ao MP, em parecer a Ilustre Representante do Ministério
Público manifestou-se pela intimação pessoal da parte autora para que informe seu interesse no
prosseguimento do feito ou se permanecer silente, caracteriza o abandono da causa, onde o MP
manifesta-se em consonância com o requerido pela defesa, qual seja, a extinção do processo sem
julgamento do mérito (fls.103). A carta de intimação postal foi expedida para intimar a parte requerente no
endereço constante nos autos (fl.104), a qual foi devidamente recebida em 12.12.2018, conforme AR de
fls.105, e até o presente momento permanece silente, sem apresentar nenhuma manifestação nos autos
(fls.106). Verifica-se, que a autora adota postura desidiosa na presente demanda, o que caracteriza o
desinteresse processual, impossibilitando o desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa feita,
resta caracterizado o abandono de causa pela parte autora. Isto posto, corroborando o parecer ministerial,
o pleito da Defesa e com fulcro no art. 485, III, VI, e VI, do Código de Processo Penal, julgo extinto o
presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Após transitar em julgado, arquive-se. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO
JUÍZA TITULAR DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00426870520178140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS
FIGUEIREDO Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019 AUTOR:A. S. B. R.
REPRESENTANTE:M. I. S. B. Representante(s): OAB 8081 - CLEDERSON CONDE DA SILVA
(ADVOGADO) OAB 15671 - VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO (ADVOGADO) REU:A. F.
S. R. Representante(s): OAB 22347 - ALDENI CORDEIRO DA COSTA (ADVOGADO) . PROCESSO:
0042687-05.2017.8.14.0301 SENTENÇA Tratam os autos de AÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada por
ADRIANE STERFANNE BARBOSA RAIOL, representada por MARIA IDÁLIA DA SILVA BARBOSA, em
face de ADRIANO FRANCISCO SOARES RAIOL, todos já devidamente qualificados na exordial. Adoto
como relatório o que dos autos constam. Consta dos autos, que a parte autora estava ausente na
audiência realizado às fls.21, estando presente tão somente sua patrona, o termo foi redigido abrindo o
prazo de 10 dias para que a parte autora apresente a devida justificativa, sob pena de extinção. Foi
transcorrido o prazo sem que a autora tenha apresentado a justificação (fl.22), em parecer a Ilustre
Representante do Ministério Público se manifestou pela intimação da autora para que esta manifestasse
seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (fls.25/26). Assim, foi expedida a
intimação pessoal da parte autora a qual não logrou êxito em virtude da mesma ter se mudado (fls.29v).
Tendo em vista que é encargo da parte manter seu endereço atualizado, verifica-se, que a autora adota
postura desidiosa na presente demanda, o que caracteriza o desinteresse processual, impossibilitando o
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, com base no art. 485, III, e IV, e VI, do Código
de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Após transitar em
julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019.
ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO JUÍZA TITULAR DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL
P R O C E S S O :  0 0 5 2 0 3 8 4 1 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:ROSEMERY DA SILVA E SILVA Representante(s):
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) . Processo: 0052038-
41.2013.8.14.0301 SENTENÇA Trata-se os presentes autos de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL DE NASCIMENTO, proposta por ROSEMERY DA SILVA E SILVA, já devidamente qualificada na
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exordial. Na decisão de fls.39, foi determinado a intimação da parte autora através da Defensoria Pública
para que se manifeste se possui interesse no prosseguimento do feito. Em resposta a DP informou que
tentou entrar em contato com a parte autora várias vezes, mas não obtiveram êxito, requerendo ao final
que fosse procedida a intimação pessoal afim de ser resguardado o princípio constitucional do
contraditório (fls.40/41). Foi determinado a intimação pessoal da parte requerente (fls.42/43), no entanto
não foi logrado êxito (fls.44/46), mantendo-se silente até a presente data, caracterizando assim o
abandono da causa. Verifica-se, que a autora adota postura desidiosa na presente demanda, o que
caracteriza o desinteresse processual, impossibilitando o desenvolvimento válido e regular do processo.
Dessa feita, resta caracterizado o abandono de causa pela parte autora. Isto posto, com fulcro no art. 485,
III, VI, e VI, do Código de Processo Penal, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Sem
custas. Após transitar em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA,
10 de julho de 2019. ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO JUÍZA TITULAR DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA
C A P I T A L  P R O C E S S O :  0 0 5 2 6 7 1 1 8 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Execução de Alimentos em: 12/07/2019 REPRESENTANTE:E. F. S. S. Representante(s): OAB 4807 -
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (DEFENSOR) EXEQUENTE:A. A. S. F. EXEQUENTE:K. S.
F. EXECUTADO:A. L. C. F. Representante(s): OAB 10449 - JOSEANE ROCHA GODOY SANTANA
(DEFENSOR) . Processo: 0052671-18.2014.8.14.0301 SENTENÇA Trata-se os presentes autos de AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, proposta por KAUA SILVA FREITAS, e ALIRIA AGATHA SILVA
FREITAS, menores impúberes representados por, ELZODYTT DE FATIMA DE SOUZA SILVA, em face de
ALBERTO LUCIANO CRUZ DE FREITAS, estando ambos devidamente qualificados na exordial. Na
decisão de fls.140, foi determinado a intimação da parte autora para que cumpra diligência. A requerente
foi devidamente intimada, conforme atesta certidão de fls.142, no entanto, transcorrido o prazo sem que
essa se manifeste nos autos (fl.143). Dado vistas ao MP, a Ilustre Representante do Ministério Público
manifestou-se no sentindo de que a parte autora, informe seu interesse no prosseguimento do feito ou se
permaneçer silente, caracteriza o abandono da causa, onde o MP manifesta-se pela extinção do processo
sem julgamento do mérito (fls.145/146). Novamente foi determinado a intimação da parte autora através
da Defensoria Pública para que providencie as diligencias requeridas pelo Ministério Público (fl.147), em
resposta a DP informou que tentou entrar em contato com a parte autora através de telegrama, no entanto,
embora entregue ao destinatário, a mesma não compareceu naquela instituição para prestar os
esclarecimentos necessários ao peticionamento, ao final, suscitou o abandono da causa pela autora, não
se opondo a solicitação do MP (fls. 148/149). Verifica-se, que a autora adota postura desidiosa na
presente demanda, o que caracteriza o desinteresse processual, impossibilitando o desenvolvimento
válido e regular do processo. Dessa feita, resta caracterizado o abandono de causa pela parte autora. Isto
posto, corroborando o parecer ministerial e com fulcro no art. 485, III, VI, e VI, do Código de Processo
Penal, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Após transitar em julgado,
arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ELIANE DOS
SANTOS FIGUEIREDO JUÍZA TITULAR DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO:
00668002820148140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação: Divórcio Litigioso em: 12/07/2019 REQUERENTE:A. R. P. A.
Representante(s): OAB 5555 - FERNANDO AUGUSTO BRAGA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 15352
- BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO (ADVOGADO) REQUERIDO:M. M. C. Representante(s):
OAB 13570 - ALEX LOBATO POTIGUAR (ADVOGADO) OAB 24994 - ANIBAL TEIXEIRA FONSECA
(ADVOGADO) . Í  DECISÃO Tratam os autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA, ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA ajuizada por ANGELA RITA PONTES AZEVEDO em face de MARCELO MANZANO DA
COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos seguem a tramitação regular e voltaram-me
conclusos para apreciação dos pedidos formulados pelas partes acerca da majoração dos alimentos
provisórios (autora) e partilha antecipada dos bens (requerido). Às fls. 892/899-v., consta Parecer
Ministerial, pugnando: a) pelo julgamento antecipado parcial do mérito em relação ao pedido de
reconhecimento da união estável; b) realização de estudo de caso atinente aos interesses dos filhos
menores do casal; c) diligências junto à Caixa Econômica Federal e aos Juízos da 6ª Vara da Justiça
Federal e 4ª Vara Cível e Empresarial no que tange aos bens objetos arrolados como objeto de partilha
(apartamento e salas comerciais); d) intimação da parte autora para que traga aos autos comprovantes
atualizados das despesas dos filhos menores. Acolho parcialmente o r. parecer ministerial, ressaltando
que o pedido de união estável será julgado ao final, uma vez encerrada por completo a instrução
processual e cumprida todas fases de manifestação das partes antes da sentença de mérito, tendo em
vista que tal pedido terá influência na apreciação do pedido de partilha do apartamento nº 1302, tipo "A",
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Ed. Village Top Class, localizado na Av. Almirante Wandekolk, nº 1.040, nesta cidade. No que tange ao
pedido de majoração de alimentos para o patamar de 10 (dez) salários mínimos, formulado pela autora em
favor dos filhos menores, acompanho o parecer ministerial e entendo que o valor originariamente arbitrado
(04 salários mínimos) continua adequado para a presente fase processual e sob à luz do trinômio
necessidade-possibilidade-proporcionalidade para o caso concreto, não havendo motivos demonstrados
nos autos até então aptos a ensejar o aumento pleiteado antes da análise do mérito da fixação da verba
alimentar definitiva, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO. Destaco trecho do parecer, adotando-o como
parte da fundamentação da presente decisão, in verbis: "O valor atual da pensão alimentícia, fixada em
sede provisória, alcança o importe R$-3.992,00 (três mil, novecentos e noventa e dois reais), sendo que
com tal valor é possível efetuar o pagamento das despesas referentes à escola de ambos os menores,
plano de saúde, academia, medicamentos e metade do supermercado. Entendemos, portanto, que não há
justificativa para que os alimentos sejam majorados no patamar pretendido pela parte requerente,
considerando que o valor de 10 (dez) salários mínimos seria suficiente para cobrir praticamente todas as
despesas por ela elencadas, o que não se mostra proporcional, já que ela também desenvolve atividade
remunerada, devendo, portanto, contribuir para o sustento dos filhos." (fls. 899). No que tange ao pedido
de partilha antecipada dos bens imóveis, igualmente comungo do entendimento do Parquet de que resta
inviável o julgamento antecipado do mérito, uma vez que tanto o apartamento quanto as duas salas
comerciais encontram-se sub judice, pelo que INDEFIRO O PEDIDO. Assim sendo, dou prosseguimento
ao feito e DETERMINO: 1 " A expedição de ofício à CEF para que preste as informações requisitadas pelo
Ministério Público, às fls. 898.v, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da situação contratual referente ao
financiamento do imóvel localizado na Av. Almirante Wandekolk, nº 1.040, Ed. Village Top Class,;1302,
tipo "A", nesta cidade, devendo esclarecer, inclusive, se houve algum leilão extrajudicial, envolvendo o
citado bem e, em caso positivo, se houve repasse de algum valor " relativo à rescisão contratual - em favor
do requerido; 2 " A expedição de ofícios aos Juízos da 6ª Vara da Justiça Federal e 4ª Vara Cível e
Empresarial - para que prestem as informações nos termos requeridos pelo Parquet, acerca dos
respectivos processos nº 23124-25.2016.4.01.3900 e nº 18671-50.2017.4.01.3900 (tramitando perante
Justiça Federal); processo nº 0007534-76.2015.8.14.0301 (tramitando perante Justiça Estadual); 3 "
Intimação da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos comprovantes atualizados
das despesas dos filhos menores; 4- Após as diligências supracitadas, encaminhem-se os autos ao Setor
Social com fins de realização do Estudo de Caso pertinente, no prazo de 60 dias, considerando que se
trata de processo antigo que demanda celeridade processual. Com o laudo, bem como com as respostas
dos ofícios acima indicados, manifestem-se as partes. Após, vistas ao MP; Belém, 12 de Julho de 2019
ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Juíza Titular da 4ª Vara de Família da Capital PROCESSO:
00798248920158140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação: Execução de Alimentos em: 12/07/2019 EXEQUENTE:O. P.
S. REPRESENTANTE:R. G. P. Representante(s): OAB 12363 - ENOCK DA ROCHA NEGRAO
(ADVOGADO) OAB 17325 - DJULI BARBOSA SAMPAIO (ADVOGADO) EXECUTADO:O. A. S.
Representante(s): OAB 6543 - HIDERALDO MARCELO DE AZEVEDO TAVARES (ADVOGADO) .
Processo: 0079824-89.2015.8.14.0301 SENTENÇA Trata-se os presentes autos de AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, proposta por ODALEIA PAIVA DA SILVA, e ODAISA PAIVA DA SILVA,
inicialmente assistidas por, ROSILENE GODIN PAIVA, em face de MORLANDO ALVES DA SILVA,
estando ambos devidamente qualificados na exordial. Na decisão de fls.93, foi determinado a intimação da
parte autora para que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, e na oportunidade que cumpra
diligências. A patrona das requerentes, através de petitório renuncia ao mandado procuratório constante
nos autos, pelos motivos expostos às fls.94. Não foi logrado êxito na intimação da parte autora em virtude
da mesma ter se mudado (fls.96), mantendo-se inerte até a presente data sem manifestar-se nos autos.
Tendo em vista que é encargo da parte manter seu endereço atualizado, verifica-se, que a autora adota
postura desidiosa na presente demanda, o que caracteriza o desinteresse processual, impossibilitando o
desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa feita, resta caracterizado o abandono de causa pela
parte autora. Isto posto, com fulcro no art. 485, III, VI, e VI, do Código de Processo Penal, julgo extinto o
presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Após transitar em julgado, arquive-se. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO
JUÍZA TITULAR DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00799556420158140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS
FIGUEIREDO Ação: Guarda em: 12/07/2019 AUTOR:W. M. G. Representante(s): OAB 16279 -
RANYELLY MARISE DOS SANTOS PAES (ADVOGADO) REU:M. P. C. M. ENVOLVIDO:L. T. M. G. .
Processo: 0079955-64.2015.8.14.0301 SENTENÇA Trata-se os presentes autos de AÇÃO DE GUARDA,
proposta por WALMIR MATEUS GUIMARÃES, em face de MAYARA PRISCILA DA COSTA MACHADO,
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estando ambos devidamente qualificados na exordial. No termo de audiência de fls.136/138, foi
determinado a intimação da parte autora para que cumpra diligências. O requerente foi devidamente
intimado, conforme atesta certidão de fls.139, no entanto, foi transcorrido o prazo sem que esse se
manifeste nos autos (fl.140). Às fls.141/142, o requerente constitui nova patrona informando seu interesse
no prosseguimento do feito. A decisão de fls.143, determina a intimação do autor para que informe no
prazo de 10 dias o endereço atualizado da Requerida, sob pena de extinção, no entanto, não foi possível
intima-lo pessoalmente pelos motivos expostos na certidão de fls.145. Às fls.146, foi determinada a
intimação da parte requerente através de seu patrono, para os devidos fins de direito fora publicado no
Diário de Justiça do dia 17/10/2018, e transcorridos mais de 5 (cinco) meses até a presente data, o autor
permanecendo silente sem se manifestar nos autos (fls.147). Verifica-se, que o autor adota postura
desidiosa na presente demanda, o que caracteriza o desinteresse processual, impossibilitando o
desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa feita, resta caracterizado o abandono de causa pela
parte autora. Isto posto, corroborando o parecer ministerial e com fulcro no art. 485, III, VI, e VI, do Código
de Processo Penal, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Sem custas. Após transitar em
julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 10 de julho de 2019.
ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO JUÍZA TITULAR DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL
P R O C E S S O :  0 2 8 4 3 0 2 2 5 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação:
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019 AUTOR:A. S. F. Representante(s): OAB 21923 -
UIRA SILVA (ADVOGADO) REU:K. J. A. F. Representante(s): OAB 4676 - LUIZ PAULO DE
ALBUQUERQUE FRANCO (DEFENSOR) . SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS movida por AMILCAR SOUZA FARIAS em face de KARITA DE JESUS ALVES FARIAS,
ambos devidamente qualificados na inicial. Narrou o autor na exordial, que é pai da requerida que os
alimentos pagos à mesma, foram arbitrados judicialmente, no percentual de 15% (quinze por cento) de
seus vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios Informou que a alimentada já atingiu a
maioridade, está apta ao trabalho não se encontrado mais, portanto, sob o poder familiar. Informa ainda,
que constituiu nova família e trabalha como servidor público estadual, auferindo renda mensal líquida de
R$2.203,30 (dois mil, duzentos e três reais e trinta centavos). Ressalta estarem presentes os requisitos
necessários para a concessão da tutela pretendida. Requereu, a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, por ser pobre no sentido da lei; seja acolhida em sua totalidade a Tutela de Urgência,
desobrigando-o em caráter liminar a pagar os alimentos à alimentada; a citação da requerida, para,
querendo, responder aos termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia; a produção de
todas as provas em direito admitidas e que se fizerem necessárias. Ao final, requereu a procedência do
pedido para o fim de lhe exonerar da obrigação de alimentos anteriormente estipulada em favor da
requerida, com a determinação para cessação imediata dos descontos. Com o fito de provar suas
alegações, juntou documentos de fls. 09/13. Decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara de Família,
determinou a redistribuição do feito para qualquer uma das Varas de Família da Capital, ante a
inexistência de conexão com processo outrora tramitada naquela Vara. Em decisão interlocutória de fls.
16, este juízo, concedeu os benefícios da justiça gratuita; se reservou para apreciar o pedido de tutela
antecipada após manifestação da parte suplicada, no decorrer da instrução processual, bem como
determinou a citação da requerida para comparecer à audiência de conciliação. Certidão de fls. 20,
informou que a requerida não foi citada. Consta do Termo de Audiência, fls. 23, que ante a ausência da
requerida por ausência de citação, o patrono do autor informou o endereço laboral da mesma, tendo o
juízo designado nova data para a realização da audiência de conciliação. Às fls. 26, consta Certidão
informando a citação da alimentada. Na audiência de conciliação realizada em 14/03/2017, feita a
proposta de conciliação para as partes, a mesma restou infrutífera, fls. 27. A requerida apresentou
contestação às fls. 28/32, manifestando-se nos seguintes termos: que realmente atingiu a maioridade,
porém, está estudando, matriculada no curso de Administração (bacharelado) da Faculdade Integrada
Brasil Amazônia (FIBRA), arcando com o pagamento de mensalidade no valor de R$495,00 (quatrocentos
e noventa e cinco reais); que o autor tentou por várias vezes se exonerar da pensão alimentícia que lhe
paga, tentando até mesmo, fazê-la assinar um documento para que a pensão fosse cessada, o que prova
que o mesmo sempre usou de má-fé consigo; que atualmente teve que começar a trabalhar (LOJA NOVO
SÉCULO), visto que a pensão paga pelo requerente não estava sendo suficiente para seu sustento,
apesar da dificuldade de conciliar trabalho com os estudos, auferindo renda líquida de R$830,00
(oitocentos e trinta reais), tendo que arcar também com o pagamento do aluguel de sua moradia no valor
de R$500,00 (quinhentos reais), além de outras despesas como, alimentação, conta de lua, água, entre
outras. Acrescentou que o autor tem uma condição financeira estável, é funcionário público estadual, não
tem filhos menores de idade, além do que, o contracheque que o mesmo anexou aos autos é de mais de
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um ano atrás. Acrescentou ainda, que o autor possui imóveis em Mosqueiro/PA e nesta cidade, tendo uma
vida boa. Afirmou que, suas despesas não poderão ser supridas se a pensão não for paga pelo
requerente, e que apesar de ter atingido a maioridade, continua dependente economicamente do pai, pois
é estudante universitária, pelo que necessita continuar recebendo a pensão do autor até a conclusão de
seu curso superior. Requereu os benefícios da justiça gratuita; a impugnação de todos os fatos narrados
na exordial, nos termos do artigo 341, parágrafo único do CPC. Por fim, seja julgado totalmente
improcedente o presente pedido, mantendo-se o valor da pensão alimentícia que o autor lhe paga, em
total respeito à possibilidade do genitor e as suas necessidades, bem como ao princípio da dignidade da
pessoa humana, bem como a condenação do requerente ao pagamento das custas processuais e
honorários de sucumbência, estes últimos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
os quais deverão ser revertidos em favor do FUNDEP. Protesta por todos os meios de prova em direito
admitidas. Com o fito de comprovar suas alegações acostou aos autos documentos de fls. 33/42. Em
réplica, fls. 44/50, o autor rechaçou as alegações da requerida, afirmando que a mesma, na contestação,
apenas rebateu as questões fáticas carreadas pela inicial, mediante alegações e documentos que não
prosperam, devendo ser inteiramente rejeitada, eis que não se coadunam com justificativas plausíveis.
Acrescentou que a requerida alega fazer jus ao recebimento da pensão alimentícia pois ainda está
cursando o nível superior, anexando documentos desse fato, porém, a data da matrícula da requerida é de
29/11/2016, posterior a data do recebimento da citação, que ocorreu em 17/11/2016, o que comprova
facilmente, que a requerida jamais teve o intuito de cursar uma faculdade, vindo apenas a fazer isso para
tentar de uma forma desesperada manter a pensão. Além do mais, a requerida apenas junta um
documento de matrícula na instituição datado de 05/12/2016, não juntando os comprovantes de
pagamento das mensalidades para comprovar sua real condição de estudante universitária. Enfatizou que,
sempre pagou a pensão alimentícia para a requerida categoricamente, dessa forma, jamais agiu de má-fé
como alega a mesma, tendo em vista não haver nenhum processo anterior de exoneração, ao contrário,
manteve o benefício mesmo a alimentada tento alcançado a maioridade, só vindo procurar a tutela
jurisdicional nesse momento, posto que a requerida já se encontra trabalhando. Sustenta restar evidente
que manteve sua obrigação perante a justiça e a sua filha, pois mesmo o pátrio poder tendo cessado
quando a requerida completou 18 anos, continuou a pagar a pensão, o que não pode é o benefício ser ad
eternum. Sustenta que, a requerida trabalha, ou seja, é capaz de prover seu próprio sustento, tem hoje 25
anos de idade, e mora com a sua mãe que também tem renda própria, nesse caso totalmente descabida a
necessidade da requerida em manter a pensão. Afirma, serem incabíveis e inaceitáveis, também, as
alegações de que os recibos acostados ao processo comprovam o pagamento dos gastos pessoais da
requerida, pois mesmo sendo maior, capaz, "universitária" como assim se declara, afirma ser ela
responsável pelo pagamento de sua faculdade, do aluguel aonde reside, de seu sustento pessoal dentre
outros, porém, não junta aos autos sequer um documento comprobatório em seu nome, dessa forma não
há como aceitar os documentos acostados a contestação como prova de seus gastos, pois se assim o
fosse se estaria dando uma valoração exacerbada a palavra da requerida, o que não se coaduna com o
processo o qual sabemos que cabe a quem alega ônus de provar. Outro fato, é o da requerida alegar que
possui casas em Belém e em Mosqueiro, porém, não junta aos autos documento algum que comprove tal
afirmação, isso porque são inverídicas, posto que não possui casa em Belém, e tem sua residência fixa no
Mosqueiro, único imóvel que possui. Requer seja recebida a réplica, determinando sua juntada aos autos,
proferindo, a seguir, sentença julgando procedente os pedidos veiculados na petição inicial; o deferimento
em caráter de urgência, de liminar inaudita altera parte, para, atendendo desde logo seu pedido, sejam
exonerados os alimentos pagos a sua filha. Não havendo necessidade de ser colhida prova em audiência.
Reitera os pedidos feitos na inicial, devendo o processo ser julgado no estado em que se encontra, nos
termos do art. 355, I, do CPC. Em sendo designada audiência de instrução e julgamento, protesta pela
produção de provas naquela ocasião. Juntou documento de fls. 51. Após o saneamento do processo, foi
designada audiência de instrução, fls. 53. Às fls. 56, a requerida apresentou rol de testemunhas. Certidão
de fls. 60, informa que a requerida não foi intimada. Consta do Termo de Audiência de fls. 65, que a
audiência não se realizou em face da ausência da requerida, ocasião em que o autor requereu fosse a
mesma intimada em seu endereço laboral. Requereu o demandante às fls. 69/72, a citação da requerida
por Edital, para que o processo possa ter seu regular seguimento. Certidão de fls. 73, informa que a
requerida compareceu em Secretaria e tomou ciência da audiência designada. Consta às fls. 74/75, Termo
de Audiência de Instrução. Em memorial de alegações finais, fls. 77/80, o autor informou que, mesmo
estando matriculada a requerida reprovou o primeiro semestre inteiro, o que comprova o seu total descaso
com a faculdade, não sendo justo assim que tenha que arcar com o ônus das mensalidades. Ressaltou
que na audiência de instrução e julgamento, ficou evidente que cumpriu com todas as suas obrigações
perante a requerida, e que hoje em dia necessita retirar a pensão de sua filha pois é policial militar da
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reserva e aufere renda bruta de R$2.747,00 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais), possuindo
família e sendo o provedor de sua casa. Requereu fossem as alegações em forma de memoriais
recebidas; a procedência do pedido feito na inicial, qual seja, a exoneração da pensão alimentícia que
paga para a requerida; fosse oficiada a sua fonte pagadora para o cancelamento dos descontos referentes
a pensão alimentícia. A requerida apresentou memoriais escritos, fls. 82/83, aduzindo que apesar de sua
maioridade, se encontra desempregada, conforme comprova documento de fls. 76, assim como se
encontra estudando na Faculdade Fibra, numa clara tentativa de se inserir no mercado de trabalho com
melhores condições de competitividade. Além do mais, caracterizada está sua dependência econômica,
uma vez que conta com os alimentos para pagamento da faculdade, sendo que na ausência de referida
ajuda, estará impossibilitada de continuar os estudos. Requereu a total improcedência do pedido de
exoneração de alimentos, nos moldes pleiteados na petição inicial, por ser medida de direito e de justiça.
Relatados. Decido. Impende destacar que o processo não foi remetido ao Ministério Público, tendo em
vista que a causa não envolve interesse público ou social, de incapaz ou litígio coletivo pela posse de terra
rural ou urbana, que justifiquem a intervenção do Parquet. Cuidam os presentes autos de Ação de
Exoneração de Alimentos, ajuizada por Amilcar Souza Farias em face de sua filha, ora requerida, Karita de
Jesus Alves Farias. Insta destacar que o direito aos alimentos surge com o princípio da preservação da
dignidade humana (art. 1º, inc. III, da CR/88), em que os parentes mais próximos têm o dever de prestar
assistência aos que não tem condições de subsistir por seus próprios meios. A ilustrada doutrinadora
Maria Berenice Dias, in Manual de Direito das Famílias, Ed. RT, pág. 451, 4ª Edição, conceitua o dever de
alimentar: Para o direito, alimento não significa somente o que assegura a vida. A obrigação alimentar tem
um fim precípuo: atender as necessidades de uma pessoa que não pode prover a sua própria
subsistência. Note-se que alcançada a maioridade pelo alimentado, cessa o poder familiar, mas este fato
não gera, automaticamente, a extinção do encargo alimentar, que somente pode ser pleiteado em ação
própria de exoneração que comprove o descabimento dos alimentos, conforme leciona Maria Berenice
Dias, pág. 470: A jurisprudência, atentando as dificuldades atuais da sociedade. Em que há necessidade
cada vez maior de qualificação para a inserção no mercado de trabalho, vem dilatando o período de
vigência dos alimentos. Exige tão-só que o filho esteja estudando. Aliás, a própria lei estende o
pensionamento às necessidades da educação (CC 1.694). A obrigação alimentar dos pais vai além dos
deveres decorrentes do poder familiar, prosseguindo até depois de o filho atingir a maioridade. Enquanto
estiver estudando, persiste a obrigação. No caso em análise, o autor pugna pela exoneração do encargo
alimentar em face da requerida, posto que, a mesma já atingiu a maioridade civil, é capaz, plenamente
apta para exercer atividade laboral e custear o próprio sustento. Ademais, afirma que a requerida somente
efetuou matrícula em instituição de ensino superior após ter sido citada da presente ação e que apenas fez
alegações acerca de sua condição financeira, contudo, não trouxe aos autos qualquer prova acerca das
mesmas. Compulsando os autos, verifica-se que a requerida é maior de idade, contando atualmente com
27 (vinte e sete) anos de idade, (Certidão de Nascimento fls. 09), caso em que a obrigação alimentar se
alicerça na relação de parentesco, e não mais no poder familiar, consoante dispõe art. 1.694 do CC,
devendo ser devidamente comprovada a necessidade do alimentado. Em depoimento disse a alimentanda
(Termo de Audiência, fls. 74v/75): "...Que terminou o ensino médio com 19 anos de idade; Que está
cursando curso superior, administração na Fibra; Que está cursando atualmente o segundo semestre; Que
iniciou o curso em janeiro de 2017; Que fez o primeiro semestre em 2017 e repetiu o primeiro semestre e
atualmente está cursando o segundo; Que mora com sua mãe em casa alugada, somente as duas; Que
está desempregada desde junho de 2017; Que com a pensão que recebe pagam o aluguel da casa onde
moram; Que pretende casar final do ano; Que é verdade que está noiva; Que reprovou o primeiro
semestre inteiro; Que após concluir o ensino médio tentou o ENEM por duas vezes mas não conseguiu
aprovação pelo que resolveu tentar faculdade particular que foi quando conseguiu aprovação em
administração na Fibra; Que não sabe informar qual é o seu gasto mensal para sua própria manutenção,
incluindo todas as suas despesas...". Sendo presumida a desnecessidade de pensão alimentícia à filha
que conta com 27 anos de idade, nada desabona a suspensão do pagamento se não demonstrada a
impossibilidade de ela prover sua mantença. O fato de estar desempregada não implica ipso facto
prorrogação da obrigação alimentar nem na sua repristinação, porque o dever de o ascendente prover o
sustento do descendente não o transmuda em segurador de riscos fortuitos nem de percalços passageiros
da existência. Ademais, a fragilizada afirmação da requerida da necessidade dos alimentos até a
conclusão do curso superior, não é suficiente para a manutenção da obrigação alimentícia, ante a
inexistência de prova inequívoca nos autos. De outra banda, demonstrando o alimentante prova
inequívoca de que a alimentanda tinha, na data da propositura da ação, 26 anos de idade, e sequer
frequentava curso superior, só efetuando a matrícula na Fibra após ter conhecimento do ajuizamento da
ação de exoneração em seu desfavor, (Requerimento de Matrícula, fls. 38/41); de que é o provedor de sua

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
866



nova família e que enfrenta dificuldades financeiras, o habilitam a requerer a exoneração da pensão
alimentícia. Entendimento jurisprudencial nesse sentido: EMENTA:ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Cível n.
0319895-86.2015.8.24.0038 Apelação Cível n. 0319895-86.2015.8.24.0038, de JoinvilleRelator:
Desembargador Luiz Cézar Medeiros CIVIL - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO -
FILHA MAIOR - 26 ANOS DE IDADE - CONDIÇÕES DE PROMOVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO -
NECESSIDADE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - EXONERAÇÃO DEVIDA 1 A prestação de
pensão alimentícia, em regra, é devida pelos pais aos seus filhos até que estes completem a maioridade
civil, sem que ocorra, todavia, a extinção automática do dever alimentar. O encargo, no entanto, prolonga-
se além do alcance da maioridade civil, sobretudo em razão da relação de parentesco, que faz persistir o
dever de mútua assistência (CC, art. 1.696) em determinadas hipóteses. 2 Dentre as possibilidades de
continuidade do pagamento da pensão, doutrina e jurisprudência fixaram entendimento de que se tratando
de filho maior, mas estudante, e comprovado que não tem, por suas peculiaridades, como prover seu
sustento por meios próprios, o encargo deve perdurar até os 24 anos. Ultrapassado este marco, a
manutenção da verba alimentar só será possível se presente fato excepcional que demonstre a inequívoca
necessidade dos alimentos.(TJ-SC - AC: 03198958620158240038 Joinville 0319895-86.2015.8.24.0038,
Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 12/02/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)
EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIOR
DE 24 ANOS. INGRESSO TARDIO EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA O
TRABALHO. 1) A obrigação dos pais prestarem alimentos aos filhos, em regra, encerra-se quando estes
atingem a maioridade civil, aos 18 (dezoito) anos, admitindo-se que se estenda até os 24 (vinte e quatro)
anos de idade se o alimentado frequentar curso técnico ou superior. 2) Contudo, por força da relação de
parentesco disposta no art. 1.694 do Código Civil, a obrigação pode ser estendida se o alimentado provar
a necessidade de recebê-los em razão da impossibilidade de prover seu próprio sustento. 3) Demonstrado
nos autos que o alimentado tem mais de 24 (vinte e quatro) anos, passou a frequentar curso superior
tardiamente e que, gozando de boa saúde, não tem impedimentos para se inserir no mercado de trabalho
e arcar com seu próprio sustento, pertinente a exoneração do pai da obrigação de prestar alimentos. 4)
Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-AP - APL: 00042737820118030001 AP, Relator: Desembargador
CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 03/12/2013, Tribunal) Para a persistência do encargo, uma vez
não militando mais a presunção de necessidade com o advento da maioridade, a alimentanda deveria ter
comprovado alguma excepcionalidade para a manutenção do benefício, inviabilizando a sua inserção no
mercado de trabalho, ônus do qual não se desincumbiu com êxito ( CPC , art. 333 , II ). Não há nos autos,
qualquer prova de que a alimentada esteja incapaz para o exercício de atividade profissional ou mesmo
algum empecilho para que busque meios próprios de arcar com o seu sustento. Entendimento
jurisprudencial nesse sentido: EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS A
FILHO MAIOR. INDEFERIMENTO À ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR À MAIORIDADE CIVIL. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À IDADE LIMÍTROFE DE 24
(VINTE E QUATRO) ANOS. PRORROGAÇÃO DEVIDA APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS.
PRETENSO ALIMENTANDO COM QUASE 27 (VINTE E SETE) ANOS QUE AINDA NÃO CONCLUIU O
ENSINO SUPERIOR. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE O IMPEDIU DE FINALIZAR OS ESTUDOS
OU IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO NÃO DEMONSTRADAS. ALIMENTOS
DEVIDAMENTE PRESTADOS PELO GENITOR CONFORME PERÍODO ACORDADO ENTRE AS
PARTES. OBRIGAÇÃO NÃO MAIS CARACTERIZADA. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. "[. . .] com muito
mais razão deve-se ter por excepcional a continuidade de prestação da verba que, por livre ajuste de
vontade das partes, teria atingido seu termo final. Logo, para que a pretensão liminar de fixação de
alimentos provisórios (em verdade a continuação do pensionamento findo) tivesse sucesso, seria
necessária robusta prova da excepcional situação autorizadora da continuidade da prestação - por
exemplo, o acometimento por doença ou a perda repentina da capacidade laboral.(TJ-SC - AI:
40018337820198240000 Imbituba 4001833-78.2019.8.24.0000, Relator: Ricardo Fontes, Data de
Julgamento: 21/05/2019, Quinta Câmara de Direito Civil) EMENTA:CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO
DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. 24 ANOS. NÍVEL SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. 1. A
maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse
motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja
estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o
binômio necessidade e possibilidade. 2. Apensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o
filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria
subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24
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(vinte e quatro) anos de idade. 3. O estímulo a qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto ao
alimentante de forma eterna e desarrazoada, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar
oriunda das relações de parentesco. 4. Ausente prova de incapacidade laboral do alimentando, maior de
24 anos, não há que se falar em manutenção da prestação alimentícia. 5. Recurso conhecido e
desprovido.(TJ-DF 20160110580010 - Segredo de Justiça 0008018-34.2016.8.07.0016, Relator: MARIA
DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 06/06/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação:
Publicado no DJE : 13/06/2018 . Pág.: 231/239) In casu, ante o conjunto probatório produzido nos autos,
vislumbra-se que a alimentanda não se enquadra nas hipóteses excepcionais admitidas pela lei e
jurisprudência pátria, não lhe assistindo mais o direito de ser pensionada pelo requerente. Em assim
sendo, verifica-se que faz jus o autor à exoneração pretendida. Dispõe o art. 1.699 do CC: "Se fixados os
alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá
o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do
encargo". Isto posto, JULGO PROCEDENTE a Ação de Exoneração de Alimentos com fulcro nos arts.
1.695 e 1.699 do CC, para exonerar o autor AMILCAR SOUZA FARIAS da obrigação de alimentar sua
filha KARITA DE JESUS ALVES FARIAS. Por fim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, ex vi
do art. 487, inciso I, do CPC. Oficie-se à fonte pagadora do autor, informando o teor da sentença. Após o
trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos. Sem custas e honorários, em razão da gratuidade
deferida às fls. 16, que estendo à parte requerida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém,
12 de julho de 2019. Eliane dos Santos Figueiredo Juíza da 4ª Vara de Família da Capital PROCESSO:
03633191320168140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019 AUTOR:P. S.
Representante(s): OAB 4676 - LUIZ PAULO DE ALBUQUERQUE FRANCO (DEFENSOR) REU:J. B. S.
Representante(s): OAB 16348 - SAMIR PINTO RESQUE (ADVOGADO) OAB 18860 - SAULO SALIM
PINTO RESQUE (ADVOGADO) OAB 19808 - SANDINA DO SOCORRO GONZAGA PINTO
(ADVOGADO) REU:V. B. S. Representante(s): OAB 16348 - SAMIR PINTO RESQUE (ADVOGADO) OAB
18860 - SAULO SALIM PINTO RESQUE (ADVOGADO) OAB 19808 - SANDINA DO SOCORRO
GONZAGA PINTO (ADVOGADO) REU:M. P. S. B. S. Representante(s): OAB 16348 - SAMIR PINTO
RESQUE (ADVOGADO) OAB 18860 - SAULO SALIM PINTO RESQUE (ADVOGADO) OAB 19808 -
SANDINA DO SOCORRO GONZAGA PINTO (ADVOGADO) REU:J. L. B. S. Representante(s): OAB
16348 - SAMIR PINTO RESQUE (ADVOGADO) OAB 18860 - SAULO SALIM PINTO RESQUE
(ADVOGADO) OAB 19808 - SANDINA DO SOCORRO GONZAGA PINTO (ADVOGADO) REU:W. M. S. F.
Representante(s): OAB 22853 - LUIS CARLOS SOARES DA SILVA (ADVOGADO) REU:W. L. M. S.
Representante(s): OAB 22853 - LUIS CARLOS SOARES DA SILVA (ADVOGADO) . é R. H. Certifique o
senhor Diretor de Secretaria, acerca da apresentação de manifestação pelos requeridos sobre o resultado
do Exame de DNA. Após, devidamente certificado, conclusos. Belém, 10 de julho de 2019. Eliane dos
Santos Figueiredo Juíza da 4ª Vara de Família da Capital Página de 1 Fórum de: BELÉM Email:
4familiabelem@tjpa.jus.br Endereço: Rua Cel. Fontoura S/N (Praça Felipe Patroni), Fórum Cível, 1º Andar,
Salas n. 116/118 CEP: 66015-260 Bairro: Cidade Velha Fone: PROCESSO: 06337153120168140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIANE DOS SANTOS
FIGUEIREDO Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019 AUTOR:T. C. S. C. AUTOR:W.
M. S. C. REPRESENTANTE:T. A. S. Representante(s): OAB 12895 - EVELIN NAZARE SOUZA DE
SOUZA (ADVOGADO) REU:W. J. S. C. AUTOR:T. L. S. C. . ASSUNTO: AÇ"O DE ALIMENTOS
PROCESSO: 0633715-31.2016.8.14.0301 REQUERENTE: T.C.D.S.D.C., W.M.D.S.D.C, e T.L.D.S.D.C.,
menores impúberes representados por, TACILIA ARAUJO DE SOUZA REQUERIDO: WELLINGTON
SOARES DA CRUZ DECISÃO A petição às fls. 03/10, requer a fixação de alimentos em favor de
T.C.D.S.D.C., W.M.D.S.D.C, estes menores impúberes, e a genitora, Srta. TACILIA ARAUJO DE SOUZA,
a serem pagos pelo genitor, WELLINGTON SOARES DA CRUZ. Juntou aos autos os documentos de fls.
11/17. Foi arbitrado por este juízo os alimentos provisórios em decisão de fls.19, em favor dos infantes, o
percentual de 20% (vinte por cento), sobre os vencimentos e vantagens, excluídos os descontos
obrigatórios, a serem pagos pelo requerido, mediante desconto em seu contracheque pela sua fonte
pagadora e deposito diretamente em conta bancaria de titularidade da genitora dos menores, ficando
também nesta decisão a designação de audiência para o dia 07/02/2017. Foi expedido o mandado de
intimação (fls. 20/22 e 26/27), e posteriormente foi peticionado emenda a petição inicial (fl.23), onde é
informado a existência de um terceiro filho do requerente, também menor impúbere, conforme constatado
mediante prova de filiação às fls.24, e se pede a majoração da pensão alimentícia. Ocorrida a audiência
em 07/02/2017, esteve ausente o requerido, não tendo o mandado de citação devolvido até aquela data, a
deliberação foi no sentido de se oficiar a Central de Mandados da Comarca de Ananindeua/PA, a fim de
que fosse devolvido o referido mandado, bem como, que fosse feita a análise da petição de fls.23. A
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certidão de fl.32, informa que não foi possível citar o requerido, em razão do mesmo não mais residir no
endereço indicado pelos requerentes. Às fls. 34, a parte autora requer renovação da diligencia citatória no
endereço profissional do requerido, bem como a inclusão do terceiro menor como autor. Foi determinado
por este juízo a inclusão do terceiro menor ao polo ativo, e a renovação das diligências citatórias (fl.35).
Foi expedido novo mandado de citação (fls.36/37 e 39). Houve o peticionamento pelos requerentes, onde
foi ressaltado que as 3 (três) crianças, recebem desde 2016 a fixação do mesmo percentual, requerendo
por fim, o agendamento de audiência de conciliação, instrução e julgamento. O novo Relatados.Decido.
01. Trata-se de Ação de Fixação de Alimentos, onde foi arbitrado em favor dos infantes, o percentual de
20% (vinte por cento), sobre os vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, a serem
pagos pelo requerido, mediante desconto em seu contracheque pela sua fonte pagadora e deposito
diretamente em conta bancaria de titularidade da genitora dos menores, tendo sido frustrada a primeira
audiência designada, pelos motivos expostos nesta decisão. Ressalta-se que os requerentes informam
que os descontos já estão sendo efetuados do contracheque do requerido. Após compulsar os autos,
analiso quanto a informação dos requerentes de que o requerido já estaria tendo os descontos efetuados
em seu contracheque a título de pensão alimentícia, razão pela qual, o requerido teria conhecimento do
processo que corre contra ele. Posto isto, DEFIRO O REQUERIDO PELA PARTE AUTORA E FIXO O
PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO
REQUERIDO EM FAVOR DE SEU FILHO THALISON LUIZ DE SOUZA DA CRUZ, O INCLUINDO NO
POLO ATIVO DA PRESENTE AÇÃO, PERFAZENDO AO TOTAL 30% (TRINTA POR CENTO) DE SEUS
VENCIMENTOS E VANTAGENS, EXCLUIDOS OS DESCONTOS OBRIGATORIOS, SENDO 10% (DEZ
POR CENTO), PARA CADA FILHO. OFICIE-SE A FONTE PAGADORA. 02. Designo audiência de
tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15 de outubro de 2019, às 9h, a ser realizada
na sala de audiências da 4ª Vara de Família, sito no 1º andar, sala 116 do Fórum Cível da Capital, na Rua
Cel. Fontoura S/N (Praça Felipe Patroni), Belém/PA. 03. Cite-se a parte requerida em seu endereço
profissional, para comparecer a audiência. Se não houver acordo, poderá oferecer CONTESTAÇ"O oral ou
por escrito, podendo ainda apresentar provas documentais e testemunhais. O não comparecimento
importará em revelia. 04. Intime-se a parte autora a fim de que compareça a audiência, acompanhada de
seu advogado e testemunhas, independente do prévio depósito do rol. O não comparecimento importará
em arquivamento. 05. Independente da designação da audiência supracitada, encaminho os autos ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Família-CEJUSC para inclusão na pauta do
próximo mutirão de conciliação a ser realizado. 06. Ciente o Ministério Público. Belém/PA, 12 de julho de
2019. ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO. JUÍZA TITULAR DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL 

 
 
 
RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 4ª VARA DE FAMILIA DE BELEM - VARA: 4ª
VARA DE FAMILIA DE BELEM PROCESSO: 00434518820178140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DE PAULA ALMEIDA MOREIRA
Ação: Guarda em: 15/07/2019 AUTOR:M. N. S. S. Representante(s): OAB 12007 - CLIVIA RENATA
LOUREIRO CROELHAS (DEFENSOR) REU:A. S. M. V. Representante(s): OAB 13558 - CRISTIANE DO
SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) ENVOLVIDO:A. S. S. V. . ATO ORDINATÓRIO Em
cumprimento ao Artigo 1º, § 2º, VI, do Provimento nº 006/2006-CJRMB, uso do presente para INTIMAR A
PARTE REQUERIDA, por meio do(a)(s) advogado (a)(s) habilitado (a)(s) nos autos, a apresentar
MANIFESTAÇÃO, sobre o RELATÓRIO TÉCNICO/SOCIAL juntado às fls. 80/83 dos autos, dentro do
prazo legal de 15(quinze) dias. Belém, 15.07.2019. Francisco de Paula Almeida Moreira Diretor de
Secretaria da 4ª Vara de Família da Capital 
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Número do processo: 0847355-49.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: M. Z. T. D. C.
Participação: REQUERENTE Nome: J. C. D. C. Participação: REQUERIDO Nome: A. J. S. S. Participação:
ADVOGADO Nome: EDERLIN AUGUSTO RIBEIRO DE FREITASOAB: 26129/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ARTHUR RIBEIRO DE FREITASOAB: 20804/PASentença/2019 (c/mérito) I.
RELATÓRIO Cuidam os presentes autos de AÇÃO DE GUARDA proposta por MARIA ZENEIDA
TAVARES DE CARVALHO e JOÃO CRISTOVÃO DE CARVALHO, com fundamento no art. 33 do Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA, através da qual requerem a guarda de seu neto JOÃO RICARDO
TAVARES SANTANA. Consta na inicial que a mãe biológica do menor faleceu em 30/04/2018, porém o
menor sempre residiu com os avós maternos, que sempre dispensaram ao neto auxilio material, abrigo,
amor e carinho, assegurando ao mesmo uma vida digna, Ressaltam que o pai biológico do menor está de
acordo com o pedido conforme declaração juntada aos autos, razão pela qual ingressaram com a presente
demanda a fim de regularizar a guarda do mesmo. Em decisão ID 5794984 foi concedida a guarda
provisória aos requentes e designado audiência para oitiva dos requerentes e pai biológico. O pai biológico
do menor, se manifestou por intermédio da Defensoria Pública de Manaus/AM, informando sua
concordância ao pedido bem como requerendo a dispensa da participação em audiência, em razão de não
possuir condições financeiras de se deslocar para esta Capital. Na data designada, foram ouvidos os
requerentes e dispensada a oitiva do pai biológico. Na oportunidade foi determinado estudo do caso. Foi
juntado relatório do estudo social do caso (ID.9960225 ? pags. 1/6), tendo a técnica responsável por sua
elaboração, concluído ser benéfico ao menor a regularização da guarda em favor dos requerentes. Os
autos foram encaminhados ao MP, este através de sua digna representante, em manifestação de ID.
10551244, opinou pelo deferimento do pedido. As partes se manifestaram favorável ao estudo social. II.
FUNDAMENTAÇÃO O artigo 33 da Lei n.º 8.069/90 (ECA) assim dispõe: Art. 33. A guarda obriga à
prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. A guarda é uma das modalidades de
colocação de criança ou adolescente em família substituta e tem como finalidade regularizar a posse de
fato, devendo ser modificada no interesse exclusivo do menor e desde que não tenham sido cumpridas as
obrigações pelo guardião, sendo este reiterado entendimento de nossos Tribunais. A guarda, como
instituto assegurado pela Lei n.º 8.069/90, é entendida pela jurisprudência e doutrina como sendo o
conjunto de relações jurídicas que existe entre uma pessoa e o menor, dimanados do fato de estar este
sob o poder ou a companhia daquela, e da responsabilidade daquela em relação a este, quanto à
vigilância, direção e educação. Ressalte-se, que a guarda não é só poder, pela similitude que mantém com
a autoridade paternal, mas, sobretudo, um dever imposto por dispositivo legal de ordem pública, razão
pela qual se pode conceber esse exercício como um poder-dever que, se violado injustificadamente,
acarreta ao titular providências administrativa, cível e, até mesmo, penal. É sabido que, a guarda
pressupõe assistência material, moral e educacional, e tem como objetivo regularizar uma situação de
fato. O conceito de guarda é derivado do antigo alemão warten (guarda, espera), de que proveio também o
inglês warden (guarda), de que se formou o francês garde, pela substituição do w em g, é empregado,
sem sentido genérico, para exprimir proteção, observação, vigilância ou administração. Ao conceito de
guarda se alia o de responsabilidade, vindo do vocábulo respondere, tomado na significação de se
responsabilizar, vir garantindo, assegurar, assumir o pagamento do que se obrigou ou do ato praticou. O
artigo 227 ?caput?, da Constituição Federal prescreve: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. Portanto, a guarda é um direito que impõe extensos deveres
para com o menor. O instituto da guarda implícito no texto constitucional vem garantir a toda criança o
direito de ter um(a) guardião(a) a protegê-la, prestando-lhe toda assistência na ausência dos genitores,
porém não se confunde com o poder familiar. Apesar de ser essência deste, nele não se esgota, pois a
guarda pode ser exercida isoladamente e o poder familiar pode existir sem a guarda. Com a realização do
estudo social do caso, restou comprovado que os requerentes, são os responsáveis por todos os cuidados
com o menor, sendo, portanto, seus verdadeiros guardiões. O pai biológico do menor declarou sua
concordância ao pedido, devendo, pois, ser regularizada a guarda, de fato, que já vem sendo exercida
pelos requerentes. III. DISPOSITIVO Isto posto, com fulcro no art. 33, § 2º, do ECA, outorgo aos
requerentes a guarda do menor JOÃO RICARDO TAVARES SANTANA,devendo prestar o compromisso
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de bem e fielmente desempenhar seu encargo de assistência material, moral e educacional do
mesmo,decisão que a prolato com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,conferindo aos seus
detentores o direito de se opor a terceiros, inclusive ao pai biológico, continuando, porém, este com o
direito de ver, visitar e ter em sua companhia o filho, sem impedimento por parte de seus guardiões. Lavre-
se o competente termo de guarda e responsabilidade. Sem custas e honorários por serem as partes
beneficiárias da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, arquive-se os autos com as cautelas
legais, dando-se baixa no registro. P. R. I.Belém, 15 de julho de 2019.ROSANA LÚCIA DE CANELAS
BASTOSJuíza de Direito ? em exercício  

 
 
 
Número do processo: 0826498-45.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: E. N. D. A.
Participação: ADVOGADO Nome: BARBARA DE OLIVEIRA DA SILVAOAB: 27636/PA Participação:
REQUERENTE Nome: D. A. M. Participação: ADVOGADO Nome: BARBARA DE OLIVEIRA DA
SILVAOAB: 27636/PA Participação: REQUERIDO Nome: K. C. C. Participação: REQUERIDO Nome: G. C.
A. M.R. hoje.Conforme consulta no sistema LIBRA, tramitou, perante o Juízo de Direito da 1ª Vara de
Família de Belém, outra Ação de Regulamentação de Visita (0060837.10.2012.814.0301), envolvendo as
mesmas partes, objeto e causa de pedir, a qual foi julgada, sem resolução de mérito, devendo tal
circunstância, segundo inteligência do artigo 286, II, do CPC, levar a distribuição, por dependência, da
presente demanda àquele Juízo, senão vejamos:Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas
de qualquer natureza:I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;II -
quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em
litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;III - quando
houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento.Parágrafo único. Havendo
intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de
ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.Isto posto, com fundamento no
supracitado dispositivo, redistribuam-se os presentes autos ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Família
desta capital, competente para processar e julgar o feito.Int. Belém, 15 de julho de 2019. ROSANA LÚCIA
DE CANELAS BASTOSJuíza de Direito ? em exercício  

 
 
 
Número do processo: 0863347-50.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: I. P. A. Participação:
ADVOGADO Nome: LUANA THIERE DE ALBUQUERQUE PAMPLONAOAB: 27550/PA Participação:
ADVOGADO Nome: BEATRIZ MOTA BERTOCCHIOAB: 25318/PA Participação: ADVOGADO Nome:
LUAN ATA QUEIROZ ABADESSA DA SILVAOAB: 020115/PA Participação: ADVOGADO Nome:
BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHOOAB: 15352/PA Participação: ADVOGADO Nome: IONE
ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRAOAB: 003609/PA Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO
AUGUSTO BRAGA OLIVEIRAOAB: 5555 Participação: ADVOGADO Nome: VERONICA ARAUJO
PACHECO VIANAOAB: 26408/PA Participação: RÉU Nome: A. C. C. F. D. S. Sentença/2019
(Homologatória de Acordo)I. RELATÓRIOIRAN PALMEIRA ANIJAR e ANA CARLA CAL FREIRE DE
SOUZA ingressaram, por intermédio de advogados habilitados, com pedido de HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO, referente a Referente a Revisão da Pensão Alimentícia em favor do menor IRAN FREIRE
ANIJAR, nos seguintes termos:1.O genitor prestará alimentos em favor do filho no valor de 07 (sete)
salários mínimos, reajustados de acordo com a política governamental, a serem depositados na conta
poupança indicada na inicial, até o 5º dia útil do mês, sob pena de multa de 2% (dois por cento) e correção
monetária do saldo devedor. Fica estabelecido como termo final a conclusão de curso superior, salvo a
ocorrência de outro termo que possa retardar ou antecipar a exoneração.2. O plano de saúde do
alimentando continuará a cargo do alimentante. As despesas extraordinárias de saúde não cobertas pelo
plano, serão rateadas pelos acordantes, na proporção de 50 % (cinquenta por cento) inclusive consultas,
desde que previamente aprovadas e comprovadas.O Ministério Público se manifestou favorável à
homologação judicial do acordo para que surta seus jurídicos e legais efeito.II. FUNDAMENTAÇÃODiz o
caput do artigo 200 do Código de Processo Civil:Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações
unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de
direitos processuais.Dispõe o art. 840 do Código Civil/2002 que:Art. 840. É lícito aos interessados
prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.O artigo 487 do Código de Processo Civil
determina:Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:III - homologar:b) a transação.Trata-se de
pedido de homologação de acordo formulado por pessoas capazes e devidamente representadas, sendo o
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objeto lícito. Os documentos necessários foram juntados. As formalidades legais na lavratura da avença e
no aspecto processual foram observadas. Os interesses existentes nos autos foram preservados.Logo,
considerando que o acordo se encontra em consonância com as exigências legais, deve ser homologado,
impondo-se a extinção do processo, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o Código Processual
Civil.III. DISPOSITIVOISTO POSTO, homologo, por sentença, o acordo celebrado pelos interessados,
materializado na manifestação de vontades constantes na petição inicial, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos, com fundamento no artigo 200 do CPC cumulado com o artigo 840 do CC.Em
consequência, tendo a transação efeito de sentença entre os interessados, extingo o processo, com
resolução de mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC.Custas pelos acordantes.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa. P. R. I.Belém, 15 de
julho de 2019. ROSANA LUCIA DE CANELAS BASTOSJuíza de Direito ? em exercício  

 
 
 
Número do processo: 0850000-47.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: L. C. F. D. S.
Participação: ADVOGADO Nome: JOSE FERNANDO SANTOS DOS SANTOSOAB: 14671/PA
Participação: RÉU Nome: A. L. S. D. S. Participação: RÉU Nome: L. F. S. D. S. Participação: RÉU Nome:
L. F. S. D. S. Participação: RÉU Nome: A. L. S. D. S.ATO ORDINATÓRIOA Diretora de Secretaria intima a
parte autora, na pessoa de seu Advogado, para que informe o nome e o endereço da fonte pagadora do
alimentante afim de cumprir o determinado no ID 10814628, no que tange a expedição de oficio para
suspensão da pensão da requerida.Belém, 16 de julho de 2019THAYANNE VIANNA DA SILVA
BORGESDiretora de Secretaria da 5ª Vara de Família da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0805360-22.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: N. N. F.
Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO CALDERARO ROCHAOAB: 017619/PA Participação:
REQUERIDO Nome: J. F. D. S.R. hoje.Defiro o pedido ID. 11550800 e concedo o prazo improrrogável de
15 (quinze) dias, para pagamento da parcela das custas iniciais pendente,por consequência, determino o
encaminhamento dos autos à Unidade de Arrecadação Judicial ? 1º Grau, com o fim de que seja emitido o
boleto bancário, bem como cancelado aquele cujo prazo já foi ultrapassado.Intime-se. Belém, 15 de julho
de 2019. ROSANA LUCIA DE CANELAS BASTOSJuíza de Direito ? em exercício  

 
 
 
Número do processo: 0839614-89.2017.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: S. S. D. R.
Participação: ADVOGADO Nome: ROSIANE CRISTINY OLIVEIRA DE MIRANDAOAB: 24549/PA
Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ AUGUSTO PINHEIRO CARDOSO JUNIOROAB: 2118
Participação: REQUERIDO Nome: M. C. M. Participação: ADVOGADO Nome: JORGE MANUEL
TAVARES FERREIRA MENDESOAB: 492R. hoje. I. Oficie-se à fonte pagadora do alimentante informada
na petição ID 11053529, para desconto dos alimentos provisórios. 2. Aguarde-se a realização da audiência
designada para o dia 27/08/2019. Int. Belém, 15 de julho de 2019.ROSANA LUCIA DE CANELAS
BASTOS Juíza de Direito ? em exercício  

 
 
 
Número do processo: 0803865-40.2019.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: S. S. D. R.
Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ AUGUSTO PINHEIRO CARDOSO JUNIOROAB: 2118
Participação: ADVOGADO Nome: ROSIANE CRISTINY OLIVEIRA DE MIRANDAOAB: 24549/PA
Participação: EXECUTADO Nome: M. C. M. Participação: ADVOGADO Nome: JORGE MANUEL
TAVARES FERREIRA MENDESOAB: 492R. hoje.1. Manifeste-se o exequente acerca da impugnação
oferecida pelo executado (ID 11007505), e documentos que a instruem, no prazo de 15 (quinze) dias.2.
Após, de se vista ao MP.Int. Belém, 15 de julho de 2019. ROSANA LUCIA DE CANELAS BASTOSJuíza
de Direito ? em exercício  
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 7ª VARA DE FAMILIA DE BELEM - VARA: 7ª
VARA DE FAMILIA DE BELEM PROCESSO: 00002689620028140301 PROCESSO ANTIGO:
200210003474 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES
DE OLIVEIRA Ação: Execução de Título Judicial em: 16/07/2019 EXECUTADO:P. S. V. Representante(s):
OAB 1896 - LUIZ DOS SANTOS MORAIS (ADVOGADO) EXEQUENTE:W. F. A. Representante(s):
HUMBERTO DE OLIVEIRA BEZERRA (ADVOGADO) . DESPACHO PROCESSO EM VISUALIZAÇÃO
CRESCENTE Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem-me
conclusos. Belém, 11 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE
DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00006035720158140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA
NAVEGANTES DE OLIVEIRA Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019 EXEQUENTE:R. O. C.
REPRESENTANTE:R. O. C. Representante(s): OAB 4807 - ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
(DEFENSOR) EXECUTADO:J. C. P. M. Representante(s): OAB 6382 - ELIANE BELEM PINHEIRO
(ADVOGADO) . SENTENÇA RENAN DE OLIVEIRA CAMARA, menor representado por sua mãe
ROZICLELIA DE OLIVEIRA CAMARA requereu EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, em face de JOSE DO
CARMO DOS PRAZERES MIRANDA, todos qualificados na inicial. Às fls. 48, a parte exequente requereu
a desistência da presente execução. É o relatório. Decido. Verifica-se que o art. 775 do CPC, faculta ao
credor desistir de toda execução, ou de algumas medidas executivas, vejamos: Art. 775. O exequente tem
o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Verifica-se ainda que é
dispensada a ouvida da parte executada uma vez não haver determinação legal nesse sentido, exceto se
houverem sido interpostos embargos de devedor, que não se aplica ao presente caso, por se tratar de
título executivo judicial. ISTO POSTO, por conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do
mérito, com fundamento no art. 775 c/c inciso IV do art. 924 do Código de Processo Civil. Sem custas.
Após, o transito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao
Ministério Público. Belém, 16 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª  VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO:
00057639220178140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019
AUTOR:E. J. M. Representante(s): OAB 15333 - MAYANA BARROS JORGE JOAO (DEFENSOR) REU:M.
E. P. S. . DESPACHO Indefiro o pedido de fls. 33, tendo em vista que já houve a expedição do mandado
de averbação, conforme se observa as fls. 28, já tendo sido feita a devida averbação conforme certidão
presente as fls., 30. Extraia-se cópia autêntica e entregue-se ao interessado. Remetam-se ainda os autos
à Defensoria Pública para que possa tirar as cópias requeridas, devendo devolver os autos no prazo de 10
(dez) dias. Com o retorno dos autos arquivem-se observadas as cautelas legais Belém, 12 de julho de
2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA
DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00066579019948140301 PROCESSO ANTIGO: 199410069639
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 ADVOGADO:JOSE FABIANO DA SILVA / DEF.
PUBLICA REU:MARIO DE CARVALHO CORREA Representante(s): OAB 499-B - MAURO JOAO
MACEDO (ADVOGADO) OAB 18044 - ANDREA QUEIROZ DE ASSIS (ADVOGADO) AUTOR:NORMA
MARIA VIEIRA RAMOS. DESPACHO Já estando os autos devidamente sentenciados, fls. 24/26, deixo de
apreciar o pedido das partes as fls. 35/37, tendo em vista que trata-se de ação autônoma pois em que
pese não haver coisa julgada material para os processos que versem sobre alimentos e algumas matérias
do direito de família, a coisa julgada formal existe e impede a rediscussão da mesma causa nos mesmos
autos. Assim, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de
2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA
DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00106722120098140301 PROCESSO ANTIGO: 200910241534
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 REU:R. P. N. Representante(s): OAB 24382 - ROBERIO
ROSA GOMES (ADVOGADO) REPRESENTANTE:F. S. Representante(s): ANA MARIA VALENTE
FERREIRA - DEF. PUBLICA (ADVOGADO) AUTOR:C. W. S. . DESPACHO Intime-se a parte autora,
através de seu Advogado (art. 272, CPC) ou Defensor Público (§1º do art. 186 do CPC), para que, no
prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a certidão de fl. 129. Decorrido o prazo, com ou sem a
manifestação, devidamente certificada, voltem os autos conclusos. Belém, 15 de julho de 2019. DRA.

SECRETARIA DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL
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ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA
D A  C A P I T A L  P R O C E S S O :  0 0 1 0 9 4 3 3 5 2 0 1 6 8 1 4 0 2 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019 AUTOR:J. C. F. O. Representante(s): OAB 11534 - MAURA
CRISTINA MAIA VIEIRA (DEFENSOR) REU:S. V. M. Representante(s): OAB 5496 - SERGIO SENA
GONCALVES (ADVOGADO) . DESPACHO Intime-se a parte autora, através da Defensoria Pública (§1º
do art. 186 do CPC), para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a petição de fls. 78/81. Após,
com ou sem manifestação, devidamente certificada, voltem os autos conclusos. Belém, 12 de Julho de
2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA
DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00110033320158140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Guarda em: 16/07/2019 ENVOLVIDO:A. V. S. REQUERIDO:J. G. V. REQUERIDO:A. C. S.
REQUERENTE:H. M. A. Representante(s): OAB 15830 - FABIO SARUBBI MILEO (ADVOGADO) .
DESPACHO Ante a petição presente as fls., 93, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para
manifestação. Após, voltem-me conclusos. Belém, 12 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA
NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL
P R O C E S S O :  0 0 1 5 9 7 9 9 8 2 0 0 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 6 1 0 5 1 7 1 7 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 EXECUTADO:A. C. A. Representante(s): JOSE
AUGUSTO CARDOSO OAB/AP (ADVOGADO) REPRESENTANTE:D. B. A. Representante(s): CLIMERIO
MACHADO DE MENDONCA NETO (ADVOGADO) EXEQUENTE:A. B. A. . DESPACHO Intime-se a parte
autora, através de seu Advogado (art. 272, CPC) ou Defensor Público (§1º do art. 186 do CPC), para que,
no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a certidão de fl. 116. Decorrido o prazo, com ou sem a
manifestação, devidamente certificada, abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste. Belém,
12 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00184894020138140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES
DE OLIVEIRA Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 AUTOR:R. M. C. J. AUTOR:P. S. S.
Representante(s): OAB 3752 - ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO (DEFENSOR) .
DESPACHO Diante da informação de fl., 27, intime-se a parte autora, através de seu Advogado (art. 272,
CPC) ou Defensor Público (§1º do art. 186 do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, nos temos do
Inciso V do art. 77 do CPC, atualize o endereço da parte requerida, sob pena de extinção do processo sem
resolução de mérito. Belém, 12 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª  VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO:
00209553620158140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA Ação: Guarda em: 16/07/2019 REQUERENTE:G. E. B.
Representante(s): OAB 15289 - SUELLEM CASSIANE DOS REMEDIOS ALVES (ADVOGADO)
REQUERIDO:G. L. B. REQUERIDO:A. H. M. S. REPRESENTANTE:M. M. S. REPRESENTANTE:G. M. M.
. SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE GUARDA proposta por GIUSEPPE EDUARDO BELLEZZA, em face
de GIULIA LOUREIRO BELLEZZA, todos qualificados nos autos. Em petição de fls. 145/146, a parte
autora requereu a desistência da ação, informando que não tem mais interesse no prosseguimento do
feito. É o relatório Passo a decidir. Considerando os termos da petição de fls. 145/146, bem como levando
em consideração que de acordo com o regramento do CPC, o qual menciona no §4º do art. 485 que o
autor só poderá desistir da ação, após o oferecimento da contestação, com o consentimento do réu, e
como nos presentes autos a parte requerida não apresentou a peça de defesa de mérito, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de
Processo Civil. Por conseguinte, fica sem efeito a decisão de fl. 110. Conforme determinação do art. 90 do
CPC, CONDENO ainda a parte autora, ao pagamento das custas processuais. Publique-se, Registre-se e
Intimem-se. Belém, 12 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA
DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00307867920138140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA
NAVEGANTES DE OLIVEIRA Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019 EXECUTADO:A. S.
EXEQUENTE:B. A. S. S. REPRESENTANTE:B. M. S. Representante(s): OAB 3392 - ROSA ANGELA
GONCALVES RAMOS WENNER (DEFENSOR) . SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS, intentada por BRENDA ALINE DOS SANTOS DE SOUZA, menor representada por sua mãe
BENAIA MOREIRA DOS SANTOS, em face de ARLINDO DE SOUZA, todos qualificados da inicial. Em
despacho de fls. 76, foi determinada a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no
prosseguimento feito. Conforme certidão de fl. 79, não foi possível o cumprimento da decisão supracitada
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pois não foi possível localizar a parte autora no endereço fornecido na inicial. É o sucinto relatório. Decido.
O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo será extinto sem julgamento do
mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Em despacho de fls. 76, foi determinada
a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento feito. Conforme certidão
de fl. 79, não foi possível o cumprimento da decisão supracitada pois não foi possível localizar a parte
autora no endereço fornecido na inicial. A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais,
acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional.
Equivale ao desaparecimento do interesse de agir, que é condição para o regular exercício do direito de
ação. Verifica-se, destarte, que há falta de interesse da autora na continuação do processo, configurando
carência superveniente do direito de ação. Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: Diante do
sistema do impulso oficial do processo (art. 262), o Juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual abandonada pela parte. Verificada a paralisação por culpa
dos litigantes, de ofício será determinada a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma recomendada
pelo § 1º do art. 267. E, não sanada a falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do interessado
ou do Ministério Público. (In Curso de Direito Processual Civil, 15ª ed, Forense, pg. 308). Deste modo,
diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, deve o Juiz, de ofício, após as
providências legais, determinar a extinção e arquivamento do processo. Depreende-se do artigo 106,
inciso II e do art. 274, parágrafo único do CPC, que compete às partes declinarem os seus endereços no
processo a fim de que possam receber as intimações. Ambos os dispositivos retro mencionados, fazem
alusão a necessidade da parte informar qualquer mudança de endereço, ainda que seja temporária ou
definitiva. O art. 106 diz o seguinte: Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: I -
declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de
intimações; II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Art. 274. Omissis Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da
correspondência no primitivo endereço. (Grifo nosso) Ora, o art. 77 do CPC, estabelece de forma clara os
deveres das partes, vejamos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de
seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos
em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que
são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à
declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza
provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes
couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando
essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Conforme destacado,
o Inciso V determina que as partes atualizem seus endereços residenciais, sempre que houver
modificação. Assim, uma vez não cumprido um DEVER PROCESSUAL da parte, nada mais acertado que
a extinção do processo. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com
fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil. CONDENO ainda a parte requerente, por
analogia aos termos do §10º do art. 85 do CPC, ao pagamento de custas e honorários advocatícios de
sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como da correspondente correção monetária devida desde a
data da sentença, devendo tal valor ser corrigido pelo índice INPC. Entretanto, verifica-se, in casu, que a
parte requerente, a qual foi condenada em custas e honorários advocatícios de sucumbência, é
beneficiária da justiça gratuita, dessa forma, determino que a exigibilidade da condenação em custas e
honorários fique suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Inclusive
ofício à fonte pagadora do requerido para que cesse o desconto dos alimentos, caso haja. Após, certifique-
se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas da lei. Belém, 10 de julho de 2019. DRA. ROSA DE
FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA
C A P I T A L  P R O C E S S O :  0 0 3 4 5 5 0 7 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Averiguação de Paternidade em: 16/07/2019 AUTOR:E. M. N. REPRESENTANTE:I. M. N.
Representante(s): OAB 13888 - CILENY REGINA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO) REU:E. A. O. S. .
DESPACHO Ante a petição de fls., 59/60 bem como ao determinado no 3º do art. 256 do CPC, oficie-se,
com URGÊNCIA, à Companhia de Saneamento do Estado do Pará - COSANPA e as Centrais Elétricas do
Pará - REDE CELPA, para que informem, no prazo de 10 (dez) dias o endereço do requerido ELIAS
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ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA SANTOS. Expeça-se o necessário. Em caso de expedição de Carta
Precatória, o prazo de cumprimento e devolução é de 30 (trinta) dias. Após, com ou sem manifestação,
devidamente certificada, voltem os autos conclusos. Belém, 12 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA
NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL
P R O C E S S O :  0 0 3 8 8 4 3 4 7 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019 EXEQUENTE:A. B. A. REPRESENTANTE:D. B. A.
Representante(s): OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)
EXECUTADO:A. C. A. . DESPACHO Remetam-se os autos ao contador do juízo para que atualize o
débito exequendo, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo fazer a atualização da correção monetária, nos
termos do art. 1.710 do Código Civil, bem como atentando-se para os débitos eventualmente já adimplidos
pelo executado. Após, abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste. Belém, 12 de julho de
2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA
DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00394445320178140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 16/07/2019 REQUERIDO:A. M. L. M. D. Representante(s):
OAB 14946 - ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA (ADVOGADO) OAB 15584 - ADELVAN
OLIVERIO SILVA (ADVOGADO) OAB 23292 - JESSYCA FONSECA SOUZA (ADVOGADO)
REQUERENTE:P. M. D. Representante(s): OAB 22955 - RHAYZA CARLOTA DA SILVA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO) OAB 47939 - DAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 22473 - ELOIZA DE
ALMEIDA CANDEIAS GOMES (ADVOGADO) . SENTENÇA Trata-se de AÇ"O DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS, intentada por PETRONIO MORENO DIAS, em face de ALDA MARIA LIMA MORENO DIAS,
todos qualificados da inicial. Em despacho de fl. 124, foi determinada a intimação pessoal da parte autora
para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito. Conforme informação de fl. 142 a parte
autora mudou de endereço, não comunicando este juízo, demostrando interesse na ação. É o sucinto
relatório. Decido. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo será extinto
sem julgamento do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Em despacho de fl.
124, foi determinada a intimação pessoal da parte autora para que manifestasse interesse no
prosseguimento do feito. Conforme informação de fl. 142 a parte autora mudou de endereço, não
mostrando interesse na ação. A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a
paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao
desaparecimento do interesse de agir, que é condição para o regular exercício do direito de ação. Verifica-
se, destarte, que há falta de interesse da autora na continuação do processo, configurando carência
superveniente do direito de ação. Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: Diante do sistema do
impulso oficial do processo (art. 262), o Juiz não está jungido a aguardar a provocação de interessado
para extinguir a relação processual abandonada pela parte. Verificada a paralisação por culpa dos
litigantes, de ofício será determinada a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma recomendada
pelo § 1º do art. 267. E, não sanada a falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do interessado
ou do Ministério Público. (In Curso de Direito Processual Civil, 15ª ed, Forense, pg. 308). Deste modo,
diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, deve o Juiz, de ofício, após as
providências legais, determinar a extinção e arquivamento do processo. Depreende-se do artigo 106,
inciso II e do art. 274, parágrafo único do CPC, que compete às partes declinarem os seus endereços no
processo a fim de que possam receber as intimações. Ambos os dispositivos retro mencionados, fazem
alusão a necessidade da parte informar qualquer mudança de endereço, ainda que seja temporária ou
definitiva. O art. 106 diz o seguinte: Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: I -
declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de
intimações; II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Art. 274. Omissis Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da
correspondência no primitivo endereço. (Grifo nosso) Ora, o art. 77 do CPC, estabelece de forma clara os
deveres das partes, vejamos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de
seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos
em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que
são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à
declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza
provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes
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couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando
essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Conforme destacado,
o Inciso V determina que as partes atualizem seus endereços residenciais, sempre que houver
modificação. Assim, uma vez não cumprido um DEVER PROCESSUAL da parte, nada mais acertado que
a extinção do processo. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com
fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão de fls. 19.
À Secretaria para oficiar a fonte pagadora, indicada às fls. 26, do autor para que proceda novamente ao
desconto. Custas na forma da lei. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Expeça-se o necessário. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas da lei.
Belém, 15 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00403891920088140301 PROCESSO
ANTIGO: 200811094446 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA
NAVEGANTES DE OLIVEIRA Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019 REPRESENTANTE:M. C. S.
A. Representante(s): OAB 25874 - GISELE CRISTINA OLIVEIRA MENDES (ADVOGADO)
EXEQUENTE:L. E. A. S. Representante(s): OAB 12538 - BRUNO FERREIRA MONTENEGRO DUARTE
(ADVOGADO) OAB 12816 - PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (ADVOGADO) OAB 15391 - AMANDA
LOPES GANTUSS (ADVOGADO) OAB 11809 - RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA (ADVOGADO)
OAB 16537 - CAROLINA DE CASTRO THURY (ADVOGADO) HELENA PEREIRA DA SILVA
(ADVOGADO) EXECUTADO:A. T. S. . SENTENÇA DIREITO DE FAMILIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS requerida LUIZ EDUARDO ANDRADE DA SILVA, menor representado por sua mãe MARIA
CLEDINA DA SILVA ANDRADE, em face de AMARILDO TRINDADE DA SILVA, todos qualificados na
exordial. O menor exequente intentou a presente ação para ver satisfeita a obrigação alimentar
estabelecida em autos próprios, alegando em suma que o executado não vem cumprindo com a obrigação
alimentícia. A parte exequente informou as fls. 109/110 que o executado quitou o débito exequendo. É o
breve relatório. DECIDO. Regularmente processado o feito, verifica-se que a parte informou que o débito
exequendo foi devidamente quitado. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos
do art. 924, II do CPC, declarando a satisfação do débito. CONDENO ainda o executado ao pagamento de
custas e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito atualizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como da correspondente
correção monetária devida desde a data da sentença, corrigidos pelo INPC. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via impugnativa, devidamente certificada, arquivem-
se os autos, observadas as cautelas legais. Belém, 15 de julho de 2019. DRA. RDE FÁTIMA
NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL
P R O C E S S O :  0 0 4 1 8 3 2 9 4 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LARISSA FARIAS UCHOA Ação: Averiguação de
Paternidade em: 16/07/2019 AUTOR:M. V. M. REPRESENTANTE:M. V. M. Representante(s): OAB 19524
- BRUNA RIBEIRO DAS NEVES DE SOUSA (ADVOGADO) REU:P. J. O. P. Representante(s): OAB -- -
DEFENSORIA PUBLICA (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO Amparada pelo Provimento 006/2006 da
CRJMB: - Intimo a parte AUTORA para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, dados da conta bancária
para expedição de ofício à fonte pagadora do alimentante. Belém, 16 de julho de 2019. LARISSA FARIAS
UCHÔA Analista Judiciário PROCESSO: 00432145420178140301 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 EXEQUENTE:L. C. V. O. A. EXEQUENTE:J. V. O. A.
REPRESENTANTE:S. C. O. Representante(s): OAB 3956 - MARIA DE NAZARE RUSSO RAMOS
(DEFENSOR) EXECUTADO:J. L. F. A. . SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS, intentada por LUIZ CARLOS VINYCIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA e JOÃO VYTOR DE
OLIVEIRA ALMEIDA, menores representados por sua mãe SHIRLEY CORREA DE OLIVEIRA, em face de
JORGE LUIS FERREIRA DE ALMEIDA, todos qualificados da inicial. Em despacho de fls. 12, foi
determinada a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento feito.
Conforme certidão de fl. 15, não foi possível o cumprimento da decisão supracitada pois não foi possível
localizar a parte autora no endereço fornecido na inicial. É o sucinto relatório. Decido. O art. 485, inciso III,
do Código de Processo Civil, dispõe que o processo será extinto sem julgamento do mérito quando o autor
abandonar a causa por mais de trinta dias. Em despacho de fls. 12, foi determinada a intimação pessoal
da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento feito. Conforme certidão de fl. 15, não foi
possível o cumprimento da decisão supracitada pois não foi possível localizar a parte autora no endereço
fornecido na inicial. A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação
do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do
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interesse de agir, que é condição para o regular exercício do direito de ação. Verifica-se, destarte, que há
falta de interesse da autora na continuação do processo, configurando carência superveniente do direito
de ação. Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: Diante do sistema do impulso oficial do processo
(art. 262), o Juiz não está jungido a aguardar a provocação de interessado para extinguir a relação
processual abandonada pela parte. Verificada a paralisação por culpa dos litigantes, de ofício será
determinada a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma recomendada pelo § 1º do art. 267. E, não
sanada a falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do interessado ou do Ministério Público. (In
Curso de Direito Processual Civil, 15ª ed, Forense, pg. 308). Deste modo, diante do desinteresse da parte
autora no prosseguimento do feito, deve o Juiz, de ofício, após as providências legais, determinar a
extinção e arquivamento do processo. Depreende-se do artigo 106, inciso II e do art. 274, parágrafo único
do CPC, que compete às partes declinarem os seus endereços no processo a fim de que possam receber
as intimações. Ambos os dispositivos retro mencionados, fazem alusão a necessidade da parte informar
qualquer mudança de endereço, ainda que seja temporária ou definitiva. O art. 106 diz o seguinte: Art.
106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: I - declarar, na petição inicial ou na
contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da
sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações; II - comunicar ao juízo
qualquer mudança de endereço. Art. 274. Omissis Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a
partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo
nosso) Ora, o art. 77 do CPC, estabelece de forma clara os deveres das partes, vejamos: Art. 77. Além de
outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de
qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular
pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não
produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à
sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial
ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer
modificação temporária ou definitiva; Conforme destacado, o Inciso V determina que as partes atualizem
seus endereços residenciais, sempre que houver modificação. Assim, uma vez não cumprido um DEVER
PROCESSUAL da parte, nada mais acertado que a extinção do processo. ANTE O EXPOSTO, julgo
extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de
Processo Civil. CONDENO ainda a parte requerente, por analogia aos termos do §10º do art. 85 do CPC,
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa atualizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como da
correspondente correção monetária devida desde a data da sentença, devendo tal valor ser corrigido pelo
índice INPC. Entretanto, verifica-se, in casu, que a parte requerente, a qual foi condenada em custas e
honorários advocatícios de sucumbência, é beneficiária da justiça gratuita, dessa forma, determino que a
exigibilidade da condenação em custas e honorários fique suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos,
conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério
Público. Expeça-se o necessário. Inclusive ofício à fonte pagadora do requerido para que cesse o
desconto dos alimentos, caso haja. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas
da lei. Belém, 11 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE
DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00493934320138140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA
NAVEGANTES DE OLIVEIRA Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 AUTOR:D. L. S. P.
REPRESENTANTE:M. F. S. Representante(s): OAB 3645 - MARILENE BARBOSA SANTANA
DAMASCENO (DEFENSOR) REU:D. S. M. P. Representante(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
PARA (DEFENSOR) . DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação.
Após, voltem-me conclusos. Belém, 12 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE
OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO:
00597548520148140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019
EXECUTADO:L. B. S. EXEQUENTE:K. F. S. REPRESENTANTE:I. S. F. Representante(s): OAB 13220 -
LUDMILA CARDOSO LOBAO (DEFENSOR) . DESPACHO Intime-se a parte exequente, através de seu
Advogado (art. 272, CPC) ou Defensor Público (§1º do art. 186 do CPC), para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, se manifeste sobre a petição de fls., 71/72 e documentos. Decorrido o prazo, com ou sem a
manifestação, devidamente certificada, abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste. Belém,
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16 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00600253120138140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES
DE OLIVEIRA Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019 EXEQUENTE:I. C. S. N. EXEQUENTE:D. A.
S. N. EXEQUENTE:I. S. N. REPRESENTANTE:M. I. F. S. Representante(s): OAB 12038 - CARIMI HABER
CEZARINO (ADVOGADO) EXECUTADO:D. S. N. . SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS, intentada por IZABELLE CRISTINE DE SOUZA NERI, DIEGO ALEXANDER DE SOUZA
NERI e IZAIAS DE SOUZA NERI, menores representados por sua mãe MARIA IZABEL FERREIRA DE
SOUZA, em face de DAVID DA SILVA NERI, todos qualificados da inicial. Em despacho de fls. 29, foi
determinada a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento feito.
Conforme certidão de fl. 31, não foi possível o cumprimento da decisão supracitada pois não foi possível
localizar a parte autora no endereço fornecido na inicial. É o sucinto relatório. Decido. O art. 485, inciso III,
do Código de Processo Civil, dispõe que o processo será extinto sem julgamento do mérito quando o autor
abandonar a causa por mais de trinta dias. Em despacho de fls. 29, foi determinada a intimação pessoal
da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento feito. Conforme certidão de fl. 31, não foi
possível o cumprimento da decisão supracitada pois não foi possível localizar a parte autora no endereço
fornecido na inicial. A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação
do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do
interesse de agir, que é condição para o regular exercício do direito de ação. Verifica-se, destarte, que há
falta de interesse da autora na continuação do processo, configurando carência superveniente do direito
de ação. Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: Diante do sistema do impulso oficial do processo
(art. 262), o Juiz não está jungido a aguardar a provocação de interessado para extinguir a relação
processual abandonada pela parte. Verificada a paralisação por culpa dos litigantes, de ofício será
determinada a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma recomendada pelo § 1º do art. 267. E, não
sanada a falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do interessado ou do Ministério Público. (In
Curso de Direito Processual Civil, 15ª ed, Forense, pg. 308). Deste modo, diante do desinteresse da parte
autora no prosseguimento do feito, deve o Juiz, de ofício, após as providências legais, determinar a
extinção e arquivamento do processo. Depreende-se do artigo 106, inciso II e do art. 274, parágrafo único
do CPC, que compete às partes declinarem os seus endereços no processo a fim de que possam receber
as intimações. Ambos os dispositivos retro mencionados, fazem alusão a necessidade da parte informar
qualquer mudança de endereço, ainda que seja temporária ou definitiva. O art. 106 diz o seguinte: Art.
106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: I - declarar, na petição inicial ou na
contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da
sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações; II - comunicar ao juízo
qualquer mudança de endereço. Art. 274. Omissis Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a
partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo
nosso) Ora, o art. 77 do CPC, estabelece de forma clara os deveres das partes, vejamos: Art. 77. Além de
outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de
qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular
pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não
produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à
sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial
ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer
modificação temporária ou definitiva; Conforme destacado, o Inciso V determina que as partes atualizem
seus endereços residenciais, sempre que houver modificação. Assim, uma vez não cumprido um DEVER
PROCESSUAL da parte, nada mais acertado que a extinção do processo. ANTE O EXPOSTO, julgo
extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de
Processo Civil. CONDENO ainda a parte requerente, por analogia aos termos do §10º do art. 85 do CPC,
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa atualizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como da
correspondente correção monetária devida desde a data da sentença, devendo tal valor ser corrigido pelo
índice INPC. Entretanto, verifica-se, in casu, que a parte requerente, a qual foi condenada em custas e
honorários advocatícios de sucumbência, é beneficiária da justiça gratuita, dessa forma, determino que a
exigibilidade da condenação em custas e honorários fique suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos,
conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério
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Público. Expeça-se o necessário. Inclusive ofício à fonte pagadora do requerido para que cesse o
desconto dos alimentos, caso haja. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas
da lei. Belém, 10 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE
DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO: 00927137520158140301
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA
NAVEGANTES DE OLIVEIRA Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 AUTOR:D. C. S. M.
AUTOR:Y. P. S. M. Representante(s): ROSINEI RODRIGUES DA SILVA CASTRO (DEFENSOR) .
DESPACHO Remetam-se os autos ao contador do juízo para que atualize o débito exequendo, no prazo
de 30 (trinta) dias, devendo fazer a atualização da correção monetária, nos termos do art. 1.710 do Código
Civil, bem como atentando-se para os débitos eventualmente já adimplidos pelo executado. Após, voltem
os autos conclusos. Belém, 12 de julho de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª  VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL PROCESSO:
01296447720158140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA Ação: Divórcio Litigioso em: 16/07/2019
REQUERENTE:D. S. R. Representante(s): OAB 11898 - VANESSA GERALDINNE DA ROCHA RAIOL
(ADVOGADO) OAB 24541 - WELLINGTON SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO) REQUERIDO:L. H. A. C.
R. Representante(s): OAB 10719 - LIA DANIELLA LAURIA (ADVOGADO) . T E R M O D E A U D I Ê N C I
A AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO. PROCESSO Nº: 0129644-77.2015.814.0301 DATA: 16/07/2019 HORA:
11h00min MMA JUÍZA DE DIREITO: DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
PROMOTORA DE JUSTIÇA: VERA LÚCIA ANDERSEN PINHEIRO REQUERENTE: DANIEL SILVA
RENDEIRO - RG: 2762935 SSP/PA ADVOGADOS(A): WELLINGTON SILVA DOS SANTOS - OAB/PA
24541 e VANESSA GERALDINNE RA DOCHA RAIOL - OAB/PA 11898 REQUERIDA: LARISSA HELANA
AMARAL CASTRO - RG: 3387871 - 3º VIA PC/PA ADVOGADO(A): LIA LAURIA - OAB/PA 10719
ABERTA A AUDIÊNCIA: Feito o pregão de praxe, presente o autor devidamente acompanhado de seus
advogados. Presente a requerida acompanhada de sua advogada. Foi juntada uma cópia da certidão de
casamento com a averbação do divórcio. Tentada a conciliação esta restou frutífera, nos seguintes termos:
I - O divórcio já foi decretado e a divorcianda voltou a usar seu nome de solteira, consoante fls. 405/407; II
- Permanece a guarda compartilhada com residência materna; III - direito de convívio será exercido em
finais de semana alternados; festas de final de ano e parte das férias escolares; conforme decisão de fls.
437/437-v; o primeiro acordante ainda poderá ter o menor em sua companhia em dois dias da semana
com pernoite sendo tais dias as terças e quintas-feiras, deixando o menor na escola as quartas e sextas-
feiras; IV - Quanto aos alimentos, a pensão ficará em dois salários mínimos mensais com vencimento todo
dia cinco de cada mês, começando a partir do dia 05 de Agosto de 2019; com desconto mensal de R$
169,00 (cento e sessenta e nove reais) referente a academia pelos próximos 10 meses aproximadamente
mediante a apresentação do contrato junto a academia, a serem depositados na AG. 5589, CONTA
0007557-4 BANCO BRADESCO de titularidade da representa legal do menor; Findo o contrato o autor
deve a integralidade dos dois salários mínimos. V - que a segunda acordante passa a ser a responsável
financeira junto a escola e plano de saúde e após os 10 meses aproximadamente, na academia; VI -
Pedem a homologação do acordo. A RMP se manifesta pela homologação do presente acordo com o
julgamento parcial do mérito, tendo em vista que o mesmo atende aos interesses do menor e as
formalidades legais pertinentes. A seguir, veio a sentença: A MM. Juíza passou a prolatar a Sentença:
Nestes autos de Divórcio Litigioso as partes: DANIEL SILVA RENDEIRO e LARISSA HELANA AMARAL
CASTRO RENDEIRO, qualificados nos autos, em audiência entabularam acordo, não havendo objeção
pela RMP. Neste ato veio uma cópia da certidão de casamento, onde consta averbação do divórcio com
nome de solteira da segunda acordante para: LARISSA HELANA AMARAL CASTRO. HOMOLOGO O
ACORDO, firmado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Custas finais
proporcionais, se houver pelo primeiro acordante na proporção de 50% (cinquenta) por cento. Lavre-se
termo de guarda compartilhada, consignando-se o direito de convívio aqui acordado. Em seguida as partes
por intermédio de seus advogados e por mera liberalidade resolveram acordar nos autos de
execução/PJE:0808364-67.2019.814.0301 nos seguintes termos: I - considerando que o executado ainda
não foi citado na ação, que encontra-se em atraso o valor de R$ 3.260,00 (três mil e duzentos e sessenta
reais) o qual pagará neste ato R$ 1.490,00 (hum mil e quatrocentos e noventa reais), em espécie e
entregue diretamente à exequente e o valor de R$ 1.770,00 (hum mil e setecentos e setenta reais) pagará
no dia 19/07/2019 em depósito em conta (na mesma conta dos alimentos acima registrada), dando
quitação a presente execução, o qual a advogada da exequente peticionará nos autos após o
cumprimento do pagamento. Estando acordando as partes a extinção por desistência da presente
execução e qualquer outro processo existente nesta vara entre as partes até a presente data, as partes
requerem a extinção e os benefícios da justiça gratuita, dando total quitação. A RMP considerando que as
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partes manifestaram livremente sua vontade e resguardados os interesses do menor o MP, opina pela
homologação do acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em seguida a Mma. Juíza assim
se manifestou: Ante a declaração expressa das partes por intermédio de seus advogados e com o parecer
ministerial, HOMOLOGO o presente acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, deferindo a
justiça gratuita para o executado. Após o cumprimento da segunda parcela, venham os autos
imediatamente conclusos. Autorizo a entrega de cópia autêntica às partes para que a presente
homologação seja integrada ao PJE. Do que ficaram ciente todos os presentes. Devendo a Secretária das
audiências promover o cadastramento do seguinte termo. E nada mais havendo deu-se por encerrado a
presente audiência, no qual, Eu _____(Érika Mesquita) - Auxiliar Judiciária, digitei e subscrevi o presente
termo, o qual segue devidamente assinado pela Exma. Juíza e pelos os demais presentes. JUÍZA:
PROMOTORA DE JUSTIÇA: PRIMEIRO ACORDANTE: ADVOGADO(A)(S): SEGUNDO ACORDANTE:
A D V O G A D A :  P R O C E S S O :  0 2 3 0 3 3 3 9 5 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 16/07/2019 REQUERENTE:S. R. S. Representante(s):
OAB 16129 - ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 23735 - AYRTON COSTA
FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:W. R. D. S. . DESPACHO Nos termos do que dispõe o artigo 14
da resolução nº 015/2016-GP, de 01/06/2016, determino a remessa dos presentes autos ao CEJUSC -
Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Família deste Fórum, a fim de que seja tentada a
conciliação entre as partes no presente feito. Intimem-se. Belém, 12 de julho de 2019. DRA. ROSA DE
FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA
C A P I T A L  P R O C E S S O :  0 5 1 8 6 4 3 9 3 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROSA DE FATIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA
Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019 REQUERENTE:D. E. O. A. REQUERENTE:D. S. A. J.
REQUERIDO:D. S. A. REPRESENTANTE:L. O. A. Representante(s): OAB 7613 - TANIA LAURA DA
SILVA MACIEL (ADVOGADO) . SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS,
intentada por DAMARYS EVELYN DE OLIVEIRA ARRUDA e DEMIS DA SILVA ARRUDA JUNIOR, menor
representada por sua mãe LINDA DE OLIVEIRA ARRUDA, em face de DEMIS DA SILVA ARRUDA, todos
qualificados da inicial. Em despacho de fls. 51, foi determinada a intimação pessoal da parte autora para
manifestar interesse no prosseguimento feito. Conforme certidão de fl. 53, não foi possível o cumprimento
da decisão supracitada pois não foi possível localizar a parte autora no endereço fornecido na inicial. É o
sucinto relatório. Decido. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo será
extinto sem julgamento do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Em despacho
de fls. 51, foi determinada a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no
prosseguimento feito. Conforme certidão de fl. 53, não foi possível o cumprimento da decisão supracitada
pois não foi possível localizar a parte autora no endereço fornecido na inicial. A inércia das partes diante
dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da
pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse de agir, que é condição para o
regular exercício do direito de ação. Verifica-se, destarte, que há falta de interesse da autora na
continuação do processo, configurando carência superveniente do direito de ação. Conforme leciona
Humberto Theodoro Júnior: Diante do sistema do impulso oficial do processo (art. 262), o Juiz não está
jungido a aguardar a provocação de interessado para extinguir a relação processual abandonada pela
parte. Verificada a paralisação por culpa dos litigantes, de ofício será determinada a intimação pessoal da
parte (ou partes), na forma recomendada pelo § 1º do art. 267. E, não sanada a falta, decretará a extinção,
mesmo sem postulação do interessado ou do Ministério Público. (In Curso de Direito Processual Civil, 15ª
ed, Forense, pg. 308). Deste modo, diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito,
deve o Juiz, de ofício, após as providências legais, determinar a extinção e arquivamento do processo.
Depreende-se do artigo 106, inciso II e do art. 274, parágrafo único do CPC, que compete às partes
declinarem os seus endereços no processo a fim de que possam receber as intimações. Ambos os
dispositivos retro mencionados, fazem alusão a necessidade da parte informar qualquer mudança de
endereço, ainda que seja temporária ou definitiva. O art. 106 diz o seguinte: Art. 106. Quando postular em
causa própria, incumbe ao advogado: I - declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu
número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual
participa, para o recebimento de intimações; II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Art.
274. Omissis Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos
autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva
não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo nosso) Ora, o art. 77 do CPC,
estabelece de forma clara os deveres das partes, vejamos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
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são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do
processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar
defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos
inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões
jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no
primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão
intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou
definitiva; Conforme destacado, o Inciso V determina que as partes atualizem seus endereços residenciais,
sempre que houver modificação. Assim, uma vez não cumprido um DEVER PROCESSUAL da parte, nada
mais acertado que a extinção do processo. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de
mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil. CONDENO ainda a parte
requerente, por analogia aos termos do §10º do art. 85 do CPC, ao pagamento de custas e honorários
advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como da correspondente correção monetária devida
desde a data da sentença, devendo tal valor ser corrigido pelo índice INPC. Entretanto, verifica-se, in casu,
que a parte requerente, a qual foi condenada em custas e honorários advocatícios de sucumbência, é
beneficiária da justiça gratuita, dessa forma, determino que a exigibilidade da condenação em custas e
honorários fique suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Inclusive
ofício à fonte pagadora do requerido para que cesse o desconto dos alimentos, caso haja. Após, certifique-
se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas da lei. Belém, 10 de julho de 2019. DRA. ROSA DE
FÁTIMA NAVEGANTES DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA
C A P I T A L  P R O C E S S O :  0 6 2 1 6 9 7 7 5 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NATASHA COSTA FAVACHO Ação: Guarda em:
16/07/2019 REPRESENTANTE:I. L. M. Representante(s): OAB 6467 - AFONSO ARINOS DE ALMEIDA
LINS FILHO (ADVOGADO) OAB 20656 - CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS (ADVOGADO)
OAB 23317 - LUCAS PEREIRA WANZELLER RODRIGUES (ADVOGADO) OAB 23371 - ARTUR
HENRIQUE DE SOUZA FILHO (ADVOGADO) OAB 21445 - VALERIA DE OLIVEIRA GUEDES
(ADVOGADO) REQUERENTE:Y. M. N. REQUERIDO:A. Y. S. N. Representante(s): OAB 13735 -
JULIANA DE BRITTO MELLO (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO Amparada pelo Provimento 006/2006
da CRJMB: - Intimo as partes, para querendo, apresentar memoriais, no prazo sucessivo de 15 (quinze)
dias, iniciando pela parte autora, devendo se manifestar sobre os documentos apresentados às fls.
319/325 e às fls. 338/354. Belém, 16 de julho de 2019. NATASHA COSTA FAVACHO Diretora de
Secretaria da 7ª de Família da Comarca da Capital. PROCESSO: 00325879320148140301 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Impugnação ao Valor da
Causa em: EXCIPIENTE: A. C. M. EXCEPTO: R. C. C. M.  

 
 
 
Número do processo: 0807944-96.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: M. T. T. B.
Participação: ADVOGADO Nome: VALESSA MONTEIRO CHUCREOAB: 3950 Participação: REQUERIDO
Nome: R. A. N. B.ATO ORDINATÓRIO Amparada pelo Provimento 006/2006 da CRJMB: - Intimo a parte
ré para querendo, apresentar memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sucessivos, iniciando pela
parte autora.Belém, 16 de julho de 2019. NATASHA COSTA FAVACHODiretora de Secretaria da 7ª de
Família da Comarca da Capital. 

 
 
 
Número do processo: 0828327-61.2019.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: J. L. M.
Participação: REQUERIDO Nome: N. C. D. S. M.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ7ª Vara de Família da CapitalPROCESSO:0828327-61.2019.8.14.0301DIVÓRCIO
LITIGIOSO (99)AÇÃO:[Fixação, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]REQUERENTE: JOSUE
LOURINHO MORAESNome: JOSUE LOURINHO MORAESEndereço: Passagem Monte Sinai, 52 - A,
Guamá, BELéM - PA - CEP: 66073-410REQUERIDO: NATALIA CRISTINA DE SOUZA MORAESNome:
NATALIA CRISTINA DE SOUZA MORAESEndereço: Rua Feliciano Tomelin, 161, Uberaba, CURITIBA -
PR - CEP: 81590-567 DECISÃO INTERLOCUTÓRIAConforme indicado na petição inicial, fl. 03, verifico
que a menor, alvo desta ação reside na Comarca de CURITIBA/PR juntamente com a requerida, sendo
este o foro competente para dirimir litígios de interesse da menor, preservando seu bem-estar.Ademais, é
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bem sabido que o artigo 147, inciso I do ECA estabelece como foro competente aquele no qual residem os
pais, guardiães legais do infante, competência essa absoluta, conforme já existe entendimento pacífico do
STJ há muito tempo:Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:Ementa: PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA
PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. ART. 147, INCISO I, DO ECA. INTERPRETAÇÃO
CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CAPUT, DA CF.
MENORES QUE RESIDEM COM A MADRASTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE FICAREM MAIS
BEM ATENDIDOS OS INTERESSES DAS ADOLESCENTES. 1. A REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO
147, INCISO I, DO ECA, A QUAL ESTABELECE QUE A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DAS CAUSAS REFERENTES À INFÂNCIA E JUVENTUDE É DETERMINADA, REGRA
GERAL, PELO DOMICÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, DEVE SER INTERPRETADA EM
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRIORIDADE ABSOLUTA, PREVISTO NO ART.
227, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCORPORADO À DOUTRINA DA PROTEÇÃO
INTEGRAL, CONSAGRADA PELO ECA. 2. NA ESPÉCIE, PARA MELHOR ATENDER AOS INTERESSES
DAS ADOLESCENTES, A DEMANDA DEVE SER AJUIZADA NO JUÍZO QUE REÚNE AS MELHORES
CONDIÇÕES PARA FACILITAR O TRÂMITE PROCESSUAL, QUE, NO CASO, É O LOCAL ONDE SE
ENCONTRAM AS MENORES, ISTO É, NO DOMICÍLIO DA MADRASTA, A QUAL EXERCE DE FATO A
GUARDA. 3. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (VARA
CÍVEL, DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE RIACHO FUNDO ? DF). (TJ-DF - CCP:
20130020200779 DF 0020976-08.2013.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento:
07/10/2013, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/11/2013. Pág.: 58) Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO
POSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÕES CONEXAS DE GUARDA E DE BUSCA E APREENSÃO DE
FILHOS MENORES. GUARDA EXERCIDA PELOS AVÓS MATERNOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
ART. 147, I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
Nº 383/STJ. 1. É competente para dirimir as questões referentes à guarda de menor o Juízo do foro do
domicílio de quem já exerce legalmente, conforme dispõe o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do
Adolescente. 2. Incidência da Súmula nº 383/STJ: "a competência para processar e julgar as ações
conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". 3. Agravo
regimental não provido. (STJ - AgRg no CC: 126033 RJ 2012/0263679-5, Relator: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe 30/04/2013) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - DIVÓRCIO
C/C GUARDA - FORO COMPETENTE - PREVALÊNCIA DO INTERESSE DOS MENORES - LOCAL DE
RESIDÊNCIA DO DETENTOR DA GUARDA - ART. 147, I, DO ECA - REGRA DE COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. 1 - A regra do art. 147, I, do ECA, que determina a competência absoluta do juízo do local
onde regularmente é exercida a guarda, prevalece sobre o art. 100, I, do CPC, que fixa o foro de
residência da mulher para as ações de divórcio. 2 - Tal exegese visa a dar prevalência ao princípio do
melhor interesse do menor, de modo a facilitar a defesa de seus direitos, a teor da súmula 383 do STJ,
sendo certo que prevalece, inclusive, sobre a regra da perpetuação da jurisdição. (STJ, CC 114.328/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi) (TJ-MG - AI: 10024132732207001 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de
Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014) Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MENOR QUE NÃO SE
ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE AFASTADA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO PAI QUE EXERCE A
GUARDA DO ADOLESCENTE. I. Evidenciada a ausência de situação de risco ou a necessidade de
adoção de alguma medida protetiva, afasta-se a competência da Justiça da Infância e da Juventude para
conhecer e julgar ação que tem por objeto a modificação de guarda de adolescente.II. A demanda que visa
transformar em guarda de direito a guarda de fato consolidada em proveito do genitor do adolescente deve
ser ajuizada no foro do seu domicílio.III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 20140020295694
DF 0030120-69.2014.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2015,
4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/03/2015. Pág.: 265) Recentemente, o STJ
manteve tal entendimento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 152.573 - PR (2017/0128047-3)
RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES DE COLOMBO - PR SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 26A VARA CÍVEL E
FAMÍLIA DE MACEIÓ - AL INTERES: G E DOS S ADVOGADO: ROBERTO SABINO TENORIO -
AL008297 INTERES. (Omissis). 5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal-DF. (CC 119.318/DF, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, unânime, DJe de 2.5.2012) No sentido confirmatório desse entendimento, o
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enunciado 383 da Súmula do STJ: A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse
de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Em face do exposto, conheço do
conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 26ª Vara Cível e Família de Maceió, AL.
Comunique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 07 de novembro de 2017. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora. (STJ - CC: 152573 PR 2017/0128047-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Publicação: DJ 20/11/2017). Ademais, o Enunciado 383 da Súmula do STJ é de clareza cristalina ao
estatuir que: STJ Súmula nº 383- 27/05/2009 - DJe 08/06/2009Competência - Processo e Julgamento -
Ações Conexas de Interesse de MenorA competência para processar e julgar as ações conexas de
interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.(grifo nosso) Sendo
assim, entendo que estes autos devem ser remetidos para a comarca onde a menor reside.Portanto,
determino que encaminhem-se os autos ao juízo da comarca de CURITIBA/PR, dando-se baixa e
compensando-se na distribuição.Determino desde logo, o cumprimento desta decisão uma vez que
segundo a nova regra contida no art. 1.015 do CPC, das decisões que declinam a competência, não cabe
Agravo de Instrumento, a fim de que sejam redistribuídos para aquela comarca.Com a redistribuição dos
autos, promova-se o arquivamento virtual dos mesmos, caso haja impossibilidade de redistribuição do
processo pelo sistema PJE.Belém,24 de maio de 2019. DRA. ROSA DE FÁTIMA NAVEGANTES DE
OLIVEIRAJUÍZA DE DIREITOTITULAR DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL  

 
 
 
Número do processo: 0847451-64.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: A. C. S. D. C.
Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO FREIRE DA FONSECAOAB: 12724/PA Participação:
REQUERIDO Nome: P. R. D. C.ATO ORDINATÓRIO Amparada pelo Provimento 006/2006 da CRJMB: -
Intimo a parte AUTORA, MEDIANTE ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO, para que efetue o
recolhimento das custas processuais, em 10 (dez) dias.O referido é verdade e dou fé. Belém, 16 de julho
de 2019. NATASHA COSTA FAVACHO Diretora de Secretaria, da 7ª de Família 

 
 
 
Número do processo: 0818048-16.2019.8.14.0301 Participação: INTERESSADO Nome: J. J. B. F.
Participação: ADVOGADO Nome: JOSE PACHECO CONDURU NETOOAB: 22616/PA Participação:
INTERESSADO Nome: V. C. T. D. S. Participação: ADVOGADO Nome: JOSE PACHECO CONDURU
NETOOAB: 22616/PAEDITAL DEDIVULGAÇÃO PRAZO DE 30 (trinta) DIAS A DoutoraROSA DE FÁTIMA
NAVEGANTES DE OLIVEIRA, Juíza de Direito Titular da 7ª Vara de Família da Comarca de Belém,
Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL,
virem ou dele notícia tiverem, que por este Juízo de Direito expediente da 7ª Vara de Família desta
Comarca, tramita a Ação de ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS (Proc. Nº0818048-16.2019.8.14.0301)
proposta porJOSE JACEMIR BARATA FERREIRA E VANESSA CRISTINA TORRES DA SILVA, ambos
residentes e domiciliados na AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, TRAVESSA DO VELEIRO,
Nº.4, CEP: 66840-610, BAIRRO: SÃO JOÃO DO OUTEIRO, BELÉM/PA. Ante a determinação do §1º do
art. 734 do CPC, que por este meio vem divulgar a pretendida alteração de bens. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou a MMº Juíza, expedir o presente
EDITAL que será afixado no local público de costume e publicado conforme determina a lei. Dado e
passado nesta cidade de Belém do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove.
Eu, Larissa Farias Uchôa, Analista Judiciário, subscrevo o presente, autorizado pelo art. 1º, §2º, IX do
Provimento nº 06/2006 da CJRMB. Larissa Farias UchôaAnalista Judiciário 
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 8ª VARA DE FAMILIA DE BELEM - VARA: 8ª
VARA DE FAMILIA DE BELEM PROCESSO: 00014167420118140301 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAUJO LEITE
Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019---EXEQUENTE:C. A. P. REPRESENTANTE:A. C. A.
Representante(s): OAB 5636 - EMILIA DE FATIMA DA SILVA FARINHA PEREIRA (ADVOGADO) OAB
15584 - ADELVAN OLIVERIO SILVA (ADVOGADO) OAB 23292 - JESSYCA FONSECA SOUZA
(ADVOGADO) OAB 24930 - LARISSA LASSANCE GRANDIDIER (ADVOGADO) EXECUTADO:J. P.
Representante(s): LUIZ PAULO DE A FRANCO (DEFENSOR) . DESPACHO   Intime-se a parte autora
para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de cálculos atualizada. Após, ao Ministério
Público. Cumpra-se. Belém, $DTHOJE. . DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juíza de
Direito - Respondendo pela 8ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 00024067120118140301
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA
SILVEIRA ARAUJO LEITE Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019---AUTOR:M. L. N. L.
REPRESENTANTE:V. C. N. Representante(s): OAB 5087 - VERA LUCIA FARACO MACIEL
(ADVOGADO) OAB 9921 - JOSE AILZO SOUZA CHAVES (ADVOGADO) OAB 15308 - KARINA NEVES
MOURA (ADVOGADO) REU:M. A. L. . DESPACHO   Intime-se a parte autora para que no prazo de 15
(quinze) dias, apresente a planilha de cálculos atualizada. Após, ao Ministério Público. Cumpra-se. Belém,
$DTHOJE. . DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juíza de Direito - Respondendo pela 8ª
Vara de Família da Capital PROCESSO: 00046568620128140301 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAUJO LEITE
Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019---EXEQUENTE:P. J. O. F. REPRESENTANTE:P. M. L. O.
Representante(s): OAB 11240 - PAULA CUNHA DA SILVA DENADAI (DEFENSOR) EXECUTADO:C. J. S.
F. . DESPACHO   Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de
cálculos atualizada. Após, renove-se o cumprimento da prisão no endereço declinado à fl. 74 dos autos.
Cumpra-se. Belém, 16 de Julho de 2019 DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juíza de
Direito - Respondendo pela 8ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 00057907520178140301
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA
SILVEIRA ARAUJO LEITE Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019---AUTOR:V. G. S. A. B.
REPRESENTANTE:L. S. A. REU:N. S. B. . DESPACHO   Intime-se a parte autora para que no prazo de 15
(quinze) dias, apresente a planilha de cálculos atualizada. Após, ao Ministério Público. Cumpra-se. Belém,
$DTHOJE. . DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juíza de Direito - Respondendo pela 8ª
Vara de Família da Capital PROCESSO: 00113144620068140301 PROCESSO ANTIGO: 200610376962
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAUJO LEITE
Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019---REP LEGAL:E. C. C. F. Representante(s): ROSINEI
RODRIGUES DA SILVA CASTRO (ADVOGADO) AUTOR:F. A. F. B. REU:C. A. M. B. Representante(s):
OAB 28770 - LIDIANE VELOSO COSTA (ADVOGADO) . DESPACHO   Intime-se a parte autora para que
no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de cálculos atualizada. Após, ao Ministério Público.
Cumpra-se. Belém, $DTHOJE. . DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juíza de Direito -
Respondendo pela 8ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 00117444320028140301 PROCESSO
ANTIGO: 200110425895 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA
SILVEIRA ARAUJO LEITE Ação :  Cons ignação  em Pagamento  em:  16 /07 /2019- - -
ADVOGADO:FRANCISCO SOARES NAPOLEAO AUTOR:ROBERTO SEBASTIAO PIMENTA
GONCALVES Representante(s): OAB 25635 - DAVI JOSÉ ABRAHÃO (ADVOGADO) REU:MARIA
CRISTINA LOPES DA SILVA Representante(s): OAB 5087 - VERA LUCIA FARACO MACIEL
(ADVOGADO) OAB 25206 - NILVIA MARILIA DE ANDRADE GAIA (ADVOGADO) . DESPACHO.
Arquivem-se os autos.   Belém, 03 de Julho de 2019.    DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE
JUÍZA DE DIREITO Respondendo pela 8ª  Vara de Famí l ia  da Capi ta l  PROCESSO:
0 0 1 1 7 9 4 9 7 1 9 9 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  1 9 9 8 1 0 1 9 2 2 3 3
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAUJO LEITE
Ação: Separação Consensual em: 16/07/2019---ADVOGADO:LUIZ PAULO DE A. ZOGHBI
ADVOGADO:MARCELO DOS SANTOS SOUZA AUTOR:MARIA CRISTINA DA SILVA GONCALVES
Representante(s): OAB 5087 - VERA LUCIA FARACO MACIEL (ADVOGADO) OAB 25206 - NILVIA
MARILIA DE ANDRADE GAIA (ADVOGADO) AUTOR:R. S. P. G. Representante(s): OAB 25635 - DAVI
JOSÉ ABRAHÃO (ADVOGADO) . DESPACHO. Arquivem-se os autos.   Belém, 03 de Julho de 2019.   
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DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE JUÍZA DE DIREITO Respondendo pela 8ª Vara de
Famí l ia  da  Cap i ta l  PROCESSO:  00130452120168140301 PROCESSO ANTIGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAUJO LEITE
Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019---AUTOR:R. F. O. B. AUTOR:A. A. P. C.
Representante(s): OAB 4676 - LUIZ PAULO DE ALBUQUERQUE FRANCO (DEFENSOR) . DESPACHO  
Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de cálculos
atualizada. Após, ao Ministério Público. Cumpra-se. Belém, $DTHOJE. . DANIELLE KAREN DA SILVEIRA
ARAÚJO LEITE Juíza de Direito - Respondendo pela 8ª Vara de Família da Capital PROCESSO:
00508614220138140301 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAUJO LEITE Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019---
EXEQUENTE:H. F. A. G. REPRESENTANTE:R. P. A. A. Representante(s): RODRIGO OLIVEIRA
BEZERRA (DEFENSOR) EXEQUENTE:H. R. A. G. EXECUTADO:E. R. A. G. Representante(s): OAB
24158 - TAINÁ CORRÊA CUNHA (ADVOGADO) . DESPACHO   Intime-se a parte autora para que no
prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de cálculos atualizada. Após, Conclusos. Cumpra-se.
Belém, 16 de julho de 2019. . DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juíza de Direito -
Respondendo pela 8ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 00557126120128140301 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA SILVEIRA
ARAUJO LEITE Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 16/07/2019---AUTOR:R. C. F.
REPRESENTANTE:S. N. S. C. Representante(s): OAB 14462 - LUCIANA DE KACCIA DIAS GOMES
(ADVOGADO) OAB 18426 - LEONARDO AUGUSTO DIAS GOMES (ADVOGADO) REU:A. C. F.
Representante(s): OAB 15368 - SAMIR CABRAL BESTENE (ADVOGADO) . DESPACHO   Intime-se a
parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de cálculos atualizada. Após, ao
Ministério Público. Cumpra-se. Belém, $DTHOJE. . DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE
Juíza de Direito - Respondendo pela 8ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 00892769420138140301
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA
SILVEIRA ARAUJO LEITE Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019---EXEQUENTE:M. C. F. D.
REPRESENTANTE:L. M. F. B. Representante(s): OAB 19928 - LETICIA MARIA FERREIRA BARATA
(ADVOGADO) OAB 17440 - VIVIANNE SARAIVA SANTOS RAPOSO (ADVOGADO) OAB 26109 - SAULO
MATHEUS TAVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO) EXECUTADO:I. R. D. Representante(s): OAB 8039-B
- FRANCISCA DE LOURDES NERY RABELO REIS (ADVOGADO) . DESPACHO   Intime-se a parte
autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de cálculos atualizada. Após, ao
Ministério Público. Cumpra-se. Belém, $DTHOJE. . DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE
Juíza de Direito - Respondendo pela 8ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 01061505220168140301
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA
SILVEIRA ARAUJO LEITE Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019---EXEQUENTE:J. R. M. B.
REPRESENTANTE:R. H. M. Representante(s): RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA (DEFENSOR)
EXECUTADO:M. C. B. . DESPACHO   Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias,
apresente a planilha de cálculos atualizada. Após, Conclusos. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. .
DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juíza de Direito - Respondendo pela 8ª Vara de Família
d a  C a p i t a l  P R O C E S S O :  0 1 1 2 6 4 0 2 7 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAUJO LEITE
Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019---EXEQUENTE:D. L. O. REPRESENTANTE:R. S. P. L.
Representante(s): OAB 15812 - SAUL FALCAO BEMERGUY (ADVOGADO) OAB 17214 - INGRID DE
LIMA RABELO MENDES (ADVOGADO) EXECUTADO:J. M. O. . DESPACHO   Intime-se a parte autora
para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de cálculos atualizada. Após, Conclusos.
Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. . DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juíza de
Direito - Respondendo pela 8ª Vara de Família da Capital PROCESSO: 01296187920158140301
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DANIELLE KAREN DA
SILVEIRA ARAUJO LEITE Ação: Execução de Alimentos em: 16/07/2019---EXEQUENTE:M. J. N. B.
REPRESENTANTE:P. N. L. Representante(s): OAB 12478 - LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES
PINHEIRO (ADVOGADO) OAB 20242 - BLUMA BARBALHO MOREIRA (ADVOGADO) EXECUTADO:H.
C. S. B. . DESPACHO   Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a
planilha de cálculos atualizada. Após, ao Ministério Público. Cumpra-se. Belém, $DTHOJE. . DANIELLE
KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juíza de Direito - Respondendo pela 8ª Vara de Família da Capital 
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM -
VARA: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 4 7 8 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS VON DOLLINGER.          Consoante disposição
contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação
prestada pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém,
16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 0 9 0 4 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 5634 -  EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:MARIA MADALENA LEAL MARTINS.          Consoante disposição contida no Provimento
n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 3 5 5 5 1 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ROSILDA DA SILVA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 2 6 5 9 8 0 9 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:JORGE
XERFAN NETO.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I,
manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de citação
postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 1 6 3 0 5 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:FRANCISCO RAIMUNDO ALVES RODRIGUES.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 1 6 5 7 2 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:FRANCISCO V.DA COSTA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 1 8 1 2 6 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:GUTEMBERG DAS
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CHAGAS BRASIL.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I,
manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de citação
postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 1 9 1 7 0 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:HELOISA
MOREIRA BRANDÃO FERNANDES.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 1 9 7 7 7 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:HIDALIA
GOMES SANTOS.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I,
manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de citação
postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 2 0 5 5 4 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:IVANILDO J DE MELO.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 2 2 3 7 5 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:JERCILITA REGO MELO.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 2 3 2 3 7 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:JOAO DE LIMA BARBOSA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 3 0 8 6 1 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JOSE RIBAMAR COSTA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 3 6 1 4 2 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:LUCILA DINIZ
BRAGA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-
se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de citação postal no
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prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 4 1 3 3 8 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:MANOEL
DE SOUZA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I,
manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de citação
postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 4 3 3 2 9 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARCI DE J CARDOSO.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 4 3 5 9 6 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:MARCILA
ANDRADE RIBEIRO.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º,
I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de citação
postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 4 3 7 6 6 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARCIO ANTONIO SANTO SOARES.          Consoante disposição contida no Provimento
n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 4 3 9 3 6 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARGARETH SANTOS REIS.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 4 5 1 5 0 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA BIRACY LOBATO DA SILVA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 4 6 4 4 9 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA DE FATIMA BRAGA DA SILVA.          Consoante disposição contida no Provimento
n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 5 5 0 2 0 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:MODESTO ZABUDOWSKI.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 1 2 9 3 6 5 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s):  OAB 8676 - MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:KAYSA BORDALLO ROBILLOTTA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 3 2 5 0 0 4 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:VALDIR PERES SOUZA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 3 5 4 0 1 9 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s):  OAB 8676 - MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CESARIO V ADM E COR DE SEG SS LTDA.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 3 5 7 4 9 1 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM
EXECUTADO:OTICA JAMILY LTDA - ME.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 5 4 5 9 4 3 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ANTONIO CARLOS CUNHA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 7 2 4 9 6 2 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
Representante(s):  MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:A R TURISMO LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 7 2 7 5 6 0 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
Representante(s):  MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:M A J

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
890



REPRESENTACOES LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 7 4 5 8 3 1 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXECUTADO:ORBELIA HYOLMAR LEITE SENA EXEQUENTE:FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS
ANTUNES (ADVOGADO)  .          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º,
§2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 7 6 0 8 1 2 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:TRANSPORTES DELLA VOLPE SA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 7 6 3 1 5 5 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:LIMA E MACIEL SC LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 4 7 7 9 9 5 7 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
Representante(s):  KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MGSERCON MIRANDA GONCALVES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
         Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o
exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo
de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 5 5 9 7 6 4 4 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ALFREDO ALVES NASCIMENTO.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 5 5 9 8 4 2 1 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:AMAZONEX COMERCIAL EXP S/A.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 5 6 1 3 9 2 4 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:EMANOEL
NEVES MAGALHAES.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º,
I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de citação
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postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 5 6 4 8 7 4 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA DO CARMO.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 6 4 9 7 1 4 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ITALO AUGUSTO S ALBERIO.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 6 5 9 3 5 3 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:IMOBEL
EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º,
§2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 6 5 9 3 7 0 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:IMOBEL
EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º,
§2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 6 5 9 3 9 7 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:IMOBEL
EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º,
§2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 6 7 5 4 3 7 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA LUCIA DA SILVA COSTA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 6 7 5 9 9 0 8 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representan te(s ) :    OAB 9750 -  BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:NELSON ALVES CUNHA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
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P R O C E S S O :  0 0 6 9 1 1 1 2 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ANTONIO AMARANTE NASCIMENTO.          Consoante disposição contida no Provimento
n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 0 4 9 0 0 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 0 4 9 2 6 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 0 5 0 6 5 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 0 5 0 8 2 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 0 5 1 0 9 0 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 0 5 1 2 6 0 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 0 8 2 2 6 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
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Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:NORBEX COM R M EXPEDIENTE.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 7 0 1 7 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 7 0 3 4 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 7 0 5 1 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 7 0 7 8 0 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 7 0 9 5 0 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 7 5 8 9 1 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 7 6 4 9 8 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
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EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 7 6 6 6 8 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 7 6 8 3 8 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 7 9 8 7 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representan te(s ) :    OAB 9750 -  BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 7 1 8 0 0 4 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Representan te(s ) :    OAB 9750 -  BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:IMOBEL EMPREENDIMENT LTDA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 2 3 1 2 8 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representan te(s ) :    OAB 9750 -  BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 2 3 1 4 5 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representan te(s ) :    OAB 9750 -  BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 2 3 1 6 2 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representan te(s ) :    OAB 9750 -  BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
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citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 2 3 1 8 9 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representan te(s ) :    OAB 9750 -  BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 2 3 2 0 6 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representan te(s ) :    OAB 9750 -  BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 2 3 2 2 3 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representan te(s ) :    OAB 9750 -  BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 2 3 2 8 3 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representan te(s ) :    OAB 9750 -  BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 2 3 4 2 2 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 2 4 9 0 3 4 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JOÃO MARCIO DA CONCEIÇÃO BELÉM ANDRADE NORONHA.          Consoante
disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da
informação prestada pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.
         Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 2 4 9 4 7 1 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:JOAO RIVAIR FARIAS DA SILVA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
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P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 4 7 7 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ARGEMIRA MENDES P PEREIRA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 4 9 4 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ARINALDO SERGIO SILVA DE SOUZA.          Consoante disposição contida no Provimento
n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 6 7 6 4 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CARLOS ALMEIDA LAGO.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 7 3 7 1 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CARLOS NOBRE FERREIRA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 8 1 4 8 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CHARLES SANTOS DE CARVALHO.          Consoante disposição contida no Provimento
n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 8 7 5 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CLESIO SANTANA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB,
art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa
de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor
de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 8 9 2 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 9 1 9 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
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Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 9 3 6 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 9 5 3 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 9 7 0 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:COHAB PARA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 1 9 9 6 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CONRADO ARAUJO PEREIRA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 2 1 4 3 8 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:DEOCLECIO DUARTE MESQUITA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 2 1 8 7 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:DIRCIRA SARAIVA DA SILVA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 2 2 4 8 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
898



EXECUTADO:DURVAL NOVOA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB,
art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa
de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor
de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 3 9 4 5 4 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 4 1 2 7 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 4 1 8 8 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 4 2 0 5 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 4 2 2 2 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 4 2 4 8 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 4 2 8 2 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
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pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 4 3 0 9 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 6 9 5 9 8 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA DE NAZARE S DE MENDONCA.          Consoante disposição contida no Provimento
n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 7 1 9 2 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA IZALDA FIGUEREDO.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 7 2 1 9 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA JOSE FERREIRA DE ALENCAR.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 7 2 3 6 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA LEA DA COSTA AIRES.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 7 2 7 0 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA LUIZA DOI.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB,
art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa
de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor
de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 7 3 1 4 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA NELMA L DA SILVA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
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P R O C E S S O :  0 0 8 3 7 3 5 8 0 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA RAIMUNDA HURRELL.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 7 3 7 5 0 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA RAIMUNDA P BARBOSA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 7 3 9 2 0 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA.          Consoante disposição contida no
Provimento n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada
pelos Correios referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.
 VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 7 4 3 5 7 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA S C SANTOS.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 3 9 0 3 8 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 13897 - MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:SERGIO MOURA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB,
art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa
de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor
de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 6 3 4 9 5 8 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:TADEL ALBERTO GERALDES.          Consoante disposição contida no Provimento n.º
006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 6 3 5 3 9 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:TEREZINHA FERNANDES DE JESUS.          Consoante disposição contida no Provimento
n.º 006/06, CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios
referente à tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR
MORAES CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 6 7 3 6 7 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
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Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 11138 -  EVANDRO ANTUNES COSTA (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:EUCLIDES SANTOS.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 6 8 9 0 9 1 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  MARIA DO SOCORRO VILLAS PERLIN (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:INGRID
CRISTINA DE O CALBUCH BELEM.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 8 3 8 3 0 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s) :    OAB 10308 -  RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))    
EXECUTADO:JOSE MARIA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06, CJRMB, art.
1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à tentativa de
citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES CARDOSO  Diretor de
Secretaria 
P R O C E S S O :  0 0 8 8 3 8 5 7 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VICTOR MORAES CARDOSO Ação: Execução
Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JOSE MARIA DA SILVA.          Consoante disposição contida no Provimento n.º 006/06,
CJRMB, art. 1º, §2º, I, manifeste-se o exequente acerca da informação prestada pelos Correios referente à
tentativa de citação postal no prazo de cinco dias.          Belém, 16/07/2019.  VICTOR MORAES
CARDOSO  Diretor de Secretaria

 
 

 
 
 
 
RESENHA: 10/07/2019 A 10/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM -
VARA: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 6 1 3 0 8 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 8 4 0 0 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s) :    MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA (ADVOGADO)   
EXECUTADO:NELSON DIAS DOS SANTOS. PROCESSO 2009.1.008400-9 Vistos, etc. Indefiro o pedido
de constrição de bens mediante utilização de sistemas informatizados, uma vez que o Município de Belém
deixou de informar o número de inscrição do CPF/CNPJ do executado, o que impede a realização da
diligência requerida. Com efeito, em petitório de fls. retro, o exequente aponta dados de terceira pessoa,
estranha ao feito, sem informar qual seria sua relação com o bem gerador do tributo ora exigido. Ademais,
em consulta informal ao sistema SEFA/SEFIN, disponibilizado ao TJPA, observa-se que não houve
qualquer alteração/atualização cadastral na inscrição do imóvel. Neste diapasão, INTIME-SE o Município
de Belém, para, no prazo de 20 (vinte) dias, requerer o que lhe competir, indicando novos bens passíveis
de penhora, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF. Int. Dil. Belém/PA, 05 de julho de 2019. Adriano
Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital. JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 7 2 5 9 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CONSTRUTORA ITACAIUNAS E SERVIOS LTDA - ME. PROCESSO 0003972-
59.2015.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que
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a TENTATIVA ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU
INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada
não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios
para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da
causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma
diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado
resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem
que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova
tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de
Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a
exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do
feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso
preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos
bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da
Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu
ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado
diligências a fim de localizar bens em nome do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado,
ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E
CUMPRA-SE. Belém/PA, 05 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 8 1 2 8 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10308 - RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:IRMAOS VIANA LTDA - ME. PROCESSO 0004181-28.2015.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o
pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE
BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da
inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as
instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou
seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim,
considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o
processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado
mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta
que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome do executado,
inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o
prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 05 de julho de 2019. ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 7 9 2 0 9 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 1 5 3 4 9 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução  F isca l  em:  10 /07 /2019- - -EXECUTADO:UNITEC IND E  COM DE M LTD
EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  WANESSA MENDES DE ARAUJO
(ADVOGADO)  . Processo: 2008101534910 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra UNITEC IND E COM M LTD com
fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s)
exercício(s) de 2005 a 2006 de imóvel com sequencial 045605 identificado nos autos. Em petição de fl.
retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento
integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com
fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito referente ao(s) exercício(s) 2005 a 2006, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO
EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de
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mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar
honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida,
já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a
parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes,
CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO
ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das
custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no
prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal.
Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes
de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 4 4 5 5 2 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:MOPP EMPREITEIRA DE OBRAS CONSTRUCOES CIVIL.
PROCESSO 0006445-52.2014.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela
exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA
BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o
CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de
os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze
por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a
repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter
apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que
demonstrem que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que
viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta
Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos,
devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular
processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não
indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos
do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu
ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado
diligências a fim de localizar bens em nome do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado,
ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E
CUMPRA-SE. Belém/PA, 05 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 8 0 2 0 6 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10308 - RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:LUCIDIO GONCALVES SILVA. Processo: 00098020620158140301 VISTOS Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
LUCIDIO GONCALVES SILVA com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa
a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2011 a 2013 de imóvel com sequencial 019941
identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2011 a 2013, comprovado pelo(s)
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documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 8 2 0 9 2 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 3 0 1 2 7 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXECUTADO:THEREZINHA BARROSO PEREIRA CARNEIRO
Representante(s):  OAB 6935 - LUCIA VALENA BARROSO PEREIRA CARNEIRO (ADVOGADO)  
EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  RAFAEL MOTA DE
QUEIROZ (PROCURADOR(A))  .               Processo nº 2009.1.030127-1               Vistos, etc.
              CUMPRA-SE a decisão de fl. retro, que já havia determinado a certificação do recolhimento das
custas finais.               Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no
sistema LIBRA.               Belém, 8 de julho de 2019.                   Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de
Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém  DBA 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 9 0 8 4 5 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10308 - RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:M L DA SILVA E CIA LTDA ME. PROCESSO 0013908-45.2014.8.14.0301 VISTOS 1.
Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE
BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da
inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as
instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou
seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim,
considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o
processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado
mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta
que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome do executado,
inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o
prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 05 de julho de 2019. ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 1 4 1 8 2 0 4 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9750 - BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:FOTO BRILHANTE COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAF. PROCESSO 0014182-
04.2017.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que
a TENTATIVA ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU
INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada
não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios
para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da
causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma
diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado
resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem
que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova
tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de
Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a
exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do
feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso
preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos
bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da
Lei nº 6.830/80. 3. Intime-se o exequente. 4. Após o decurso do prazo de suspensão sem que tenham sido
localizados bens penhoráveis, retornem conclusos. Belém/PA, 05 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO
VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 1 6 8 0 6 0 3 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 3 6 7 5 3 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXECUTADO:JOSE FERNANDES BARBOSA Representante(s):  OAB
7855 - FERNANDO CONCEICAO DO VALE CORREA JUNIOR (ADVOGADO)   EXEQUENTE:FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  KARITAS RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))  .               Processo nº 2009.1.036753-8               Vistos, etc.               Considerando
a ausência de manifestação do executado ante a determinação do despacho anterior, INDEFIRO O
PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL, em razão da não comprovação da hipossuficiência financeira.
              Certifique-se o não recolhimento das custas finais, adotando-se as providências cabíveis.
              Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no sistema LIBRA.
              Belém, 8 de julho de 2019.                   Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara
de Execução Fiscal de Belém  DBA 
P R O C E S S O :  0 0 1 8 6 2 7 6 5 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:WAGNER AGUIAR DE LIMA. Processo: 00186276520178140301 Vistos, etc. Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
WAGNER AGUIAR DE LIMA, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de exigir o crédito
tributário de ISS-PF referente ao(s) exercício(s) de 2012 a 2014, da inscrição municipal nº 184516-0,
identificada nos autos. Em petição de fl. retro o Município requer a extinção do feito, de acordo com o art.
924, III do CPC c/c art. 26 da LEF, sem a imposição de ônus para as partes. É O RELATÓRIO. DECIDO.
Considerando o pedido do exequente, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do
art. 924, inciso III, c/c 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em atenção ao requerimento da Fazenda
Pública, deixo de impor ônus às partes, quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos
termos do art. 26 da LEF. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se os presentes autos, dando-se baixa no Sistema Libra. Sem custas. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de
2019.    Adriano Gustavo Veiga Seduvim    Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal    NAT 
P R O C E S S O :  0 0 2 1 5 1 0 2 4 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 5634 - EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:M DE L C OBRIEN SERVICOS. PROCESSO 0021510-24.2013.8.14.0301 VISTOS 1.
Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE
BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da
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inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as
instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou
seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim,
considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o
processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 3. Intime-se o exequente. 4.
Após o decurso do prazo de suspensão sem que tenham sido localizados bens penhoráveis, retornem
conclusos. Belém/PA, 05 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular
da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 2 4 0 9 2 8 9 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  KARITAS
LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:SUSIANE DE NAZARE
SANTOS SERRA. PROCESSO 0024092-89.2016.8.14.0301 Vistos, etc. Considerando que em petição de
fls. retro, a Municipalidade requereu a adoção de medidas constritivas através de sistemas informatizados,
este Juízo realizou consulta informal ao sistema SEFA/SEFIN, disponibilizado ao TJPA, onde verificou
constar informações quanto ao parcelamento do débito fiscal em âmbito administrativo. Junte-se o
relatório. Desse modo, INTIME-SE o exequente para que, dentro de 10 (dez) dias, manifeste seu interesse
no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. Int. Dil. Belém/PA, 05 de julho de 2019.
Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital. JS 
P R O C E S S O :  0 0 2 5 8 3 4 4 4 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 7 9 3 9 6 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXECUTADO:MARIA DUARTE DA SILVA EXEQUENTE:A FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  BRENDA QUEIROZ JATENE (ADVOGADO)  .
Processo: 2008107939665 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIA DUARTE DA SILVA com fundamento na Lei nº
6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2002 a
2006 de imóvel com sequencial 147387 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de
Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito
tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito referente ao(s)
exercício(s) 2002 a 2006, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do
art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face
ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os
honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa
à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes, CONDENO O(A)
EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO
NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no
prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no prazo
assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal. Após
o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de
pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
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se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 2 7 7 1 1 6 6 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ANTONIO MARQUES ARAUJO. Processo: 00277116620128140301 VISTOS Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
ANTONIO MARQUES ARAUJO com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa
a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2008 a 2009 de imóvel com sequencial 174002
identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2008 a 2009, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 2 9 5 6 4 3 7 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:PAULO ANDRE SALGADO FRIAS E GINA RAMOS SOUZA. Processo:
00295643720178140301 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra PAULO ANDRE SALGADO FRIAS E GINA RAMOS SOUZA com
fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s)
exercício(s) de 2013, 2015 de imóvel com sequencial 387479 identificado nos autos. Em petição de fl.
retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento
integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com
fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito referente ao(s) exercício(s) 2013, 2015, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO
EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de
mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar
honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida,
já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a
parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes,
CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO
ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das
custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no
prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal.
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Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes
de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 3 1 9 8 1 5 8 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 9 1 5 9 2 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXECUTADO:MANOEL ROSA MOREIRA EXEQUENTE:FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):   JOBER NUNES DE FREITAS
(PROCURADOR(A))  .               Processo nº 2008.1.091592-4               Vistos, etc.               Considerando
a ausência de manifestação do executado, certifique-se o não recolhimento das custas finais, adotando-se
as providências cabíveis.               Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, dando-se
baixa no sistema LIBRA.               Belém, 8 de julho de 2019.                   Adriano Gustavo Veiga Seduvim
Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém  DBA 
P R O C E S S O :  0 0 3 3 1 7 8 5 0 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9750 - BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:DANIEL TEIXEIRA DIAS. Processo: 00331785020178140301 VISTOS Tratam os presentes
autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra DANIEL TEIXEIRA
DIAS com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E
TAXAS do(s) exercício(s) de 2013 a 2015 de imóvel com sequencial 112509 identificado nos autos. Em
petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do
pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR.
Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito referente ao(s) exercício(s) 2013 a 2015, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO
EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de
mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar
honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida,
já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a
parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes,
CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO
ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das
custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no
prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal.
Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes
de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 3 3 4 7 8 8 0 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
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EXECUTADO:LUCIMAR DE SOUZA LAMEGO. Processo: 00334788020158140301 VISTOS Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
LUCIMAR DE SOUZA LAMEGO com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança
relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2011 a 2013 de imóvel com sequencial 060361
identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2011 a 2013, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 3 4 2 0 0 4 6 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:NIXON MENEZES GIRARD DA SILVA. Processo: 00342004620178140301 VISTOS Tratam
os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
NIXON MENEZES GIRARD DA SILVA com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança
relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2013 a 2015 de imóvel com sequencial 386236
identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2013 a 2015, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
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ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 3 6 8 5 0 7 1 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9750 - BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA DUARTE DA SILVA. Processo: 00368507120148140301 VISTOS Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIA
DUARTE DA SILVA com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de
IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2010 a 2012 de imóvel com sequencial 147387 identificado nos
autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em
virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A
DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento
integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2010 a 2012, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro,
JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com
resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de
arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da
dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o
qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes,
CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO
ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das
custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no
prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal.
Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes
de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 3 7 1 8 3 6 5 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 8 2 6 6 7 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXECUTADO:TEREZINHA TEIXEIRA FONTOURA Representante(s): 
OAB 13170 - LUCIANA SILVA RASSY (DEFENSOR)   EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO
DE BELEM Representante(s):  OAB 9782 - JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A))  .
Processo: 2009.1.082667-5               Vistos, etc.               A executada, em petição de fls. 40/41, sustenta
que houve bloqueio em suas contas bancárias junto ao Banco Bradesco, Banco Santander e SICOOB,
que seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X do CPC. Afirma ter requerido
administrativamente a remissão de IPTU e taxas. Pede a restituição do valor nas próprias contas
bancárias da executada e a suspensão de futuros bloqueios judiciais.               É o sucinto relatório.
              DECIDO.               Primeiramente, DEFIRO o pedido de gratuidade processual à executada, com
fulcro no art. 98 e seguintes do NCPC.               De outro lado, cumpre ressaltar que não houve bloqueio
na conta do Bradesco, bem como os valores bloqueados na conta junto ao Santander já foram liberados
em 03/07/2019, consoante se verifica do extrato do BACENJUD juntado às fls. 38/39.               Desse
modo, cumpre verificar se existe a impenhorabilidade alegada quanto à conta junto ao SICOOB.
              Para comprovar suas alegações, a executada apresenta extrato bancário de poupança (fl. 44) e
extrato de conta corrente (fls. 45/46). Verifica-se que o bloqueio atingiu a conta corrente, no valor de
R$5.352,06. Afirma, no entanto, que a conta poupança teria resgate automático à conta corrente e que
não excederia 40 salários mínimos, jungindo-se ao limite legal de impenhorabilidade.               Em que
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pese não ter sido suficientemente demonstrada a impenhorabilidade alegada, porquanto o bloqueio atingiu
a conta corrente que tinha saldo positivo antes da constrição e a executada não esclareceu de que modo
tais valores estariam depositados em poupança, por cautela e para evitar maiores prejuízos à pessoa
idosa, há de se desbloquear os valores constritos, de acordo com o disposto no art. 833, X do NCPC, sem
prejuízo de, futuramente, serem realizadas novas constrições.               ANTE O EXPOSTO, tendo em
vista que os valores bloqueados já foram transferidos à subconta vinculada ao processo, determino o
levantamento dos depósitos resultantes do bloqueio da conta da SICOOB, DEVENDO SER,
OPORTUNAMENTE, EXPEDIDO ALVARÁ EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA.               INTIME-SE O
EXEQUENTE, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da conclusão do processo
administrativo de REMISSÃO, requerendo o que entender de direito.               Int. Dil.               Belém/PA, 8
de julho de 2019. Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da
Capital DBA 
P R O C E S S O :  0 0 3 7 6 3 6 1 8 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ANTONIO MARQUES ARAUJO. Processo: 00376361820148140301 VISTOS Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
ANTONIO MARQUES ARAUJO com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa
a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2010 a 2012 de imóvel com sequencial 174002
identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2010 a 2012, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 3 8 0 9 0 2 7 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:CRISTINA LOBATO GONCALVES. PROCESSO 0038090-
27.2016.8.14.0301 Vistos, etc. Considerando que em petição de fls. retro, a Municipalidade requereu a
adoção de medidas constritivas através de sistemas informatizados, este Juízo realizou consulta informal
ao sistema SEFA/SEFIN, disponibilizado ao TJPA, onde verificou constar informações quanto ao
pagamento débito referente à 2014, e o parcelamento dos demais exercícios. Junte-se o relatório. Desse
modo, INTIME-SE o exequente para que, dentro de 10 (dez) dias, manifeste seu interesse no
prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. Int. Dil. Belém/PA, 05 de julho de 2019.
Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital. JS 
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P R O C E S S O :  0 0 3 9 1 4 0 8 8 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:CARLOS ALBERTO BRAGA DE LEAO. PROCESSO 0039140-
88.2016.8.14.0301 VISTOS 1. Através da petição de fl. retro, o Município de Belém requer seja efetuada a
inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, mediante SERASAJUD, e consulta ao
INFOJUD, objetivando a indisponibilidade de bens e direitos, considerando que, apesar de devidamente
citada, a parte ré não pagou ou garantiu a execução, restando, ainda, infrutíferas as tentativas de
constrição de valores e bens através dos BACENJUD e RENAJUD. 2. Inicialmente, INDEFIRO a inscrição
do nome do executado nos cadastros restritivos de crédito, mediante o sistema SERASAJUD,
considerando que, no presente caso, mostra-se desnecessária a participação deste Juízo para se alcançar
a medida pretendida pela Municipalidade, a qual pode ser obtida pela via do protesto. Com efeito, os entes
públicos gozam de autorização legal para protestarem seus créditos inscritos em dívida ativa, a partir do
que, os próprios cartórios comunicarão a inadimplência da obrigação às entidades privadas de proteção ao
crédito, inexistindo, portanto, impedimentos para que a Municipalidade, por meios próprios, possa lograr tal
objetivo.  3. No que tange ao pedido de consulta ao INFOJUD, verifica-se que ainda não houve o
esgotamento das tentativas de localização de bens do executado, razão pela qual, indefiro, por ora, o
pedido, conforme julgado semelhante:      AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. NECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve
ser permitida apenas excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para localização
do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. Consoante jurisprudência, o fato do entendimento
adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. Agravo de
instrumento desprovido. (Processo 0008058-38.2016.4.02.0000, Agravo de Instrumento - Turma Espec. III
- Administrativo e Cível, TRF-2, Magistrado(a) POUL ERIK DYRLUND, 05/09/2016) Desta forma, por
constituir providência excepcional, sendo ônus do exequente diligenciar por seus próprios meios para
localização dos bens que pretende executar, ainda não caracterizada hipótese de ocorrência nos
presentes autos. 4. Assim, INTIME-SE a Municipalidade, para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se
sobre o seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que lhe competir, sob pena de aplicação
do art. 40 da LEF. Após, com ou sem manifestação, venham conclusos para decisão. Dil. e cumpra-se.
Belém/PA, 05 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 4 0 6 8 0 4 0 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 9 1 4 1 6 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXECUTADO:ANTONIO PIRES DA GAMA EXEQUENTE:MUNICIPIO
DE BELEM - FAZENDA PUBLICA Representante(s):  ARTHUR KOS MIRANDA (ADVOGADO)  .
Processo: 2009109141650 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ANTONIO PIRES DA GAMA com fundamento na Lei nº
6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2005 a
2007 de imóvel com sequencial 046098 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de
Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito
tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito referente ao(s)
exercício(s) 2005 a 2007, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do
art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face
ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os
honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa
à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes, CONDENO O(A)
EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO
NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no
prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no prazo
assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal. Após
o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de
pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
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Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 4 6 1 8 2 2 8 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 5634 - EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:BENEDITO ALVES G FILHO. Processo: 00461822820158140301 VISTOS Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
BENEDITO ALVES G FILHO com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a
débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2011 a 2013 de imóvel com sequencial 225223 identificado
nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal,
em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO
A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do
pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2011 a 2013, comprovado pelo(s) documento(s)
de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução,
com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo
de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento
da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele
decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM
FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o
pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não
pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de
execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se
os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as
diligências necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº
001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas
processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à
Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser
encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso
haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o
Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 4 9 4 1 2 4 4 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:FERNANDA DE SOUSA PEREIRA. PROCESSO 0049412-44.2016.8.14.0301 VISTOS 1.
Através da petição de fl. retro, o Município de Belém requer seja efetuada a inclusão do nome do
executado em cadastro de inadimplentes, mediante SERASAJUD, e consulta ao INFOJUD, objetivando a
indisponibilidade de bens e direitos, considerando que, apesar de devidamente citada, a parte ré não
pagou ou garantiu a execução, restando, ainda, infrutíferas as tentativas de constrição de valores e bens
através dos BACENJUD e RENAJUD. 2. Inicialmente, INDEFIRO a inscrição do nome do executado nos
cadastros restritivos de crédito, mediante o sistema SERASAJUD, considerando que, no presente caso,
mostra-se desnecessária a participação deste Juízo para se alcançar a medida pretendida pela
Municipalidade, a qual pode ser obtida pela via do protesto. Com efeito, os entes públicos gozam de
autorização legal para protestarem seus créditos inscritos em dívida ativa, a partir do que, os próprios
cartórios comunicarão a inadimplência da obrigação às entidades privadas de proteção ao crédito,
inexistindo, portanto, impedimentos para que a Municipalidade, por meios próprios, possa lograr tal
objetivo.  3. No que tange ao pedido de consulta ao INFOJUD, verifica-se que ainda não houve o
esgotamento das tentativas de localização de bens do executado, razão pela qual, indefiro, por ora, o
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pedido, conforme julgado semelhante:      AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. NECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve
ser permitida apenas excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para localização
do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. Consoante jurisprudência, o fato do entendimento
adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. Agravo de
instrumento desprovido. (Processo 0008058-38.2016.4.02.0000, Agravo de Instrumento - Turma Espec. III
- Administrativo e Cível, TRF-2, Magistrado(a) POUL ERIK DYRLUND, 05/09/2016) Desta forma, por
constituir providência excepcional, sendo ônus do exequente diligenciar por seus próprios meios para
localização dos bens que pretende executar, ainda não caracterizada hipótese de ocorrência nos
presentes autos. 4. Assim, INTIME-SE a Municipalidade, para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se
sobre o seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que lhe competir, sob pena de aplicação
do art. 40 da LEF. Após, com ou sem manifestação, venham conclusos para decisão. Dil. e cumpra-se.
Belém/PA, 05 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 5 1 8 5 1 6 7 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10308 - RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CLEONICE TAVARES CARVALHO.               Processo nº 00518516720128140301
              Vistos, etc.               Considerando a ausência de manifestação do executado, certifique-se o não
recolhimento das custas finais, adotando-se as providências cabíveis.               Em seguida, arquivem-se
os autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no sistema LIBRA.               Belém, 8 de julho de 2019.
                  Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém  DBA 
P R O C E S S O :  0 0 5 2 0 9 9 9 1 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s) :    OAB 13897 -  MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:ONIVALDO RODRIGUES LOPES. PROCESSO 0052099-
91.2016.814.0301 VISTOS 1. Indefiro, por ora, o pedido formulado pela Municipalidade, considerando não
haver nos autos informação acerca do cumprimento da citação em face do executado. 2. Desta forma,
CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento da decisão que determinou a citação da parte executada,
procedendo a juntada do respectivo AR aos autos. Em caso negativo, cumpra-se a determinação, através
de carta com aviso de recebimento. 3. Havendo a devolução do AR, retornem os autos conclusos para
ulteriores de direito. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 05 de julho de 2019, ADRIANO GUSTAVO VEIGA
SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 5 6 9 6 2 1 3 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 1 2 9 5 6 5 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXECUTADO:LUIZ GONZAGA DAMASENO EXEQUENTE:FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  KARLA TUMA LOBATO (ADVOGADO)  .
Processo: 00569621320098140301 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra LUIZ GONZAGA DAMASENO com fundamento na
Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de
2007 de imóvel com sequencial 124809 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de
Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito
tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito referente ao(s)
exercício(s) 2007, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do
art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face
ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os
honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa
à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes, CONDENO O(A)
EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO
NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no
prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no prazo
assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal. Após
o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de
pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
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necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 5 7 3 5 3 5 0 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:IBRAHIM C DE FIGUEIREDO. Processo: 00573535020138140301
VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE
BELÉM contra IBRAHIM C DE FIGUEIREDO com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a
cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2009 a 2012 de imóvel com sequencial
126888 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2009 a 2012, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 5 7 4 1 1 5 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:JOSE
AFONSO PINHEIRO E SILVA. Processo: 00574115320138140301 VISTOS Tratam os presentes autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOSE AFONSO PINHEIRO
E SILVA com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E
TAXAS do(s) exercício(s) de 2009 a 2012 de imóvel com sequencial 394789 identificado nos autos. Em
petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do
pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR.
Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito referente ao(s) exercício(s) 2009 a 2012, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO
EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de
mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar
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honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida,
já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a
parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes,
CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO
ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das
custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no
prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal.
Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes
de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 6 0 4 8 8 3 7 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 1 3 6 7 9 0 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução  F i sca l  em :  10 /07 /2019 - - -EXECUTADO:RAIMUNDO PANTOJA  CORREA
EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM - FAZENDA PUBLICA Representante(s):  KHAREN DO SOCORRO
HUET DE BACELAR LOBATO (ADVOGADO)  . PROCESSO 2009.1.136790-9 Vistos, etc. Indefiro o
pedido de constrição de bens mediante utilização de sistemas informatizados, uma vez que o Município de
Belém deixou de informar o número de inscrição do CPF/CNPJ do executado, o que impede a realização
da diligência requerida. Com efeito, em petitório de fls. retro, o exequente aponta dados de terceira
pessoa, estranha ao feito, sem informar qual seria sua relação com o bem gerador do tributo ora exigido.
Ademais, em consulta informal ao sistema SEFA/SEFIN, disponibilizado ao TJPA, observa-se que não
houve qualquer alteração/atualização cadastral na inscrição do imóvel. Neste diapasão, INTIME-SE o
Município de Belém, para, no prazo de 20 (vinte) dias, requerer o que lhe competir, indicando novos bens
passíveis de penhora, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF. Int. Dil. Belém/PA, 05 de julho de 2019.
Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital. JS 
P R O C E S S O :  0 0 6 2 6 8 0 3 9 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:HERD DE MANOEL DE O.REIS INTERESSADO:FRANCISCO JOSE REIS FRANÇA
Representante(s):  OAB 10153 - ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO (ADVOGADO)  . Processo:
00626803920148140301 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra HERD DE MANOEL DE O REIS com fundamento na Lei nº 6.830/80
(LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2010 a 2012 de
imóvel com sequencial 002995 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer
a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos
honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do
Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2010 a
2012, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em
consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487,
I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo
Município que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por
força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve
arcar com as despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE
CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
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contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 6 2 9 8 4 3 8 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 5634 - EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:SERGIO K DE ARAUJO GOMES. Processo: 00629843820148140301 VISTOS Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra SERGIO
K DE ARAUJO GOMES com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a
débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2010 a 2011 de imóvel com sequencial 387105 identificado
nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal,
em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO
A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do
pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2010 a 2011, comprovado pelo(s) documento(s)
de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução,
com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo
de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento
da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele
decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM
FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o
pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não
pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de
execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se
os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as
diligências necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº
001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas
processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à
Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser
encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso
haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o
Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 6 3 2 3 3 8 6 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9750 - BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ANTONIO ABDELNOR. PROCESSO 0063233-86.2014.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro, por
ora, o pedido formulado pela Municipalidade, considerando não haver nos autos informação acerca do
cumprimento da citação em face do executado. 2. Desta forma, CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento
da decisão que determinou a citação da parte executada, procedendo a juntada do respectivo AR aos
autos. Em caso negativo, cumpra-se a determinação, através de carta com aviso de recebimento. 3.
Havendo a devolução do AR, retornem os autos conclusos para ulteriores de direito. DIL. E CUMPRA-SE.
Belém/PA, 05 de julho de 2019, ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 6 5 5 6 5 2 6 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
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MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:MARIA DE SANTANA FILIZZOLA GOMIDE Representante(s):  OAB
6042 - MARIA DE SANTANNA FILIZZOLA GOMIDE (ADVOGADO)  . Processo: 00655652620148140301
VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE
BELÉM contra MARIA DE SANTANA FILIZZOLA GOMIDE com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF),
objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2010 de imóvel com
sequencial 3842777 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção
do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários
advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário
Nacional, em virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2010, comprovado
pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência,
declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo
Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município
que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do
princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar
com as despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 6 5 6 9 4 6 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:CLEONICE DA SILVA. Processo: 00656946520138140301 VISTOS
Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra CLEONICE DA SILVA com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a
débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2009 a 2012 de imóvel com sequencial 265129 identificado
nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal,
em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO
A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do
pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2009 a 2012, comprovado pelo(s) documento(s)
de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução,
com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo
de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento
da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele
decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM
FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o
pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não
pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de
execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se
os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as
diligências necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº
001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas
processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à
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Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser
encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso
haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o
Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 6 8 7 0 6 8 7 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:REGINALDO SANTOS FERREIRA Representante(s):  OAB 21666 -
CLAUDIA CRISTINA QUEIROZ FERREIRA (ADVOGADO)    .                             P rocesso  nº
00687068720138140301               Vistos, etc.               Considerando a ausência de manifestação do
executado ante a determinação do despacho anterior, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE
PROCESSUAL, em razão da não comprovação da hipossuficiência financeira.               Certifique-se o não
recolhimento das custas finais, adotando-se as providências cabíveis.               Em seguida, arquivem-se
os autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no sistema LIBRA.               Belém, 8 de julho de 2019.
                  Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém  DBA 
P R O C E S S O :  0 0 8 7 2 2 3 4 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA AGOSTINHA BLANC CRUZ. Processo: 00872234320138140301 VISTOS Tratam
os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
MARIA AGOSTINHA BLANC CRUZ com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança
relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2009 a 2011 de imóvel com sequencial 106698
identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2009 a 2011, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 1 3 4 1 8 4 7 1 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MANOEL. Processo: 01341847120158140301 VISTOS Tratam os presentes autos de
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AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MANOEL com fundamento
na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de
2011 a 2013 de imóvel com sequencial 358642 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município
de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito
tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito referente ao(s)
exercício(s) 2011 a 2013, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do
art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face
ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os
honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa
à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes, CONDENO O(A)
EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO
NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no
prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no prazo
assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal. Após
o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de
pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 1 4 2 4 1 5 5 3 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9750 - BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:H. F. CONSTRUTORA LTDA - ME. PROCESSO 0142415-53.2016.8.14.0301 VISTOS 1.
Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE
BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da
inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as
instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou
seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Desta forma,
INTIME-SE a Municipalidade, para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o seu interesse no
prosseguimento do feito, requerendo o que lhe competir, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF. 3.
Após, com ou sem manifestação, venham conclusos para decisão. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 05
de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução
Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 2 6 2 3 3 2 6 6 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:ALVARINA DE O GOMES. Processo: 02623326620168140301
VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE
BELÉM contra ALVARINA DE O GOMES com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a
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cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2012 a 2014 de imóvel com sequencial
029243 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2012 a 2014, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 3 1 3 4 4 2 0 7 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ARNALDO ROCHA DUARTE. Processo: 03134420720168140301 VISTOS Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
ARNALDO ROCHA DUARTE com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a
débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2012 a 2014 de imóvel com sequencial 045438 identificado
nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal,
em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO
A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do
pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2012 a 2014, comprovado pelo(s) documento(s)
de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução,
com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo
de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento
da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele
decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM
FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o
pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não
pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de
execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se
os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as
diligências necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº
001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas
processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à
Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser
encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso
haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o
Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
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se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 3 1 4 4 5 5 4 1 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:DOUGLAS VIDAL DIAS. Processo: 03144554120168140301 VISTOS Tratam os presentes
autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra DOUGLAS VIDAL
DIAS com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E
TAXAS do(s) exercício(s) de 2012 a 2014 de imóvel com sequencial 392493 identificado nos autos. Em
petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do
pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR.
Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito referente ao(s) exercício(s) 2012 a 2014, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO
EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de
mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar
honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida,
já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a
parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes,
CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO
ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das
custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no
prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal.
Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes
de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 9 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT

 
 

 
 
 
 
RESENHA: 11/07/2019 A 11/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM -
VARA: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 5 4 4 8 3 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 0 5 8 7 5 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s):  MONICA MARIA LAUZID DE MORAES (ADVOGADO)   EXECUTADO:LUCIENE
BARBARA S CANELLA. Processo: 2010100587545 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra LUCIENE BARBARA S CANELLA com
fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s)
exercício(s) de 2006 a 2007 de imóvel com sequencial 056725 identificado nos autos. Em petição de fl.
retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento
integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com
fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito referente ao(s) exercício(s) 2006 a 2007, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO
EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de
mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar
honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida,
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já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a
parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes,
CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO
ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das
custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no
prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal.
Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes
de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA
SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 3 1 5 2 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 9 3 2 3 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXECUTADO:JOAO B CERQUEIRA EXEQUENTE:FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  EVANDRO ANTUNES COSTA (ADVOGADO)  .
Processo: 2009100932325 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOAO B CERQUEIRA com fundamento na Lei nº 6.830/80
(LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2004 a 2008 de
imóvel com sequencial 219369 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer
a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos
honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do
Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2004 a
2008, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em
consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487,
I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo
Município que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por
força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve
arcar com as despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE
CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 5 6 8 7 7 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:LANNA CLEICY DE CASTRO PRESTES. Processo: 00045687720148140301 Vistos, etc.
Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra LANNA CLEICY DE CASTRO PRESTES, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de
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exigir o crédito tributário de ISS-PF referente ao(s) exercício(s) de 2009 a 2012, da inscrição municipal nº
167365-8, identificada nos autos. Em petição de fl. retro o Município requer a extinção do feito, de acordo
com o art. 924, III do CPC c/c art. 26 da LEF, sem a imposição de ônus para as partes. É O RELATÓRIO.
DECIDO. Considerando o pedido do exequente, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos
termos do art. 924, inciso III, c/c 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em atenção ao requerimento da
Fazenda Pública, deixo de impor ônus às partes, quanto ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, nos termos do art. 26 da LEF. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva,
notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa no Sistema Libra. Sem custas.
P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019.    Adriano Gustavo Veiga Seduvim    Juiz de Direito da 2ª Vara de
Execução Fiscal    NAT 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 6 7 0 6 5 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:W G FERREIRA. Processo nº 0004670-65.2015.8.14.0301 Vistos, etc. Em petição de fls.
retro, o Município de Belém requer a suspensão do feito, ante à realização de parcelamento do débito
fiscal, datado de 07/06/2019, ou seja, posterior à efetivação do bloqueio online de ativos financeiros. Com
vistas a satisfazer o interesse do credor, mas evitar que a parte devedora seja onerada duplamente (por
meio do cumprimento do acordo concomitantemente à existência de bloqueio judicial), determino a
INTIMAÇÃO do exequente para adoção de uma das seguintes medidas, no prazo de 10 (dez) dias:
a.     Realize novo acordo com a parte executada, abatendo-se da dívida o valor bloqueado atualizado e as
parcelas já adimplidas do acordo vigente, realizando-se o parcelamento do saldo remanescente. Nesse
caso, que junte o acordo aos autos; b.     Inexistindo novo acordo, que prossiga com o parcelamento já
firmado, hipótese na qual será efetuado o desbloqueio dos valores constritos em juízo. Após, com ou sem
manifestação, retornem conclusos. Intime-se. Diligencie-se. Belém, 08 de julho de 2019.   Adriano Gustavo
Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 3 5 5 1 5 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:Z PALHETA SILVA. PROCESSO 0006355-15.2012.8.14.301 VISTOS 1. Indefiro o
requerido pela Municipalidade à fl. retro, considerando que já determinada a citação da executada no
endereço da pessoa natural, empresário individual, conforme decisão de fl. 22/22v. 2. Assim,
CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento da decisão que determinou a citação da parte executada,
procedendo a juntada do respectivo AR aos autos. Em caso negativo, cumpra-se a determinação, através
de carta com aviso de recebimento. Acaso cumprida a decisão, entretanto, havendo o retorno negativo do
AR, renovem-se as diligências citatórias através de oficial de justiça, permitindo o regular prosseguimento
do feito. 2. Sendo necessária a realização de diligência por meio de oficial de justiça, em atenção ao
disposto no art. 4°, VI da Lei Estadual nº 8.328/2015, INTIME-SE a Exequente, para, no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custas relativas à realização da diligência do Oficial de Justiça,
conforme boleto a ser emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ. Citada a parte e não sendo
paga a dívida nem garantida a execução, PROSSIGA-SE O FEITO com a penhora de tantos bens quantos
bastem para garantir o pagamento do débito, na forma dos arts. 7º, II, 10 e 11 da Lei nº 6.830/80,
observadas as demais determinações contidas no despacho inicial. Dil. e cumpra-se. Belém/PA, 26 de
junho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução
Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 0 5 0 3 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:RONALDO DO CARMO DE ANDRADE. Processo: 00070503220138140301 VISTOS
Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra RONALDO DO CARMO DE ANDRADE com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a
cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2008 a 2010 de imóvel com sequencial
047963 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
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virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2008 a 2010, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 1 0 5 8 4 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 2 2 3 6 6 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução  F isca l  em:  11 /07 /2019- - -EXECUTADO:JORGE ALBERTO MAIA S IMOES
EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  BRENDA QUEIROZ JATENE (ADVOGADO)  .
PROCESSO 2008.1.022366-6 Vistos, etc. Tendo em vista que em manifestação de fls. retro, a
Municipalidade informou que o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO que tramita perante a SEFIN, para
apuração de suposta fraude ao sistema de arrecadação fiscal do ente municipal, ainda não encontrava-se
concluido, INTIME-SE o exequente, para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar-se acerca de seu
interesse no feito, requerendo o que entender de direito. Int. Dil. Belém/PA, 01 de julho de 2019. Adriano
Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital. JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 4 2 5 9 1 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:A C PIMENTEL LAGO - ME. PROCESSO 0007425-91.2017.8.14.0301 VISTOS 1. Trata-se
de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém visando a cobrança de débitos de TLPL, tendo
havido a citação da parte, conforme AR existente nos autos, e posterior tentativa de penhora online,
através do sistema BACENJUD, a qual restou infrutífera. Por meio da petição de fl. retro, a Fazenda
Municipal requereu a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, através do sistema
SERASAJUD, além da utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, bem como a determinação de
indisponibilidade de bens e direitos do executado. 2. A fim de assegurar a satisfação do débito tributário,
DEFIRO o pedido de consulta ao RENAJUD, salientando que tal diligência restou infrutífera, i) quer em
virtude da inexistência de veículos automotores existentes em nome do executado; ii) quer em razão de o
veículo encontrar-se com alienação fiduciária ou prévio bloqueio judicial; iii) quer em virtude de tratar-se de
bem com mais de 10 (dez) anos de uso, o qual, por ser móvel, é de fácil deterioração, não sendo
suficiente à quitação do débito - isto, se ainda existentes, razão pela qual, não efetuado o bloqueio. Junte-
se o relatório. 3. No que tange ao pedido de inclusão no SERASAJUD e consulta ao INFOJUD, verifica-se
que ainda não houve o esgotamento das tentativas de localização de bens do executado, razão pela qual,
indefiro, por ora, o pedido, conforme julgado semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A utilização do
sistema INFOJUD deve ser permitida apenas excepcionalmente, quando esgotadas as diligências
extrajudiciais para localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. Consoante
jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não autoriza a
reforma da decisão. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Processo 0008058-38.2016.4.02.0000, Agravo
de Instrumento - Turma Espec. III - Administrativo e Cível, TRF-2, Magistrado(a) POUL ERIK DYRLUND,
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05/09/2016) Desta forma, por constituir providência excepcional, sendo ônus do exequente diligenciar por
seus próprios meios para localização dos bens que pretende executar, ainda não caracterizada hipótese
de ocorrência nos presentes autos. 3. Por fim, INTIME-SE a exequente, para, no prazo de 20 (vinte) dias,
indicar novos bens passíveis de penhora ou requerer o que lhe competir, sob pena de aplicação do art. 40
da LEF. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para apreciação. Int., dil. e cumpra-
se. Belém/PA, 19 de junho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª
Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 9 4 4 4 2 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 5634 - EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ALDO P DE JESUS DA SILVA. Processo nº 00079444220128140301 VISTOS Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ALDO P
DE JESUS DA SILVA, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito
de TLPL do exercício de 2008 a 2009 da inscrição municipal nº 174707-1, identificada nos autos. Em
petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do
pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR.
Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito de TLPL, referente ao(s) exercício(s) de 2008 a 2009, julgo extinto o crédito tributário, e, em
consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c
487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido
informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de
sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração
do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, condeno o(a) executado(a) ao pagamento de
custas judiciais, com fulcro no art. 90 do NCPC, devendo a Secretaria proceder a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, registrando-se no mandado que, em
caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito de custas será inscrito em dívida ativa, para
cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se o respectivo comprovante de pagamento, observadas as formalidades
legais. Na hipótese de não pagamento voluntário no prazo assinalado, certifique-se nos autos, e, em
seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, a baixa deverá ser efetivada somente após o pagamento
das custas judiciais devidas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para
os fins de direito. Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria,
arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. Custas ¿ex-
lege¿. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 0 0 1 3 4 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 2 0 1 6 8 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXECUTADO:JOSE DA CONCEICAO NEVES LOPES
Representante(s):  OAB 21493 - WALDIR RODRIGUES LOPES (ADVOGADO)   EXEQUENTE:FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO
(PROCURADOR(A))  . Processo: 2009102016870 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOSE NEVES LOPES com
fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s)
exercício(s) de 2004 a 2007 de imóvel com sequencial 158072 identificado nos autos.   Tendo em vista o
pedido do executado, foi concedido o pedido de justiça gratuita de acordo com o despacho da fl. 38. Em
petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do
pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR.
Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito referente ao(s) exercício(s) 2004 a 2007, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO
EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de
mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar
honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida,
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já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do Princípio da Causalidade, segundo o qual a
parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes,
CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, COM FULCRO NO ART.
90 DO NCPC. No entanto, considerando a concessão de benefício da justiça gratuita ao executado, estará
suspensa a cobrança das custas judiciais pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, §3º do
NCPC. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, notificando-se o Cartório de Registro de
Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente
certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no
Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE
DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 5 3 8 4 4 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 2 9 0 1 4 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXECUTADO:MARIO C F DE V CHAVES EXEQUENTE:FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):   JOBER NUNES DE FREITAS
(PROCURADOR(A))   EXCIPIENTE:IVONEIDE BENTO VASCONCELOS CHAVES Representante(s): 
OAB 21657 - DYEGO BENTO ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO)  . PROCESSO 2008.1.029014-4
VISTOS, ETC. Tratam os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL, proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de MARIO C F DE V CHAVES objetivando a cobrança de IPTU do imóvel com sequencial nº
367796, concernentes aos exercícios de 2002 a 2006, identificados nos autos. A atual ocupante do imóvel,
viúva do executado, IVONEIDE BENTO VASCONCELLOS CHAVES, apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE, requerendo a extinção do processo em razão da ilegitimidade da parte, considerando o
falecimento do réu antes do ajuizamento da presente execução, conforme petição e documentais de fl.
10/14. A Fazenda Pública Municipal apresentou manifestação às fls. 19/20, aduzindo que a ação foi
devidamente proposta, sobretudo porque o executado ainda era vivo quando do ajuizamento do feito,
rechaçando, assim, os argumentos trazidos pela parte ré, requerendo, ainda, o prosseguimento do feito. É
o sucinto relatório. PASSO A DECIDIR. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE é espécie de defesa do
devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo, admitida
em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, que assegura ao réu, o exame de questões
envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas,
extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-
constituída, tal como seria o caso de eventual ilegitimidade da parte executada. Da leitura dos autos,
possível verificar que a parte excipiente juntou aos autos documentação onde demonstra ser herdeira do
imóvel gerador do tributo ora executado, razão pela qual, parte legítima para apresentar o presente
incidente. Neste viés, no que tange à arguição de ilegitimidade passiva do réu, diante das informações
prestadas pela excipiente e corroboradas por documentos juntados, é possível atestar a ocorrência da
ilegitimidade passiva nos autos. Isso porque antes do cumprimento da diligência citatória da presente
execução, o executado já era falecido, vez que o despacho que determinou a citação foi proferido somente
em 2015, ao passo que o óbito ocorreu no ano de 2010, como se observa da certidão de óbito de fl. 15. O
executado, por ter falecido antes de ser convocado para integrar a relação processual, isto é, em
01/08/2010, não pode figurar no polo passivo, porquanto não possui capacidade de ser parte, tendo todos
os seus direitos e obrigações sido transferidos ao espólio, não sendo possível a regularização do polo
passivo no presente caso. Conquanto no presente processo executivo se pretenda a cobrança de débitos
relativos aos exercícios 2002 a 2006, e, ainda, que a inscrição em dívida ativa tenha ocorrido em 2008,
período em que o executado se encontrava com vida, ostentando, portanto, capacidade de ser parte, o
seu falecimento ocorreu antes de sua regular citação para responder pelos créditos tributários. Desse
modo, considerando-se que a morte do executado ocorreu antes do cumprimento da diligência citatória,
não configura hipótese de redirecionamento do feito executivo contra o seu espólio ou em face dos
herdeiros, o que somente é admitido quando o falecimento do réu se dá após sua citação, situação na qual
já integra a relação processual. Em recente decisão proferida pelo E.TJPA, a desa. Relatora Ezilda
Pastana Mutran (Agravo de Instrumento, Processo nº 00058594020178140000, decisão proferida em
12/07/2018) assim decidiu:      Assim, percebe-se que ao tempo do ajuizamento da ação de execução
fiscal, o executado já havia falecido, o que demonstra a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
ação.      Ressalte-se que não se aplica ao caso, o disposto no art. do (responsabilidade dos sucessores),
pois não se trata de óbito ocorrido após a citação da parte executada. Em suma, o redirecionamento da
execução fiscal contra o espólio ou contra os herdeiros (conforme o caso) somente é possível quando o
falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Do
contrário, a hipótese é de extinção da ação por ilegitimidade passiva, que é uma das condições da ação.
     Dessa forma, como ao tempo da dos créditos, e da própria distribuição da execução fiscal, o único

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
928



devedor indicado na CDA já era falecido, somente mediante a lavratura de nova CDA e o ajuizamento de
nova execução pode o credor, em tese, intentar haver o crédito alegado, não sendo caso de aplicação do
art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais, que prevê a possibilidade de emenda ou substituição da CDA,
até a decisão de primeira instância, para a correção de erro formal ou material no título executivo.
     Nesse sentido, a Súmula 392 do STJ que, a par de permitir a substituição da CDA por defeito material
ou formal, veda a alteração do polo passivo da execução fiscal. E tal Súmula foi confirmada quando do
julgamento do REsp nº 1045472/BA (TEMA 166), submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja ementa
colaciono: O fato acima referido torna nulo o título executivo, consubstanciado na CDA, que conforme
orientação jurisprudencial, não admite alteração ou substituição, em casos como o presente, tornando o de
cujus parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo esta ser extinta (AgRg no AREsp
772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª
REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016). Resta, pois, afastada a
presunção de certeza e liquidez do título que embasa a presente execução, posto que o executado faleceu
em momento anterior à citação. Ademais, como visto, não é possível a substituição da CDA ou o
redirecionamento da execução para o espólio ou para os sucessores do executado, face o estabelecido na
Súmula 392 do STJ, e posto que só seria possível no caso de falecimento no curso do processo de
execução, após efetivada a citação do réu, o que não é o caso dos autos. Cumpre frisar, no entanto, que a
extinção do presente feito em nada repercute na esfera administrativa, de modo que, eventual
parcelamento do débito realizado junto à SEFIN em nada será alterado em virtude desta decisão, nem
tampouco, o ajuizamento de nova ação judicial, desde que, observado os ditames legais. ANTE O
EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO a exceção de pré-executividade reconhecendo a ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO
para figurar no polo passivo e, consequentemente, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Deixo de impor ônus às partes,
quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do ART. 26 DA LEF. DEIXO DE
REMETER OS AUTOS EM GRAU DE REMESSA NECESSÁRIA, COM FULCRO NO ART. 496, §3º, II DO
CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. Belém/PA, 01 de julho de
2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 6 7 5 3 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:A E J MIDIA LTDA ME. Processo nº 00096753920138140301 VISTOS Tratam os presentes
autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra A E J MIDIA LTDA
ME, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de TLPL do
exercício de 2010 da inscrição municipal nº 194531-2, identificada nos autos. Em petição de fl. retro, o
Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do
crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art.
156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito de TLPL,
referente ao(s) exercício(s) de 2010, julgo extinto o crédito tributário, e, em consequência, declaro extinta a
execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, I, do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes, condeno o(a) executado(a) ao pagamento de custas judiciais, com fulcro no
art. 90 do NCPC, devendo a Secretaria proceder a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento
no prazo de 30 (trinta) dias, registrando-se no mandado que, em caso de não pagamento no prazo
assinalado, o débito de custas será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução
fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se o
respectivo comprovante de pagamento, observadas as formalidades legais. Na hipótese de não
pagamento voluntário no prazo assinalado, certifique-se nos autos, e, em seguida, proceda a Secretaria as
diligências necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº
001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas
processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à
Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser
encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso
haja penhora, a baixa deverá ser efetivada somente após o pagamento das custas judiciais devidas,
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notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o
trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos,
com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. Custas ¿ex-lege¿. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de
julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 7 4 2 0 4 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:BARATAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATI. Processo nº
00097420420138140301 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra BARATAO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATI, com
fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de TLPL do exercício de
2008, 2010 da inscrição municipal nº 168731-2, identificada nos autos. Em petição de fl. retro, o Município
de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito
tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito de TLPL, referente
ao(s) exercício(s) de 2008, 2010, julgo extinto o crédito tributário, e, em consequência, declaro extinta a
execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, I, do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes, condeno o(a) executado(a) ao pagamento de custas judiciais, com fulcro no
art. 90 do NCPC, devendo a Secretaria proceder a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento
no prazo de 30 (trinta) dias, registrando-se no mandado que, em caso de não pagamento no prazo
assinalado, o débito de custas será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução
fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se o
respectivo comprovante de pagamento, observadas as formalidades legais. Na hipótese de não
pagamento voluntário no prazo assinalado, certifique-se nos autos, e, em seguida, proceda a Secretaria as
diligências necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº
001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas
processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à
Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser
encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso
haja penhora, a baixa deverá ser efetivada somente após o pagamento das custas judiciais devidas,
notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o
trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos,
com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. Custas ¿ex-lege¿. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de
julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 0 9 0 2 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 5634 - EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:L C PEREIRA SERVICOS INFORMATICA LTDA-ME. PROCESSO 0010090-
22.2013.8.14.0301 VISTOS 1. Verifica-se que o Município de Belém informou que a parte executada
efetuou o PARCELAMENTO DO DÉBITO em âmbito administrativo, conforme documentais juntadas aos
autos. 2. Desta forma, DEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo fiscal, a fim de que o(a)
executado(a) cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, com a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme disposição contida no art. 151, VI do CTN,
inclusive no que tange a execução de atos constritivos, eventualmente já determinados por este Juízo.   3.
Entretanto, considerando o prazo requerido pela Municipalidade e a demora nos cumprimentos das
decisões, devido ao grande acervo desta vara de execução fiscal, INTIME-SE, desde logo, o Município
para manifestar-se, no prazo de 20 (vinte) dias, acerca do seu interesse no prosseguimento do feito,
requerendo o que entender de direito, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF.3. Int., dil. e cumpra-se.
Belém/PA, 01 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 1 0 2 4 9 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 2 6 8 2 6 5
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXECUTADO:EREDILSON GONCALVES DE SOUZA
EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  JOSE ALBERTO
SOARES VASCONCELOS (ADVOGADO)  . PROCESSO 2009.1.026826-5 VISTOS 1. Tendo em vista as
pesquisas realizadas junto ao sistema BACENJUD, foi bloqueada a quantia de R$1.093,38 (um mil,
noventa e três reais e trinta e oito centavos) em nome do(a) executado(a). Junte-se a consulta. 2.
Considerando que houve tão somente a penhora parcial do débito, deixo, por ora, de intimar a executada
para interposição de embargos. 3. Inobstante isto, INTIME-SE a executada, por meio de carta com aviso
de recebimento, acerca da penhora realizada por meio eletrônico, para, querendo, arguir no prazo de 05
(cinco) dias, quaisquer das matérias listadas no art. 854, §3º do NCPC. 4. Da mesma forma, INTIME-SE o
Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, bem
como, requerer o que lhe competir, indicando, se for o caso, novos bens passíveis de penhora, para o
reforço da constrição e futura intimação do executado para apresentação de embargos. Int. Belém/PA, 26
de junho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução
Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 1 4 3 6 4 8 7 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11185 - CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:L DE O SOUZA-COMERCIO DE FERRAGENS-ME. PROCESSO 0014364-
87.2017.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora online formulado pela exequente,
considerando que a TENTATIVA DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU
INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada
não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios
para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da
causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma
diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado
resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem
que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova
tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de
Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a
exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do
feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso
preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos
bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da
Lei nº 6.830/80. 3. Intime-se o exequente. 4. Após o decurso do prazo de suspensão sem que tenham sido
localizados bens penhoráveis, retornem conclusos. Belém/PA, 02 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO
VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 1 7 2 1 8 5 4 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11185 - CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ANDERSON JOAO DA SILVA DIAS. Processo nº 00172185420178140301 VISTOS Tratam
os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
ANDERSON JOAO DA SILVA DIAS, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança
relativa a débito de ISS-PF dos exercícios de 2012 a 2014 da inscrição municipal nº 180305-7, identificada
nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal,
em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO
A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do
pagamento integral do débito de ISS-PF, referente ao(s) exercício(s) de 2012 a 2014, julgo extinto o
crédito tributário, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do
art. 924, inciso II, c/c 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o(a) executado(a) ao pagamento
de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito, com supedâneo no art. 85, § 3º,
inciso I do Novo Código de Processo Civil. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte
que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, condeno o(a)
executado(a) ao pagamento de custas processuais, com fulcro no art. 90 do NCPC. Proceda a Secretaria
a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das custas e honorários de sucumbência, no
prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no prazo
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assinalado, o débito de custas será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução
fiscal, e os honorários advocatícios sofrerão acréscimo de multa, no percentual de 10% (dez por cento),
ficando sujeitos à execução de sentença. Após o pagamento das custas e honorários advocatícios pelo(a)
executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as
formalidades legais. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das
custas e honorários advocatícios, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público,
para os fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 1 7 9 5 5 7 8 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 3 9 2 6 8 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXECUTADO:BENEDICTO ROSSETI EXEQUENTE:FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO
(ADVOGADO)  . PROCESSO 2009.1.039268-4 VISTOS, ETC. Tratam os presentes autos de EXECUÇÃO
FISCAL, proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de BENEDICTO ROSSETI, objetivando a
cobrança de débitos de IPTU/TAXAS do imóvel com sequencial nº 005012, concernente aos exercícios de
2004 a 2004, identificados nos autos. A ação foi ajuizada em 01/04/2009 e o despacho citatório proferido
em 14/04/2009. Citada a parte, conforme AR existente nos autos, e não paga a dívida, foi realizado
penhora do imóvel gerador crédito fazendário em execução. Por meio do ofício de fls. 17, o Cartório de
Registro de Imóveis informou que o bem se encontra registrado em nome de terceira pessoa, não
integrante da relação processual, o que implica óbice ao registro da penhora.  Instado a se manifestar, o
Município de Belém (fl. 22/23) requereu o prosseguimento da execução, ao argumento, por tratar-se de
imposto real, o IPTU incide sobre o bem, exigível de seu proprietário ou possuidor a qualquer título.
Assevera, também, que a época da constituição do crédito a executada ainda era a proprietária do bem, e,
portanto, legítima devedora do exercício ora exigido. É o sucinto relatório. PASSO A DECIDIR. Tratando-
se de matéria de ordem pública, qual seja, LEGITIMIDADE DA PARTE, o que passo desde logo a
apreciar. O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana está assim elencado no Código
Tributário Nacional: Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título. Sendo assim, o sujeito passivo da obrigação tributária, no caso do
IPTU, é o proprietário ou possuidor a qualquer título do imóvel urbano, exercendo sobre ele ânimo
definitivo. No caso dos autos, a certidão do cartório de registro de imóveis, anexada à fl. 18, atesta que
desde 1994 ocorreu a transferência de propriedade, constando como comprador WALTER COSTA. De tal
documental, possível inferir que a transferência da propriedade e o consequente registro no cartório de
registro de imóveis, ocorreu ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO (01/04/2009) E
DA LAVRATURA DA CDA (22/01/2009), o que afasta a legitimidade do executado em constar no polo
passivo da ação executiva e da certidão de dívida ativa que a instrui, UMA VEZ QUE NÃO ERA O
PROPRIETÁRIA OU POSSUIDOR DO IMÓVEL AO TEMPO DO SURGIMENTO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. Desse modo, a CDA que embasa a execução é nula, por imputar a qualidade de
contribuinte à pessoa estranha à relação jurídica tributária, em desacordo ao que determina o art. 2º, §5º, I
da Lei nº 6.830/80 e o art. 202, I do CTN. Patente, pois, a carência de ação, por ausência do
preenchimento de condição à propositura da demanda, qual seja, a legitimidade de partes, uma vez que o
executada não é sujeito passivo da obrigação tributária e, assim, não deve figurar como réu na presente
execução fiscal. Exalce-se que, muito embora o art. 2º, §8º da LEF preveja a possibilidade de substituição
da CDA até a decisão de primeira instância, esta resta incabível com o fim de incluir o verdadeiro
proprietário do imóvel objeto do IPTU ao tempo dos fatos geradores da obrigação tributária, por implicar
em novo lançamento tributário. Tal entendimento é firme no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo
sido inclusive sumulado, a saber: SÚMULA 392 A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. O próprio STJ e outros tribunais pátrios
ratificam o posicionamento descrito: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IPTU. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1."A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no
AREsp: 476595 RS 2014/0039069-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento:
08/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2014) Execução Fiscal - IPTU -
Exercícios de 2002 a 2005 - Extinção do processo com fundamento no artigo 267, VI, do Código de
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Processo Civil - Ilegitimidade passiva "Ad Causam" - Executado que registrou no Segundo Cartório de
Registro de Imóveis a venda de uma parte ideal de 50% do imóvel objeto da matrícula constante na CDA,
antes da ocorrência do fato gerador do tributo - Substituição da CDA - Indeferimento, um vez que a
alteração implicaria prévia correção do lançamento, não se tratando de correção de erro formal ou material
- Súmula n. 392 do E. STJ - Sentença mantida - Recurso Improvido. (TJ-SP , Relator: Burza Neto, Data de
Julgamento: 13/08/2015, 18ª Câmara de Direito Público) DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA DE IPTU/TLP. ALIENAÇÃO
DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. NÃO SE PODE IMPUTAR AO EXECUTADO A RESPONSABILIDADE PELO
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SE ELE JÁ NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
QUANDO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. 2. O RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO IPTU/TLP É
O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, O TITULAR DO SEU DOMÍNIO ÚTIL, OU O SEU POSSUIDOR A
QUALQUER TÍTULO, SEGUNDO DISPÕE O ART. 34 DO CTN. 3. NÃO SE ADMITE A INCLUSÃO DE
ADQUIRENTE DO IMÓVEL CUJO NOME NÃO CONSTA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EXECUTADA
NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 392 DO STJ. 4. APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - APC: 20010111074727 DF 0026815-
31.2001.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/05/2014, 1ª Turma Cível, Data
de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2014 . Pág.: 83) Portanto, ao passo em que o adquirente do
imóvel não consta como devedor no título executivo juntado à inicial, inviável a substituição da CDA para
dar prosseguimento à ação, devendo a Fazenda Pública ajuizar nova execução em face da parte legítima.
O fato de não ter sido informada a Prefeitura acerca da alteração de titularidade do imóvel não seria causa
bastante para tornar o antigo proprietário do bem em legítimo sujeito passivo da obrigação tributária. Isso
porque ainda que fosse de sua alçada o cumprimento da obrigação acessória de efetuar tal comunicação,
eventual desrespeito a esse postulado não convola a obrigação acessória em principal, a não ser em
relação à penalidade pecuniária. Ou seja, o fato de descumprir a obrigação acessória não possui o condão
de alterar a sujeição passiva tributária relativa às obrigações tributárias principais decorrentes de impostos
e taxas, como é o caso. Nesse sentido, o CTN dispõe: Art. 113. A obrigação tributária é principal ou
acessória. § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. § 2º A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. § 3º A obrigação
acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária. Além disso, deveria a Municipalidade proceder à correta identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária, conforme preconiza o art. 142 do CTN, considerando que, especialmente,
a alienação foi levada a registro público (com o pagamento, inclusive, do ITBI, imposto municipal cujo
pagamento é imprescindível à forma da transferência imobiliária), era da alçada do Município a verificação
do atual contribuinte do IPTU, mormente quando a venda do imóvel deu-se há cerca 10 (dez) antes do
ajuizamento da ação. ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo
mais que dos autos consta, reconheço de ofício a ilegitimidade do réu para figurar na lide, e,
consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI
do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios,
tendo em vista que tanto a executada (ao deixar cumprir com a obrigação acessória de alterar a
titularidade do imóvel perante a SEFIN), quanto o exequente (ao deixar de tomar as providências hábeis à
identificação correta do contribuinte) deram causa à instauração da presente demanda. DEIXO DE
REMETER O PROCESSO EM GRAU DE REMESSA NECESSÁRIA, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO
ART. 496, §3º, II DO CPC. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento
das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de
direito. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-
se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. Belém/PA, 02 de julho de
2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da
Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 1 8 2 5 3 4 9 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JACILENE PAMPLONA DA SILVA. Processo: 00182534920178140301 Vistos, etc. Tratam
os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
JACILENE PAMPLONA DA SILVA, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de exigir o
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crédito tributário de ISS-PF referente ao(s) exercício(s) de 2012 a 2014, da inscrição municipal nº 181201-
0, identificada nos autos. Em petição de fl. retro o Município requer a extinção do feito, de acordo com o
art. 924, III do CPC c/c art. 26 da LEF, sem a imposição de ônus para as partes. É O RELATÓRIO.
DECIDO. Considerando o pedido do exequente, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos
termos do art. 924, inciso III, c/c 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em atenção ao requerimento da
Fazenda Pública, deixo de impor ônus às partes, quanto ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, nos termos do art. 26 da LEF. DETERMINO O DESBLOQUEIO DA QUANTIA CONSTRITA
POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos,
dando-se baixa no Sistema Libra. Sem custas. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019.    Adriano Gustavo
Veiga Seduvim    Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal    NAT 
P R O C E S S O :  0 0 1 8 3 7 7 3 2 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARCILENE DE ALMEIDA NEVES. Processo: 00183773220178140301 Vistos, etc. Tratam
os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
MARCILENE DE ALMEIDA NEVES, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de exigir o
crédito tributário de ISS-PF referente ao(s) exercício(s) de 2012 a 2014, da inscrição municipal nº 181590-
7, identificada nos autos. Em petição de fl. retro o Município requer a extinção do feito, de acordo com o
art. 924, III do CPC c/c art. 26 da LEF, sem a imposição de ônus para as partes. É O RELATÓRIO.
DECIDO. Considerando o pedido do exequente, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos
termos do art. 924, inciso III, c/c 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em atenção ao requerimento da
Fazenda Pública, deixo de impor ônus às partes, quanto ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, nos termos do art. 26 da LEF. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva,
notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa no Sistema Libra. Sem custas.
P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019.    Adriano Gustavo Veiga Seduvim    Juiz de Direito da 2ª Vara de
Execução Fiscal    NAT 
P R O C E S S O :  0 0 1 9 8 7 2 5 3 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s) :    OAB 13897 -  MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:LILIANNE OLIVEIRA THIERS CARNEIRO. Processo:
00198725320138140301 Vistos, etc. Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra LILIANE OLIVEIRA THIERS CARNEIRO, com fundamento
na Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de exigir o crédito tributário de ISS-PF referente ao(s) exercício(s) de
2010 a 2011, da inscrição municipal nº 152451-0, identificada nos autos. Em petição de fl. retro o
Município requer a extinção do feito, de acordo com o art. 924, III do CPC c/c art. 26 da LEF, sem a
imposição de ônus para as partes. É O RELATÓRIO. DECIDO. Considerando o pedido do exequente,
declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, c/c 487, I, do Novo
Código de Processo Civil. Em atenção ao requerimento da Fazenda Pública, deixo de impor ônus às
partes, quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da LEF. Caso
haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o
Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos,
dando-se baixa no Sistema Libra. Sem custas. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019.    Adriano Gustavo
Veiga Seduvim    Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal    NAT 
P R O C E S S O :  0 0 2 4 9 9 1 9 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11138 - EVANDRO ANTUNES COSTA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ANA A LOURINHO CARVALHO E CIA LTDA ME. PROCESSO 0024991-92.2013.8.14.0301
Vistos, etc. Indefiro o pedido de penhora por meio do sistema BACENJUD, uma vez que, apesar de
intimado a se manifestar acerca da situação cadastral da executada junto à Receita Federal, o Município
de Belém deixou de informar novos bens do executado, ou de requerer medidas oportunas ao
prosseguimento do feito, não havendo, portanto, razão para ser intentada a medida pretendida,
principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a
alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse tentativa de bloqueio.
Sendo assim, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80,
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ante a não localização de bens penhoráveis. Intime-se o exequente. Após o decurso do prazo de
suspensão sem que tenham sido localizados bens penhoráveis, retornem conclusos. Belém/PA, 02 de
julho de 2018. Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da
Capital JS DBA 
P R O C E S S O :  0 0 2 5 2 7 2 4 8 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:J. M.
C. BARBOSA ME. PROCESSO 0025272-48.2013.8.14.0301 VISTOS CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE A
DECISÃO PROFERIDA ÀS FLS. 22/22V, COM A CITAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL, CONFORME
JÁ DETERMINADO POR ESTE JUÍZO. Note-se que, despicienda nova remessa dos autos à fazenda
municipal para conhecimento do presente despacho, considerando que já devidamente intimado da
decisão que determinou o ato citatório. DIL. E CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Belém/PA, 03 de julho de
2019.   ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da
Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 2 5 7 8 2 9 0 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  BRENDA
QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:GAMMA COMUNICAÇAO LTDA. Processo nº
00257829020158140301 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra GAMMA COMUNICAÇAO LTDA, com fundamento na Lei nº 6.830/80
(LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de ISS-PJ AINF(S) 2008/116-03 A 05. Em petição de fl.
retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento
integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com
fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito de ISS-PJ, julgo extinto o crédito tributário, e, em consequência, declaro extinta a execução, com
resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
Condeno o(a) executado(a) ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do
débito, com supedâneo no art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes, condeno o(a) executado(a) ao pagamento de custas processuais, com fulcro
no art. 90 do NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das
custas e honorários de sucumbência, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em
caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito de custas será inscrito em dívida ativa, para
cobrança judicial através de execução fiscal, e os honorários advocatícios sofrerão acréscimo de multa, no
percentual de 10% (dez por cento), ficando sujeitos à execução de sentença. Após o pagamento das
custas e honorários advocatícios pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os
comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais. Caso haja penhora, proceda-se a baixa
respectiva somente após o pagamento das custas e honorários advocatícios, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA
SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 2 5 8 1 0 2 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s):  MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:RIOL
SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA EPP. Processo: 00258102920138140301 Vistos, etc. Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra RIOL
SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA EPP, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de
exigir o crédito tributário de ISS-PF referente ao(s) exercício(s) de 01/2010 a 09/2010, da inscrição
municipal nº 172836-2, identificada nos autos. Em petição de fl. retro o Município requer a extinção do
feito, de acordo com o art. 924, III do CPC c/c art. 26 da LEF, sem a imposição de ônus para as partes. É
O RELATÓRIO. DECIDO. Considerando o pedido do exequente, declaro extinta a execução, com
resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, c/c 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em
atenção ao requerimento da Fazenda Pública, deixo de impor ônus às partes, quanto ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da LEF. Caso haja penhora, proceda-se a baixa
respectiva, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito.
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa no Sistema Libra. Sem
custas. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019.    Adriano Gustavo Veiga Seduvim    Juiz de Direito da 2ª
Vara de Execução Fiscal    NAT 
P R O C E S S O :  0 0 2 5 8 8 6 8 2 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  OAB 11599 -
MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:GAMMA COMUNICAÇAO LTDA.
Processo nº 00258868220158140301 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra GAMMA COMUNICAÇAO LTDA, com fundamento
na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de ISS-PJ AINF(S) 2008/116-09 A 11.
Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do
pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR.
Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito de ISS-PJ, julgo extinto o crédito tributário, e, em consequência, declaro extinta a execução, com
resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
Condeno o(a) executado(a) ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do
débito, com supedâneo no art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as
despesas dele decorrentes, condeno o(a) executado(a) ao pagamento de custas processuais, com fulcro
no art. 90 do NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das
custas e honorários de sucumbência, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em
caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito de custas será inscrito em dívida ativa, para
cobrança judicial através de execução fiscal, e os honorários advocatícios sofrerão acréscimo de multa, no
percentual de 10% (dez por cento), ficando sujeitos à execução de sentença. Após o pagamento das
custas e honorários advocatícios pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os
comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais. Caso haja penhora, proceda-se a baixa
respectiva somente após o pagamento das custas e honorários advocatícios, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA
SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 2 6 8 9 0 0 2 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 8 1 2 7 1 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXECUTADO:ALCIDES DIAS DE SOUZA EXEQUENTE:A FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO
(ADVOGADO)   EXCIPIENTE:URCINDA ATAIDE DE SOUZA Representante(s):  JOSE ANIJAR
FRAGOSO REI (DEFENSOR)  . PROCESSO 0026890-02.2008.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de
penhora online formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO
SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em
razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em
virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a
15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário.
Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não
apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer
elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte
executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo
processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram
inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular
processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não
indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos
do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 3. Intime-se o exequente. 4. Após o decurso do prazo de suspensão sem
que tenham sido localizados bens penhoráveis, retornem conclusos. Belém/PA, 02 de julho de 2019.
ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital
JS 
P R O C E S S O :  0 0 3 4 1 2 2 2 8 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
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MUNICIPAL Representan te(s ) :    JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:MARCOS VALERIUS VASCONCELOS DE BARROS. PROCESSO 0034122-
28.2012.8.14.0301 VISTOS 1. Através da petição de fl. retro, o exequente requer a inclusão da
negativação do nome do executado via SERASAJUD, bem como, seja efetuada consulta aos sistemas
INFOJUD e RENAJUD, objetivando a indisponibilidade de bens e direitos do réu, considerando que a
tentativa de arresto de numerário através do sistema BACENJUD restou infrutífera. 2. INDEFIRO os
pedidos formulados, considerando que, ao compulsar os autos, observa-se que o AR de citação retornou
infrutífero, com informação de ENDEREÇO INSUFICIENTE. Entretanto, na documental de fl. 17 consta a
numeração do logradouro de residência do réu, informação esta ausente na carta de citação. 3. Assim,
RENOVEM-SE AS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS, através de carta com aviso de recebimento, a ser
expedido ao seguinte endereço: ¿TRAVESSA MAURITI, N 3275, APTO 403, BAIRRO MARCO, CEP:
66.095-310, BELÉM/PA.¿, conforme endereço completo constante da petição de fls. retro. 2. Citada a
parte e não sendo paga a dívida, nem garantida a execução, PROSSIGA-SE A EXECUÇÃO, com: a)
penhora de tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento do débito, se não for paga a dívida,
nem garantida a execução, na forma dos arts. 7º, II, 10 e 11 da Lei 6.830/80, reservando-se este Juízo
para realização de penhora `online¿ de dinheiro, caso reste infrutífera a penhora de outros bens, em
virtude do caráter relativo da gradação estabelecida nos arts. 835 do NCPC e 11 da Lei nº 6.830, por força
da regra prevista no art. 805 do NCPC, de conformidade com a Súmula nº 417, de 03/03/2010, do STJ; b)
arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, na forma do art. 7º, III, da Lei nº 6.830/80; c)
na hipótese de bem imóvel, registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de
custas ou outras despesas, com intimação do Oficial de Registro de Imóveis competente, para que
proceda ao registro da penhora, a quem se fará entrega da contrafé e cópia do termo ou do auto de
penhora, caso recaia sobre imóvel (art. 7º, IV, e 14, I, da Lei 6.830/80); d) em caso de penhora de veículo,
entrega da contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora, com a ordem de registro na repartição
competente para emissão do certificado de registro, requisitando a mesma informar sobre quaisquer
restrições que recaiam sobre o veículo (art. 7º, IV, e 14, II, da LEF); e) em caso de penhora sobre ações,
debêntures, quota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário nominativo, a entrega da contrafé
na Junta Comercial, na Bolsa de Valores ou na sociedade comercial (LEF, art. 14, III);f) avaliação dos
bens penhorados ou arrestados, nos termos do art. 7º, inciso V, da Lei nº 6.830/80; g) nomeação de
depositário e sua intimação para não abrir mão do depósito, sem prévia autorização do juízo, sob pena de
prisão; h) intimação da penhora ao executado ou seu representante legal, bem como ao cônjuge do
executado, se casado for, cientificando-o de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos à
execução, contados da intimação da penhora, nos termos do art. 16 da Lei de Execução Fiscal. 3. Caso
não haja interposição de embargos, certifique a Secretaria, retornando os autos para ulteriores de direito.
Dil. e cumpra-se. Belém/PA, 02 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 7 4 4 5 4 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9750 - BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:FERNANDO OSCAR HORACIO CASTRO. Processo: 00397445420138140301 VISTOS
Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra FERNANDO OSCAR HORACIO CASTRO com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a
cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2009 a 2011 de imóvel com sequencial
368691 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2009 a 2011, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
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certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 4 2 1 7 2 4 9 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 9 5 4 4 2 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXECUTADO:AGUA CRISTAL EMP IMOBILIARIOS LTDA
Representante(s):  OAB 21379 - RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO)  
EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  KHAREN DO
SOCORRO HUET DE BACELAR LOBATO (PROCURADOR(A))  . Processo: 2009109544260 VISTOS
Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra AGUA CRISTAL EMP IMOBILIARIOS LTDA com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando
a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2007 de imóvel com sequencial
374243 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2007, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 4 3 6 8 7 1 9 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 1 1 7 7 9 4 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXECUTADO:JOAO BOSCO BRAGA BRANCO EXEQUENTE:A
FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  WANESSA MENDES DE ARAUJO
(ADVOGADO)  . Processo nº 2008.1.117794-5 Vistos, etc. Em petição de fls. retro, o Município de Belém
requer a suspensão do feito, ante à realização de parcelamento do débito fiscal, datado de 16/05/2019, ou
seja, posterior à efetivação do bloqueio online de ativos financeiros. Com vistas a satisfazer o interesse do
credor, mas evitar que a parte devedora seja onerada duplamente (por meio do cumprimento do acordo
concomitantemente à existência de bloqueio judicial), determino a INTIMAÇÃO do exequente para adoção
de uma das seguintes medidas, no prazo de 10 (dez) dias: a.     Realize novo acordo com a parte
executada, abatendo-se da dívida o valor bloqueado atualizado e as parcelas já adimplidas do acordo
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vigente, realizando-se o parcelamento do saldo remanescente. Nesse caso, que junte o acordo aos autos;
b.     Inexistindo novo acordo, que prossiga com o parcelamento já firmado, hipótese na qual será efetuado
o desbloqueio dos valores constritos em juízo. Após, com ou sem manifestação, retornem conclusos.
Intime-se. Diligencie-se. Belém, 08 de julho de 2019.   Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da
2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 4 9 2 7 9 0 2 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s) :    OAB 13897 -  MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:DAMIAO GARCIA FILHO. Processo: 00492790220168140301 Vistos,
etc. Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra DAMIAO GARCIA FILHO, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de exigir o crédito
tributário de ISS-PF referente ao(s) exercício(s) de 2011 a 2014, da inscrição municipal nº 168592-4,
identificada nos autos. Em petição de fl. retro o Município requer a extinção do feito, de acordo com o art.
924, III do CPC c/c art. 26 da LEF, sem a imposição de ônus para as partes. É O RELATÓRIO. DECIDO.
Considerando o pedido do exequente, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do
art. 924, inciso III, c/c 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em atenção ao requerimento da Fazenda
Pública, deixo de impor ônus às partes, quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos
termos do art. 26 da LEF. DETERMINO O DESBLOQUEIO DA QUANTIA CONSTRITA POR MEIO DO
SISTEMA BACENJUD. Expeça-se alvará em favor da executada, para levantamento do valor transferido à
conta vinculada ao processo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa
no Sistema Libra. Sem custas. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019.    Adriano Gustavo Veiga Seduvim
   Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal    NAT 
P R O C E S S O :  0 0 5 0 9 9 5 6 9 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 1 1 7 9 4 1 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXECUTADO:JURACY PINHEIRO BRASIL EXEQUENTE:MUNICIPIO
DE BELEM - FAZENDA PUBLICA Representante(s):  ARTHUR KOS MIRANDA (ADVOGADO)  .
Processo: 00509956920098140301 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JURACY PINHEIRO BRASIL com fundamento na
Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de
2005 a 2006 de imóvel com sequencial 045994 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município
de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito
tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito referente ao(s)
exercício(s) 2005 a 2006, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do
art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face
ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os
honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa
à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes, CONDENO O(A)
EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO
NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no
prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no prazo
assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal. Após
o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de
pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA
SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 5 1 6 4 7 8 1 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
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Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))      EXECUTADO:TEONILDA DE NAZARE FARIAS VAZ.  Processo:
00516478120168140301 Vistos, etc. Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra TEONILDA DE NAZARE FARIAS VAZ, com fundamento na
Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de exigir o crédito tributário de ISS-PF referente ao(s) exercício(s) de
2011 a 2013, da inscrição municipal nº 168631-8, identificada nos autos. Em petição de fl. retro o
Município requer a extinção do feito, de acordo com o art. 924, III do CPC c/c art. 26 da LEF, sem a
imposição de ônus para as partes. É O RELATÓRIO. DECIDO. Considerando o pedido do exequente,
declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, c/c 487, I, do Novo
Código de Processo Civil. Em atenção ao requerimento da Fazenda Pública, deixo de impor ônus às
partes, quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da LEF.
DETERMINO O DESBLOQUEIO DA QUANTIA CONSTRITA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD.
Expeça-se alvará em favor da executada, para levantamento do valor transferido à conta vinculada ao
processo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa no Sistema Libra.
Sem custas. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019.    Adriano Gustavo Veiga Seduvim    Juiz de Direito
da 2ª Vara de Execução Fiscal    NAT 
P R O C E S S O :  0 0 5 2 3 2 0 7 4 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s) :    OAB 13897 -  MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA
(PROCURADOR(A))      EXECUTADO:VALMIR DE SOUZA NASCIMENTO. Processo nº
00523207420168140301 VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra VALMIR DE SOUZA NASCIMENTO, com fundamento na Lei nº
6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de ISS-PF dos exercícios de 2011 a 2014 da
inscrição municipal nº 168000-3, identificada nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém
requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos
honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do
Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito de ISS-PF, referente ao(s)
exercício(s) de 2011 a 2014, julgo extinto o crédito tributário, e, em consequência, declaro extinta a
execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, I, do Novo Código de
Processo Civil. Condeno o(a) executado(a) ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10%
sobre o valor do débito, com supedâneo no art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Por
força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve
arcar com as despesas dele decorrentes, condeno o(a) executado(a) ao pagamento de custas
processuais, com fulcro no art. 90 do NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para
efetuar o pagamento das custas e honorários de sucumbência, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo
constar no mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito de custas será
inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal, e os honorários advocatícios
sofrerão acréscimo de multa, no percentual de 10% (dez por cento), ficando sujeitos à execução de
sentença. Após o pagamento das custas e honorários advocatícios pelo(a) executado(a), certifique-se nos
autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais. Caso haja
penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas e honorários advocatícios,
notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o
trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as
cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 5 4 5 7 7 7 7 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:DAISE CONTE DE OLIVEIRA. Processo: 00545777720138140301
VISTOS Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE
BELÉM contra DAISE CONTE DE OLIVEIRA com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a
cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2009 a 2012 de imóvel com sequencial
317313 identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
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virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2009 a 2012, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 5 5 0 6 6 8 5 2 0 1 1 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10308 - RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ALDO SERAFIM K DA COSTA. Processo: 00550668520118140301    Vistos, etc. Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ALDO
SERAFIM K DA COSTA, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de exigir o crédito tributário
de IPTU referente ao(s) exercício(s) de 2007 a 2009, de imóvel com sequencial nº 329526, identificado
nos autos. Em petição de fl. 22, Município requer a extinção da ação de execução fiscal sem ônus para as
partes, em razão do reconhecimento de benefício de remissão.    É O RELATÓRIO. DECIDO.    Com
fundamento no art. 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional c/c art. 924, III, do NCPC, em virtude da
concessão do benefício da remissão pela Lei Municipal n.º 7.935/1998 referente ao(s) exercício(s) de 2007
a 2009, julgo extinto o crédito tributário, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.    Deixo de impor ônus às
partes, quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da LEF.    Caso
haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o
Depositário Público, para os fins de direito.    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos,
dando-se baixa no Sistema Libra.    Sem custas.    P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 6 2 3 4 0 3 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MAURILIO SALINO C DOS SANTOS. Processo: 00623403220138140301 VISTOS Tratam
os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
MAURILIO SALINO C DOS SANTOS com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança
relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2009 a 2012 de imóvel com sequencial 271436
identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2009 a 2012, comprovado pelo(s)
documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por
ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio
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da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as
despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 6 4 4 1 6 2 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:PAULO BORGES. Processo: 00644162920138140301 VISTOS Tratam os presentes autos
de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra PAULO BORGES com
fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s)
exercício(s) de 2009 a 2012 de imóvel com sequencial 264666 identificado nos autos. Em petição de fl.
retro, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento
integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Com
fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do
débito referente ao(s) exercício(s) 2009 a 2012, comprovado pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO
EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de
mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar
honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município que, por ocasião do pagamento da dívida,
já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a
parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele decorrentes,
CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM FULCRO NO
ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a) executado(a) para efetuar o pagamento das
custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no mandado que, em caso de não pagamento no
prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial através de execução fiscal.
Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a), certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes
de pagamento, observadas as formalidades legais. Em seguida, proceda a Secretaria as diligências
necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-
CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais
pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do
Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro. Caso haja penhora,
proceda-se a baixa respectiva somente após o pagamento das custas, notificando-se o Cartório de
Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-
se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA
SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 0 8 1 5 4 9 8 4 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JOAO ALBERTO S MESQUITA. Processo: 00815498420138140301 VISTOS Tratam os
presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOAO
ALBERTO S MESQUITA com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), objetivando a cobrança relativa a
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débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2009 a 2010, 2012 de imóvel com sequencial 122545
identificado nos autos. Em petição de fl. retro, o Município de Belém requer a extinção do processo
executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. É o
relatório. PASSO A DECIDIR. Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em
virtude do pagamento integral do débito referente ao(s) exercício(s) 2009 a 2010, 2012 comprovado
pelo(s) documento(s) de fl. retro, JULGO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, em consequência,
declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo
Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face ter sido informado pelo Município
que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência. Por força do
princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, deve arcar
com as despesas dele decorrentes, CONDENO O(A) EXECUTADO(A) AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS, COM FULCRO NO ART. 90 DO NCPC. Proceda a Secretaria a intimação do(a)
executado(a) para efetuar o pagamento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar no
mandado que, em caso de não pagamento no prazo assinalado, o débito será inscrito em dívida ativa,
para cobrança judicial através de execução fiscal. Após o pagamento das custas pelo(a) executado(a),
certifique-se nos autos, juntando-se os comprovantes de pagamento, observadas as formalidades legais.
Em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações
contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá
constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a), e posterior
encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa,
devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para
ciência e controle financeiro. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva somente após o
pagamento das custas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os
fins de direito. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO
FISCAL NAT 
P R O C E S S O :  0 1 2 8 2 4 7 4 6 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representan te(s ) :    JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:ROSIVALDO SABA COSTA. PROCESSO 0128247-46.2016.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro
o pedido de penhora online formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA DE BLOQUEIO
ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de
valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as instituições
financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou seja, sequer
corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim,
considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o
processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. 3. Intime-se o exequente. 4.
Após o decurso do prazo de suspensão sem que tenham sido localizados bens penhoráveis, retornem
conclusos. Belém/PA, 03 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular
da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 3 4 1 3 1 5 7 9 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 11/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  OAB 9815 -
VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:DOM MANOEL TURISMO
LTDA. Processo: 03413157920168140301 Vistos, etc. Tratam os presentes autos de AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra DOM MANOEL TURISMO LTDA, com
fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), com o fito de exigir o crédito tributário de ISS-PF referente ao(s)
exercício(s) de 01/2008 a 12/2008, da inscrição municipal nº 081870-6, identificada nos autos. Em petição
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de fl. retro o Município requer a extinção do feito, de acordo com o art. 924, III do CPC c/c art. 26 da LEF,
sem a imposição de ônus para as partes. É O RELATÓRIO. DECIDO. Considerando o pedido do
exequente, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, c/c 487,
I, do Novo Código de Processo Civil. Em atenção ao requerimento da Fazenda Pública, deixo de impor
ônus às partes, quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da LEF.
Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o
Depositário Público, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos,
dando-se baixa no Sistema Libra. Sem custas. P.R.I.C. Belém/PA, 10 de julho de 2019.    Adriano Gustavo
Veiga Seduvim    Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal    NAT

 
 

 
 
 
 
RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM -
VARA: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 5 3 1 2 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 5634 - EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CARMEN BARROSO PEREIRA. PROCESSO 0001953-12.2017.8.14.0301 Vistos, etc.
Indefiro o pedido de constrição de bens mediante utilização de sistemas informatizados, uma vez que o
Município de Belém deixou de informar o número de inscrição do CPF/CNPJ do executado, o que impede
a realização da diligência requerida. Com efeito, em petitório de fls. retro, o exequente aponta dados de
terceira pessoa, estranha ao feito, sem informar qual seria sua relação com o bem gerador do tributo ora
exigido. Ademais, em consulta informal ao sistema SEFA/SEFIN, disponibilizado ao TJPA, observa-se que
não houve qualquer alteração/atualização cadastral na inscrição do imóvel. Junte-se relatório. Neste
diapasão, INTIME-SE o Município de Belém, para, no prazo de 20 (vinte) dias, requerer o que lhe
competir, indicando novos bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF. Int. Dil.
Belém/PA, 09 de julho de 2019. Adriano Gustavo Veiga Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução
Fiscal da Capital. JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 0 2 1 8 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 0 3 1 8 3 3
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s):  BRUNO CEZAR NAZARE DE FREITAS (ADVOGADO)   EXECUTADO:ADELAIDE
SANTOS AMORIM. PROCESSO 2010.1.003183-3 VISTOS 1. Indefiro, por ora, o pedido formulado pela
Municipalidade, considerando não haver nos autos informação acerca do cumprimento da citação em face
do executado. 2. Desta forma, CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento da decisão que determinou a
citação da parte executada, procedendo a juntada do respectivo AR aos autos. Em caso negativo, cumpra-
se a determinação, através de carta com aviso de recebimento. 3. Havendo a devolução do AR, retornem
os autos conclusos para ulteriores de direito. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019,
ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital
JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 7 0 4 0 4 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ELIZEU FERREIRA RAMOS.      VISTOS      Considerando o pedido da parte executada
para deferimento da justiça gratuita, bem como a alegação de impossibilidade de arcar com as custas
judiciais, juntando documentos para fins de comprovação, DEFIRO o pedido, concedendo a isenção, nos
termos do art. 98 e seguintes do CPC.      Int. e adotem-se as providências cabíveis.      Belém/PA, 12 de
julho de 2019 .      ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM      Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de
Execução Fiscal da Capital 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 8 7 7 2 9 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA (PROCURADOR(A))  
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EXECUTADO:BELEM NORTE CORRET DE SEG DE VIDA E PREVID P. PROCESSO 0003877-
29.2015.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro, por ora, o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo
exequente, com base no art. 185-A do CTN, considerando que no atual momento processual, esta medida
mostra-se descabida. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento, em sede de
recursos repetitivos, de que somente é lídima a indisponibilidade quando esgotadas as diligências para
localização de bens do devedor (REsp 1377507/SP, julgado em 26/11/2014, relator Ministro Og
Fernandes), situação esta não caracterizada no caso em apreço. 2. Demais disso, considerando que as
tentativas de localização bens em nome do executado restaram infrutíferas, conforme relatórios
BACENJUD e RENAJUD constantes dos autos, bem como a Municipalidade deixou de indicar novos bens
passíveis de penhora, limitando-se a requerer de forma genérica a indisponibilidade de bens e direitos,
SUSPENDO o presente processo por 01 (UM) ANO, com fundamento no art. 40, § 2° da Lei de Execução,
a saber: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da
Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou
encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Estando o feito, paralisado
mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta
que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome do executado,
inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o
prosseguimento do feito. INT. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 6 6 0 7 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:ESTEVES E SILVA S/C LTDA. PROCESSO 0004066-07.2015.8.14.0301 VISTOS 1.
Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE
BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da
inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as
instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou
seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim,
considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o
processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado
mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta
que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome do executado,
inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o
prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 7 7 3 6 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10308 - RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:F D A DOS SANTOS. PROCESSO 0004077-36.2015.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o
pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE
BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da
inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as
instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou
seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
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não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim,
considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o
processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado
mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta
que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome do executado,
inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o
prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 6 1 3 7 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:I DA S PEREIRA E CIA LTDA. PROCESSO 0004161-37.2015.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro
o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE
BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da
inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as
instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou
seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim,
considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o
processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado
mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta
que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome do executado,
inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o
prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 6 0 9 1 0 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:SOUZA E CARVALHO MOVELARIA E COMERCIO DE MOV. PROCESSO 0004609-
10.2015.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que
a TENTATIVA ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU
INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada
não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios
para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da
causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma
diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado
resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem
que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova
tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de
Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a
exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do
feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso
preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos
bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da
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Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu
ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado
diligências a fim de localizar bens em nome do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado,
ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E
CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 4 6 8 9 5 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:O C ARAGAO VINAGRE. PROCESSO 0006468-95.2014.8.14.0301
VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA
ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em
virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir
relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o
adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa,
razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência
mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo,
mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a
alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de
bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal
inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar
em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que
tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos
legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora,
suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o
feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo,
que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome
do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo
determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019.
ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital
JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 4 8 2 7 9 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 5634 - EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:PAR IDEAL COMERCIAL DE CALCADOS LTDA.-ME. PROCESSO 0006482-
79.2014.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que
a TENTATIVA ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU
INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada
não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios
para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da
causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma
diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado
resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem
que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova
tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de
Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a
exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do
feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso
preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos
bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da
Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu
ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado
diligências a fim de localizar bens em nome do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado,
ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E
CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
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P R O C E S S O :  0 0 0 6 4 8 8 8 6 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 5634 - EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:PEDRO OMAR DOS SANTOS NEPOMUCENO. PROCESSO 0006488-86.2014.8.14.0301
VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA
ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em
virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir
relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o
adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa,
razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência
mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo,
mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a
alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de
bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal
inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar
em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que
tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos
legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora,
suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o
feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo,
que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome
do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo
determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019.
ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital
JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 4 1 2 3 0 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:W R CONSULTORIA E FORMACAO EM EDUCACAO LIVRE.
PROCESSO 0008412-30.2017.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de arresto online formulado pela
exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU
INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada
não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios
para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da
causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma
diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado
resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem
que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova
tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de
Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a
exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do
feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso
preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos
bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da
Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu
ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado
diligências a fim de localizar bens em nome do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado,
ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E
CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 8 5 5 5 4 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:J. S. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA. PROCESSO 0008855-
54.2012.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que
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a TENTATIVA ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU
INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada
não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios
para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da
causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma
diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado
resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem
que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova
tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de
Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a
exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do
feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso
preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos
bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da
Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu
ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado
diligências a fim de localizar bens em nome do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado,
ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E
CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 1 1 3 6 4 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 5634 - EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:A. R. F. CASTRO - ME. PROCESSO 0009113-64.2012.8.14.0301 VISTOS CUMPRA-SE
IMEDIATAMENTE A DECISÃO PROFERIDA ÀS FLS. 22/22V, COM A CITAÇÃO DO EXECUTADO VIA
POSTAL, CONFORME JÁ DETERMINADO POR ESTE JUÍZO. Note-se que, despicienda nova remessa
dos autos à fazenda municipal para conhecimento do presente despacho, considerando que já
devidamente intimado da decisão que determinou o ato citatório. DIL. E CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.
Belém/PA, 10 de julho de 2019.   ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 1 9 9 3 5 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9750 - BRENDA QUEIROZ JATENE (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CONSELHO SUPERIOR DE ARTESANATO DO ESTAD. PROCESSO 0009199-
35.2012.814.0301 VISTOS 1. Através da petição de fl. retro, o exequente requer seja realizado bloqueio
de valores encontrados em nome da executada, mediante o sistema BACENJUD, além decretação de
indisponibilidades de bens do executado, com fundamento no art. 185-A do CTN. 2. Ocorre que, quer em
virtude de consulta realizada ao sítio eletrônico da Receita Federal; quer em razão das próprias
informações trazidas aos autos pela Municipalidade, constatou-se que a empresa se encontra com a
situação cadastral ` baixada/inapta/cancelada ¿. 3. Desta forma, INDEFIRO o pedido formulado,
considerando que a realização de tal diligência, certamente, mostrar-se-á infrutífera, considerando que a
empresa deixou de exercer suas atividades, conforme alhures mencionado. 4. Neste sentido, INTIME-SE o
exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer o que lhe competir, atentando-se ao disposto no art.
134, VII do CTN e a Súmula 435 do STJ que permitem o REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO contra
o(s) sócio(s) responsável (eis), independentemente da demonstração de ter (em) ele(s) exercido a
gerência da empresa à época da geração do débito, nas hipóteses em que a executada não exercer mais
suas atividades no endereço informado junto aos bancos de dados públicos. Após, com ou sem
manifestação, venham os autos conclusos para apreciação. Int., dil. e cumpra-se. Belém/PA, 09 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da
Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 5 7 4 1 1 2 0 0 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 2 1 0 1 5 9 9 7 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---AUTOR:P M B ADVOGADO:JOBER DE FREITAS REU:SANDRA
MARIA C DA SILVA.      VISTOS      Considerando o pedido da parte executada para deferimento da
justiça gratuita, bem como a alegação de impossibilidade de arcar com as custas judiciais, juntando
documentos para fins de comprovação, DEFIRO o pedido, concedendo a isenção, nos termos do art. 98 e
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seguintes do CPC.      Int. e adotem-se as providências cabíveis.      Belém/PA, 12 de julho de 2019 .
     ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM      Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da
Capital 
P R O C E S S O :  0 0 2 5 0 8 5 4 0 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representan te(s ) :    JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:CARNEIRO E PAES LTDA - ME. PROCESSO 0025085-40.2013.8.14.0301 VISTOS 1.
Indefiro o pedido de arresto online formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA
ANTERIOR ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da
inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as
instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou
seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim,
INTIME-SE a exequente, para, no prazo de 20 (vinte) dias, indicar novos bens passíveis de penhora ou
requerer o que lhe competir, sob pena de aplicação do art. 40 da LEF. Após, com ou sem manifestação,
venham os autos conclusos para apreciação. Int., dil. e cumpra-se. Belém/PA, 09 de julho de 2019.
ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital
JS 
P R O C E S S O :  0 0 2 7 8 4 8 7 7 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:MARIA ENILA RIBEIRO DA SILVA.      VISTOS      Considerando o pedido da parte
executada para deferimento da justiça gratuita, bem como a alegação de impossibilidade de arcar com as
custas judiciais, juntando documentos para fins de comprovação, DEFIRO o pedido, concedendo a
isenção, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.      Int. e adotem-se as providências cabíveis.
     Belém/PA, 12 de julho de 2019 .      ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM      Juiz de Direito Titular
da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital 
P R O C E S S O :  0 0 2 9 9 8 7 3 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:C B
LUCAS DE SOUSA REPRESENTACAO. PROCESSO 0029987-36.2013.8.14.0301 VISTOS 1. Inobstante
a possibilidade de realização de arresto dos bens da executada, incabível, por ora, a constrição de
numerário através do sistema BACENJUD, tendo em vista que o AR retornou com a informação `ausente
3x¿, havendo, portanto, necessidade de realização de nova tentativa de citação. 2. Neste sentido, INTIME-
SE o Município, para, no prazo de 20 (vinte) dias, fornecer o endereço do sócio administrador/empresário
individual, a fim de ser realizada tentativa de citação da executada na pessoa deste. No mesmo prazo
apresente o autor, querendo, outros elementos que viabilizem a citação da parte ré, solicitando o que
entender de direito. Dil e cumpra-se. Belém/PA, 09 de julho de 2019.   ADRIANO GUSTAVO VEIGA
SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 3 0 0 3 9 3 2 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:EF DE CASTRO DESIGN COMERCIO E REPRESENT. PROCESSO
0030039-32.2013.8.14.0301 VISTOS 1. Inobstante a possibilidade de realização de arresto dos bens da
executada, incabível, por ora, a constrição de numerário através do sistema BACENJUD, tendo em vista
que o AR retornou com a informação `ausente 3x¿, havendo, portanto, necessidade de realização de nova
tentativa de citação. 2. Neste sentido, INTIME-SE o Município, para, no prazo de 20 (vinte) dias, fornecer o
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endereço do sócio administrador/empresário individual, a fim de ser realizada tentativa de citação da
executada na pessoa deste. No mesmo prazo apresente o autor, querendo, outros elementos que
viabilizem a citação da parte ré, solicitando o que entender de direito. Dil e cumpra-se. Belém/PA, 09 de
julho de 2019.   ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução
Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 3 1 3 2 7 8 3 2 0 1 1 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM Representante(s):  OAB 9782 -
JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:ROSANGELA MARTINS DA SILVA
Representante(s):  OAB 11225 - BENEDITA PEREIRA COSTA (ADVOGADO)  . PROCESSO 0031327-
83.2011.8.14.0301 Vistos, etc. Considerando que em petição de fls. retro, a Municipalidade requereu a
adoção de medidas constritivas através de sistemas informatizados, este Juízo realizou consulta informal
ao sistema SEFA/SEFIN, disponibilizado ao TJPA, onde verificou constar informações quanto ao
parcelamento do débito fiscal em âmbito administrativo. Junte-se o relatório. Desse modo, INTIME-SE o
exequente para que, dentro de 10 (dez) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito,
requerendo o que entender de direito. Int. Dil. Belém/PA, 09 de julho de 2019. Adriano Gustavo Veiga
Seduvim Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital. JS 
P R O C E S S O :  0 0 3 5 6 2 8 3 9 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:C. C.LOBATO SERVICOS E COMERCIO LTDA. PROCESSO 0035628-39.2012.8.14.0301
VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA
ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em
virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir
relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o
adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa,
razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência
mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo,
mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a
alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de
bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal
inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar
em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que
tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos
legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora,
suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o
feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo,
que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome
do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo
determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019.
ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital
JS 
P R O C E S S O :  0 0 3 5 6 3 5 3 1 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s) :    OAB 13897 -  MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA
(PROCURADOR(A))     EXECUTADO:CARLOS F DA COSTA ME. PROCESSO 0035635-
31.2012.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que
a TENTATIVA ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU
INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada
não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios
para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da
causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma
diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter apresentado
resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem
que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova
tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de
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Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos, devendo a
exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular processamento do
feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, acaso
preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não indicou novos
bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da
Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu
ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado
diligências a fim de localizar bens em nome do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado,
ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E
CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 3 5 6 3 9 6 8 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CARPINTARIA FRANCA LTDA. PROCESSO 0035639-68.2012.8.14.0301 VISTOS 1.
Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE
BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da
inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as
instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou
seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim,
considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o
processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado
mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta
que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome do executado,
inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o
prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 3 6 2 4 2 1 7 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 8 0 0 6 8 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXECUTADO:MANUEL LIMA EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO
MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA
(ADVOGADO)  .      VISTOS      Considerando o pedido da parte executada para deferimento da justiça
gratuita, bem como a alegação de impossibilidade de arcar com as custas judiciais, juntando documentos
para fins de comprovação, DEFIRO o pedido, concedendo a isenção, nos termos do art. 98 e seguintes do
CPC.      Int. e adotem-se as providências cabíveis.      Belém/PA, 12 de julho de 2019 .      ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM      Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital 
P R O C E S S O :  0 0 3 6 9 1 8 5 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s):  EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:MULTCOM
COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. PROCESSO 0036918-55.2013.8.14.0301 VISTOS 1.
Inobstante a possibilidade de realização de arresto dos bens da executada, incabível, por ora, a constrição
de numerário através do sistema BACENJUD, tendo em vista que o AR retornou com a informação
`ausente 3x¿, havendo, portanto, necessidade de realização de nova tentativa de citação. 2. Neste
sentido, INTIME-SE o Município, para, no prazo de 20 (vinte) dias, fornecer o endereço do sócio
administrador/empresário individual, a fim de ser realizada tentativa de citação da executada na pessoa
deste. No mesmo prazo apresente o autor, querendo, outros elementos que viabilizem a citação da parte
ré, solicitando o que entender de direito. Dil e cumpra-se. Belém/PA, 09 de julho de 2019.   ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
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P R O C E S S O :  0 0 3 8 3 1 6 3 7 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s):  EDILENE BRITO RODRIGUES (PROCURADOR(A))   EXECUTADO:GENESIS
INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA. PROCESSO 0038316-37.2013.8.14.0301 VISTOS 1. Inobstante
a possibilidade de realização de arresto dos bens da executada, incabível, por ora, a constrição de
numerário através do sistema BACENJUD, tendo em vista que o AR retornou com a informação `ausente
3x¿, havendo, portanto, necessidade de realização de nova tentativa de citação. 2. Neste sentido, INTIME-
SE o Município, para, no prazo de 20 (vinte) dias, fornecer o endereço do sócio administrador/empresário
individual, a fim de ser realizada tentativa de citação da executada na pessoa deste. No mesmo prazo
apresente o autor, querendo, outros elementos que viabilizem a citação da parte ré, solicitando o que
entender de direito. Dil e cumpra-se. Belém/PA, 09 de julho de 2019.   ADRIANO GUSTAVO VEIGA
SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 0 3 1 1 6 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10372 - KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS
(PROCURADOR(A))   EXECUTADO:VIEIRA E LIMA SERVICOS DE PODAGEM LTDA ME. PROCESSO
0039031-16.2012.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o pedido de penhora formulado pela exequente,
considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD
RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da
executada não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores
serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento)
do valor da causa, razão pela qual, não realizada a transferência do numerário. Note-se que, a repetição
da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao menos neste momento, não apenas por já ter
apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por não haver nos autos quaisquer elementos que
demonstrem que tenha havido a alteração da situação econômico-financeira da parte executada, que
viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar, por fim, que o enorme acervo processual desta
Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos processuais que já se mostraram inócuos,
devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios executórios que permitam o regular
processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim, considerando que a Municipalidade não
indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos
do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado mais de um ano, determino, desde logo, o seu
ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta que a Fazenda Municipal continue efetuado
diligências a fim de localizar bens em nome do executado, inobstante o feito encontre-se paralisado,
ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E
CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 4 0 5 6 1 2 1 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM
Representante(s):  KARITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:TECSOI TECNOLOGIA EM SOFTWARE E INFORMATICA. PROCESSO 0040561-
21.2013.8.14.0301 VISTOS 1. Inobstante a possibilidade de realização de arresto dos bens da executada,
incabível, por ora, a constrição de numerário através do sistema BACENJUD, tendo em vista que o AR
retornou com a informação `ausente 3x¿, havendo, portanto, necessidade de realização de nova tentativa
de citação. 2. Neste sentido, INTIME-SE o Município, para, no prazo de 20 (vinte) dias, fornecer o
endereço do sócio administrador/empresário individual, a fim de ser realizada tentativa de citação da
executada na pessoa deste. No mesmo prazo apresente o autor, querendo, outros elementos que
viabilizem a citação da parte ré, solicitando o que entender de direito. Dil e cumpra-se. Belém/PA, 09 de
julho de 2019.   ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução
Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 4 1 5 0 0 3 5 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11599 - MARCIA DOS SANTOS ANTUNES (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:A V DA COSTA COSTA. PROCESSO 0041500-35.2012.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro o
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pedido de penhora formulado pela exequente, considerando que a TENTATIVA ANTERIOR DE
BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD RESTOU INFRUTÍFERA, quer em virtude da
inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as
instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, ou
seja, sequer corresponderem a 15% (quinze por cento) do valor da causa, razão pela qual, não realizada a
transferência do numerário. Note-se que, a repetição da mesma diligência mostra-se desarrazoada, ao
menos neste momento, não apenas por já ter apresentado resultado negativo, mas, principalmente, por
não haver nos autos quaisquer elementos que demonstrem que tenha havido a alteração da situação
econômico-financeira da parte executada, que viabilizasse nova tentativa de bloqueio. Há de se destacar,
por fim, que o enorme acervo processual desta Vara de Execução Fiscal inviabiliza a repetição de atos
processuais que já se mostraram inócuos, devendo a exequente diligenciar em buscas de outros meios
executórios que permitam o regular processamento do feito, inclusive, no que tange à eventual pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, acaso preenchidos os requisitos legais. 2. Sendo assim,
considerando que a Municipalidade não indicou novos bens passiveis de penhora, suspenda-se o
processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Estando o feito, paralisado
mais de um ano, determino, desde logo, o seu ARQUIVAMENTO. Pontua-se, desde logo, que nada obsta
que a Fazenda Municipal continue efetuado diligências a fim de localizar bens em nome do executado,
inobstante o feito encontre-se paralisado, ocasião em que, uma vez localizados, este Juízo determinará o
prosseguimento do feito. INT. 4. DIL. E CUMPRA-SE. Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 4 2 4 8 9 4 1 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICÍPIO DE BELÉM FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10308 - RAFAEL MOTA DE QUEIROZ (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:CONSELHO SUPERIOR DE ARTESANATO DO ESTAD. PROCESSO 0042489-
41.2012.8.14.0301 VISTOS 1. Através da petição de fl. retro, o exequente requer seja realizado bloqueio
de valores encontrados em nome da executada, mediante o sistema BACENJUD, além decretação de
indisponibilidades de bens do executado, com fundamento no art. 185-A do CTN. 2. Ocorre que, quer em
virtude de consulta realizada ao sítio eletrônico da Receita Federal; quer em razão das próprias
informações trazidas aos autos pela Municipalidade, constatou-se que a empresa se encontra com a
situação cadastral ` baixada/inapta/cancelada ¿. 3. Desta forma, INDEFIRO o pedido formulado,
considerando que a realização de tal diligência, certamente, mostrar-se-á infrutífera, considerando que a
empresa deixou de exercer suas atividades, conforme alhures mencionado. 4. Neste sentido, INTIME-SE o
exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer o que lhe competir, atentando-se ao disposto no art.
134, VII do CTN e a Súmula 435 do STJ que permitem o REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO contra
o(s) sócio(s) responsável (eis), independentemente da demonstração de ter (em) ele(s) exercido a
gerência da empresa à época da geração do débito, nas hipóteses em que a executada não exercer mais
suas atividades no endereço informado junto aos bancos de dados públicos. Após, com ou sem
manifestação, venham os autos conclusos para apreciação. Int., dil. e cumpra-se. Belém/PA, 09 de julho
de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da
Capital JS 
P R O C E S S O :  0 0 4 8 9 2 7 1 5 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  OAB 9815 - VERA LUCIA FREITAS DE ARAUJO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:JOSE SANDRES.      VISTOS      Considerando o pedido da parte executada para
deferimento da justiça gratuita, bem como a alegação de impossibilidade de arcar com as custas judiciais,
juntando documentos para fins de comprovação, DEFIRO o pedido, concedendo a isenção, nos termos do
art. 98 e seguintes do CPC.      Int. e adotem-se as providências cabíveis.      Belém/PA, 12 de julho de
2019 .      ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM      Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal
da Capital 
P R O C E S S O :  0 0 6 0 2 7 9 1 5 2 0 0 9 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 1 3 6 3 4 4 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXECUTADO:JOSE AMERICO DOURADO EXEQUENTE:MUNICIPIO
DE BELEM - FAZENDA PUBLICA Representante(s):  GISELE MARIA DE A NEVES (ADVOGADO)  .
     VISTOS      Considerando o pedido da parte executada para deferimento da justiça gratuita, bem como
a alegação de impossibilidade de arcar com as custas judiciais, juntando documentos para fins de
comprovação, DEFIRO o pedido, concedendo a isenção, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.      Int.
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e adotem-se as providências cabíveis.      Belém/PA, 12 de julho de 2019 .      ADRIANO GUSTAVO
VEIGA SEDUVIM      Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital 
P R O C E S S O :  0 0 7 2 0 5 7 9 7 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representan te(s ) :    JOBER NUNES DE FREITAS (PROCURADOR(A) )    
EXECUTADO:FRANCISCA TRINDADE AMADOR.      VISTOS      Considerando o pedido da parte
executada para deferimento da justiça gratuita, bem como a alegação de impossibilidade de arcar com as
custas judiciais, juntando documentos para fins de comprovação, DEFIRO o pedido, concedendo a
isenção, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.      Int. e adotem-se as providências cabíveis.
     Belém/PA, 12 de julho de 2019 .      ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM      Juiz de Direito Titular
da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital 
P R O C E S S O :  0 1 4 1 1 8 4 8 8 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA
MUNICIPAL Representante(s):  CAMILA MIRANDA DE FIGUEREDO (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:COPP-CONSULT EM GESTAO ORGANIZ E PLANEJ PART. PROCESSO 0141184-
88.2016.8.14.0301 VISTOS 1. Indefiro, por ora, o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo
exequente, com base no art. 185-A do CTN, considerando que no atual momento processual, esta medida
mostra-se descabida. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento, em sede de
recursos repetitivos, de que somente é lídima a indisponibilidade quando esgotadas as diligências para
localização de bens do devedor (REsp 1377507/SP, julgado em 26/11/2014, relator Ministro Og
Fernandes), situação esta, não caracterizada no caso em apreço. 2. Assim, prossiga o feito SUSPENSO
nos termos do art. 40, § 2 da Lei de Execução Fiscal, conforme determinado na decisão de fls. 17. INT.
Belém/PA, 09 de julho de 2019. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
de Execução Fiscal da Capital JS
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Número do processo: 0837791-12.2019.8.14.0301 Participação: DEPRECANTE Nome: 3ª VARA CIVEL
DA COMARCA DE SANTANA Participação: DEPRECADO Nome: JUIZO DA VARA DE CARTAS
PRECATORIAS DE BELEMPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁVARA
DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA CAPITALPROCESSO:0837791-12.2019.8.14.0301R.H.1)
Considerando tratar-se de Execução Fiscal, proceda-se a redistribuição à Vara competente. BELÉM, 16 de
julho de 2019 Dr. GABRIEL COSTA RIBEIROJuiz de Direito respondendo pela Varade Cartas Precatórias
Cíveis da Capital  

 
 
 
Número do processo: 0837702-86.2019.8.14.0301 Participação: IMPETRANTE Nome: PRIME SEAFOOD
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO PEREIRA DE CARVALHOOAB: 19303/PA Participação:
ADVOGADO Nome: FELIPE FADUL LIMAOAB: 017682/PA Participação: IMPETRADO Nome: DIRETOR
DE FISCALIZAÇÃO DA SEFA/PA Participação: IMPETRADO Nome: ESTADO DO PARA Participação:
IMPETRADO Nome: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE
MERCADORIAS EM TRÂNSITO Vistos e etc. CUMPRA-SE COMO MEDIDA DE URGÊNCIA! PRIME
SEAFOOD LTDAimpetrou o presenteMANDADO DE SEGURANÇACOM PEDIDO EXPRESSO DE
LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS,contra ato praticado peloCOORDENADOR DA COORDENAÇÃO
EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO e DIRETOR DA DIRETORIA DE
FISCALIZAÇÃO,com fundamento na Lei nº 12.016/2009. Oimpetrante, que atua no mercado de
comercialização e exportação de pescados e frutos do mar.Alega contratar serviços de empresas que
realizam o beneficiamento de seus produtos (processo de industrialização). Empresas essas sediadas em
vários Estados da Federação.Narra que foi surpreendido com a apreensão de sua mercadoria, em
14/07/2019, tendo contra si lavrado, o Termo de Apreensão e Depósito nº 322019390001304, onde
consta:?O contribuinte emitiu documento fiscal relativo à operação tributada, como não tributada. O
contribuinte emitiu DANFE´S 78 informando como natureza da operação remessa para industrialização por
encomenda de pescado resfriado para retorno em 180 dias, declarando nas informações
complementaresdo citado DANFE a suspensão do ICMS baseado no artigo 526 do Decreto 4.676/2001 ?
RICMS. Entretanto, conforme artigo 529 do RICMS, esse tipo de suspensão não se aplica as saídas
interestaduais de produtos primários de origem animal. ?Insurge-se o impetrante alegando: 1º que a
legislação tributária não permite a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de
tributos; 2º Não incide ICMS na operação de envio para industrialização por encomenda, uma vez que não
houve transferência de propriedade da mercadoria, mas tão somente a sua destinação para
beneficiamento.Requer a concessão de medida liminarinaudita altera pars,para que selibere a mercadoria
apreendida em questão, suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no TAD
322019390001304, assim como qualquer meio indireto de cobrança, como inscrição em dívida ativa,
protesto e etc. E finalmente, abstenção de novas apreensões com a mesma motivação.Ao final, requer
seja concedida a segurança definitiva, declarando nulo de pleno direito o ato impugnado, por ser medida
de inconcussa e cristalina Justiça.Vieram-me os autos conclusos para apreciação da medida liminar
requerida na inicial.É o sucinto relatório.DECIDO.A Lei Federal nº 12.016/2009 disciplinou o mandado de
segurança individual e coletivo, garantia fundamental da República Federativa do Brasil, em atenção ao
art. 5º, LXIX, da CRFB.Dispõe o art. 1º da supracitada Lei, in verbis:Conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.No juízo prévio de admissibilidade, não se vislumbra as hipóteses de indeferimento liminar da
inicial, previstas nos arts. 5º, 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009.Assim, sendo admissível omandamus,passo
a análise da liminar requerida na exordial.Trata-se de Mandado de Segurança interposto contra ato
praticado pelosCOORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS
EM TRÂNSITO e DIRETOR DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃOquelavraramtermo de apreensãode
mercadoria sob a alegação de que o ICMS supostamente devido não teria sido recolhido. Oimpetrante
requer a concessão de liminarinaudita altera pars,a fim de determinar que o Impetradoproceda a imediata
liberação das mercadorias, com fulcro na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal e suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em questão.No caso em análise, vislumbra-se a presença dos requisitos

SECRETARIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
956



dofumus boni jurise dopericulum in mora, consistente na relevância dos motivos em que se assenta o
pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante ou dano de
difícil reparação (de ordem patrimonial),haja vistaque a impetrante se encontra com mercadoria
apreendidaALTAMENTE PERECÍVEL, como forma de coação para pagamento de supostos débitos de
ICMS, sem a possibilidade de um devido processo legal.Da análise perfunctória da documentação trazida
à colação, restou claramente provado comoilegal o ato perpetrado pela autoridade coatora,
consubstanciado na imposição de sanções, no caso, a exigência de antecipação do pagamento do ICMS a
quando da entrada de suas mercadorias no território paraense e a a apreensão de suas mercadorias como
meio coercitivo para pagamento de tributos, ato que se subsume à hipótese versada pela Súmula 323 do
STF, que dispõe:É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de
tributos?.Há jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:EMENTA:TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE
MERCADORIAS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
COBRANÇA ANTECIPADA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS. É vedada a apreensão de
mercadorias como meio coercitivo para o recolhimento de tributo (Súmula 323/STF).A substituição
tributária não se confunde com a cobrança antecipada de diferença da alíquota do ICMS. Esta só é cabível
nos casos de bens destinados a ativo fixo ou consumo (destino final).Apelação improvida por
unanimidade.(TJ-MA - AC: 149491999 MA , Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de
Julgamento: 10/04/2000, SAO LUIS)EMENTA:Apelação cível em mandado de segurança e reexame.
Tributário. Certidão negativa de débito fiscal ajuizado, garantido por penhora. Inteligência dos arts. 205 e
206 do CTN. Desprovimento do recurso voluntário e da remessa. É assegurado o direito à certidão
negativa ao contribuinte com débito fiscal ajuizado, garantido por penhora.(TJ-SC - MS: 529757 SC
1988.052975-7, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 06/09/1994, Segunda Câmara de
Direito Civil, Data de Publicação: Apelação cível em mandado de segurança n. 3.519, de São
José.)Contudo, a apreensão de mercadorias com o fito de forçar o pagamento de tributo é ilegal, sendo
considerada como sanção política (RE 633239 AgR). Resta evidenciado o requisito dofumus boni
juris.Como cediço, em caso de inadimplemento de crédito tributário, o Fisco Estadual poderá realizar sua
função fiscalizadora e tributária, utilizando os instrumentos previstos na legislação processual, com o
devido respeito ao contraditório e ampla defesa, mas não se justifica apreender mercadorias como forma
coercitiva ao pagamento de tributo, posto não se tratar de descaminho ou contrabando.Também resta
patente opericulum in mora, uma vez que as mercadorias apreendidas são indispensáveis para que as
atividades empresariais do contribuinte sejam desenvolvidas como êxito almejado, visto que estão ligadas
diretamente a sua atividade operacional.Vale ressaltar que quanto ao mérito e em uma cognição não
exauriente os documentos juntados apontam tão somente a saída da mercadoria para a realização de um
serviço (industrialização), não configurando troca de titularidade.Portanto, presente os requisitos dofumus
boni jurise dopericulum in mora,consistente na relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e
na possibilidade da ocorrência de dano de difícil reparação à impetrante, restando evidenciado,prima
facie,a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão à medida de urgência
requerida na exordial.O art. 7º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 prevê:Art. 7º. Ao despachar a inicial, o
juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento
relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à
pessoa jurídica.Vislumbra-se, ainda, a segura reversibilidade da medida liminar, que pode ser revogada ou
cassada a qualquer tempo (LMS, art. 7º, § 3º), não se afigurando a necessidade de exigência de caução,
com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.Na hipótese vertente, o débito tributário
eventualmente existente poderá ser cobrado pela Fazenda Estadual em sua integralidade, com os
acréscimos legais, sem prejuízo ao Fisco Estadual.ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação
posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela
parte(fumus boni júris),comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação(periculum in mora),consistente nos danos sofridos pela impetrante com
a apreensão da mercadoria,DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA,inaudita altera pars,com
fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar:1- Que os impetrados
procedam à IMEDIATA LIBERAÇÃO da mercadoria do impetrante, discriminadas no Termo de Apreensão
e Depósito nº 322019390001304 e consignadas nas Nota Fiscal 78;2- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO cobrado no TAD 322019390001304, nos moldes do art. 151, V, CTN;3- Que
os impetrados SE ABSTENHAM de promover futuras apreensões da impetrante derivativas deste mesmo
fundamento, qual seja, coação a pagamento de tributo.Intime-se a autoridade coatora para cumprimento
da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se
ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos
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termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.Em caso de descumprimento desta decisão
arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais)
sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento
da liminar concedida (art. 537 do CPC).Após o decurso do prazo para informações, abram-se vista ao
Ministério Público, para parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei
Mandamental.Cadastre-se o Estado do Pará no polo passivo para f ins de int imação e
notificação.CUMPRA-SE COMO MEDIDA DE URGÊNCIA!Belém, 15 de julho de 2019.ADRIANO
GUSTAVO VEIGA SEDUVIMJuiz de Direito titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, respondendo
pela 3º Vara de Execução Fiscal de Belém  

 
 
 
Número do processo: 0837893-34.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: SOUZA CRUZ S/A
Participação: ADVOGADO Nome: SEBASTIAO DE PAULA ALMEIDAOAB: 16776/RJ Participação:
ADVOGADO Nome: FABIO DE OLIVEIRA MANGELLIOAB: 4107 Participação: RÉU Nome: ESTADO DO
PARAPoder JudiciárioTribunal de Justiça do Estado do Pará3ª Vara de Execução FiscalProcesso Judicial
Eletrônico PROCESSO: 0837893-34.2019.8.14.0301 Nos termos do artigo 22, § 1º e § 2º, e do artigo 55, §
único, ambos da Portaria Conjunta GP/VP nº 001/2018-TJPA, c/c o disposto no artigo 290 do Código de
Processo Civil, intime-se a parteAUTORAa comprovar nos autos,noPRAZO de 15 (QUINZE)
DIAS,orecolhimento dasCUSTAS INICIAISvinculadas ao presente processo, cujo Boleto Bancário para
pagamento e Relatório de Conta do Processo deverão ser gerados diretamente no Sistema de
Arrecadação Judicial, disponibilizado nositedo TJPA, e nos termos daTABELA vigente,conforme Lei
Estadual nº 8.328/2015. Belém, 16 de julho de 2019 JOSÉ MARIA DE FREITAS TORRESDiretor de
Secretaria  

 
 
 
Número do processo: 0837280-14.2019.8.14.0301 Participação: IMPETRANTE Nome: W V FERREIRA
DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: AICAR SAUMA NETOOAB: 26358/PA Participação:
IMPETRADO Nome: COORDENADOR CHEFE DA UNIDADE DA CECOMT - COORDENAÇÃO
EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIA EM TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ Participação:
IMPETRADO Nome: ESTADO DO PARA Vistos e etc. CUMPRA-SE COMO MEDIDA DE URGÊNCIA! W
V FERREIRA DA SILVA - MEimpetrou o presenteMANDADO DE SEGURANÇAcom pedido de
liminar,contra ato praticado peloCHEFE DA CECOMT/SEFA ? COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE
CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO,com fundamento na Lei nº 12.016/2009. Oimpetrante,
que atua no comércio de alimentos, bebidas e mercadorias em geral, foi surpreendido com a apreensão de
sua mercadoria, em 26/06/2019, Tendo contra si lavrado, oTermo de Apreensão e Depósito nº
352019390005610, onde consta:?No exercício das funções de autoridade fiscal de Secretaria de Estado
da Fazenda, efetuo a apreensão de elementos abaixo especificados, de conformidade com a legislação
vigente, ficando o contribuinte notificado a recolher o valor abaixo, ou a impugnar no prazo de 30 dias
contados da ciência deste. ?E ainda, no tópico da ocorrência/motivo da apreensão, constou que o
transportador internou, em território paraense, mercadoria oriunda de uma unidade da Federação e
destinada a outra.Insurge-se o impetrante, alegando que a legislação tributária não permite a apreensão
de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos.Requer a concessão de medida
liminarinaudita altera pars,para que selibere a mercadoria apreendida em questão.Ao final, requer seja
concedida a segurança definitiva, declarando nulo de pleno direito o ato impugnado, por ser medida de
inconcussa e cristalina Justiça.Vieram-me os autos conclusos para apreciação da medida liminar requerida
na inicial.É o sucinto relatório.DECIDO.A Lei Federal nº 12.016/2009 disciplinou o mandado de segurança
individual e coletivo, garantia fundamental da República Federativa do Brasil, em atenção ao art. 5º, LXIX,
da CRFB.Dispõe o art. 1º da supracitada Lei, in verbis:Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.No juízo
prévio de admissibilidade, não se vislumbra as hipóteses de indeferimento liminar da inicial, previstas nos
arts. 5º, 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009.Assim, sendo admissível omandamus,passo a análise da liminar
requerida na exordial.Trata-se de Mandado de Segurança interposto contra ato praticado peloCHEFE DA
CECOMT/SEFA ? COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM
TRÂNSITOquelavroutermo de apreensãode mercadoria sob a alegação de quea mesma seria internada
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neste Estado, ou seja, quando os documentos correspondentes não indicarem destinatário certo.
Oimpetrante requer a concessão de liminarinaudita altera pars,a fim de determinar que o
Impetradoproceda a imediata liberação das mercadorias, com fulcro na Súmula 323 do Supremo Tribunal
Federal.No caso em análise, vislumbra-se a presença dos requisitos dofumus boni jurise dopericulum in
mora, consistente na relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da
ocorrência de lesão irreversível ao direito doimpetrante ou dano de difícil reparação (de ordem
patrimonial),haja vistaque a impetrante se encontra com mercadoria apreendida, como forma de coação
para pagamento de supostos débitos de ICMS, sem a possibilidade de um devido processo legal.Da
análise perfunctória da documentação trazida à colação, restou claramente provado comoilegal o ato
perpetrado pela autoridade coatora, consubstanciado na imposição de sanções, no caso, a exigência de
antecipação do pagamento do ICMS a quando da entrada de suas mercadorias no território paraense e a
a apreensão de suas mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, ato que se subsume
à hipótese versada pela Súmula 323 do STF, que dispõe:É inadmissível a apreensão de mercadorias
como meio coercitivo para pagamento de tributos?.Há jurisprudência nesse sentido, senão
vejamos:EMENTA:TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COBRANÇA ANTECIPADA DE DIFERENÇA
DE ALÍQUOTA DE ICMS. É vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o
recolhimento de tributo (Súmula 323/STF).A substituição tributária não se confunde com a cobrança
antecipada de diferença da alíquota do ICMS. Esta só é cabível nos casos de bens destinados a ativo fixo
ou consumo (destino final).Apelação improvida por unanimidade.(TJ-MA - AC: 149491999 MA , Relator:
ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2000, SAO LUIS)EMENTA:Apelação cível
em mandado de segurança e reexame. Tributário. Certidão negativa de débito fiscal ajuizado, garantido
por penhora. Inteligência dos arts. 205 e 206 do CTN. Desprovimento do recurso voluntário e da remessa.
É assegurado o direito à certidão negativa ao contribuinte com débito fiscal ajuizado, garantido por
penhora.(TJ-SC - MS: 529757 SC 1988.052975-7, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento:
06/09/1994, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação cível em mandado de
segurança n. 3.519, de São José.)Contudo, a apreensão de mercadorias com o fito de forçar o pagamento
de tributo é ilegal, sendo considerada como sanção política (RE 633239 AgR). Resta evidenciado o
requisito dofumus boni juris.Como cediço, em caso de inadimplemento de crédito tributário, o Fisco
Estadual poderá realizar sua função fiscalizadora e tributária, utilizando os instrumentos previstos na
legislação processual, com o devido respeito ao contraditório e ampla defesa, mas não se justifica
apreender mercadorias como forma coercitiva ao pagamento de tributo, posto não se tratar de descaminho
ou contrabando.Também resta patente opericulum in mora, uma vez que as mercadorias apreendidas são
indispensáveis para que as atividades empresariais do contribuinte sejam desenvolvidas como êxito
almejado, visto que estão ligadas diretamente a sua atividade operacional.Portanto, presente os requisitos
dofumus boni jurise dopericulum in mora,consistente na relevância dos motivos em que se assenta o
pedido inicial e na possibilidade da ocorrência de dano de difícil reparação à impetrante, restando
evidenciado,prima facie,a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão à
medida de urgência requerida na exordial.O art. 7º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 prevê:Art. 7º. Ao
despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja
finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.Vislumbra-se, ainda, a segura reversibilidade da medida
liminar, que pode ser revogada ou cassada a qualquer tempo (LMS, art. 7º, § 3º), não se afigurando a
necessidade de exigência de caução, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica, pois
não se discute no presentemandamusa inexigibilidade da cobrança do imposto e sim a ilegalidade da
apreensão das mercadorias pelo impetrado, como meio coercitivo para pagamento do tributo.Na hipótese
vertente, o débito tributário eventualmente existente poderá ser cobrado pela Fazenda Estadual em sua
integralidade, com os acréscimos legais, sem prejuízo ao Fisco Estadual.ANTE O EXPOSTO, sem
prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito
invocado pela parte(fumus boni júris),comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação(periculum in mora),consistente nos danos sofridos pela
impetrante com a apreensão da mercadoria,DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA,inaudita altera
pars,com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar que o
impetradoproceda À IMEDIATA LIBERAÇÃO da mercadoria do impetrante, discriminadas no Termo de
Apreensão e Depósito nº 352019390005610.Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente
decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência do
feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos
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dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.Em caso de descumprimento desta decisão arbitro
multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à
responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar
concedida (art. 537 do CPC).Após o decurso do prazo para informações, abram-se vista ao Ministério
Público, para parecer no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei Mandamental.Cadastre-se o
Estado do Pará no polo passivo para fins de intimação e notificação.CUMPRA-SE COMO MEDIDA DE
URGÊNCIA!P.R.I.C.Belém, 15 de julho de 2019.ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIMJuiz de Direito
titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, respondendo pela 3º Vara de Execução Fiscal de Belém  
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Número do processo: 0804177-84.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: MUNICIPIO DE
CURRALINHO Participação: ADVOGADO Nome: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE
CASTROOAB: 14045/PA Participação: RÉU Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Participação: ADVOGADO Nome: RAFAELA MENDES CERQUEIRAOAB: 22567-B/PAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE
BELÉM DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO (Id.
1808114), objetivando a modificação da decisão de incompetência proferida por este juízo (Id. 1341264),
aduzindo contradição do ato embargado, porquanto?o Embargante/Autor é fazenda pública municipal.
Portanto,  há s im o enquadramento na competência do eminente Juízo da Fazenda
Pública?.Sustentaomissãono processamento da ação, face à ausência de citação do ente municipal,
asseverando que,?quando se tratar de integração de litisconsórcionecessário-unitário, isto é, de formação
obrigatória determinada pela relação jurídica, onde todos os litisconsortes devem receber o mesmo
tratamento no plano de direito material, vale dizer, cuja sentença deverá ser uniforme para todos os
litisconsortes necessários-unitários, essa sentença énula?.O Embargado apresentou manifestação (Id.
3074511).Brevemente relatados, decido.Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a
suprir omissão, obscuridade ou contradição existentes em atos decisórios, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, bem como a corrigir eventuais erros materiais.In casu, não vislumbro premissa
apta a ensejar a modificação dodecisum.Acerca da apontada contradição, assimilo que esta deve ser
interna, constante dos silogismos utilizados na própria decisão, não se prestando, pois, à colimação por
meio de outros julgados ou por conflito com normas diversas das eleitas pelo julgador no exercício de seu
livre convencimento motivado.Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC.
DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE (ART. 515,
§§ 1º E 2º, DO CPC). OMISSÃO.NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.CONTRADIÇÃO.
CONCEITO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE CONTRA O ENTENDIMENTO
CONSUBSTANCIADO NA DECISÃO.INSURGÊNCIA QUE SE MOSTRA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA
D O S  E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  C O N C E I T O  D E  P R E Q U E S T I O N A M E N T O .
PRECEDENTES.ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS NECESSÁRIOS E
SUFICIENTES PARA CHEGAR À CONCLUSÃO TOMADA.DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR
NORMAS IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DO FEITO, AINDA QUE SUSCITADAS PELAS
PARTES.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. A contradição para fins de embargos de
declaração é a contradição interna, isto é, a existência de afirmações conflitantes no interior do mesmo
julgado, seja entre diferentes partes da fundamentação, do dispositivo ou entre o exposto na
fundamentação e no dispositivo.2. O conflito existente entre a decisão recorrida e outras decisões
judiciais,a interpretação que a parte busca dar ao texto legalou mesmo em face das provas dos autos não
configura contradição para os fins do art. 535 do CPC.(TJ-PR - ED: 1277855901 PR 1277855-9/01
(Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 28/10/2015, 17ª Câmara
Cível, Data de Publicação: DJ: 1691 17/11/2015 ? sem destaque no original) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONCEITO."A contradição que justifica opor embargos de declaração é
aquela havida no interior da própria decisão, ou seja, a desconformidade interna da decisão
jurisdicional;nunca a eventual dissonância entre as provas existentes nos autos, a legislação que se
entende aplicável ou a jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores e o que se decidiu. Muito
menos, ainda, não há como admitir a existência desse vício quando a contradição apontada diz respeito à
fundamentação esposada na decisão embargada e à argumentação expendida pela parte"
(Desembargador aposentado Fernando A. V. Damasceno)(TRT-10 - MS: 6062201000010000 DF 06062-
2010-000-10-00-0 MS, Relator: Desembargador André R. P. V. Damasceno, Data de Julgamento:
21/06/2011, 2ª Seção Especializada, Data de Publicação: 24/06/2011 no DEJT ? sem destaque no
original) Ante o exposto,REJEITOos embargos de declaração, por ausência dos requisitos insertos no art.
1.022 do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Preclusas as vias
impugnativas,CERTIFIQUE-SEeREDISTRIBUA-SE, conforme determinado na decisão de Id.
1341264.Belém, 04 de abril de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANAJuiz de Direito da 5ª Vara da
Fazenda de Tutelas ColetivasRespondendo pela 4ª Vara da Fazenda de BelémDL  
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Número do processo: 0830765-94.2018.8.14.0301 Participação: NUNCIANTE Nome: MUNICIPIO DE
BELEM Participação: NUNCIADO Nome: OSWALDO SARAIVA FERNANDES JUNIOR Participação:
ADVOGADO Nome: OSWALDO SARAIVA FERNANDES JUNIOROAB: 22350/PA ATO ORDINATÓRIO
Tendo em vista a apresentação de contestaçãoTEMPESTIVAMENTE, já que de forma espontânea,
INTIME-SE o autor para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.
437,capute §1º, do Novo Código de Processo Civil e do Provimento n° 006/2006-CJRM, art. 1°, § 2°,II. Int.
Belém - PA,16 de julho de 2019 IANNA CAVALCANTE DA SILVASERVIDOR(A)UNIDADE DE
PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.(Provimento 006/2006
? CRMB, art. 1º, §3º)  

 
 
 
Número do processo: 0828947-10.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: MOVIDA
LOCACAO DE VEICULOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: SANDRO DANTAS CHIARADIA
JACOBOAB: 236205/SP Participação: REQUERIDO Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO
ESTADO DO PARA Participação: REQUERIDO Nome: GABRIEL OLIVEIRA SIMIEMAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE
BELÉMDECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
S/A (Id. 4760551), objetivando a modificação da decisão de Id. 4586592, aduzindo contradição do ato
embargado, porquanto?o Departamento de Trânsito do Estado do Pará ? DETRAN/PA é pessoa jurídica
de direito público, criada pela Lei Estadual nº 4.444/72, alterada pela Lei nº 6.064/06, Autarquia Estadual,
com capacidade de autoadministração e autonomia financeira, nos limites da lei que a criou, tem-se que
esse r. Juízo da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a presente demanda, haja vista a
formulação de pedidos declaratórios e condenatórios?.Sustenta que?o fundamento do pedido de anulação
do ato recai sobre notório caráter fraudulento do negócio jurídico, isto é, a transferência foi realizada
mediante documentação falsa, visto que o veículo em exame é de propriedade inequívoca desta
peticionante, que não autorizou a sua transferência a quem quer que seja?.O Embargado apresentou
manifestação no Id. 5189135.Brevemente relatados, decido.Os embargos de declaração destinam-se,
exclusivamente, a suprir omissão, obscuridade ou contradição existentes em atos decisórios, nos termos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como a corrigir eventuais erros materiais.In casu, a
apontada omissão não enseja modificação dodecisum.Na decisão embargada, quanto à incompetência
para processar e julgar o feito, consignou-se na sentença embargada: ?Desta feita, denota-se de pronto
que as transações que envolveram o veículo objeto da lide foram efetivadas por meio de fraudes
praticadas por terceiros, culminando com a transferência para o requerido Gabriel Oliveira Simiema e
registro no Estado de Goiás.Feitas estas considerações, analisando detidamente as razões e o pleito da
demandante na exordial, não vislumbro a legitimidade do DETRAN/PA para figurar no polo passivo da
lide.Isto porque o aludido veículo não mais se encontra na base de dados do DETRAN-PA, tendo este
apenas procedido ao registro de transferência do bem de um Estado para outro.Além disso, não há
indicação na inicial de fatos e fundamentos quanto à responsabilidade do DETRAN/PA pelas fraudes
cometidas ou pela transferência do bem ao Sr. Gabriel Oliveira Simiema, eis queesta fora registrada junto
ao DETRAN/GO.Portanto, apreciando o arcabouço fático e jurídico apresentado pela autora, não se pode
vislumbrar que o DETRAN/PA detém a titularidade da obrigação que lhe será imposta em eventual
condenação?. Dessa forma, não se constata omissão nodecisum, notadamente porque, na solução das
questões submetida à apreciação judicial, o julgador não está obrigado a analisar e responder,
pontualmente, todas as teses expendidas pelas partes.Assim já se decidiu: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE DEFEITO NÃO VERIFICADO - REEXAME DE PONTO DECIDIDO NO
JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO.1) Os Embargos de
Declaração constituem instrumento recursal de natureza integrativa, destinado a desfazer obscuridade,
dissipar contradição ou suprir omissão.2) É indevida a declaração do Acórdão, quando, além de
inexistente a alegada obscuridade, os argumentos postos nos Embargos são direcionados a criticar o
entendimento firmado pela Turma Julgadora.3) Ainda que os Embargos de Declaração contenham
afirmação de prequestionamento, é necessário que o Julgado apresente qualquer das imperfeições
delineadas no art. 535, do Código de Processo Civil.4) O Juiz, ao proferir uma Sentença, não está
obrigado a examinar todos os fundamentos de fato e de direito trazidos em discussão, não se
encontrando, por isso, compelido a responder todas as alegações das Partes, especialmente quando há
elementos processuais suficientes para formar o seu convencimento motivado. (TJ-MG - ED:
10439110079456002 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 22/03/2016, Câmaras
Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2016) Ademais, acerca de eventual contradição,
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esta deve ser interna, constantes dos silogismos utilizados na própria decisão, não se prestando, pois, à
colimação por meio de outros julgados ou por conflito com normas diversas das eleitas pelo julgador no
exercício de seu livre convencimento motivado.Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535
DO CPC. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE
( A R T .  5 1 5 ,  § §  1 º  E  2 º ,  D O  C P C ) .  O M I S S Ã O . N Ã O  C O N F I G U R A Ç Ã O .  M E R O
INCONFORMISMO.CONTRADIÇÃO. CONCEITO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE CONTRA O ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA DECISÃO. INSURGÊNCIA QUE SE
MOSTRA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCEITO DE
PREQUESTIONAMENTO.PRECEDENTES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS
NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA CHEGAR À CONCLUSÃO TOMADA. DESNECESSIDADE DE
ENFRENTAR NORMAS IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DO FEITO, AINDA QUE SUSCITADAS
PELAS PARTES.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. A contradição para fins de embargos
de declaração é acontradição interna, isto é, a existência de afirmações conflitantes no interior do mesmo
julgado, seja entre diferentes partes da fundamentação, do dispositivo ou entre o exposto na
fundamentação e no dispositivo.2. O conflito existente entre a decisão recorrida e outras decisões
judiciais,a interpretação que a parte busca dar ao texto legalou mesmo em face das provas dos autos não
configura contradição para os fins do art. 535 do CPC.(TJ-PR - ED: 1277855901 PR 1277855-9/01
(Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 28/10/2015, 17ª Câmara
Cível, Data de Publicação: DJ: 1691 17/11/2015 ? sem destaque no original) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONCEITO."A contradição que justifica opor embargos de declaração é
aquela havida no interior da própria decisão, ou seja, a desconformidade interna da decisão
jurisdicional;nunca a eventual dissonância entre as provas existentes nos autos, a legislação que se
entende aplicável ou a jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores e o que se decidiu. Muito
menos, ainda, não há como admitir a existência desse vício quando a contradição apontada diz respeito à
fundamentação esposada na decisão embargada e à argumentação expendida pela parte"
(Desembargador aposentado Fernando A. V. Damasceno)(TRT-10 - MS: 6062201000010000 DF 06062-
2010-000-10-00-0 MS, Relator: Desembargador André R. P. V. Damasceno, Data de Julgamento:
21/06/2011, 2ª Seção Especializada, Data de Publicação: 24/06/2011 no DEJT ? sem destaque no
original) Ante o exposto,REJEITOos embargos de declaração, por ausência dos requisitos insertos no art.
1.022 do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Oportunamente,CERTIFIQUE-
SEa preclusão das vias impugnativas eCUMPRA-SEa decisão de Id. 4586592.Belém, 11 de abril de 2019.
RAIMUNDO RODRIGUES SANTANAJuiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda de Direitos
ColetivosRespondendo pela 4ª Vara da Fazenda de BelémDL 

 
 
 
Número do processo: 0813098-61.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: JUCICLEI DOS SANTOS
VULCAO Participação: ADVOGADO Nome: ANGELA CALANDRINI FULCOOAB: 28100/PA Participação:
ADVOGADO Nome: RAFAEL NORONHA NOGUEIRAOAB: 27679/PA Participação: ADVOGADO Nome:
ALEXANDRE NAOTO YAMAZAKI DA SILVAOAB: 25446/PA Participação: ADVOGADO Nome: VIVIAN
RIBEIRO SANTOSOAB: 23042/PA Participação: ADVOGADO Nome: ROSANE BAGLIOLI
DAMMSKIOAB: 7985/PA Participação: ADVOGADO Nome: RAYSSA GABRIELLE BAGLIOLI
DAMMSKIOAB: 26955/PA Participação: ADVOGADO Nome: MARIA CLAUDIA SILVA COSTAOAB: 3085
Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDA NADIA NABOR TAMASAUSKASOAB: 330PA Participação:
ADVOGADO Nome: ANA PAULA REIS CARDOSOOAB: 7291PA Participação: ADVOGADO Nome:
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTAOAB: 013372/PA Participação: ADVOGADO Nome: DANIEL
GUERREIRO DE BARROS BENTESOAB: 27284/PA Participação: RÉU Nome: ESTADO DO
PARAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DA 4 ª VARA DA
FAZENDA DE BELÉMProcesso:0813098-61.2019.8.14.0301 Requerente:JUCICLEI SILVA DOS SANTOS
Requerido:ESTADO DO PARÁ SENTENÇA 1 ? RELATÓRIO.JUCICLEI SILVA DOS SANTOS,já
qualificado e representado por advogado regularmente constituídos, ajuizou Ação Ordinária em face
doESTADO DO PARÁ.Imediatamente após a apresentação da exordial, o Requerente informou sua
intenção de desistir da ação ?ID nº 9058076.É o necessário relatório.Decido. 2 ? FUNDAMENTAÇÃO.Em
razão do expresso pedido de desistência, deve o feito ser extinto sem a apreciação do seu mérito.
Explico.A desistência da ação atinge apenas o processo e não o direito material alegado, podendo o autor
voltar a acionar o Poder Judiciário.O direito da autora em desistir da ação é de sua exclusividade. No
entanto, quando feito após o oferecimento da contestação, o deferimento do pedido de desistência fica
condicionado ao consentimento do requerido ?ressalte-se que nem sequer houve a citação do
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demandado, o que dispensa sua concordância sobre a desistência requerida.O Código de Processo Civil
assim dispõe:Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade
produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.[...]Art. 485. O
juiz não resolverá o mérito quando: [...]Vlll ? homologar a desistência da ação;[...]§ 4º Oferecida a
contestação, o Autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.Verifica-se, portanto, que a
desistência pleiteada pela parte autora pode ser atendida, uma vez que não há óbices que impeçam os
efeitos no Art. 485, VIII do CPC, pelo motivo previsto no § 4º.Pacífico é o entendimento da doutrina a
respeito do efeito jurídico que se opera pelo pedido de desistência, qual seja o de extinção do processo
sem resolução do mérito. Assim também é a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF - AC: 3313
RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2013, Data de Publicação: DJe-055
DIVULG 21/03/2013 PUBLIC 22/03/2013).3 ? DISPOSITIVO.Com base nas razões declinadas, de acordo
com os Arts. 200 e 485, inciso VIII, § 4º, do CPC,HOMOLOGOo pedido de desistência da ação, razão pela
qualJULGO EXTINTOO PROCESSOsem resolução do mérito.Sem custas e despesas processuais pelo
Autor, eis que defiro a gratuidade da justiça em seu favor.Sem condenação em honorários, em razão de
não ter se formado o contraditório.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Belém, 29 de março de 2019.
RAIMUNDORODRIGUESSANTANAJuiz de Direi to da 5ª Vara da Fazenda Públ ica da
Capital,Respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública-TA  

 
 
 
Número do processo: 0843276-27.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: VICENTE SIQUEIRA
FERREIRA DE SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO PAULO AMORIM BARATA
JUNIOROAB: 988 Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM D E C I S Ã O
Trata-se de ação ordinária ajuizada por VICENTE SIQUEIRA FERREIRA DE SOUSA contra o ESTADO
DO PARÁ em que se requer provimento jurisdicional para ?para condenar o réu a realizar a promoção do
Autor para o cargo de 1º Sargento, haja vista a inércia do Estado em fornecer o curso de formação de
sargentos no ano de 2018?.Atribui à causa o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).Requer
os benefícios da assistência judiciária gratuita.Brevemente relatados, decido.Diante da Resolução nº
018/2014-GP, que criou o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, cuja instalação
ocorreu no dia 23 de janeiro de 2015, conforme Portaria nº 214/2015-GP, publicada no Diário de Justiça
do dia 26 de janeiro de 2015, atribuindocompetência absolutaao Juizado para as demandas cujo valor da
causa não exceda o patamar de 60 (sessenta) salários mínimos ? atualmente R$ 56.220,00 (cinquenta e
seis mil, duzentos e vinte reais) ?, observo que a presente ação não se enquadra nas hipóteses previstas
no § 1º, do art. 2º da Lei 12.153/2009, quais sejam: § 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:I ? as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e
demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;II ? as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;III ? as causas que tenham
como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares. Forçoso ressaltar que o mesmo diploma legal determina no §4º, do art.
2º, que: § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta. Portanto, falece a este juízo a competência necessária à análise do feito.Ante o
exposto,REDISTRIBUA-SEo processo para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com as cautelas
legais.Lado outro, DEFIROos benefícios da assistência judiciária gratuita.Publique-se. Registre-se. Cite-
se.Belém, 08 de abril de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANAJuiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda
de Tutelas ColetivasEm auxílio à 4ª Vara da Fazenda de BelémDL  

 
 
 
Número do processo: 0817181-57.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: NEY ARAGAO DA SILVA
Participação: ADVOGADO Nome: MARCIO DE OLIVEIRA LANDINOAB: 017523/PA Participação: RÉU
Nome: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
Participação: ADVOGADO Nome: ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJOOAB: 155577/SP Participação:
ADVOGADO Nome: ROBERTO RICOMINI PICCELLIOAB: 310376/SP Participação: ADVOGADO Nome:
FLAVIO SCHEGERIN RIBEIROOAB: 173129/SP Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARA ATO
ORDINATÓRIOConsoante o Provimento 006/2006-CJRMB e Ordem de Serviço 001/2016,
CITAR/INTIMAR a parte embargada para que, no prazo legal, apresente contrarrazões aos embargos
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declaratórios interpostos tempestivamente.Belém - PA,16 de julho de 2019IANNA CAVALCANTE DA
SILVASERVIDOR(A) DA UPJUNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS VARAS DA FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL. (Provimento 006/2006 ? CRMB, art. 1º, §3º)  

 
 
 
Número do processo: 0800773-40.2016.8.14.0954 Participação: AUTOR Nome: EMILIA SOCORRO DE
ARAUJO COQUEIRO Participação: ADVOGADO Nome: KARLA THAMIRIS NORONHA TOMAZOAB:
018843/PA Participação: RÉU Nome: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO
ESTADO DO PARAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁGABINETE DA
4 ª VARA DA FAZENDAProcesso nº:0800773-40.2016.8.14.0301Requerente:EMILIA SOCORRO DE
ARAÚJO COQUEIRO Requerido:INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
PARÁ?IGEPREV DECISÃO 1 ? RELATÓRIO.EMILIA SOCORRO DE ARAÚJO COQUEIRO,devidamente
qualificada e representada por advogado regularmente constituído, propôs Ação Ordinária(com pedido de
tutela de urgência)em face doINSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
PARÁ?IGEPREV,por meio da qual pugna pela revisão de seus proventos de aposentadoria e a
incorporação do auxí l io  inval idez ( ID nº  399649,  p.  13) .É o re latór io.DECIDO. 2 ?
FUNDAMENTAÇÃO.Verificando o andamento processual daAção Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5154, cujo julgamento está sobrestado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), desde
22.04.2015, para aguardar o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, entendo que o objeto perseguido
nesta ação (incorporação de vantagem remuneratória) está inserto no objeto apreciado naquela ação de
controle de constitucionalidade. Vale dizer, dentre os dispositivos legais da Lei Complementar Estadual nº
39/2002 apreciados na mencionada ADIn, consta o Art. 94,in verbis:Art. 94.Ficam revogadas quaisquer
disposições que impliquemincorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário,
incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos
daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei
complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao
tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.Grifei 3 ? DISPOSITIVO.Com base nessas
razões,DETERMINOa suspensão do presente feito até ulterior deliberação.À UPJ, para acautelar o
processo até decisão final da Ação Direta de Inconstitucionalidade, cadastrando no feito as seguintes
informações:Assunto:Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público (9985) ? Militar (10324) ?
Sistema Remuneratório e Benefícios (10337) /Movimento:Suspensão ou Sobrestamento (25) / Adepender
do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente(272) ? Número ADIn
(5154/STF).DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NESTA OPORTUNIDADE.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Belém, 09 de abril de 2019. RAIMUNDORODRIGUESSANTANAJuiz de Direito titular da 5ª
Vara da Fazenda de Tutelas Coletivas, respondendo pela 4ª Vara de Fazenda de Belém?TA  

 
 
 
Número do processo: 0809100-56.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: IVANDO OLIVEIRA
MAGNO Participação: ADVOGADO Nome: SAMIA LEAO ALENCAR QUEIROZ CARLOTOOAB: 23460/PA
Participação: ADVOGADO Nome: TIAGO FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA MARTINSOAB: 19557/PA
Participação: RÉU Nome: Procuradoria do Estado do Pará Participação: RÉU Nome: CENTRO DE
PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVESPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁGABINETE DA 4  ª  VARA DA FAZENDA DE BELÉMProcesso :0809100-
56.2017.8.14.0301Requerente:IVANDO OLIVEIRA MAGNO Requeridos:ESTADO DO PARÁ DECISÃO
SANEADORA 1 ? RELATÓRIO.IVANDO OLIVEIRA MAGNO, devidamente qualificado e representado por
advogado regularmente constituído, propôs Ação Ordinária em face doESTADO DO PARÁ, em que
requereu, principalmente: ?b)[...]seja o requerido condenado a pagar, a título de danos morais, o valor de
R$ R$100.000,00? (sic,omissis,ID nº 1600406), além de condenação do Estado à obrigação de fazer,
apontando que o ato ilícito é o suposto assédio moral sofrido quando do desempenho de suas atividades
funcionais no âmbito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.Com a inicial deID nº 1600406,
vieram os documentos deID nº 1600425aID nº 1600487.O Estado do Pará contestou a ação noID nº
2339854, ocasião em que suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide. No
mérito, impugnouin totumos pedidos autorais.Réplica noID nº 4793251.O Juízo, noID nº 1688355, deferiu a
gratuidade da justiça e, favor do autor. Após, determinou que as partes, caso quisessem, se
manifestassem sobre os pontos controvertidos de fato e de direito e indicassem as provas que pretendiam
produzir durante a instrução processual ?ID nº 5247877.Em resposta à decisão doID nº 5247877, o Estado
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do Pará apresentou questões controvertidas, mas não requereu a produção de provas (ID nº 5156770).O
Autor, noID nº 6707884, requereu a inclusão do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves ? CPC
Renato Chaves.É o que necessita relatar.Decido. 2 ? FUNDAMENTOS.2.1 ? DAS PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA ? ACOLHIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE ? REJEITADA.Tem razão o Estado do
Pará ao afirmar que não possui interesse jurídico para figurar no polo passivo. No entanto, verifico que,
pelo mesmo fundamento que o considera parte ilegítima, não há razão para incluir a servidora
denuncianda. Explico.Da petição inicial, há inconteste afirmação de que o autor, supostamente, teria sido
vítima de assédio moral promovido por agente pública vinculada ao CPC Renato Chaves.Assim, sendo o
mencionado centro de perícias científicas uma pessoa jurídica de direito público interno, com natureza de
autarquia estadual, não há hierarquia entre esta e o Estado do Pará. Ou seja, sendo o Poder Hierárquico
um poder de estruturaçãoINTERNAda atividade pública, não há que se falar em coordenação ou
subordinação entre a agente apontada como assediante moral (servidora do CPC Renato Chaves) e o
Estado do Pará.Ademais, é do próprio teor do dispositivo constitucional que embasa a responsabilização
objetiva dos entes que compõem a Administração Pública (Art. 37, § 6º, CF88) que estes só respondem
?pelos danos queseus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros? - grifei. Disso temos que não há,
em regra, responsabilização de uma pessoa jurídica de direito público pelos danos ocasionados por
agentes de outras pessoas jurídicas.Destarte, deve a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do
Pará ser acolhida.Por estas mesmas razões (ausência de vinculação hierárquica entre a apontada como
causadora do ato e o Estado do Pará), não há que se falar em denunciação da lide. 2.2 ? DO
ADITAMENTO DA INICIAL REQUERIDO PELO AUTOR. DA INCLUSÃO DO CENTRO DE PERÍCIAS
CIENTÍFICAS RENATO CHAVES. DEFERIMENTO.Deve o pedido de aditamento da inicial ser deferido,
independentemente da anuência do Estado do Pará.Não há óbice para que haja a inclusão da Autarquia
Renato Chaves, embora o Art. 329, II, do CPC exija o consentimento do Réu, uma vez que o ente político
demandado está, nesta decisão, sendo excluído da lide.Além disso, a própria preliminar de ilegitimidade
passiva requerida pelo réu contempla em si a lógica de que esse consentimento já ocorre desde a
apresentação da defesa. 3 ? DISPOSITIVO.Nessas razões,ACOLHOa preliminar de ilegitimidade passiva,
excluindo o Estado do Pará da lide.DEFIROa inclusão na lide da Autarquia Estadual Renato Chaves,
razão pela qualDETERMINO:CITE-SE oCENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES,Av.
Mangueirão, 106 - Mangueirão, Belém - PA, 66640-480,na pessoa de seu representante legal (Art. 242, §
3º, do CPC), para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias (CPC, Art. 183
c/c Art. 335), ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito
processual.Servirá a presente decisão comoMANDADO DE CITAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da
CJRMB ? TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.Citem-se.
Intime-se. Cumpra-se.Belém, 15 de abril de 2019. RAIMUNDORODRIGUESSANTANAJuiz de Direito
titular da 5ª Vara da Fazenda de Tutelas Coletivas, respondendo pela 4ª Vara de Fazenda de Belém?TA  

 
 
 
Número do processo: 0826686-09.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: BANCO VOLKSWAGEN
S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKIOAB: 39274/PR Participação: RÉU
Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
J U S T I Ç A  D O  E S T A D O  D O  P A R Á G A B I N E T E  D A  4  ª  V A R A  D A  F A Z E N D A  D E
BELÉMPROCESSO:0826686-09.2017.8.14.0301REQUERENTE:BANCO VOLKSWAGEN
S.AREQUERIDO:DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ ? DETRAN/PA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA1 ? RELATÓRIO.BANCO VOLKSWAGEN S.A,já qualificado na inicial e representado
por advogado regularmente constituído, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA(com pedido de tutela
provisória de urgência)em face doDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ ?
DETRAN/PA, pela qual ? apontando que o ato ilícito é suposta exigência, por parte do requerido, de
quitação de débitos a que não deu causa, relativos a veículo sob relação de gravame entre o requerente e
particular ? requereu, principalmente:d) A total procedência da ação, para confirmar os pedidos de tutela
de urgência e declarar a inexistência de relação jurídico-obrigacional entre o REQUERENTE e o
REQUERIDO (Art. 19, I, CPC) no que concerne à exigência do pagamento das multas, diárias de estadia e
demais taxas originárias (conservação, guarda e remoção) da apreensão do veículo objeto desta ação,
uma vez que são de responsabilidade pessoal e exclusivas do condutor do veículo/devedor fiduciário,
especialmente, após a alienação do veículo pelo REQUERIDO a terceiro adquirente em hasta
p ú b l i c a ; C o m  a  i n i c i a l  d e I D  n º  2 5 0 0 4 2 2 ,  v i e r a m  o s  d o c u m e n t o s  n o s I D s  n º
2500425a2500441.ODetran/PAcontestou a ação noID nº 3035141, impugnandoin totumos pedidos
autorais. Suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência do interesse de agir.Réplica noID nº
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3496100.Manifestação do Órgão Ministerial noID nº 3541897.Inicialmente, o Juízo deferiu a tutela de
urgência (ID nº 2553639). Após, determinou que as partes, caso quisessem, se manifestassem sobre os
pontos controvertidos de fato e de direito e indicassem as provas que pretendiam produzir durante a
instrução processual ?ID nº 4215002.O Autor, em resposta ao despacho, apresentou questões de direito
relevantes e juntou documentos, não requerendo, no entanto, a produção de outras provas (ID nº
4383832).O Detran/PA não se manifestou em relação ao despacho pré-saneador e nem em relação aos
documentos juntados pelo Autor na petição deID nº 4383832,emboraintimado para esta e para aquela
manifestação (certidões nosIDs nº 5061248e9156524).É o que importa ser relatado.Decido. 2 ?
FUNDAMENTOS.2.1 ? DAS PRELIMINARES.2.1.1 ? Ilegitimidade passiva. Rejeitada. Atribuição, ao
Requerido, do ato apontado como violador do direito e da obrigação pleiteada na exordial.Não há razão
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Detran/PA, isso porque a causa de pedir
manifesta situação baseada em suposta ameaça de prejuízo, pelo Requerido, a direito patrimonial do
Requerente.Vincule-se a isso o fato de que o objeto da ação perseguido pelo autor é o de alcançar a tutela
relativa à sua não inscrição em dívidas relativas ao veículo sobre gravame, uma vez que motivado a
acionar o Poder Judiciário em razão da notificação emitida pela Autarquia de trânsito Requerida (ID nº
2500433).Registre-se que, embora não haja manifestação expressa do Detran/PA acerca da mencionada
inscrição da dívida, esta é claramente presumível diante de notificação que informa sobre a existência dos
débitos. Noutras palavras, é razoável que qualquer pessoa temeria essa inscrição em dívida ativa se
recebesse uma notificação que informasse a existência de débitos vinculados a um bem de sua
propriedade.Por fim, conforme declinado alhures, é irrelevante o fato de a aplicação das multas geradoras
do débito terem sido originadas de outra autarquia de trânsito, visto que, repito, a emissão da notificação
decorreu do Requerido.Por essas razões,REJEITO A PRELIMINAR, nos termos dos Arts. 17 e 18, do
CPC. 2.1.2 ? Interesse de agir. Rejeição. Comportamento administrativo supostamente ameaçador. CF/88,
Art. 5º, XXXV.Alega o Requerido que não há interesse de agir do Autor, uma vez que a notificação é mera
medida necessária ?antes de levar o veículo ao leilão? (ID nº 3035141, pp. 8 e 9).No entanto, atendo-se
apenas à situação supostamente ameaçadora, reforçada pela própria informação de iminente leilão do
bem sob propriedade do Autor, vejo que não há motivo para afastar a apreciação judicial sobre este caso,
uma vez que nem mesmo a lei pode fazê-lo, conforme princípio constitucional insculpido no Art. 5º, XXXV,
da CF88. Vale dizer, sendo o veículo da propriedade do Autor e estando este bem vinculado a débitos
fiscais, há ameaça, ao menos em tese, de que poderá haver violação a direitos do Autor, notadamente, na
órbita de seu patrimônio (inscrição em dívida ativa; leilão do bem em prejuízo do autor; etc.).Ainda, é de se
consignar que o Autor, conforme documento juntado noID nº 4383840, já sofreu inscrição em dívida ativa
em razão de débitos de devedor fiduciário.Destarte, tenho que o mais prudente a se fazer éREJEITAR A
PRELIMINARde interesse de agir, sob a égide do Art. 5º, XXXV, da CF88, c/c Art. 17 do CPC.Assim, por
não haver mais preliminares a apreciar,DECLARO O PROCESSO SANEADO, com fulcro no Art. 353 do
CPC. 2.2 ? DAS QUESTÕES DE FATO E DIREITO.Équestão de fato incontroversa:I ?O veículo
identificado na inicial (MODELO: GOL, ANO: 2009/2010, CHASSI: 9BWAA05WXAP051437, PLACA:
KLS5980) foi objeto de contrato de alienação fiduciária entre o Autor e pessoa jurídica de direito privado
?ID nº 2500427;II ? O veículo quando apreendido estavasob a posseda pessoa jurídica identificada como
devedora fiduciária não figura como parte nos Autos.Sãoquestões de fato controvertida:I ?Se a notificação
de débito (ID nº 2500433) gerou o risco, para o autor, de inscrição em dívida ativa;II ? Se a notificação
representou exigência de pagamento das dívidas relativas ao veículo apreendido (multas, estadia em
depósito e demais taxas).Sãoquestões de direito relevantes:I ? Se o ato do Requerido possui ilegalidade
que justifique sua anulação por meio deste controle judicial;II ? Se há responsabilidade do Autor ao
pagamento das dívidas ocasionadas sobre o veículo fiduciariamente alienado. 2.3 ? DAS PROVAS. DO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.Defiro as provas já juntadas pelas partes.No mais, verifico que o
feito comporta julgamento antecipado do mérito na forma do inciso I do art. 355 do Código de Processo
Civil, em razão da fundamentação que passo a fazer:Inicialmente, cito os ensinamentos de Fredie Didier
Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, ob. cit., p. 698/699:O julgamento antecipado é uma
decisão de mérito, fundada emcognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo, em
que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e
julgamento (provas orais, perícia e inspeção judicial). ?O Juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito?, diz ocaputdo art. 355 do CPC.O juiz, no caso, entende ser
possível proferir decisão de mérito apenas com base na prova documental produzidas pelas partes. O
julgamento antecipado do mérito é, por isso, uma técnica de abreviamento do processo. É manifestação
doprincípio da adaptabilidadedo procedimento (ver capítulo sobre as normas fundamentais do processo
civil), pois o magistrado, diante de peculiaridades da causa, encurta o procedimento, dispensando a
realização de toda uma fase do processo. É bom frisar que o adjetivo ?antecipado? justifica-se exatamente
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pelo fato de o procedimento ter sido abreviado, tendo em vistas particularidades do caso concreto.Assim
sendo, este Juízo, de forma fundamentada, entendeu que para a controvérsia só há necessidade das
provas documentais já juntadas pelas partes.Preceitua o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil:O
juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não
houver necessidade de produção de outras provas;(..)Nesse teor, conforme dito logo no início desta
decisão, cabe o julgamento antecipado do mérito nestes autos nos termos do inciso I do art. 355 do CPC,
pois como explica Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na grande obra Comentários ao
Código de Processo Civil, Novo CPC- Lei 13.105/2015, 1ª ed. em e-book baseada na 1ª ed. Impressa,
2015, art. 355: ?O dispositivo sob análise autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a
matéria for unicamente de direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se prova em
audiência.? Os grifos não são do originalE, nem se alegue o cerceamento de defesa, posto que este Juízo
fez o exame de admissibilidade das provas baseado nos elementos fáticos-probatórios (fato controvertido
e documentos) de forma motivada dispensando as provas desnecessárias ao deslinde da causa.A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a não ocorrência do cerceamento de
defesa em decorrência do julgamento antecipado do mérito. Veja-se:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 130 E 131 DO CPC/73. NÃO
OCORRÊNCIA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.O juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte
final do art. 130 do CPC/73, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide
decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído
com os documentos trazidos pelas partes. 2. O Tribunal de origem, com base nas provas constantes dos
autos, entendeu pela possibilidade de rescisão contratual com reintegração de posse, uma vez que o
agravado não cumpriu com sua obrigação. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 987.894/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017) Os grifos não são do original****CIVIL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL CONSISTENTE NA PERSEGUIÇÃO DO AUTOR PELA RÉ.
IMPROCEDÊNCIA. ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211
DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. MÉRITO. TRIBUNAL LOCAL QUE, COM BASE NOS FATOS DA CAUSA,
RECONHECEU NÃO ESTAR CONFIGURADO O ALEGADO DANO MORAL. REFORMA DO
ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.
Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se
manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
sendo desnecessário rebater, uma a uma, as razões suscitadas pelas partes.4. O juiz é o destinatário final
das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte
final do art. 130 do CPC/73. Por essa razão, inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide
decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído
com os documentos trazidos pelas partes.4. O Tribunal local, com base nos fatos da causa, reconheceu
não estar comprovado o alegado dano moral, de modo que a reforma de tal entendimento esbarra no
óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 5. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto
pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
c do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1602667/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 11/04/2017) Os grifos não do
originalRepisando o que já foi asseverado, este Juízo decidirá com as provas documentais existentes nos
autos sobre as controvérsias, por ser desnecessária ao exame da causa a dilação probatória. 3 ?
DISPOSITIVO.Com base nessas razões, sendo a matéria versada no processo eminentemente de
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direito,DETERMINO, com fulcro no art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da
lide.Não sendo o caso de justiça gratuita,sejam os autos remetidos à UNAJ?Unidade de Arrecadação
Judicial? para o cálculo das custas finais,devendo estes serem devolvidos no prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento naquela Unidade, na forma do § 2° do art. 26 do Regimento de Custas e, após,
havendo pendência, sejam emitidos os boletos ao devedor para pagamento, mediante intimação por ato
ordinatório.Sendo o Autor o devedor e não recolhendo as custas porventura pendentes no prazo legal,seja
ele cientificado de que a omissão será interpretada como perda superveniente de interesse processual,
resultando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do CPC.Após as
diligências necessárias, com ou sem pagamento das custas, ou não havendo estas, preclusas as vias
impugnativas a esta decisão,CERTIFIQUE-SEeRETORNEMos autos conclusos para sentença.Intimem-se
as partesem cumprimento da regra do Art. 357, § 1º, do CPC.Intimem-se e cumpra-se.Belém, 25 de abril
de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANAJuiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda de Tutelas
Coletivas,respondendo pela 4º Vara da Fazenda de Belém -TA  
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RESENHA: 09/07/2019 A 09/07/2019 - SECRETARIA  UNICA DAS VARAS DA FAZENDA DA CAPITAL -
VARA: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 5 8 3 8 2 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANA DANTAS NERY SA SOUZA Ação:
Mandado de Segurança Cível em: 09/07/2019---IMPETRADO:PRESIDENTE DA COMISSAO DE
CONCURSO ING DE SERVIDORES TJEPA IMPETRANTE:MURILLO AUGUSTO DA SILVA LIMA
Representante(s):  OAB 12064 - JULIO CESAR FREITAS LIMA (ADVOGADO)  . EDITAL DE INTIMAÇÃO
COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA ABAIXO Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da
Capital Processo 0006583-82.2015.8.14.0301 MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: MURILLO
AUGUSTO DA SILVA LIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DE
SERVIDORES TJEPA O Doutor MAGNO GUEDES CHAGAS, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara de
Fazenda da Capital, FAZ SABER a quem interessar possa que, por meio do presente EDITAL, com prazo
de 20 (vinte) dias, fica INTIMADA A PARTE IMPETRANTE MURILLO AUGUSTO DA SILVA LIMA, em
lugar incerto e não sabido, para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifeste interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 485, II e §1º do
CPC/2015. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou
o MM Juiz a expedição do presente Edital, tendo sido afixado no átrio deste Juízo e publicado, tudo de
conformidade com os artigos 256 e 257 do CPC/2015. Dado e passado nesta cidade de Belém (PA), aos
nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. Eu, ______, Adriana Dantas Nery Sá Souza,
Analista Judiciário da UPJ das Varas de Fazenda da Capital, matrícula 170470, digitei e subscrevi.  
MAGNO GUEDES CHAGAS Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara da Fazenda da Capital 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 2 0 2 7 1 5 4 2 0 0 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 5 1 0 6 4 9 9 4 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANA DANTAS NERY SA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 09/07/2019---REU:ESTADO DO PARA Representante(s):  CAROLINE
TEIXEIRA DA SILVA PROFETI (ADVOGADO)   AUTOR:LUIS PAES FEIO JUNIOR Representante(s): 
RUBERVAL SILVA DE AGUIAR (ADVOGADO)  JOAO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS (ADVOGADO)  .
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA ABAIXO Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital Processo 0020271-54.2005.8.14.0301 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: LUIS PAES FEIO JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ O Doutor MAGNO
GUEDES CHAGAS, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital, FAZ SABER a
quem interessar possa que, por meio do presente EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, fica INTIMADA A
PARTE REQUERENTE LUIS PAES FEIO JUNIOR, em lugar incerto e não sabido, para que, NO PRAZO
DE 05 (CINCO) DIAS, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e
arquivamento, nos termos do artigo 485, II e §1º do CPC/2015. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM Juiz a expedição do presente Edital, tendo
sido afixado no átrio deste Juízo e publicado, tudo de conformidade com os artigos 256 e 257 do
CPC/2015. Dado e passado nesta cidade de Belém (PA), aos nove dias do mês de julho do ano de dois
mil e dezenove. Eu, ______, Adriana Dantas Nery Sá Souza, Analista Judiciário da UPJ das Varas de
Fazenda da Capital, matrícula 170470, digitei e subscrevi.   MAGNO GUEDES CHAGAS Juiz de Direito
respondendo pela 1ª Vara da Fazenda da Capital 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 2 1 8 5 4 5 9 2 0 0 8 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 6 8 3 5 5 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANA DANTAS NERY SA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 09/07/2019---AUTOR:MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS
Representante(s):  DAVI COSTA LIMA (ADVOGADO)  MAURO AUGUSTO RIOS BRITO (ADVOGADO)  
REU:FUNDACAO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA - FUNDACAO HEMOPA
Representante(s):  ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO (ADVOGADO)  . EDITAL DE INTIMAÇÃO
COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA ABAIXO Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da

UPJ DAS VARAS DA FAZENDA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
970



Capital Processo 0021854-59.2008.8.14.0301 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AUTOR: MARIA DAS
GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS RÉU: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA
DO PARÁ - FUNDAÇÃO HEMOPA O Doutor MAGNO GUEDES CHAGAS, Juiz de Direito respondendo
pela 1ª Vara de Fazenda da Capital, FAZ SABER a quem interessar possa que, por meio do presente
EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, fica INTIMADA A PARTE AUTORA MARIA DAS GRAÇAS
FERREIRA DOS SANTOS, em lugar incerto e não sabido, para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS,
manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do
artigo 485, II e §1º do CPC/2015. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, determinou o MM Juiz a expedição do presente Edital, tendo sido afixado no átrio deste Juízo e
publicado, tudo de conformidade com os artigos 256 e 257 do CPC/2015. Dado e passado nesta cidade de
Belém (PA), aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. Eu, ______, Adriana Dantas
Nery Sá Souza, Analista Judiciário da UPJ das Varas de Fazenda da Capital, matrícula 170470, digitei e
subscrevi.   MAGNO GUEDES CHAGAS Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara da Fazenda da Capital

 
 

 
 
 
Número do processo: 0878674-35.2018.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: ALBERTO
HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO ARTHUR MENDESOAB:
639PA Participação: ADVOGADO Nome: WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIROOAB: 014262/PA
Participação: ADVOGADO Nome: IGOR OLIVEIRA COTTAOAB: 8743 Participação: ADVOGADO Nome:
RICARDO AUGUSTO LOZADA VIANNAOAB: 22813/PA Participação: EXECUTADO Nome: ESTADO DO
PARA Tribunal de Justiça do Estado do ParáGabinete da 1ª Vara de Fazenda da Capital Processo nº
0878674-35.2018.8.14.0301 Classe: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)EXEQUENTE:
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROSEXECUTADO: ESTADO DO PARA DECISÃO Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por ALBERTO HENRIQUE T. DE BARROS em face do
ESTADO DO PARÁ, partes qualificadas.Compulsando os autos, verifico que a Requerente pleiteia a
execução individual de sentença coletiva proferida pelo Tribunal de Justiça.Ora, o procedimento pertinente
ao cumprimento de sentença, como regra, deve ser realizado perante o próprio juízo que proferiu a
decisão exequenda, conforme os termos do art. 516, II, do CPC/15, que segue reproduzido:Art. 516. O
cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:I ? os tribunais, nas causas de sua competência
originária;Por essa razão, considerando que o pronunciamento que se procura efetivar não foi proferido
por este Juízo, determino a remessa dos autos, por redistribuição, ao E. Tribunal de Justiça do Estado do
Pará.Intimem-se. Cumpra-se.Belém, 19 de abril de 2019. ANDREA FERREIRA BISPOJuíza de
DireitoRespondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital.  

 
 
 
Número do processo: 0861046-33.2018.8.14.0301 Participação: IMPETRANTE Nome: TONY WESLEY
DE MONT SERRAT LOPES Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO RODRIGUES MAUES
JUNIOROAB: 25349/PA Participação: IMPETRADO Nome: SECRETARIO DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO-(SEAD) Participação: IMPETRADO Nome: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Participação: IMPETRADO Nome: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Tribunal de Justiça do
Estado do ParáGabinete da 1ª Vara de Fazenda da Capital Processo nº 0861046-33.2018.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)IMPETRANTE: TONY WESLEY DE MONT SERRAT
LOPESIMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO-(SEAD) e outros (2) DECISÃO
Vistos etc.TONY WESLEY DE MONT SERRAT LOPES impetrou MANDADO DE SEGURANÇA em face
de ato que reputa ilegal e abusivo e atribui ao SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e à
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, partes qualificadas.O processo foi distribuído a juízo
incompetente.É que, de acordo com o art. 161, inciso I, ?c?, da Constituição Estadual, compete ao
Tribunal de Justiça o processamento e julgamento dos Mandados de Segurança impetrados contra atos
dos Secretários de Estado.Por essa razão, devolvo os autos à UPJ, determinando sua remessa ao
Tribunal de Justiça para regular distribuição, dando-se as baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se.Belém
(PA), 19 de abril de 2019. ANDREA FERREIRA BISPOJuíza de Direito, auxiliar da capital,Respondendo
pela 1ª Vara de Fazenda  
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Número do processo: 0821128-85.2019.8.14.0301 Participação: IMPETRANTE Nome: JOSÉ LUIZ
FERREIRA MARTINS JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO CARDOSO NOGUEIRAOAB:
28249/PA Participação: IMPETRADO Nome: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO
ESTADO DO PARA Participação: IMPETRADO Nome: SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA
DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARAPROCESSO Nº:0821128-85.2019.8.14.0301
IMPETRANTE: JOSÉ LUIZ FERREIRA MARTINS JUNIORIMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO
SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA
DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA ATO ORDINATÓRIOConsiderando a
apresentação tempestiva da manifestação de Id. nº 10007552 e anexos, INTIME-SE o Ministério Público
do Estado do Pará para, querendo, apresentar parecer, conforme art. 12, Lei nº 12.016/09.Belém - PA,
15/07/2019.Cinthya Helena de Sousa SiqueiraServidora da UPJ das Varas da Fazenda Pública da
Capital(Provimentos 006/2006 e 008/2014 ? CJRMB)  

 
 
 
Número do processo: 0837935-83.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: ALEXANDRE DA COSTA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426 Participação:
ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRESOAB: 7316PA Participação: ADVOGADO Nome:
ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB: 22405/PA Participação: AUTOR Nome: DINEY RIBEIRO DA SILVA
Participação: ADVOGADO Nome: JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426 Participação: ADVOGADO
Nome: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRESOAB: 7316PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE
LEAO PEREIRA NETOOAB: 22405/PA Participação: AUTOR Nome: EDMILSON DOS PRAZERES
MENDES JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426
Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRESOAB: 7316PA Participação:
ADVOGADO Nome: ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB: 22405/PA Participação: AUTOR Nome:
ELIEZER DJARD OLIVEIRA MONTEIRO Participação: ADVOGADO Nome: JOSE DE OLIVEIRA LUZ
NETOOAB: 4426 Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRESOAB: 7316PA
Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB: 22405/PA Participação: AUTOR
Nome: FERNANDO DE ALMEIDA GUIMARAES Participação: ADVOGADO Nome: JOSE DE OLIVEIRA
LUZ NETOOAB: 4426 Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA LOUCHARD PIRESOAB:
7316PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB: 22405/PA Participação:
AUTOR Nome: FERNANDO MIRANDA ALBARADO Participação: ADVOGADO Nome: JOSE DE
OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426 Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA LOUCHARD
PIRESOAB: 7316PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB: 22405/PA
Participação: AUTOR Nome: FRANCISCO SILVA SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE DE
OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426 Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA LOUCHARD
PIRESOAB: 7316PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB: 22405/PA
Participação: AUTOR Nome: JEFFERSON ADRIANO SILVA VELOSO Participação: ADVOGADO Nome:
JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426 Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA
LOUCHARD PIRESOAB: 7316PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB:
22405/PA Participação: AUTOR Nome: KLEVERSON SOARES SILVA Participação: ADVOGADO Nome:
JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426 Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA
LOUCHARD PIRESOAB: 7316PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB:
22405/PA Participação: AUTOR Nome: MARCOS ROBERTO LIMA DA SILVA Participação: ADVOGADO
Nome: JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426 Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA
LOUCHARD PIRESOAB: 7316PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB:
22405/PA Participação: AUTOR Nome: RAPHAEL BRUNO JARDIM MAIA Participação: ADVOGADO
Nome: JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426 Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA
LOUCHARD PIRESOAB: 7316PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB:
22405/PA Participação: AUTOR Nome: RONALDO DOS SANTOS FONSECA Participação: ADVOGADO
Nome: JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETOOAB: 4426 Participação: ADVOGADO Nome: ANA CRISTINA
LOUCHARD PIRESOAB: 7316PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LEAO PEREIRA NETOOAB:
22405/PA Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARA Participação: RÉU Nome: SUPERINTENDENCIA
DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁGABINETE DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉMDECISÃO Trata-se de ação
ordinária ajuizada porALEXANDRE DA COSTA SILVA E OUTROScontra o ESTADO DO PARÁ e a
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SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ ? SUSIPE em que se
requer a concessão da segurança para?obrigar o Promovido a assegurar a matrícula dos Autores noCurso
de Formação Profissional Concurso Público C-199 ? Agente Prisionale, após a conclusão do curso de
formação de agente prisional, nomeação, posse e exercício no cargo de Agente Prisional em preferência
dos 500 candidatos mais bem ranqueados, para que, em sequência, serem convocados para o Curso de
Formação os ora Requerentes, ressalvando também os requisitos outros de ordem legal, após conclusão
de todas as etapas, configurando o ato ilegal da SUSIPE em manter contratações temporárias preterindo o
direito dos Autores, conforme exposto na inicia, em virtude da comprovada existência de vagas?, além de
indenização por danos morais.Relatam, em síntese, que?concorreram e foram aprovados no Concurso
Público C-199 da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) para os cargos
de AGENTE PRISIONAL e o Edital publicado no DOE em 13 de dezembro de 2018 atesta que os mesmos
foram classificados no certame e assim listados visando convocação imediata, conforme documentação
em anexo (documento em anexo - 152 Edital 01 Concurso Agente Prisional C-199)?. Asseveram, ainda,
que,?não foram relacionados entre os convocados nesta fase, pois mantido o limite de cada região e a
matrícula em 1ª convocação para o curso de formação inicial ocorreu de 21 de janeiro de 2019 a 25 de
janeiro de 2019. O início do curso está previsto para ocorrer entre 07/03 e 28 de junho de
2019?.Requerem os benefícios da assistência judiciária gratuita.A inicial veio acompanhada por
documentos. Brevemente relatados, decido. Compulsando o pedido e as causas de pedir declinadas pelos
Autores, verifico que este Juízo não é competente para apreciar e julgar a demanda.A Resolução nº
014/2017-GP, publicada no DJE de 11/07/2017, que redefiniu as competências das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da
Fazenda Pública da Comarca de Belém, dispõe nos arts. 3º e 4º que:?Art. 3º À 1ª e 2ª Varas de Fazenda
Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações coletivas:I ? A Licitações;II ? A Contratos
Administrativos;III ? À Ordem Urbanística;IV ? À Intervenção no Domínio Econômico;V ? A Servidores
Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;VI ? À Previdência dos Servidores Públicos
Civis;VII - A Atos Administrativos que, direita ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos
Servidores Públicos Civis;VIII ? A Servidores/Empregados Temporários. Art. 4º À 3ª e 4ª Varas da
Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:I- À Intervenção do Estado
na PropriedadeII- A Domínio Público;III- A Serviços Públicos;IV- A Militares, inclusive o concurso em todas
as suas fases;V- À Previdência dos Militares do Estado;VI- A Atos administrativos que, direta ou
indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.?
Por sua vez, o art. 2º de referido ato normativo dispõe que as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de
Fazenda Pública obedecem aos assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário (TPU),
criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.Desse modo, no tocante à matéria
afeta às hipóteses como a presente, incide o inciso V do art. 3º acima citado (V ?A Servidores Públicos
Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases), o que enseja a competência da 1ª ou 2ª Vara de
Fazenda da Capital.Portanto, mediante simples leitura dos fatos relatados na exordial, nota-se que a
competência para análise e julgamento do feito é da 1ª ou 2ª Vara de Fazenda de Belém, conforme art. 3º,
III, da Resolução nº 14/2017 ? GP.Ante o exposto,REDISTRIBUA-SEo feito a uma das Varas com
competência na presente matéria.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.Belém,
16 de julho de 2019. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRAJuiz de Direito Auxil iar de 3ª
EntrânciaRespondendo pela 4ª Vara da Fazenda de BelémDL  
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RESENHA: 17/04/2019 A 17/04/2019 - SECRETARIA  UNICA DAS VARAS DA FAZENDA DA CAPITAL -
VARA: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

 
P R O C E S S O :  0 0 3 4 7 6 3 5 0 2 0 1 1 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARISA BELINI DE OLIVEIRA Ação:
Procedimento Sumário em: 12/04/2019 ---AUTOR:ELBANIISA DE ANDRADE PIMENTEL 
AUTOR:LORENA DE AMORIM ARAUJO REU:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 11468 - JOSE
EDUARDO CERQUEIRA GOMES (PROCURADOR(A))   AUTOR:CINTIA DO SOCORRO FELIZ DANTAS
DE FREITAS Representante(s):  OAB 95773 - SERGIO ALEXANDRE CAMARGO (ADVOGADO)
Despacho Trata-se de ação ajuizada por ELBANIISA DE ANDRADE PIMENTEL , LORENA DE AMORIM
ARAUJO, CINTIA DO SOCORRO FELIZ DANTAS DE FREITAS em face de ESTADO DO PARA.
Seguramente não existem vícios formais no processo; as partes estão assistidas por procuradores
judiciais com habilitação, satisfazendo a determinação do art. 104, do Código de Processo Civil. Do
mesmo modo, vê-se que a ritualística ¿ o procedimento ¿ foi aplicada em sua inteireza, com observância
dos comandos processuais pertinentes: distribuição da petição inicial, citação, contestações, manifestação
acerca das contestações e remessa dos autos ao Ministério Público. A controvérsia existente nos autos
não demanda maior dilação probatória, sendo que os argumentos suscitados pelas partes constituem
discussão meritória a serem enfrentados em sentença. Ainda, é certo que a oportunidade para juntada de
documentos pelas partes se dá no momento de seu comparecimento no processo, isto é, ao Autor com a
inicial e, ao Réu com a apresentação da defesa. Deste modo, entendo que o feito já se encontra
devidamente instruído, anunciando o julgamento. À UPJ, para cumprimento e adoção das providencias
cabíveis quanto ao recolhimento de custas finais, nos termos do art. 26, caput, da Lei Estadual n°
8.328/2015, se a parte Autora não gozar dos benefícios de assistência judiciária ou isenção legal.
Ultimadas as providências acima, com observância do disposto no art. 26, §3°, do mesmo diploma legal,
retornem conclusos para sentença. Intime-se e cumpra-se. Belém, 24 de janeiro de 2019 João Batista
Lopes do Nascimento Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital

 
 

 
 
 
Número do processo: 0830217-35.2019.8.14.0301 Participação: IMPETRANTE Nome: HELLINGTON DE
SOUSA CORREA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL BASILIO DE SOUZAOAB: 8892/AM
Participação: ADVOGADO Nome: BEATRIZ FIGUEIREDO LEVYOAB: 28795/PA Participação:
IMPETRADO Nome: ESTADO DO PARA Participação: IMPETRADO Nome: DIRETOR GERAL DO
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS "RENATO CHAVES" - CPCRC/PA Participação: IMPETRADO
Nome: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS "RENATO CHAVES" - CPCESTADO DO PARÁ PODER
JUDICIÁRIO2ª Vara da Fazenda da Comarca da CapitalProcesso: 0830217-35.2019.8.14.0301Classe:
Mandado de SegurançaAssunto: Abuso de PoderImpetrante: HELLINGTON DE SOUSA
CORREAImpetrado: DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS ?RENATO CHAVES?
? CPCRC/PAInteressados: ESTADO DO PARÁ e CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS ?RENATO
CHAVES? ? CPCRC/PA DESPACHO Considerando a certidão de ID 10818136, intime-se a parte
Impetrante para queproceda ao recolhimento das custas processuais ou, caso já recolhidas, à sua regular
comprovação, em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, com base no
art. 290, do CPC.Intime-se e cumpra-se.Belém, 4 de junho de 2019.MARISA BELINI DE OLIVEIRAJuíza
de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da CapitalAssinado
DigitalmenteA5  

 
 
 
Número do processo: 0032782-83.2011.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA Participação: RÉU Nome: LAERTE COSTA RIBEIRO Participação: RÉU Nome:
CONSTRUTORA KATAM LTDA Participação: RÉU Nome: PAULO AUGUSTO TELLES LINS Participação:
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ADVOGADO Nome: ARY LIMA CAVALCANTIOAB: 008757/PA Participação: ADVOGADO Nome: KAREM
LIMA CAVALCANTI BARRETOOAB: 397PA Participação: RÉU Nome: JORGE LUIZ AMARAL ALVES
Participação: RÉU Nome: MARTENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Participação:
ADVOGADO Nome: KALLIL JORGE NASCIMENTO FERREIRAOAB: 10103/PA Participação: RÉU Nome:
DARIO AUGUSTO MACEDO PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: ARETHA NOBRE COSTAOAB:
13304/PA Participação: RÉU Nome: SERGIO OSWALDO LOBATO PAIXAO Participação: RÉU Nome:
CLODOALDO DE ALCANTARA FONSECA Participação: ADVOGADO Nome: GLORIA BORGES
FERNANDES DE VASCONCELOSOAB: 004892/PA Participação: RÉU Nome: BETUNORTE
ENGENHARIA LTDA - EPP Participação: ADVOGADO Nome: ARETHA NOBRE COSTAOAB: 13304/PA
Participação: RÉU Nome: ANTONIO MARTINS RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: KALLIL
JORGE NASCIMENTO FERREIRAOAB: 10103/PA Participação: RÉU Nome: PAULO ROGERIO
CAMPOS DA COSTA Participação: RÉU Nome: FERNANDO JORGE DE AZEVEDO Participação: RÉU
Nome: C C ENGENHARIA LTDA Participação: RÉU Nome: PROJECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ADRIANA BANDEIRA PINTOOAB: 755PA Participação:
ADVOGADO Nome: RICARDO VICTOR BARREIROS PINTOOAB: 14817/PA Participação: RÉU Nome:
PAULO SERGIO LOPES PINTO Participação: ADVOGADO Nome: FRANCISCO BRASIL MONTEIRO
FILHOOAB: 11604/PA Participação: ADVOGADO Nome: CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIROOAB:
16 Participação: RÉU Nome: PAULO ROBERTO GUERREIRO DA CRUZ Participação: ADVOGADO
Nome: ANANDA CAROLINA CORDEIRO DE JESUSOAB: 018722/PA Participação: ADVOGADO Nome:
PERPETUA SOCORRO MARIA CORREA DA CRUZOAB: 045PA Participação: RÉU Nome: ADRIANO DE
SOUSA BANDEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ADRIANA BANDEIRA PINTOOAB: 755PA
Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO VICTOR BARREIROS PINTOOAB: 14817/PA Participação:
RÉU Nome: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: KALLIL JORGE
NASCIMENTO FERREIRAOAB: 10103/PA Participação: RÉU Nome: GILVANDRO ARAUJO DA SILVA
Participação: ADVOGADO Nome: RUI BELO CEZAR JUNIOROAB: 20119 Participação: ADVOGADO
Nome: ANTONIO DA SILVA MIRANDAOAB: 65PA Participação: RÉU Nome: ANA PAULA DA SILVA
SOUSA SANTOS PENICHE Participação: RÉU Nome: JOSE PEDRO AMORIM SOBRINHOTRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁUNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL - UPJ DAS VARAS
DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITALFórum Cível Prof. Dr. Daniel Coelho de Souza, Rua Cel. Fontoura
(Praça Felipe Patroni), S/N, Cidade Velha, CEP.66.015-260 ? TérreoEDITAL DE CITAÇÃO COM O
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, NA FORMA ABAIXOJuízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de
Belém/PaProcesso nº: 0032782-83.2011.8.14.0301 (PJe - Processo Judicial Eletrônico)Classe: Ação Civil
PúblicaAssunto: Improbidade AdministrativaRequerente: Ministério Público do Estado do ParáRequeridos:
Jorge Luiz Amaral Alves e OutrosA Exma. Sra. Marisa Belini de Oliveira, Juíza de Direito respondendo
pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, FAZ SABER a quem interessar possa que, por meio do
presenteEDITAL DE CITAÇÃOcom prazo de 30 (trinta) dias,CITAo réuJORGE LUIZ AMARAL ALVES,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei n. 8.429/92 c/c o art. 335 do CPC. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, a Exma. Sra. Juíza determinou a expedição do
presente Edital, tendo sido afixado no átrio deste Juízo e publicado, tudo de conformidade com os arts.
256 e 257 do CPC. Dado e passado nesta cidade de Belém - PA, aos doze de julho do ano de dois mil e
dezenove. Eu, ______, Cinthya Helena de Sousa Siqueira, Auxiliar Judiciário da UPJ das Varas de
Fazenda Pública da Capital, matrícula 152200, digitei e subscrevi.MARISA BELINI DE OLIVEIRAJuíza de
Direito respondendo pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA  

 
 
 
Número do processo: 0832962-85.2019.8.14.0301 Participação: IMPETRANTE Nome: MOISES DO
SOCORRO RODRIGUES COSTA Participação: ADVOGADO Nome: CARMEN MANUELA LOPES
GONCALVESOAB: 27573/PA Participação: IMPETRADO Nome: FUNDACAO DE AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA Participação: IMPETRADO Nome: DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO ESTADO DO PARAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁUNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIALDAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
PROCESSO Nº:0832962-85.2019.8.14.0301 IMPETRANTE: MOISES DO SOCORRO RODRIGUES
COSTAIMPETRADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA,
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA ATO ORDINATÓRIOConsiderando que a
apelação de Id. nº 11390454 foi apresentada tempestivamente,CITE-SE/INTIME-SEa parte impetrada
para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do §1º, do art. 1.010, do CPC e do

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
975



Provimento n° 006/2006-CJRM, art. 1°, § 2°,II. Int. Belém,16 de julho de 2019.Cinthya Helena de Sousa
SiqueiraAuxiliar Judiciário - UPJ das Varas da Fazenda Pública da Capital 

 
 
 
Número do processo: 0032782-83.2011.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA Participação: RÉU Nome: LAERTE COSTA RIBEIRO Participação: RÉU Nome:
CONSTRUTORA KATAM LTDA Participação: RÉU Nome: PAULO AUGUSTO TELLES LINS Participação:
ADVOGADO Nome: ARY LIMA CAVALCANTIOAB: 008757/PA Participação: ADVOGADO Nome: KAREM
LIMA CAVALCANTI BARRETOOAB: 397PA Participação: RÉU Nome: JORGE LUIZ AMARAL ALVES
Participação: RÉU Nome: MARTENGE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Participação:
ADVOGADO Nome: KALLIL JORGE NASCIMENTO FERREIRAOAB: 10103/PA Participação: RÉU Nome:
DARIO AUGUSTO MACEDO PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: ARETHA NOBRE COSTAOAB:
13304/PA Participação: RÉU Nome: SERGIO OSWALDO LOBATO PAIXAO Participação: RÉU Nome:
CLODOALDO DE ALCANTARA FONSECA Participação: ADVOGADO Nome: GLORIA BORGES
FERNANDES DE VASCONCELOSOAB: 004892/PA Participação: RÉU Nome: BETUNORTE
ENGENHARIA LTDA - EPP Participação: ADVOGADO Nome: ARETHA NOBRE COSTAOAB: 13304/PA
Participação: RÉU Nome: ANTONIO MARTINS RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: KALLIL
JORGE NASCIMENTO FERREIRAOAB: 10103/PA Participação: RÉU Nome: PAULO ROGERIO
CAMPOS DA COSTA Participação: RÉU Nome: FERNANDO JORGE DE AZEVEDO Participação: RÉU
Nome: C C ENGENHARIA LTDA Participação: RÉU Nome: PROJECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ADRIANA BANDEIRA PINTOOAB: 755PA Participação:
ADVOGADO Nome: RICARDO VICTOR BARREIROS PINTOOAB: 14817/PA Participação: RÉU Nome:
PAULO SERGIO LOPES PINTO Participação: ADVOGADO Nome: FRANCISCO BRASIL MONTEIRO
FILHOOAB: 11604/PA Participação: ADVOGADO Nome: CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIROOAB:
16 Participação: RÉU Nome: PAULO ROBERTO GUERREIRO DA CRUZ Participação: ADVOGADO
Nome: ANANDA CAROLINA CORDEIRO DE JESUSOAB: 018722/PA Participação: ADVOGADO Nome:
PERPETUA SOCORRO MARIA CORREA DA CRUZOAB: 045PA Participação: RÉU Nome: ADRIANO DE
SOUSA BANDEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ADRIANA BANDEIRA PINTOOAB: 755PA
Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO VICTOR BARREIROS PINTOOAB: 14817/PA Participação:
RÉU Nome: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: KALLIL JORGE
NASCIMENTO FERREIRAOAB: 10103/PA Participação: RÉU Nome: GILVANDRO ARAUJO DA SILVA
Participação: ADVOGADO Nome: RUI BELO CEZAR JUNIOROAB: 20119 Participação: ADVOGADO
Nome: ANTONIO DA SILVA MIRANDAOAB: 65PA Participação: RÉU Nome: ANA PAULA DA SILVA
SOUSA SANTOS PENICHE Participação: RÉU Nome: JOSE PEDRO AMORIM SOBRINHOTRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁUNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL - UPJ DAS VARAS
DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITALFórum Cível Prof. Dr. Daniel Coelho de Souza, Rua Cel. Fontoura
(Praça Felipe Patroni), S/N, Cidade Velha, CEP.66.015-260 ? TérreoEDITAL DE CITAÇÃO COM O
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, NA FORMA ABAIXOJuízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de
Belém/PaProcesso nº: 0032782-83.2011.8.14.0301 (PJe - Processo Judicial Eletrônico)Classe: Ação Civil
PúblicaAssunto: Improbidade AdministrativaRequerente: Ministério Público do Estado do ParáRequeridos:
Fernando Jorge de Azevedo e OutrosA Exma. Sra. Marisa Belini de Oliveira, Juíza de Direito respondendo
pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, FAZ SABER a quem interessar possa que, por meio do
presente EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 30 (trinta) dias, CITA o réu FERNANDO JORGE DE
AZEVEDO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, apresentar contestação no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei n. 8.429/92 c/c o art. 335 do CPC. E para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, a Exma. Sra. Juíza determinou a
expedição do presente Edital, tendo sido afixado no átrio deste Juízo e publicado, tudo de conformidade
com os arts. 256 e 257 do CPC. Dado e passado nesta cidade de Belém - PA, aos quinze de julho do ano
de dois mil e dezenove. Eu, ______, Cinthya Helena de Sousa Siqueira, Auxiliar Judiciário da UPJ das
Varas de Fazenda Pública da Capital, matrícula 152200, digitei e subscrevi.MARISA BELINI DE
OLIVEIRAJuíza de Direito respondendo pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA 

 
 
 
Número do processo: 0830322-12.2019.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: LARA DE FIGUEIREDO
BARAUNA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: VIVIANE MARQUES DE OLIVEIRAOAB:
022208/PA Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARAESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO 2ª
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Vara da Fazenda da Comarca da CapitalProcesso: 0830322-12.2019.8.14.0301Classe: Procedimento
Comum CívelAssunto: [Diárias e Outras Indenizações]Autora: LARA DE FIGUEIREDO BARAÚNA DA
SILVARéu: ESTADO DO PARÁ DESPACHOCom o advento da Lei n° 13.105/15 que introduz o novo
Código de Processo Civil brasileiro, entendo que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte passou
a ter caráter meramente relativo, possibilitando, ao julgador, quando ?houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade? (art. 99, §2°), determinar
diligências ao interessado, a fim de comprovar a sua situação de hipossuficiência ? que deixou de se
admitir por simples declaração na inicial (Súmula n° 06/TJPA).Desse modo, entendo por bem determinar
aapresentação de documentos que atestem a hipossuficiência da parte Autora, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de indeferimento da justiça gratuita (art. 99, §2°, do CPC).Intime-se e cumpra-se.Belém, 4
de junho de 2019. MARISA BELINI DE OLIVEIRAJuíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital,
respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da CapitalAssinado Digitalmente A5 

 
 
 
Número do processo: 0837839-68.2019.8.14.0301 Participação: IMPETRANTE Nome: JORGE
MAGALHAES CORDEIRO Participação: ADVOGADO Nome: MARCIO DE OLIVEIRA LANDINOAB:
017523/PA Participação: IMPETRADO Nome: Presidente IGEPREV Participação: IMPETRADO Nome:
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁESTADO DO
PARÁPODER JUDICIÁRIO 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital Processo: 0837839-
68.2019.8.14.0301Classe:  Mandado de SegurançaAssunto:  [ In f ração Admin is t ra t iva,
Aposentadoria]Impetrante:JORGE MAGALHÃES CORDEIRO Impetrado: PRESIDENTE DO IGEPREV
(Av. Alcindo Cacela, 1.962, Bairro Nazaré, Belém/PA, CEP 66.040-020)Interessado: IGEPREV
(PROCURADORIA AUTÁRQUICA) 4ª ÁREA DECISÃO-MANDADO Trata-se de Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado porJORGE MAGALHÃES CORDEIROem face de ato coator atribuído
aoPRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
em que visa o Impetrante à imediata análise do mérito, pelo órgão do Impetrado, de forma fundamentada,
do processo administrativo nº 2018/191184 (nº do protocolo ? ID 11563988), referente ao pedido de
concessão de aposentadoria por tempo de serviço por ele formulado e não finalizado/decidido até o
presente momento.Relata que, em03 de dezembro de 2013, foi afastado de suas atividades, havendo feito
então requerimento com pedido de Aposentadoria por Tempo de Serviço, conforme declaração em anexo
(ID 11563991).Informa que foi nomeado em 17/04/1980, sendo que iniciou os serviços em 16 de setembro
de 1980, conforme Portaria nº 6358/80 ? DIVAP/DEPES, no cargo de Professor de Ensino de 1º Grau,
Código GEP-M-401.2, Classe B (ID 11563989), tendo desenvolvido suas atividades até o afastamento
ocorrido em 2013, mas que, diante do requerimento, até a presente data, não houve nenhuma decisão do
órgão previdenciário.Sustenta que, considerando que foi afastado em 2013, apenas em 02.05.2018 o
requerimento do Impetrante foi protocolizado no IGEPREV e que, ao buscar informações sobre seu
pedido, obteve a notícia de que ainda estaria no setor de triagem da SEDUC.Há pedido liminar, a fim de
que o Impetrado, no prazo de 10 (dez) dias, conclua o processo administrativo e profira decisão acerca do
pedido de concessão de aposentadoria por tempo de serviço ao Impetrante. No mérito, requer a
concessão definitiva da segurança com a confirmação da liminar deferida. Decido. Cuida-se de Mandado
de Segurança em que pretende o Impetrante a concessão de liminar para obtenção de resposta ao pedido
administrativo de concessão de aposentadoria por tempo de serviço formulado em03.12.2013 e
protocolizado formalmente em 02.05.2018, porém ainda sem resposta definitiva da Administração.Quanto
à medida liminar, tem-se que sua concessão em Mandado de Segurança obedece ao comando normativo
do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, isto é, reclama a presença do relevante fundamento do pedido
(fumus boni iuris) e do perigo de ineficácia da medida (periculum in mora), caso persista o ato impugnado.
Nesse sentido, de bom alvitre trazer à baila o disposto por José Henrique Mouta Araújo (Araújo, José
Henrique Mouta. Mandado de Segurança. 5. ed. rev., atlz. e ampl. ? Salvador: JusPodivm, 2015): Ora,
sendo a tutela provisória liminar em mandado de segurança modalidade de tutela antecipada, é necessário
concluir que não há juízo de discricionariedade na apreciação da medida, desde que estando presentes os
requisitos legais para a sua concessão (art. 300, do CPC/15).Na verdade, o que por vezes ocorre na
prática, é que o impetrante não consegue demonstrar a presença da urgência e da relevância do pedido,
sendo postergada a apreciação do pedido de liminar para momento posterior às informações. Portanto,
mister aduzir que, estando presentes os requisitos, deve ser concedida a medida liminar (se for o caso
com a fixação de caução, fiança ou depósito ? art. 7º, III, da nova LMS), evitando inclusive o perecimento
do direito material discutido nomandamus. Assim, a liminar em Mandado de Segurança não se presta a
qualquer pré-julgamento da lide, mas tão somente à análise dos pressupostos ensejadores de sua
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concessão.Nessa oportunidade, a análise se restringe ao juízo de probabilidade, ou seja, dofumus boni
iuris, além da necessária demonstração da existência de um risco de dano que possa vir a prejudicar a
eficácia da tutela pretendida ao final.Feitas estas premissas iniciais,vislumbro, no presente caso, o
relevante fundamento do pedido do Impetrante.Com efeito, o Impetrante comprova por meio dos
documentos de IDs 11563988 a 11564000, que protocolizou o requerimento administrativo de
aposentadoria na referida data,mas que, até a data da impetração do presentewrit, não obteve nenhuma
resposta quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido e
conclusão do requerimento administrativo em tela. Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência relativa a
casos análogos a este: Processo: TRF ? 4 ? Reexame Necessário Cível - REEX 50233370920144047205
SC 5023337-09.2014.404.7205. Órgão Julgador: SEXTA TURMA. Publicação: D.E. 11/04/2016.
Julgamento: 6 de Abril de 2016. Relatora: VÂNIA HACK DE ALMEIDA. PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. DEMORA EXCESSIVA. ILEGALIDADE.1. O prazo para análise e manifestação acerca
de pedido administrativo de concessão de benefício previdenciário submete-se ao direito fundamental à
razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação, nos termos do art.5º,LXXVII, daCF/88.2.
A demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio
indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes do próprio decurso de
tempo.3. Hipótese em que restou ultrapassado prazo razoável para a Administração decidir acerca do
requerimento administrativo formulado pela parte. Desta forma, em respeito à garantia constitucional da
razoável duração do processo e aos princípios da legalidade, razoabilidade e da celeridade processual,
deve o Presidente do IGEPREV analisar ou determinar seja analisada a documentação apresentada pelo
Impetrante no pedido administrativo já existente e, finalmente, proferir decisão acerca do pleito, eis que o
retardamento excessivo na concessão ou denegação do pedido pretendido configura ilegalidade.Na
esteira desse raciocínio, diante da documentação juntada,reputo presente no caso em tela ofumus boni
iuris, ou a probabilidade do direito da parte Impetrante, na medida em que já neste momento processual
vislumbro a contundência dos argumentos expendidos por si. De outra parte, entendo pertinente
opericulum in moraou, em outros termos, o risco que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da
medida, caso deferida ao final. Isso porque,in casu, aguardar a apreciação meritória seria penalizar o
Impetrante, tamanha a robustez de suas alegações.Logo, reputando presentes os requisitos dofumus boni
iurise dopericulum in moraautorizadores da concessão da liminar requerida, impõe-se o seu deferimento
(art. 7°, III, da Lei n° 12.016/09).Diante do exposto,CONCEDO EM PARTE A LIMINAR,para determinar ao
PRESIDENTE DO IGEPREV que providencie, não em 10 (dez) dias, masno prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a análise do pedido administrativo do Impetrante e conceda resposta quanto ao requerimento de
aposentadoria, tudo nos termos da fundamentação acima.NOTIFIQUE-SE e INTIME-SE oPRESIDENTE
DO IGEPREV, pessoalmente,para cumprir imediatamente a presente liminar e para, querendo, prestar
informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09. INTIME-SE,
eletronicamente, oIGEPREV, por meio de sua Procuradoria Autárquica,nos termos do art. 7°, II, da Lei
Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, e art. 9°, §1°, da Lei n° 11.419/06, para, querendo,
manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.Após transcurso do prazo legal,
com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.Defiro o pedido de
gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§2° e 3°, ambos do CPC.Em tempo, concedo ao
Impetrante o benefício da PRIORIDADE ESPECIAL na tramitação processual, em razão da idade (art. 71,
§5º, da Lei 10.741/2003), bem como em virtude de doença grave. Registre-se no Sistema PJe.Servirá a
presente decisão como Mandado de NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da
CJRMB-TJE/PA).Autorizo o cumprimento da NOTIFICAÇÃO da autoridade coatora por meio impresso, na
forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06. Intime-se. Cumpra-se.Belém, 16 de julho de 2019. MARISA
BELINI DE OLIVEIRAJuíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 2ª Vara da
Fazenda da CapitalAssinado DigitalmenteA5  

 
 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
978



 

 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA  UNICA DAS VARAS DA FAZENDA DA CAPITAL -
VARA: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM 

 
P R O C E S S O :  0 0 5 8 1 1 2 7 7 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANA DANTAS NERY SA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019---AUTOR:RENATO CESAR ARAUJO Representante(s):  OAB
13719 - LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA (DEFENSOR)  ANDREA BARRETO RICARTE DE
OLIVEIRA (DEFENSOR)   REU:ESTADO DO PARA Representante(s):  HENRIQUE NOBRE REIS
(PROCURADOR(A))  OAB 14990 - RAFAEL FELGUEIRAS ROLO (PROCURADOR(A))  . ATO
ORDINATÓRIO Consoante o Provimento 006/2006-CJRMB, Ordem de Serviço 001/2016, ficam
INTIMADAS as partes da data, horário e local do início dos trabalhos da perícia: dia 06/08/2019, às 09:00
horas, no endereço Avenida Conselheiro Furtado, 2865, Edifício Síntese 21, Sala 1003, São Brás,
Belém/PA. Belém, 16 de julho de 2019 ADRIANA DANTAS NERY SÁ SOUZA Analista Judiciário- UPJ
Varas da Fazenda Pública da Capital.

 
 

 
 

UPJ DAS VARAS DA FAZENDA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA  UNICA DAS VARAS DA FAZENDA DA CAPITAL -
VARA: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 2 3 6 6 0 7 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANA DANTAS NERY SA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019---AUTOR:SILVIA DAS GRAÇAS PENNA MARQUES
Representante(s):  OAB 2731 - PAULA FRASSINETTI COUTINHO DA SILVA MATT (ADVOGADO)  OAB
9194 - ANA MARIA PORTILHO ROCHA FRANCO (ADVOGADO)  OAB 13630 - CYNTHIA DE NAZARE
PORTILHO ROCHA (ADVOGADO)   REU:FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM FUMBEL
REU:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  OAB 4293 - REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES
BRANCO (PROCURADOR(A))  OAB 5888 - JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS
(PROCURADOR(A))  . ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista a interposição do recurso de apelação,
INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art.
1.010, §§1º e 3º, Novo Código de Processo Civil. Após, decorrido o referido prazo, com ou sem
manifestação, os autos serão remetidos ao E. Tribunal de Justiça do Estado. (Ato ordinatório - Provimento
n° 006/2006-CJRMB, art. 1°, § 2°, II. Int.). Belém, 16/07/2019 Unidade de Processamento Judicial - UPJ 1ª
a 5ª Varas de Fazenda da Capital

 
 

 
 
 
 
RESENHA: 04/07/2019 A 04/07/2019 - SECRETARIA  UNICA DAS VARAS DA FAZENDA DA CAPITAL -
VARA: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 8 9 8 9 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUIZ OTAVIO OLIVEIRA MOREIRA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:LEILA LUIZA DOS REIS NASCIMENTO
Representante(s):   OAB 6777 - PORFIRIA LUCIA CARNEIRO DE LIMA (ADVOGADO)  
REU:PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM Representante(s):  OAB 11290 - BRUNO CEZAR NAZARE
DE FREITAS (PROCURADOR(A))   REU:SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE BELEM -
SEURB. SENTENÇA            Trata-se de Ação Ordinária ajuizada em 08.01.2013, por LEILA LUIZA DOS
REIS NASCIMENTO, já qualificada, contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.            Em virtude do lapso temporal
decorrido desde a última manifestação da parte Autora nos autos, o juízo determinou a intimação pessoal
da requerente às fls. 114/115, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção
sem análise do mérito.            Às fls. 124, consta Aviso de Recebimento dos Correios enviado ao domicílio
residencial da requerente, datado de 30.07.2018, e por ela assinado.            Por fim, em atendimento ao
despacho de fls. 132, foi certificado às fls. 133, que a demandante, embora devidamente intimada, nada
manifestou.            É o breve relatório.            DECIDO.            Na presente ação, distribuída em 2013, em
virtude do lapso temporal decorrido desde a última manifestação processual, o juízo determinou a
intimação da requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem
análise do mérito.           Determinada a intimação pessoal da Autora no endereço residencial por ela
indicado nos autos, consta a sua assinatura no Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 124).          Ainda
assim, até a presente data, a parte autora permanece silente, não tendo comparecido aos autos para
cumprir a diligência requerida pelo juízo, nem para requerer o quê de direito, denotando falta de interesse
processual superveniente (fls. 133).          Nessa esteira, dispõe o artigo 485 do Novo CPC: Art. 485.  O
juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;  VI - verificar a ausência de legitimidade ou de
interesse processual;       Desse modo, constatado o efetivo desinteresse da parte requerente, JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, incisos III e VI, do
Novo CPC.             Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e
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despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em
julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita que ora defiro, com base no art. 98, §§ 2º
e 3º daquele diploma legal.            Condeno a Autora em honorários advocatícios, que fixo no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), com base no art. 485, § 2º do CPC.            Caso não seja interposto recurso,
após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os
documentos, caso requerido.          P. R. I. C.          Belém, 02 de julho de 2019. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA
MOREIRA Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública de
Belém - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 3 3 9 4 2 0 1 1 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:MANOEL RAIMUNDO CORDEIRO DOS SANTOS
Representante(s):  OAB 6296 - AMPARO MONTEIRO DA PAIXAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)  
REU:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 11603 - MARIA ELISA BRITO LOPES
(PROCURADOR(A))  . SENTENÇA        MANOEL RAIMUNDO CORDEIRO DOS SANTOS, devidamente
qualificado nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do ESTADO
DO PARÁ, aduz, em síntese, que:        O autor é policial militar ocupante da graduação de Capitão. Que se
encontra na iminência de ser transferido para a reserva remunerada ex officio, por ter completado a idade
limite, qual seja, de 48 anos. Afirma, contudo, que ficará prejudicado em sua carreira caso seja transferido
para a inatividade, em especial, em sua remuneração, pois passará a receber proventos em valor inferior à
remuneração atual, além de não entrar no quadro de acesso à promoção à Major, muito embora já tenha
reunido os requisitos legais.        Desta forma, requer a concessão da tutela antecipada para que
permaneça no serviço ativo até completar 59 anos de idade, previsto para o Posto de Coronel, e a
permanência no quadro de acesso à promoção por antiguidade. No mérito, requer a procedência da ação,
com a confirmação da liminar e o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei 5.251/85, para que seja
reconhecido o direito de permanece no serviço ativo da Polícia Militar até o limite de 59 anos de idade.
       Juntou documentos.        O juízo deferiu o pleito de tutela antecipada, fls. 133 e ss.        Contestação
do ESTADO DO PARÁ de fls. 136 e ss, alegando, em suma, a improcedência do pedido ante a prescrição
do direito de ação, e da vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade.        A parte autora
se manifestou em réplica às fls. 166 e ss.        O Ministério Público, em parecer às fls. 183 e ss, solicitou
que o requerido se manifestasse sobre os documentos juntados pelo Autor, os quais demonstram que o
mesmo fora promovido ao posto de Major.        O Estado, às fls. 188 e ss, ofertou manifestação
requerendo a improcedência da ação ante a não aplicação da teoria do fato consumado.        O Parquet,
em parecer conclusivo, opinou pela improcedência da ação às fls. 194 e ss.        O juízo entendeu pelo
julgamento antecipado do mérito da lide às fls. 199.        É o relatório.        DECIDO.        Cuida-se de Ação
Ordinária em que pretende o demandante, Capitão da Polícia Militar, a sua permanência no serviço ativo e
a não transferência para a reserva remunerada, em decorrência de ter atingido a idade limite nos termos
da Lei nº 5.251/85.         Em relação à prejudicial de mérito da prescrição ventilada em contestação, deve
ser afastada no presente caso, haja vista que o prazo prescricional de cinco anos tem como marco inicial a
data em que o Autor completou a idade limite para ser transferido para a reserva remunerada, e não, o
ano em que a Lei nº 5.251/1985 entrou em vigência, conforme pretende o requerido.         Isto posto,
afasto a prescrição suscitada pelo Estado do Pará e passo à análise do mérito da presente lide.         Pois
bem. A Administração Pública é regida à luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da
Carta Magna, dentre os quais, o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que
instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar
conforme a lei.         In casu, a relação entre os litigantes não é contratual, mas sim estatutária, razão pela
qual se impõe a vontade do Estado que estabelece por lei. Nesse sentido, verifico que a transferência do
autor para a reserva por conta de idade é regulada pela Lei Estadual nº 5.251/85, com as alterações que
lhe foram imprimidas pela Lei nº 7.798, de 15 de janeiro de 2014.         O art. 103, inciso I, da Lei nº
5.251/85 (Estatuto Dos Militares do Estado do Pará), assim dispõe: Art. 103 - A transferência para a
reserva remunerada, "ex offício", verificar-se-á sempre que o Policial-Militar incidir em um dos seguintes
casos: I - Atingir as seguintes idades limites: a) Para os oficiais dos Quadros de Combatentes, de Saúde e
Intendentes: POSTOS IDADES [...] Capitão PM/BM 48 anos.         O autor pretende evitar a inativação
compulsória em razão da idade. Porém, na espécie, deve haver a estrita observância ao princípio da
legalidade, não havendo outra conduta a ser adotada pela Administração Pública que não seja a
transferência compulsória do requerente para a reserva remunerada, nos termos do art. 42, § 1º, da
CF/88, e art. 103, inciso I, alínea a, da Lei Estadual nº 5.251/85, quando forem preenchidos os requisitos
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legais.        Não é compatível o policial militar permanecer no cargo atual em detrimento do que prevê a
legislação que regula o policial militar, na espécie, a Lei nº 5.251/85. É que a referida lei determina a
aposentadoria ao militar Capitão PM sempre que alcançar 48 anos de idade, diploma este que está em
absoluta consonância com a Lei Maior, não havendo o que se falar em inconstitucionalidade, como
pretende a parte Autora.        Assim dispõe a Constituição Federal: Art. 42 Os membros das Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina,
são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º - Aplicam-se aos militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art.
14, § 8º; do art. 40, § 3º; e do art. 142, §2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias
do art. 142, 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos Governadores.
       Diante dos citados dispositivos, não se verifica a inconstitucionalidade apontada da legislação
estadual nº 5.251/85, a qual também está em consonância com o princípio constitucional da Legalidade,
regedor de todos os atos da Administração Pública.        Neste mesmo sentido assim decidiu o Egrégio
TJPA: PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO MILITAR - IDADE LIMITE PARA OCUPAR
POSTO DE CAPITÃO TRANSFERENCIA PARA RESERVA REMUNERADA MATÉRIA
REGULAMENTADA PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
IMPROVIDO. (201130097393, 131534, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão
Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 31/03/2014, Publicado em 03/04/2014).        E nesse
sentido, também se pronunciou o STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MILITAR.TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. 1. O Supremo Tribunal
Federal tem seu posicionamento firmado no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos da norma
constitucional do artigo 142, § 3º, X, regular as disposições do artigo 42, § 1º, da Constituição Federal e
estabelecer as condições de transferência do militar para a reserva remunerada. 2. As condições
estipuladas para a transferência do militar do Estado do Mato Grosso do Sul para a reserva com proventos
proporcionais ao tempo de serviço, são as previstas no art 90, II, da Lei Complementar Estadual n.
53/90.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 23235 MS 2006/0266764-7,
Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de
Julgamento: 10/04/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2012).         Pelo todo
exposto, não vislumbro direito que ampare a pretensão autoral.        Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, ante a falta de amparo legal que pudesse demonstrar o direito do
demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.        Sem condenação do
autor em custas e despesas processuais, eis que já quitadas nos autos, conforme fls. 205.        Condeno o
Autor em honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).         Caso não seja
interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
E desentranhem-se os documentos, caso requerido.        P. R. I. C.        Belém, 25 de junho de 2019.
       RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA        Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,
       respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 9 7 5 1 2 0 1 4 8 1 4 0 0 1 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---REQUERENTE:JOSE MENDES DE CAMPOS JUNIOR
Representante(s):  OAB 13372 - ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA (ADVOGADO)  OAB 19345 -
FERNANDA ALICE RAMOS MARQUES (ADVOGADO)  OAB 21541 - DIEGO OLIVEIRA TELLES DA
SILVA (ADVOGADO)  OAB 23234 - CARLOS JOSE CORREA DE LIMA (ADVOGADO)  OAB 8514 -
ADRIANE FARIAS SIMOES (ADVOGADO)  OAB 25757 - MARCELLY RABELO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)   REQUERIDO:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 10261 - GUSTAVO DA SILVA
LYNCH (PROCURADOR(A))   REPRESENTANTE:ESTADO DO PARA - PROCURADORIA GERAL.
SENTENÇA        JOSÉ MENDES DE CAMPOS JÚNIOR, já qualificado nos autos, ajuizou Ação Ordinária
em face do ESTADO DO PARÁ, aduzindo, em síntese, o que segue.        Relata o demandante, Cabo
militar, reunir todas as condições legais para ingresso no Curso de Formação de Sargentos 2014, pelo
critério do merecimento intelectual, pleiteando a promoção à 3º Sargento. Ocorre que mesmo
preenchendo os requisitos legais para matrícula no CFS, seu nome não foi publicado na lista de cabos
aptos a fazer o curso de formação, sob a alegação de que não havia vaga suficiente.        Diante disso,
requereu a concessão de tutela antecipada, para determinar a matrícula do Autor no CFS/2014. E no
mérito, a confirmação dos efeitos da tutela.        Juntou documentos.        O juízo indeferiu o pleito de tutela
antecipada, fls. 36 e ss.  Citado, o Estado do Pará apresentou contestação (fls. 42 e ss), por meio da qual
defendeu a existência da preliminar de litispendência com a ação de nº 0041485-95.20148140301. No

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
982



mérito, impugnou in totum os pedidos do impetrante, reforçando a legalidade da fixação do limite de vagas
para matrícula no CFS/2014.          O autor requereu a desistência da ação às fls. 101.          O Estado, às
fls. 103, anuiu à desistência desde que o autor renunciasse ao direito sobre o qual se funda a ação.
         O autor não concordou com o pretendido pelo Estado (fls. 105), e o juízo, às fls. 106, indeferiu o
pedido de desistência.          Réplica à contestação às fls. 109 e ss.          Manifestação ministerial às fls.
118 e ss, opinando pela extinção do feito por ausência de interesse processual superveniente.          O
juízo determinou o julgamento antecipado da lide, às fls. 134.          É o necessário relatório.          Decido.
         Compulsando os autos e em pesquisa ao Sistema LIBRA deste Tribunal, verifico que não há como
ser reanalisado o mérito apresentado nesta lide, eis que constato a existência da ¿coisa julgada¿.          É
o que se infere do Processo de nº 0041485-95.20148140301 (fls. 119/126), o qual possui as mesmas
partes, causa de pedir e pedido da presente ação, sendo que, naquele, foi proferida sentença resolutiva de
mérito, a qual transitou livremente em julgado, conforme pesquisa ao Sistema LIBRA.          Nesse caso,
tendo aqueles autos (Processo nº 0041485-95.20148140301), cujo objeto também dizia respeito à
matrícula e participação no CFSD/2014, seguido seu fluxo até o trânsito em julgado da improcedência da
ação, não há que se cogitar, por meio da presente ação, uma nova análise do mérito.          Noutros ditos,
há clara ocorrência de coisa julgada, o que fundamenta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso V, do CPC.          Com base nas razões declinadas, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, e o faço sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, CPC, por
vislumbrar a existência de coisa julgada.        Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao
pagamento de custas e despesas processuais, em razão da sucumbência no processo anterior,
permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão,
em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.
       Condeno o Autor em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão da
sucumbência no processo anterior, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o
trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.        Caso não seja
interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
E desentranhem-se os documentos, caso requerido.        P. R. I. C.        Belém, 26 de junho de 2019.
       RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA        Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,
       respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 3 1 6 1 2 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:OZIAS JUSTO BATISTA Representante(s):  OAB 8514 -
ADRIANE FARIAS SIMOES (ADVOGADO)  OAB 15002 - EVELYN FERREIRA DE MENDONCA
(ADVOGADO)   REU:IASEP INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA
Representante(s):  OAB 5666 - OLAVO CAMARA DE OLIVEIRA JUNIOR (PROCURADOR(A))  OAB
14079 - ALESSANDRA LEAO BRAZAO E SILVA (PROCURADOR(A))  . SENTENÇA          OZIAS JUSTO
BATISTA, já qualificado nos autos, ajuizou Ação Ordinária contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, aduzindo, em síntese, o que segue:          O Autor policial
militar e usuário do plano de saúde gerido pelo IASEP. Foi diagnosticado com o CID 5832, após sofrer um
trauma no joelho que o impede de exercer suas atividades normalmente, necessitando, com urgência,
realizar cirurgia para correção da lesão.          Ocorre que ao procurar o IASEP, foi informado de que
somente seria expedida a guia de autorização para internação daqui há 02 meses, sendo que já se
encontra em gozo de licença saúde e teme que, ao final de sua licença, ainda não tenha conseguido
realizar a cirurgia e tenha que retornar ao trabalho com o joelho lesionado.          Diante disso, requer, em
tutela antecipada, seja determinado ao demandado que providencia imediatamente a cirurgia do Autor,
com a entrega da guia de internação. E ao final, a confirmação da tutela, e o pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 30.000,00.          Juntou documentos.          O juízo deferiu a tutela
pleiteada às fls. 39 e ss.          O IASEP, devidamente citado, ofertou defesa às fls. 61 e ss, alegando, em
suma, a perda do objeto da ação, posto que a providência foi cumprida, e no mérito, ausência de danos
morais.          Houve réplica do autor às fls. 84 e ss.          Às fls. 99 e ss, o Ministério Público apresentou
parecer pela procedência parcial dos pedidos.          O juízo entendeu, às fls. 108, pelo julgamento
antecipado do mérito da lide.          É o relatório.          DECIDO.          Cuida-se de Ação Ordinária em que
a parte Autora, usuário do plano de saúde do IASEP, a realização de cirurgia e o recebimento de
indenização por danos morais, em virtude da demora da autarquia em realizar o procedimento.          Não
há dúvidas quanto ao direito do cidadão à saúde mediante políticas sociais e econômicas, meios
tendentes à redução do risco de doenças e de outros gravames.          Dispõe o art. 196 da CF/88: Art.
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196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.          Ainda: Art. 197. São de relevância pública as
ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.          Aliás, o sentido da expressão
"acesso universal e igualitário" inserido no artigo 2º, parágrafo 1º, e no artigo 7º, inciso IV, da lei Orgânica
da Saúde (Lei Federal n 8.080/90) é precisamente o de garantir à população acesso aos serviços e ações
de saúde, sem privilégios de qualquer espécie.          Desta forma, tratando-se de direito à saúde é dever a
prestação, não sendo legítimo qualquer limitação arbitrária, a despeito de vir à luz por meio de norma, pois
cediço entendimento quanto ao dever de interpretação da lei no sentido material, ou seja, se seu conteúdo
atende aos ditames constitucionais.          No caso em questão, ressalto que o contrato de plano de saúde
tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor e seus dependentes, pelo que denoto que o
mesmo pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua
cura. Sobre o assunto, tem-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. 1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante
terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 2. A exigência de
contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação
do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados. 3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da
Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos
para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência
à saúde. 4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve
ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém desprovido. (201430087953,
136397, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado
em 28/07/2014, Publicado em 04/08/2014).          O denominado PAS - ASSIST trata-se de um plano de
saúde. No caso, custeado pelos servidores estaduais, mediante desconto em folha, sendo as prestações
mais modestas se em comparativo a um plano de saúde normal, disponível no mercado.          É de se
ressaltar que a Legalidade é Princípio basilar a que submete a Administração. Bem assim, também o é a
Razoabilidade. Deve ser atributo do Administrador o agir com razoabilidade, especialmente nestas
questões de saúde. Assim, se é possível a realização de procedimento cirúrgico, ao que tudo indica, pelas
provas dos autos, não há razão à delonga no atendimento. Disto, resulta multiplicação de demandas e em
descrédito da Administração Pública.          No caso da parte autora, este se viu sem meios de preservar
pela manutenção de sua saúde, restando-lhe somente ingressar na Justiça contra o próprio Plano, na
qualidade de servidor. Optou por exigir de seu plano (PAS - ASSIST), visto que cumpre o recolhimento
mensal, visto que já se trata no Instituto de Assistência e lhe é dado este direito, só restando ao Juízo,
acolhê-lo, por certo.          Outrossim, vejo que o Autor comprovou que ser portador da patologia
mencionada na exordial, bem como, que necessitava do tratamento indicado pelo médico, conforme
prescrição, qual seja, a cirurgia no joelho.          Por fim, não remanescem dúvidas quanto ao direito a que
faz jus a parte autora, o que foi inclusive antecipado por meio da medida liminar, a qual precisa ser
confirmada por meio de sentença, não sendo o caso de perda de objeto, conforme requer o IASEP.
         Nesse sentido: EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E
REALIZAÇÃO DE EXAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
REJEITADA. O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) É DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS MEMBROS E MUNICÍPIOS, DE MODO QUE QUALQUER UMA
DESSAS ENTIDADES TEM LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE
DEMANDA QUE OBJETIVA A GARANTIA DO ACESSO À MEDICAÇÃO PARA PESSOAS
DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS. PRECEDENTES DO C. STJ. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. O RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS É
DIREITO FUNDAMENTAL, PELO QUE PODE SER PLEITEADO DE QUALQUER UM DOS ENTES
FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO C. STJ. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. LAUDO MÉDICO
DEVIDAMENTE ACOSTADO AOS AUTOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE
EXAME. POSSIBILIDADE. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. CUMPRIMENTO DA LIMINAR.
PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. O SIMPLES CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NÃO
ACARRETA A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, POIS SOMENTE COM O PROVIMENTO
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JURISDICIONAL DEFINITIVO É QUE SE ASSEGURA A EXISTÊNCIA OU NÃO DO DIREITO QUE SE
BUSCA TUTELAR PELA VIA ELEITA. CONCESSÃO DO MANDAMUS. (TJ-PA - MS: 201330135480 PA,
Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 24/01/2014, CÂMARAS CÍVEIS
REUNIDAS, Data de Publicação: 27/01/2014). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO REJEITADA. TUTELA ANTECIPADA. PROVA INEQUÍVOCA. VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES. FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
LIMINAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1-Perda do Objeto.
Cumprimento da liminar. Caráter satisfativo que não afasta a necessidade de julgamento do mérito para
confirmar ou revogar a liminar que reconheceu o direito alegado pelo agravado 2-Havendo a prova
inequívoca das alegações do autor, assim como o fundando receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser deferida a tutela
antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. 3-Decisão
mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AI: 201330021332 PA, Relator: CELIA REGINA DE
LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2013, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação:
22/07/2013). MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO PÚBLICO PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
COM UTI HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR REFERÊNCIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER
FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ENQUANTO
PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO LIMINAR CONCEDIDA POR DECISÃO MONOCRATICA
INTERNAÇÃO E CIRURGIA REALIZADA ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO PELOS IMPETRADOS
EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR IMPOSSIBILIDADE TRATAMENTO DE SOBREVIDA
POR TEMPO INDETERMINADO, ALÉM DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
PORQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E
CONCEDIDA A SEGURANÇA, Á UNÂNIMIDADE. (TJ-PA - MS: 201330296240 PA, Relator: ELENA
FARAG, Data de Julgamento: 13/05/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação:
02/06/2014).            Contudo, quanto ao pedido de pagamento de indenização por danos morais, no caso
em comento, tenho que ainda que se considere a preocupação, os dissabores e aborrecimentos
vivenciados pelo Autor diante da delonga no fornecimento da guia de internação pela autarquia, entendo
não haver dano moral que resulte do próprio fato, até mesmo porque, danos dessa ordem precisam ser
comprovados e não presumidos, mormente porque não houve negativa para realizar o procedimento
cirúrgico, nem resistência por parte do demandado após ser instado por decisão liminar, à concessão da
referida guia de internação.            A respeito, o autor Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado
de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381),
asseverou: ¿o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio
tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de indenizações, ainda que o
ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore com facilidade¿.            Ou seja, para que se possa
falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de
indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que
tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do
indivíduo, que tenha havido recusa no reconhecimento de um determinado fato contrário à honra, o que
neste caso, não resta comprovado.            Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO OBTIDA MEDIANTE ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação
dos princípios da fungibilidade e da economia processual. 2. In casu, o Tribunal a quo concluiu pela
inexistência de dano moral passível de reparação, tendo em vista o curto lapso temporal transcorrido entre
a negativa de cobertura da cirurgia bariátrica pelo plano de saúde e a antecipação dos efeitos da tutela
que garantiu, à agravada, a cobertura pretendida, situação que não se mostrou suficiente para
comprometer a sua saúde ou violar seus direitos da personalidade. 3. A jurisprudência desta Corte
entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame,
sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de
circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento
contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. 4. Agravo
regimental não provido. (STJ - EDcl no AREsp: 626695 SP 2014/0302285-3, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).
         Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO pleiteado à inicial,
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para determinar ao IASEP a obrigação de imediatamente providenciar a cirurgia do Autor, com a entrega
da guia de internação, conforme prescrição médica, tornando definitivos os efeitos da tutela concedida.
         Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da
Lei Estadual nº 8.328/2015.    Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude
da sucumbência, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.
Deixo de condenar o requerente em honorários de advogado, consoante art. 86, parágrafo único, do novo
CPC.          Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as
formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido.  Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.               Belém, 14 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito
Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA
Representante(s):  OAB 8514 - ADRIANE FARIAS SIMOES (ADVOGADO)  OAB 17905 - ALEXANDRA
DA COSTA NEVES (ADVOGADO)  OAB 13372 - ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES
LEITE (ADVOGADO)   AUTOR:EUNICE MONTEIRO CARDOSO AUTOR:MARIA DA GLORIA PINTO DE
SOUZA Representante(s):  OAB 17207 - MARCELO CARMONA BRYTO (ADVOGADO)  OAB 19172 -
ELIZANEIDE DE SOUZA LOPES (ADVOGADO)  OAB 19209 - SILVANA CORREA BORGES PINHEIRO
(ADVOGADO)   REU:IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA.
SENTENÇA          Trata-se de Ação Ordinária proposta por MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA,
EUNICE MONTEIRO CARDOSO e MARIA DA GLÓRIA PINTO DE SOUZA, já qualificadas, em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, aduzindo, em suma, o
que abaixo se segue.          São titulares de pensão por morte, em virtude do falecimento de ex-segurados
policiais militares, falecidos, respectivamente, em 2008 e 2012. Que desde que começaram a perceber o
benefício, este é pago em valor aquém do devido, eis que não vem sendo pago na integralidade e em
paridade aos valores que percebiam os ex-segurados quando em vida.          Em vista disto, requerem a
revisão dos valores dos benefício percebidos, com a devida equiparação e o pagamento dos valores
retroativos da pensão paga a menor.          Parte autora juntou documentos.          O juízo indeferiu a tutela
antecipada, fls. 68.          O IGEPREV contestou o feito às fls. 73 e ss, e aduziu, em síntese, que a pensão
das Autoras não pode ser paga no mesmo valor da última remuneração percebida pelos ex-segurados,
diante das alterações impostas pela EC 41/03.          Foi ofertada Réplica às fls. 95 e ss.          Parecer
ministerial de fls. 104 e ss, opinando pela procedência parcial do pedido.          É o relatório.
         DECIDO.          Cuidam os autos de pedido de revisão do valor de pensão por morte, pleiteado por
pensionistas do IGEPREV, a fim de que recebam o benefício de forma integral e equiparada ao que
perceberiam os ex-segurados caso estivessem vivos.          De início, cumpre ressaltar que o feito se
encontra instruído com os documentos necessários à sua análise, bem como, trata-se de matéria
eminentemente de direito, pelo que passo ao julgamento antecipado de seu mérito.        Analisando-se a
matéria de que versam os presentes autos, verifico que se trata de constatar se a parte Autora possui ou
não o direito de receber pensão por morte em valor correspondente à integralidade dos proventos de
aposentadoria percebidos pelos ex-segurados quando em vida.        Trata-se, portanto, de analisar o
critério de fixação do valor da pensão a que faz jus a parte autora, se seria igual ao valor dos vencimentos
dos militares falecidos (integralidade).          A ¿integralidade¿, enquanto parâmetro de fixação do valor da
pensão por morte, está prevista no § 7º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, já com redação
alterada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.          Vejamos o que preceitua o mencionado dispositivo:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo. § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor
falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data
do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003). II - ao valor da totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por
cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda
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Constitucional nº 41, 19.12.2003). (GRIFOS NOSSOS).      Cumpre, desde o início, asseverar a diferença
entre os institutos da ¿integralidade¿ e da ¿paridade¿ no que atine a proventos e pensões. Enquanto o
primeiro diz respeito ao critério ou parâmetro de fixação do valor do benefício (art. 40, § 7º, I e II da
CF/88), o segundo, por sua vez, consiste no critério de reajuste/revisão desse benefício, isto é, se será
reajustado na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade. A paridade está prevista no § 8º do já citado art. 40 da Lei Maior, segundo o qual: § 8º É
assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).
(GRIFOS NOSSOS).        Por seu turno, a mencionada EC nº 41/2003, de 19.12.2003, que alterou o artigo
40 da Constituição, pôs fim às garantias constitucionais da integralidade e da paridade no valor dos
proventos de aposentadoria e pensões. Antes da sua vigência, a regra era que o valor de tais benefícios
deveria corresponder à integralidade do que percebia o servidor, bem como, que seriam reajustados de
acordo com os vencimentos dos servidores da ativa, conforme a antiga redação do art. 40, § 8º da CF/88,
incluído pela EC 20/98, in verbis: § 8º: Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria
e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade [...].        Após
a publicação da Emenda nº 41/03, contudo, pôs-se fim ao regramento da integralidade e da paridade entre
proventos e pensões. No que concerne à paridade especificamente, a regra passou a ser outra, conforme
atual redação do § 8º, alterada pela EC 41: ¿É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei¿. Ou seja, como se vê, o
texto atual prevê apenas o reajustamento dos benefícios no sentido de preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real.        No tocante ao instituto da integralidade também extinto pela Emenda
(critério de fixação do valor do benefício), a EC 41/2003, em seu art. 6º, assegurou, todavia, o direito
adquirido do servidor que ingressou no serviço público até a data da sua publicação, em 31.12.2003, e
que, àquela época, reunia as condições para obtenção de benefícios previdenciários, permitindo que se
aposentasse com proventos integrais, desde que preenchidos os seguintes requisitos: Art. 6º - Ressalvado
o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público
até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da
Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de
idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.¿
(GRIFOS NOSSOS).        Proventos integrais, portanto, são os que correspondem à totalidade da
remuneração que percebia o servidor no cargo em que se deu a aposentadoria. A integralidade assegura
que o servidor, quando se aposentar, perceba proventos correspondentes à totalidade da remuneração
que fazia jus quando em atividade.        Difere, portanto, do princípio da paridade, segundo o qual, a
revisão dos proventos e pensões será na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, garantindo, assim, a extensão do reajuste aos aposentados e pensionistas de
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores do quadro da ativa.
       Feitas tais considerações, estabelecida a diferença entre integralidade e paridade, e exposto o novo
regramento introduzido pela EC 41/2003, o qual pôs fim à regra da integralidade e da paridade nos
critérios de fixação de valor e reajuste de proventos e pensões, passemos a analisar se possui ou não o
Autor o direito de perceber o benefício da pensão por morte no valor correspondente à integralidade dos
proventos recebidos pela instituidora da pensão, nos termos do pedido constante na inicial.        Pois bem.
 É sabido que, assim como a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor
reuniu as condições para sua obtenção, de igual modo, a pensão regula-se pela lei vigente ao tempo do
falecimento do segurado. Trata-se do princípio do Tempus Regit Actum que rege as relações jurídicas no
âmbito previdenciário e o qual foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 340 - A lei aplicável
à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.        Pela
análise dos documentos constantes nos autos, verifico pelos documentos 37, 52 e 64 (certidões de óbito),
que o falecimento dos ex-segurados ocorreu, respectivamente, em 2008 e em 2012, isto é, em data
posterior à referida Emenda.        Embasaremos nossa análise no julgamento do Recurso Extraordinário nº
603.580 do Supremo Tribunal Federal (STF), que apreciando o tema 396 da Repercussão Geral, deu
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parcial provimento ao recurso no sentido de reconhecer que os pensionistas de servidor falecido
posteriormente à EC nº 41/2003, têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art.
7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo,
direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).        Pautou-se a Corte Suprema na exceção ao atual
regramento da paridade instituída pela EC 47/2005. Em regra, nos termos da EC 41/2003, ao servidor
público falecido após 19.12.2003, data da publicação daquela emenda, a pensão por morte de seus
dependentes será reajustada sem observância ao princípio da paridade, mas conforme critérios
estabelecidos em lei que preserve, em caráter permanente, o valor real do benefício (atual redação do art.
40, § 8º).        Há, entretanto, uma exceção a essa regra introduzida pela EC nº 47/2005, a qual garantiu o
direito à paridade das pensões decorrentes do óbito de servidores que tenham ingressado no serviço
público até 16.12.1998 e que reúnam os requisitos cumulativos elencados no art. 3º da EC 47, senão
vejamos: Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40
da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se
com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco
anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo
exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores
falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (GRIFOS NOSSOS).        Por seu
turno, o art. 7º da EC 41/2003 assim dispôs: Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões
dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria
dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei. (GRIFOS NOSSOS).        Como se depreende, a exceção à regra
da não extensão da paridade aos proventos e pensões aplica-se ao servidor aposentado nas condições do
art. 3º da EC 47/2005, o qual, nessa hipótese, terá direito à paridade.        Em outras palavras, aos
aposentados e pensionistas em gozo do benefício na data de publicação da EC nº 41/2003, desde que
preenchidas as demais condições legais, foi assegurada a revisão dos proventos na mesma data e na
mesma proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, assim como, terão
direito à extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade (paridade). E aos servidores ingressantes no serviço público até 31.12.2003, mas que venham a
se aposentar após a publicação da EC 41/2003, foi garantida a revisão/reajuste dos proventos na mesma
data e proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.        No caso dos
autos, verifico pelos documentos juntados, que os ex-segurados não se enquadram na exceção legal da
garantia de paridade, pois falecidos em data posterior à vigência da EC 41/03 (2008/2012), não
preencheram os requisitos do art. 3º da EC 47/2005.        A corroborar com esse entendimento, segue, na
íntegra, a decisão do STF e o voto do Ministro Relator no RE 603.580/RJ: 20/05/2015  PLENÁRIO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.580 RIO DE JANEIRO RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) :FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
RIOPREVIDÊNCIA RECTE.(S) :ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-
GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECDO.(A/S) :RUTH CONFORTO BOISSON SANTOS
RECDO.(A/S) :JOSE LUIZ BOISSON SANTOS PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO AM. CURIAE. :UNIÃO ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO AM.
CURIAE. :SINDICATO  DO  PESSOAL  DO GRUPO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO - TAF, SINDIFISCAL ADV.(A/S) :OSVALDO HULLE E OUTRO(A/S) AM. CURIAE.
:SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL ADV.(A/S) :PRISCILLA MEDEIROS DE ARAÚJO BACCILE E OUTRO(A/S) AM. CURIAE.
:ESTADO DO ACRE PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ACRE AM. CURIAE.
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:ESTADO DO AMAZONAS PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO  ESTADO  DO AMAZONAS
AM. CURIAE. :ESTADO DA BAHIA PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA BAHIA
AM. CURIAE. :DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AM. CURIAE. :ESTADO DE GOIÁS PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
AM. CURIAE. :ESTADO DE MINAS GERAIS PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE
 MINAS RE 603580 / RJ GERAIS AM. CURIAE. :ESTADO DA PARAÍBA PROC.(A/S)(ES)
:PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA AM. CURIAE. :ESTADO DE PERNAMBUCO
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO  ESTADO DE PERNAMBUCO AM. CURIAE. :ESTADO DO
PIAUÍ PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ AM. CURIAE. :ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO GRANDE
DO NORTE AM. CURIAE. :ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-
GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO GRANDE DO SUL AM. CURIAE. :ESTADO DE SERGIPE
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE AM. CURIAE. :ESTADO DE SÃO
PAULO PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO AM. CURIAE.
:CONFEDERAÇÃO  DOS TRABALHADORES  NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF AM.
CURIAE. :SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SINASEFE ADV.(A/S) :VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR
MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM
F A L E C I D O  A P Ó S  S E U  A D V E N T O .  D I R E I T O  D O  P E N S I O N I S T A  À  P A R I D A D E .
IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO. I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei
vigente à época do óbito de seu instituidor. II - Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados
nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III - Recurso extraordinário a que se
dá parcial provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, apreciando o tema 396
da repercussão geral, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto ora reajustado
do Relator, fixando-se a tese nos seguintes termos: ¿Os pensionistas de servidor falecido posteriormente
à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se
enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à
integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)¿. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Marco Aurélio e Dias
Toffoli. Brasília, 20 de maio de 2015. RICARDO LEWANDOWSKI - PRESIDENTE E RELATOR R E L A T
Ó R I O O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE): Trata-se de recurso
extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro. O acórdão recorrido entendeu ser devida a pensão por morte aos recorridos no valor
correspondente à integralidade dos proventos dos ex-servidores, aposentados antes do advento da
Emenda Constitucional 41/2003, mas falecidos após a sua promulgação. Neste RE, interposto com base
no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, afronta aos arts. 40, § 7º e § 8º, da
mesma Carta, bem como ao art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003. Sustentou-se, em suma, a
impossibilidade de se estender aos pensionistas eventuais aumentos concedidos aos servidores da ativa,
ao argumento de que os instituidores das pensões, embora aposentados antes do advento da referida
emenda, faleceram após sua promulgação. Submeti o tema ao Plenário Virtual, que entendeu pela
repercussão geral da questão constitucional, em decisão assim ementada: ¿CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO A PARIDADE E
INTEGRALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 41/2003 E FALECIMENTO
APÓS A SUA PROMULGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL¿ (fl. 394). A Procuradoria
Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: ¿Recurso
Extraordinário. Pensão por Morte. Aplicabilidade do parágrafo único do artigo 3º da EC nº 47/2005.
Irrelevância do óbito ter ocorrido antes ou depois da EC 41/2003. Paridade assegurada. Pelo
desprovimento do recurso¿. Deferi o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, da União, do Distrito
Federal, dos Estados - Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo -, do Sindicato Nacional dos Servidores
Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica - SINASEFE, do Sindicato Nacional dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil - SINDIFISCO NACIONAL, do Sindicato do Pessoal do
Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização-TAF (SINDIFISCAL) e da Confederação dos
Trabalhadores no Serviço Público.  VOTO SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE): Registro, de início, o que consignou o Ministro Marco Aurélio ao manifestar-se, no
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Plenário Virtual, sobre a repercussão geral: ¿O extraordinário versa [sobre] a aplicação da Carta Federal
no tempo. Cumpre definir o alcance da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou os parâmetros
referentes à pensão. O tema foi objeto de debate e decisão prévios e é passível de repetir-se em inúmeros
processos¿. Como bem destacado, caberá a esta Corte definir se a pensão por morte de ex-servidores,
aposentados antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, mas falecidos após a sua
promulgação, deve ou não corresponder à integralidade dos proventos de aposentadoria do instituidor. Na
origem, os ora recorridos, pensionistas de servidores aposentados do Estado do Rio de Janeiro,
ingressaram com ação buscando a revisão de seus benefícios previdenciários, a fim de que
correspondessem aos vencimentos dos servidores em atividade. A ação foi julgada procedente. Contra
essa decisão o Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social apelaram, mas o recurso
teve o seu seguimento negado sob o fundamento de que os ora recorridos tinham direito à pensão nos
mesmos valores dos proventos dos servidores falecidos, se vivos fossem. Inconformados, os recorrentes
manejaram este RE, em que se sustentou, em síntese, que, como os servidores instituidores da pensão
faleceram depois da EC 41/2003, os pensionistas não teriam direito à paridade da pensão com os
vencimentos dos servidores da ativa. Bem examinados os autos, contudo, entendo que não lhes assiste
razão. Como se sabe, a EC 41/2003 pôs fim à ¿paridade¿ - garantia constitucional que reajustava os
proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da
ativa. A regra estava prevista no art. 40, § 8º, da CF, incluído pela EC 20/98.1 O texto atual prevê apenas
o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. Dessa forma, se
o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da EC 41/2003, não tem o pensionista direito à
paridade. Isso porque, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o
servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente regula-se pela lei vigente por
ocasião do falecimento do segurado instituidor. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum.
Esse tema é por demais conhecido desta Corte, sendo pacífica a jurisprudência, conforme se observa do
julgamento do RE 499.464/RJ, de minha relatoria, cujo acórdão foi assim ementado: ¿PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. LEI NOVA. AUMENTO DO BENEFÍCIO. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - O
benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu
instituidor. II - Impossibilidade de retroação de lei nova para alcançar situações pretéritas. III - Recurso
extraordinário conhecido e provido¿. Na mesma linha foi o decidido no ARE 699.864-AgR/RJ, Rel. Min.
Teori Zavascki; RE 581.530-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 638,227AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; RE
577.827-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 320.179/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 465.072/RJ, Rel.
Min. Gilmar Mendes. Assim, falecido o servidor público após 19/12/2003, data da publicação da EC
41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme
dispõe o art. 40, § 8º, do Texto Constitucional.2 Há, contudo, uma exceção a essa regra, que foi trazida
pela EC 47/2005, a chamada ¿PEC paralela¿ no processo de reforma da previdência. Dita Emenda
Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º
da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os
demais requisitos ali consignados. Transcrevo, por oportuno, os referidos dispositivos: ¿Art. 3º Ressalvado
o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos
integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I     - trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II     - vinte e cinco anos de efetivo
exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria; III     - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso
III, alínea 'a', da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores
falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo¿ (EC 47/2005). ¿Art. 7º Observado
o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda,
bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo
art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
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quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei¿ (EC 41/2003).
Como se nota, a inserção, por meio da EC 47/2005, de regra excepcionalíssima de extensão da garantia
da paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do seu art. 3º, reforça a
tese de que, para os servidores que não estão abrangidos por essas regras a pensão por morte de seus
dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8º, do Texto
Constitucional. Nesse sentido, Fernando Ferreira Calazans, em artigo especializado sobre o tema,
asseverou que ¿a pensão derivada de óbito (¿) de servidor não aposentado pelo art. 3º da Emenda 47
não tem direito à paridade¿.3 No caso em exame, os servidores estão abrangidos pela exceção, ou seja,
possuem direito à paridade, pois os instituidores da pensão faleceram muito antes da entrada em vigor das
regras que puseram fim a paridade, conforme se observa na sentença de fls. 262-272. Por todas essas
razões, nego provimento ao recurso extraordinário.        Resta, pois, patente, segundo o posicionamento
recente do STF, que a pretensão postulada pela parte Autora, titulares de pensão por morte deixada por
ex-servidores, não que se enquadra na hipótese excepcional do art. 3º e parágrafo único da EC 47/2005 -
à garantia da paridade no valor de sua pensão por morte, isto é, à revisão/reajuste do benefício na mesma
data e na mesma proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, e com o
direito à extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade (paridade).        Logo, conforme o todo exposto, não terão direito as Autoras à garantia da
integralidade, isto é, de receber sua pensão em igual valor aos proventos percebidos pelo servidor
falecido, pois de acordo com os já citados arts. 3º e 7º da EC 41/2003, a integralidade somente foi
preservada aos servidores que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como,
daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da emenda
(31.12.2003), resguardando-se, assim, os direitos adquiridos.        A EC 47/2005, por seu turno, ao
introduzir a regra de transição constante no art. 3º, assegurou a integralidade de proventos ao servidor
que, obtidas as condições para sua aposentação, tenha ingressado no serviço público até 16.12.1998 e
reunido cumulativamente os requisitos dos incisos I, II e III. Nessa hipótese, poderá se aposentar com
proventos integrais, do que se conclui que a integralidade somente foi assegurada aos proventos de
aposentadoria, porém, não foi estendida aos pensionistas. É que a referida Emenda somente estendeu
aos pensionistas o direito à paridade, não lhes concedendo, contudo, o direito à integralidade, pois apenas
estabeleceu que pensionistas teriam direito à revisão do benefício (art. 7º, EC 41/2003), mas não previu
que receberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo ex-segurado.        Isto, porque o regime
jurídico aplicável ao pensionamento é aquele em vigor na data do óbito do servidor, e não, aquele vigente
quando de sua passagem para a inatividade. Ademais, os direitos à integralidade e à paridade foram
extintos pela EC 41/2003, ressalvadas as situações já constituídas à luz do regramento anterior.
       Assim, no caso em tela, importante observar o momento em que a parte Autora adquiriu os requisitos
para a concessão do benefício da pensão por morte. Como os óbitos dos instituidores da pensão em
exame ocorreram em 2008 e em 2012, nesta data, já se encontrava em vigor a EC 41/2003 que
estabeleceu novo regime jurídico ao pensionamento, extinguindo, pois, o direito à integralidade e à
paridade.        Logo, na situação da parte autora, o fato gerador do seu direito (pensão por morte) foi o
falecimento dos servidores (sob a égide da EC 41/03). À parte Autora, aplica-se o critério de fixação do
valor da pensão contido no art. 40, I da CF/88, segundo o qual, o valor da pensão corresponderá ao valor
da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este
limite, caso aposentada à data do óbito.        De outro lado, também não se constatou que a situação dos
instituidores da pensão se enquadra na exceção legal que assegura o direito à paridade do benefício, não
possuindo, destarte, a parte Autora, ao reajuste/revisão do valor da pensão em paridade com os
servidores da ativa.        Acompanhando o entendimento do STF, colacionamos os seguintes julgados:
APELAÇÃO CIVEL.  DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.  EMENDAS
CONSTITUCIONAIS N.º 41/2003 E 47/2005. REVISÃO DE PENSÃO POST MORTEM. INTEGRALIDADE
E PARIDADE. 1)     O regime jurídico aplicável deve observância ao princípio do tempus regit actum.
Súmula nº 340 do E. STJ. 2) Malgrado afastadas as regras da integralidade e paridade pela EC nº
41/2003, o legislador constituinte se preocupou em resguardar alguns servidores com vínculo anterior a 31
de dezembro de 2003 ao permitir que, atendidos os requisitos da legislação vigente ao tempo da
passagem para a inatividade ou da concessão da pensão, as aposentadorias e pensões pudessem ser
concedidas com fulcro nas regras anteriores, mais benéficas. Também assim o art. 3º da EC 47/2005. 3)
Ocorre que apenas a paridade foi ressalvada pelo constituinte derivado, porquanto as aludidas emendas
apenas asseguraram a extensão às aposentadorias e pensões de todo o aumento remuneratório
concedido aos servidores ativos ocupantes do cargo paradigma. 4) Base de cálculo da pensão que deve
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observar a regra contida no § 7º do art. 40 da CRFB, pelo que não há que se falar em integralidade. 5)
Servidor falecido em setembro de 2006, quando já em vigor a regra constitucional que afastou a
integralidade, assim também como a Lei Estadual n.º 5.260/2008. 6) Reparo da sentença para que a
autarquia recorrente seja condenada a revisar as pensões observando apenas a regra da paridade. 7)
Entendimento que se coaduna com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão
Geral - RE 603580/RJ. 8) O débito em questão deve ser corrigido monetariamente a contar da data em
que deveria ter sido pago e acrescido de juros de mora de 0,5% a.m. a contar da citação, em
conformidade com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.º
11.960/2009, obedecida a recente decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 9)
Sucumbência recíproca configurada, na forma do artigo 21, caput, do CPC, ante a verificação de que os
litigantes foram em parte vencidos e vencedores. 10) Recurso ao qual se dá parcial provimento. TJRJ -
APELAÇÃO: APL 01324735920118190001 RJ 0132473-59.2011.8.19.0001. Data de publicação:
13/08/2015 17:33. Julgamento: 7 de Agosto de 2015. Relator: DES. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES.
(GRIFOS NOSSOS).          CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DERIVADA
DE APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA EC 41/2003. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
PARIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de remessa oficial e apelação
interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art.
269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o DNOCS ao pagamento da pensão por morte
ao autor com paridade de vencimentos com os servidores da ativa, observadas a função, a classe e o
padrão do instituidor, assim como a proporcionalidade da pensão, do período de 29/06/2008 a
17/06/2013.No caso dos autos, verifica-se que a cota-parte da pensão percebida pelo autor até a
cessação, após completar a maioridade em 17/06/2013, foi derivada de aposentadoria de ex-servidor
público concedida em 09/07/1991, tendo o óbito do instituidor do benefício ocorrido em 11/03/2004. A
respeito da matéria, esta Segunda Turma, ao apreciar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido
de que o parágrafo único do art. 3º da EC nº 47/2005 assegura o direito à paridade às pensões derivadas
de aposentadorias concedidas antes do advento da EC nº 41/2003. Precedentes: (TRF5 - Processo:
0804049-50.2013.4.05.8300 - Segunda Turma - Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - DJ
01/07/2014); (TRF5 - Processo: 08000318620134058105 - Segunda Turma - Relator: Desembargador
Federal Vladimir Carvalho - DJ 03/03/2015).Verifica-se, portanto, que tendo o instituidor da pensão obtido
sua aposentadoria em 09/07/1991, enquadra-se o autor na situação excepcional prescrita pela EC nº
47/2005, tendo em vista que se beneficiou dos proventos do servidor que fora aposentado antes da
vigência da EC nº 41/2003, fazendo jus a sua pretensão. Sobre as parcelas devidas, nesses casos, se
aplicam juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pela MP 2.180-35/2001, e correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Isso porque o STF declarou a inconstitucionalidade da inovação
trazida pela Lei nº 11.960/09 na redação do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, que determina, quanto aos juros e
correção, a aplicação dos índices de caderneta de poupança. Embora tenha havido decisão no tocante à
modulação dos efeitos, esta se aplica somente no caso de precatórios já expedidos. Remessa oficial e
apelação improvidas. Decisão UNÂNIME. TRF-5 - Apelação / Reexame Necessário : APELREEX
08000249420134058105 CE. APELREEX 08000249420134058105 CE. Orgão Julgador: 2ª Turma.
Julgamento: 27 de Janeiro de 2016. Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Convocado).
(GRIFOS NOSSOS). CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. FILHAS SOLTEIRAS E MAIORES. POSSIBILIDADE. ÓBITO DO SEGURADO
OCORRIDO EM 1970. OBSERVÂNCIA DA LEI REGENTE NA ÉPOCA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
ATINGIMENTO DO ATO POR NORMA JURÍDICA SUPERVENIENTE. PROTEÇÃO AO DIREITO
ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES DA ATIVA E OS PENSIONISTAS. SÚMULA Nº 68 DO TJRJ. REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. Nos termos do
verbete sumular nº 340 do STJ "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela
vigente na data do óbito do segurado". Compulsando o feito, constata-se que o ex-servidor, do qual as
autoras são beneficiárias, ingressou no serviço estadual antes da vigência da Lei 285/79, tendo sido
transferido para a inatividade em 20/05/1970 (fls. 49) restando assegurado seu direito de receber a pensão
enquanto solteiras. Com o advento da nova ordem constitucional em 1988, as autoras já ostentavam a
condição de pensionistas, não podendo ser atingidas pela legislação superveniente, sob pena de ofensa
ao direito adquirido. Nos termos do Enunciado nº 182 da súmula jurisprudencial deste Tribunal, segundo o
qual nas "ações que versem sobre a prestação unificada de saúde, a verba honorária arbitrada em favor
do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública não deve exceder ao valor correspondente a meio
salário mínimo nacional. Sentença parcialmente modificada em reexame necessário para reduzir os
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honorár ios de advogados para R$ 350,00.  TJ-RJ -  REEXAME NECESSÁRIO: REEX
02988620520098190001. RJ 0298862-05.2009.8.19.0001. Processo: REEX 02988620520098190001 RJ
0298862-05.2009.8.19.0001. Órgão Julgador: DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL. Partes: Autor: HELOISA
FARIA PEREIRA, Autor: MARIA DA CONCEIÇÃO FARIA PEREIRA, Reu: FUNDO UNICO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RIOPREVIDENCIA. Publicação: 16/07/2015.
Julgamento: 9 de Julho de 2015. Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO. (GRIFOS NOSSOS).  
          Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não verificado o direito na pretensão
autoral, e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.          Sem
custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
         Deixo de condenar as autoras ao pagamento de custas e despesas processuais, eis que já quitadas
nos autos, conforme certidão de fls. 123.          CONDENO a parte Requerente (sucumbente) ao
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).          Caso não seja
interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. E
desentranhem-se os documentos, caso requerido.          Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
         Belém, 07 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara
da Fazenda da Capital, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 1 ¿§ 8º - Observado o
disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei¿. 2 ¿§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei¿. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 2 3 9 3 4 2 0 0 1 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 1 1 0 1 1 3 9 9 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUIZ OTAVIO OLIVEIRA MOREIRA Ação:
Mandado de Segurança Cível em: 04/07/2019---REU:ILMO. SR. PRESIDENTE DO IPASEP
Representante(s):  OAB 4916 - MARISA ROCHA LOBATO (PROCURADOR(A))   AUTOR:MARIA DA
CONCEIÇÃO SANTOS VASCONCELOS Representante(s):  OAB 2815 - VALTER SILVA SANTOS
(ADVOGADO)  OAB 8966 - MARIA SOARES PALHETA SANTOS (ADVOGADO)  OAB 16031 -
HAMILTON RODRIGUES PINTO (ADVOGADO)  . DESPACHO            Diante da petição de juntada do
documento à fl. 52/53, conforme requerido pelo Ministério Público à fl. 33, INTIME-SE este Órgão
Ministerial na forma do Art. 180 do CPC.            Cumpra-se. Belém, 02 de julho de 2019. LUIZ OTÁVIO
OLIVEIRA MOREIRA Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda de
Belém - TA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 0 3 2 7 6 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 1 9 8 6 6 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUIZ OTAVIO OLIVEIRA MOREIRA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---REQUERIDO:ESTADO DO PARA Representante(s):  FLAVIO
LUIZ RABELO MANSOS NETO (PROCURADOR(A))   AUTOR:CLAUDIO RICARDO LIMA JULIO
Representante(s):  OAB 13372 - ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA (ADVOGADO)  OAB 16932 -
JOSE AUGUSTO COLARES BARATA (ADVOGADO)  OAB 23199 - IANÊ OLIVEIRA DE AMORIM
(ADVOGADO)  OAB 8514 - ADRIANE FARIAS SIMOES (ADVOGADO)  ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI
(ADVOGADO)  . SENTENÇA  CLAUDIO RICARDO LIMA JULIO, já qualificado, ajuizou Ação Ordinária
com pedido de tutela antecipada em face do ESTADO DO PARÁ, aduzindo, em síntese, o que segue:
       Afirma que é policial militar e vem recebendo sua remuneração de forma equivocada, em valor inferior
ao salário mínimo atual e em desacordo com o que determina a Lei Estadual nº 4.491/73, pois a tabela de
escalonamento vertical prevista neste diploma deixou de ser aplicada, por força da lei nº 6.827/2006.
       Diante disto, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata correção do soldo
da parte autora, a fim de que seja aplicado o escalonamento vertical de baixo para cima. No mérito, a
confirmação dos efeitos da tutela, e que o réu ressarça o autor das diferenças do soldo pagas a menor.
       Juntou documentos.        O juízo reservou-se para apreciar o pedido de tutela antecipada, fls. 66.
       O ESTADO DO PARÁ contestou o feito às fls. 78 e ss, arguindo, em suma, a preliminar de falta de
interesse de agir, pois o autor já recebe o soldo de acordo com o salário mínimo, ocorrendo a perda do
objeto. Arguiu ainda a impossibilidade jurídica do pedido e a prescrição de fundo de direito da pretensão

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
993



autoral. No mérito, a improcedência da ação ante a revogação da Lei nº 4.491/73, pela Lei nº 6.827/2006.
       Não foi ofertada réplica nos autos.        O Ministério Público, em parecer, opinou às fls. 100 e ss pela
improcedência do pedido.        O feito veio redistribuído a este juízo da 4ª Vara de Fazenda, em razão da
Resolução nº 14/2017 - TJPA, conforme fls. 120.        É o relatório.        DECIDO.        Cuida-se de Ação
Ordinária em que pretende o requerente, policial militar da ativa, a correção do valor do seu soldo, a fim de
que seja aplicado o escalonamento vertical de baixo para cima previsto na Lei nº. 4.491/73, bem como, o
pagamento retroativo das diferenças do soldo pagas a menor.        De início, cumpre ressaltar que a ação
se encontra instruída com os documentos necessários à sua apreciação, bem como, trata-se de matéria
eminentemente de direito, pelo que passo ao julgamento antecipado do mérito da lide. 1. Da Preliminar da
falta de interesse de agir:   Aduz o requerido que o Autor já percebe o soldo de acordo com o salário
mínimo, estando ausente o interesse de agir. Observa-se que a análise desta preliminar, todavia,
confunde-se com o próprio mérito da ação, o qual será apreciado em momento oportuno.  Por essa razão,
afasto esta preliminar. 2. Da impossibilidade jurídica do pedido:   A nova Sistemática Processual Civil
introduzida pela Lei nº 13.105/2015, cuja aplicação é imediata, deixou de prever a impossibilidade jurídica
do pedido como causa extintiva da lide sem resolução do mérito.  Posto isso, rejeito a preliminar arguida.
3. Da Prescrição:   A prescrição contra a Fazenda Pública nas ações pessoais regula-se até hoje pelo
Decreto Federal nº 20.910, de 01 de janeiro de 1932, que estabelece em seu art. 1º o lapso temporal de 5
(cinco) anos para sua ocorrência, contados da data do ato ou fato de que se origina. Dispõe o mencionado
dispositivo que: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.   Art. 2º Prescrevem
igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por
vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as
prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. (...).          Assim,
entendo que no caso de existirem irregularidades em relação ao pagamento da remuneração da parte
Autora, tais ilegalidades geraram efeitos mês a mês, configurando-se, portanto, relação jurídica de trato
sucessivo, em que a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça in verbis, e em observância
ao prescrito no art. 3º do já mencionado Decreto Federal: Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.          Vê-se que, na hipótese de prestações periódicas, tais
como vencimentos, devidos pela Administração, não ocorrerá, propriamente, a prescrição da ação, mas
tão somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento. Nesse caso, fala-se
em prescrição de trato sucessivo, já que continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para
ajuizamento da ação se renova.  Isto posto, afasto a prescrição suscitada em contestação. 4. Do Mérito:
 Cinge-se a controvérsia destes autos em verificar se a parte Autora, Tenente Coronel da Polícia Militar do
quadro da ativa (fls. 21), faz jus à retificação do valor de seu soldo, de acordo com a Tabela de
Escalonamento Vertical prevista na Lei nº 4.491/73, conforme requer em sua peça vestibular.  Em relação
à matéria, cumpre observar que a Lei Estadual nº. 6.827/2006 revogou expressamente a Lei nº
4.491/1973, sendo aquela o atual Diploma regulador da fixação do soldo das Corporações Militares do
Estado do Pará.  É o que se depreende do dispositivo a seguir transcrito: Art. 1º Ficam estabelecidos os
valores dos soldos dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará, consoante os círculos de
oficiais, de praças e de praças especiais em atividade, na forma do Anexo desta Lei. [...] Art. 6º Revogam-
se as disposições em contrário.  Considerando que a Lei nº 6.827/2006 revogou o diploma anterior, este
juízo coaduna com o entendimento de que a natureza do vínculo que liga o servidor à Administração é de
caráter legal e pode, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, às
quais o servidor deve se submeter, de modo que, conforme o entendimento pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, não há direito adquirido a determinado regime jurídico.  Outrossim, importante ressaltar
que a simples alteração na forma ou critério de escalonamento de soldos, não implica, necessariamente,
em desrespeito à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos.  Vejamos o entendimento da
Suprema Corte Federal acerca da matéria: EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA
REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA
REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua
jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de
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direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio
Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a
composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por
dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se
nega provimento. (RE 563965, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-
02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254) (Grifo nosso).            No caso em tela, pretende a
parte autora a aplicação da Lei nº 4.491/73, a qual, como já dito, foi revogada pela Lei nº 6.827/2006. E
considerando que o servidor público não tem direito adquirido a Regime Jurídico, conforme o STF, bem
como, que a presente ação fora ajuizada em 19.03.2010, quando já em vigor o mencionado diploma
posterior, tenho que a pretensão autoral é incabível.            O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
em julgamento de caso análogo a este, assim decidiu: ACÓRDÃO N. APELAÇÃO CÍVEL N.
00012776920108140301 APELANTE: LAZARO SARAIVA DE BRITO JUNIOR ADVOGADO: ADRIANE
FARIAS SIMÕES APELADO: ESTADO DO PARÁ PROCURADORA DO ESTADO: RENATA SOUZA DOS
SANTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME EXPEDIENTE: SECRETARIA
DA 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO - APLICAÇÃO
DA LEI N. 6.827/2006 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO -
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 1.     Apelação em Ação de Retificação de Soldo: 2.     A questão
principal versa acerca da aplicação à remuneração do autor da Lei n. 5.174/1984, que prevê o
recebimento pelo Coronel da Polícia Militar do Estado do valor de 60% (sessenta por cento) da
remuneração de Coronel das Forças Armadas. 3.     A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as
legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações
Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria. 4.     Não há direito adquirido à
Regime Jurídico. Entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de
vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim. 5.     Irredutibilidade de vencimentos observada.
Possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário mínimo no que tange ao vencimento básico
(soldo), porquanto parcela que integra a remuneração. 6.     Manutenção da sentença. 7.     Recurso
conhecido e improvido. 8.     Decisão unânime.            Ademais, em relação ao argumento autoral de que o
soldo não poderia ser fixado em valor inferior ao do salário mínimo vigente, cumpre salientar que tal
restrição não se aplica ao recebimento em valor menor no que tange ao vencimento básico, como no caso
do soldo dos militares.            Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VBR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280/STF. 1. Trata-se, na origem, de Ação ordinária revisional de remuneração
que debate a aplicação da Lei 11.216/1995 (que estabeleceu o Vencimento Básico de Referência - VBR).
A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal local. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do
Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. O deslinde das questões de mérito deu-se, na origem, com
base em interpretação de leis locais - Leis Estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar
Estadual 32/2001 -, inviáveis de serem reexaminadas em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula
280/STF 4. É possível a fixação do vencimento em valor inferior ao do salário mínimo, desde que a
remuneração total, a dizer, aquela acrescida das vantagens vencimentais, seja igual ou superior a ele.
Dessarte, ex vi da interpretação dos arts. 7º, IV, e 39, §3º, da CF/88, nenhum Servidor Público ativo ou
inativo poderá receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo, não vigorando essa restrição ao
vencimento básico, como no caso do soldo. Precedentes do STJ. 5. As considerações feitas a respeito da
demonstração do cotejo analítico de julgados não se aplicam, porquanto o Recurso Especial não fora
interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, tampouco se abordou o tópico na decisão
agravada. 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 172.827/PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 22/08/2012). ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VBR. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280/STF. 1. Trata-se, originariamente, de Ação
ordinária revisional de remuneração que debate a aplicação da Lei 11.216/1995 (que estabeleceu o
Vencimento Básico de Referência _ VB.) 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. 3. O deslinde das questões de mérito deu-se, na origem, com base em interpretação de leis
locais - Leis estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar estadual 32/2001 -, inviáveis de
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serem reexaminadas em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 280/STF. 4. É possível a fixação
do vencimento em valor inferior ao do salário mínimo, desde que a remuneração total, a dizer, aquela
acrescida das vantagens vencimentais, seja igual ou superior a ele. Dessarte, ex vi da interpretação dos
arts. 7º, IV, e 39, §3º, da CF/88, nenhum servidor público ativo ou inativo poderá receber remuneração
mensal inferior ao salário mínimo, não vigorando essa restrição ao vencimento básico, como no caso do
soldo. Precedentes do STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 258.848/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013)            À vista do
todo exposto, tenho que a pretensão autoral deve ser julgada improcedente, por absoluta falta de amparo
legal.            Por fim, observo que não foi apreciado o pedido de tutela antecipada formulado na inicial. Em
vista disso, por motivo de celeridade processual, indefiro o pedido, com base nos mesmos argumentos de
fato e de direito aqui expostos.          Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, indefiro o
pedido de tutela antecipada e JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o
direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.        Condeno a parte autora, com
fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a
exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decis¿o, em raz¿o do benefício da
justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.        Condeno o Autor em
honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando tal cobrança suspensa pelo
prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decis¿o, em virtude de gozar da gratuidade da
justiça.          Caso não seja interposto recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquive-se,
observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido.          Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.          Belém, 03 de julho de 2019. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA
Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém - FM 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:JULIA FAVACHO Representante(s):  OAB 18478 -
MARCO ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS (ADVOGADO)  MARCOS MARQUES DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)   REU:INSITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA IGEPREV
Representante(s):  OAB 4916 - MARISA ROCHA LOBATO (PROCURADOR(A))  . SENTENÇA        Trata-
se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por JÚLIA FAVACHO, já qualificada nos autos, em
face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV e o IASEP,
aduzindo resumidamente o que abaixo se segue.        Afirma a autora que é titular de pensão por morte
em virtude do falecimento de ex-segurado policial militar. Por não receber o valor do benefício no valor que
acreditava fazer jus, ajuizou ação ordinária pleiteando a revisão do valor da pensão. Que embora o IASEP
naquela ação tenha reconhecido o direito da autora de receber as diferenças da pensão pagas a menor,
este não adimpliu tal obrigação.        Diante disso, alega que o ato omissivo do requerido causou-lhe
danos, eis que ao longo de anos se viu privada de receber a totalidade de sua renda, comprometendo o
orçamento doméstico, quando poderia ter tido uma vida mais confortável e com menor problemas
financeiros.        Assim, ingressou com a presente ação, visando à condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 41.192,50, equivalente a 50 vezes à remuneração que
perceberia mensalmente o ex-segurado caso vivo estivesse.        Juntou documentos à inicial.        O
requerido, por sua vez, contestou a ação às fls. 52 e ss, arguindo, em suma, a preliminar de litigância de
má-fé, informando que a autora teve reconhecido o direito à revisão do valor de sua pensão por morte,
pelo mandado de segurança de nº 1997.10289514. Que o benefício vem sendo pago adequadamente
desde então. Que posteriormente, ingressou pela via ordinária por meio da ação nº 2001.1040984-0, para
pleitear os valores retroativos da pensão, tendo o pedido sido julgado procedente. A requerente, no
entanto, não promoveu a ação de execução para liquidação do valor e expedição do precatório, sendo que
a Fazenda Pública somente pode efetuar o pagamento mediante este procedimento. No mérito, aduziu
ausência de dano moral, eis que o requerido reconheceu naquelas ações o direito da autora e permanece
cumprindo a obrigação, sendo infundada a pretensão autoral, bem como, não comprovado o alegado dano
moral.        Houve manifestação da Autora em Réplica, às fls. 82 e ss.        O juízo determinou a citação do
IASEP, que em manifestação às fls. 90 e ss, requereu a sua exclusão da lide, em face de não possuir mais
a competência para gerir os benefícios previdenciários do Estado.        Réplica da autora às fls. 103 e ss.
       O Ministério Público, em parecer às fls. 107 e ss, declinou de atuar no feito.        Intimadas as partes
sobre a possibilidade de realização de acordo, ou especificação das provas que pretendem produzir (fls.
110), ambas as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (fls. 111 e 112).        Às fls. 116, o
juízo sentenciou o feito sem análise do mérito, por constatar o abandono da causa pela autora.        Foi
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interposto Recurso de Apelação, fls. 124 e ss. Em julgamento do recurso, foi proferido Acórdão,
determinando a anulação da sentença de 1º grau e o retorno do feito ao juízo de origem, para
prosseguimento, fls. 159/162.        O feito veio redistribuído a este juízo às fls. 164, pelo que o recebo no
estado em que se encontra, ratificando os atos anteriores à prolação da sentença de fls. 116.        É o
relatório.        DECIDO.        Trata-se de Ação Ordinária em que a parte autora, titular de pensão por morte,
em virtude de ter recebido o benefício em valor aquém do que era devido, pleiteia o pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 41.192,50, equivalente a 50 vezes à remuneração que
perceberia mensalmente o ex-segurado caso vivo estivesse.        De início, cumpre ressaltar que o feito se
encontra apto a julgamento, eis que instruído com os documentos necessários à sua apreciação, e
considerando a manifestação das partes de fls. 111 e 112, as quais declinaram da fase de produção de
provas, determino o julgamento antecipado de seu mérito, o qual passo a fazer.        Preliminarmente,
analisando a contestação de fls. 90 e ss do IASEP, entendo pela ilegitimidade desta autarquia para figurar
no polo passivo da lide, eis que desde a Lei Complementar nº 039/2002, o IGEPREV passou a ser a
entidade responsável pela gestão dos benefícios previdenciários do Estado. Em vista disto, acolho a
preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo IASEP e determino a sua exclusão da lide.        Por fim,
quanto à preliminar de litigância de má-fé suscitada pelo IGEPREV, entendo que não restou caracterizada,
eis que a parte autora, por ter reconhecido em ações anteriores o direito à revisão do valor da pensão por
morte recebida, entendeu que o tempo em que ficou sem receber o benefício no valor que acreditava fazer
jus, gerou-lhe danos os quais almeja ressarcir por meio desta ação indenizatória, independentemente dos
valores retroativos da pensão que tenham sido pagos pela autarquia. Por essa razão, afasto esta
preliminar.        Pois bem. Quanto à matéria de mérito, entendo ser preciso constatar se restou ou não
robustamente caracterizado o dano moral alegado pela autora.        Em sua inicial, a autora afirma que
durante os anos que esteve privada de receber a totalidade do valor de sua pensão por morte, enfrentou
dificuldades financeiras, pois poderia ter tido uma vida mais confortável e com menos problemas.
       Todavia, ainda que se considere os dissabores e aborrecimentos vivenciados pela Autora, entendo,
no presente caso, não haver dano moral que resulte do próprio fato, porque danos dessa ordem precisam
ser comprovados e não presumidos, mormente considerando que não houve negativa nem resistência do
IGEPREV, após ser instado por decisão judicial, a pagar o benefício da pensão no valor devido, inclusive
com o ressarcimento das diferenças retroativas, conforme fez prova às fls. 71/79.            A respeito da
caracterização do dano moral, o autor Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de
Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), asseverou:
¿o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de
suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja
alguém em que a suscetibilidade aflore com facilidade¿.            Ou seja, para que se possa falar em dano
moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária
a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a
dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo, que tenha havido
recusa no reconhecimento de um determinado fato contrário à honra, o que neste caso, não restou
comprovado.            Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONCLUSÃO OBTIDA MEDIANTE ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental, em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade e da economia processual. 2. In casu, o Tribunal a quo concluiu pela
inexistência de dano moral passível de reparação, tendo em vista o curto lapso temporal transcorrido entre
a negativa de cobertura da cirurgia bariátrica pelo plano de saúde e a antecipação dos efeitos da tutela
que garantiu, à agravada, a cobertura pretendida, situação que não se mostrou suficiente para
comprometer a sua saúde ou violar seus direitos da personalidade. 3. A jurisprudência desta Corte
entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame,
sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de
circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento
contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. 4. Agravo
regimental não provido. (STJ - EDcl no AREsp: 626695 SP 2014/0302285-3, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).
       Nesse sentido, entendo como imprescindível que a Autora tivesse produzido provas que
comprovassem os danos sofridos. Todavia, compulsando os autos, em que pese os documentos juntados
à inicial, não vislumbro qualquer prova que demonstre o alegado pela requerente, a não ser as suas
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próprias alegações, que foram insuficientes para provar os danos ventilados.        E no momento
processual em que teve a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório, requerendo a
produção de provas, a Autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, fls. 111.        Diante disto,
constato que as provas dos autos não são capazes de comprovar o fato constitutivo do direito da autora, a
ponto de embasar a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.          Em
outras palavras, o julgamento do pedido constante nesta lide depende de provas que deveriam
necessariamente ter sido produzidas pela parte Autora, sejam elas documentais, testemunhais, periciais
ou de outra modalidade, capazes de comprovar o fato constitutivo do seu direito.          É sabido que
incumbe à parte demandante instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação,
mormente aqueles que comprovam os fatos constitutivos do direito que alega fazer jus. Nesse sentido,
estabelecem os artigos 320 e 434 do Novo Código de Processo Civil, respectivamente: Art. 320.  A petição
inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 434.  Incumbe à parte
instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
         Por outro lado, o art. 435, caput, do CPC, dispõe que: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo,
juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.          No entanto, em nenhum
momento no decorrer do trâmite processual, a parte Autora juntou aos autos a comprovação dos danos
sofridos, nao passando, destarte, de meras alegações nesse sentido.          Portanto, não logrou êxito a
autora em comprovar o fato alegado na peça vestibular, ônus este que lhes incumbia, na forma do art.
373, inciso I do CPC, in verbis: Art. 373.  O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo
de seu direito;  Discorrendo sobre o ônus da prova, a doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
(Curso de Direito Processual, v. 1, Forense, pág. 437), lembra que: ¿[...] no processo civil, onde quase
sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta
processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há
um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais
depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto
porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente¿.    ¿O art.
333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova entre os litigantes da seguinte maneira: I ao autor
incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito; e II ao réu, o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos
fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas
negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo
sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato
constitutivo do seu pretenso direito. 'Actore non probante absolvitur reus'.        Por fim, deve ser ressaltado
o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que: ¿O Magistrado é o destinatário das
provas, cabendo-lhe selecionar aquelas que entende pertinentes para o deslinde do feito¿ (RESP
1011993, Ministro Raul Araújo. Julgado em 16/11/16. DJE de 06/12/2016).          Com efeito, conforme
consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a improcedência do pedido, ante
a absoluta ausência de provas quanto ao direito pleiteado à inicial.          Pelo exposto, à luz dos Princípios
da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos
autos, JULGO IMPROCEDENTE O PRESENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na
pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.          Determino a exclusão do IASEP da
lide, pelos motivos expostos alhures.          Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao
pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco)
anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com
base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.          Condeno a Autora em honorários advocatícios no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o
trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.          Defiro a prioridade
na tramitação processual requerida às fls. 131. À UPJ, adote as providências de praxe.            Caso não
seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades
legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido.          P. R. I. C.          Belém, 17 de junho de
2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,
respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUIZ OTAVIO OLIVEIRA MOREIRA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:MARIA ANTONIA PACHECO MALATO
Representante(s):  FERNANDO DA SILVA GONCALVES. (ADVOGADO)  LUIS CARLOS DO N
RODRIGUES (ADVOGADO)   REU:ESTADO DO PARA Representante(s):  MARIA ELISA BRITO LOPES
(ADVOGADO)  . DECISÃO   MARIA ANTÔNIA PACHECO MALATO, já qualificada nos autos, ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA em face do ESTADO DO PARÁ, em que pleiteia a demandante, policial militar, a
nulidade do ato que a excluiu do Curso de Formação de Soldados de 1996, ¿a bem da disciplina¿, sob a
alegação de que teria se utilizado de meios ilícitos quando da realização da prova intitulada ¿Verificação
da disciplina Técnica Policial Militar¿.  O feito veio redistribuído a este juízo às fls. 110, pelo que o recebo
no estado em que se encontra.          É o breve relatório.          DECIDO.          Ante a análise da exordial e
documentos anexados, verifico que o pleito da demandante está relacionado à declaração de nulidade de
ato administrativo disciplinar que levou à sua exclusão do Curso de Formação de Soldados de 1996.
         A Emenda nº 45/04, alterou o art. 125, §§ 4º e 5º da Constituição Federal de 1988, que assim passou
a dispor: Art. 125: [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados,
nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a
competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do
posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. § 5º Compete aos juízes de direito do juízo
militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais
contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito,
processar e julgar os demais crimes militares. (Grifo nosso).          Neste sentido, o Superior Tribunal de
Justiça assim decidiu: O que compete à Justiça Militar estadual é processar e julgar as ações judiciais
contra atos disciplinares militares (EC nº 45/04) (Conflito de Competência 54.553/SP, Terceira Seção,
Relator o Ministro Nilson Naves, j. 26.10.05, DJU 06.02.06, p. 196).          Tal entendimento é corroborado
pelas decisões abaixo colacionadas: APELAÇAÕ CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES RELATIVAS A ATOS DISCIPLINARES MILITARES. Ajuizada
a ação com a finalidade de ver declarada a nulidade de sindicância e, consequentemente, de processo
administrativo disciplinar em que figurou policial militar, caracteriza-se a competência da Justiça Militar,
considerando que os procedimentos administrativos apuraram fatos pertinentes à administração militar,
com a conclusão pela existência de indícios de crime militar e transgressão da disciplina por parte do
agravante. Exegese da Emenda Constitucional 45/2004, que alterou a redação dos parágrafos 4º e 5º do
art. 125 da Constituição Federal. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA E DECLINARAM DA
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA MILITAR DE PRIMEIRO GRAU. (Apelação Cível Nº 70051663490,
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em
18/12/2013). (TJ-RS - AC: 70051663490 RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Data de Julgamento:
18/02/2014, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2014).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTICA COMUM ESTADUAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO DO §4º DO ART. 125 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 1 ? Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma
processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos
insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão agravada. 2 - A
Emenda Constitucional nº. 45/2004 alterou o artigo 125, parágrafos 4º e 5º da Constituição Federal, dando
espaço para julgamento da presente matéria pela Vara da Justiça Militar. 3 - O pedido posto na demanda
ordinária cinge-se à anulação do ato administrativo disciplinar, o qual foi desfavorável ao recorrente/autor e
o desligou da Polícia Militar. O ato em comento fluiu como punição disciplinar e por essa circunstância sua
apreciação e julgamento passa a ser da alçada da Justiça Militar estadual. 4 - Precedentes do Tribunal de
Justiça de PE e DF. 5 ? Decisão mantida em todos os seus fundamentos. 6 - Decisão unânime. 
(2017.01616092-86, 173.966, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-26, TJPA). CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DO SERVIDOR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
MILITAR. ART. 125, §§ 4º §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ART. 4º E ART. 282, §2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. A Constituição Federal, no art. 125, §§ 4º e 5º,
dispõe expressamente sobre a competência material da Justiça Militar para processamento e julgamento
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de ações judiciais que discutam punição disciplinar de servidor militar; 2. Considerando que a Carta da
República, para determinação de competência da Justiça Militar, utiliza o critério material, deve-se
reconhecer a incompetência absoluta da Justiça comum para o presente processo. 3. Na hipótese dos
autos, o princípio da primazia da decisão de mérito, instituído no art. 4º e art. 282, §2º, do Código de
Processo Civil, resta afastado, tendo em vista a natureza da nulidade reconhecida. 4. Apelação conhecida
para declarar a nulidade do processo e determinar a remessa dos autos à Justiça Militar. 
(2017.01162786-64, 172.180, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA
DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, Publicado em 2017-03-24, TJPA).          Verifica-se,
portanto, que o caso em apreço relaciona-se à atividade militar, isto é, possui vínculo direto com esta, com
a impugnação de ato disciplinar militar consubstanciado na exclusão da Autora de Curso de Formação de
Soldados, ¿a bem da disciplina¿, em decorrência da prática de transgressão da disciplina policial militar no
tocante ao Código de Ética e Disciplina Policial Militar, atraindo, desse modo, a competência da Justiça
Estadual Militar para o julgamento do feito.          Isto posto, chamo o feito à ordem e declaro-me
absolutamente incompetente para apreciar e julgar a presente ação, e determino a remessa dos autos à
Justiça Militar para regular processamento.          Intime-se. Cumpra-se.      Belém, 02 de julho de 2019.
LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da
Fazenda Pública de Belém - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 4 8 1 2 3 1 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---IMPETRANTE:AURELIO MIGUEL PEREIRA CARNEIRO
Representante(s):  OAB 14840 - CLAYTON DAWSON DE MELO FERREIRA (ADVOGADO)  
IMPETRADO:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 6928 - FABIOLA DE MELO SIEMS
(PROCURADOR(A))  . SENTENÇA            AURÉLIO MIGUEL PEREIRA CARNEIRO, ajuizou Ação
Ordinária com pedido de tutela antecipada em face do ESTADO DO PARÁ, todos qualificados, aduzindo,
em síntese, o que abaixo se segue:            O Autor prestou concurso para admissão ao Curso de
Formação de Soldados da PMPA - CFSD/2012, tendo obtido aprovação na 1ª fase do certame.
Convocado para a fase de Exame Médico, foi, todavia, considerado inapto na avaliação odontológica, por
supostamente possuir cárie dentária, o que reputa ilegal, mormente porque juntou laudos odontológicos os
quais atestam a sua saúde bucal e capacidade laborativa.            Naquela ocasião, impetrou Mandado de
Segurança de nº 0004472-42.2013.814.0028, no qual teve concedida a liminar para prosseguir no
certame. O autor foi reintegrado e concluiu todas as fases do concurso, inclusive o Curso de Formação,
tendo sido aprovado e integrado à PMPA, onde exerceu o cargo de Soldado até 04.06.2015, pois em
julgamento da ação mandamental, o juízo entendeu pelo indeferimento da petição inicial, por reconhecer a
necessidade de dilação probatória e a inadequação da via eleita, resolvendo o feito sem análise do mérito.
           Por esses motivos, ingressou com a presente ação ordinária para requerer a concessão de tutela
antecipada, para sua imediata reintegração ao cargo de Soldado e com efeitos retroativos a partir da data
de sua exclusão, em virtude da ilegalidade da eliminação. E no mérito, a procedência da ação com a
confirmação dos efeitos da tutela eventualmente concedida.            Juntou documentos.            O juízo, em
um primeiro momento, reservou-se para apreciar o pedido de tutela antecipada, fls. 45.            Foi ofertada
contestação às fls. 49 e ss, em que o Estado arguiu a legalidade do ato de eliminação do requerente do
concurso.            Réplica do autor às fls. 61 e ss.            O juízo, às fls. 65 e ss, deferiu o pedido de tutela
antecipada.            O Ministério Público, em parecer, opinou pela procedência da ação às fls. 69 e ss.
           O Estado comprovou o cumprimento da tutela antecipada, fls. 87 e ss.            Intimado a se
manifestar sobre a possibilidade de acordo, o Estado, às fls. 91, afirmou não possuir interesse.            O
juízo, às fls. 92, determinou o julgamento antecipado do mérito da lide.            É o relatório.            Decido.
           Cuidam os autos de Ação Ordinária em que o Autor, tendo ingressado sub judice na PMPA, no
cargo de Soldado, por força de decisão liminar concedida em Mandado de Segurança, e tendo sido
posteriormente excluído em decorrência da ação ter sido julgada sem resolução do mérito, ingressou pela
via ordinária para pleitear a sua reintegração e com efeitos retroativos ao ato de exclusão.          In casu,
verifico que o Autor ampara sua pretensão na ilegalidade do ato de exclusão do concurso público, durante
a fase de exames médicos, mais precisamente na avaliação odontológica, em virtude de possuir cáries
dentárias.          De fato, o edital do concurso, no item 7.3.6, alínea ¿q¿, estabelece como causa de
inaptidão possuir o candidato: ¿cárie extensa com comprometimento da polpa, com a presença de lesão
periapical¿ (fls. 34).          Em que pese a previsão editalícia, este juízo coaduna com o entendimento
jurisprudencial consolidado de que a exclusão de candidato portador de cárie dentária, é desproporcional e
desarrazoada, não constituindo motivação idônea para eliminá-lo do concurso. Isto porque tal exigência
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não guarda necessária compatibilidade com o cargo de policial militar, afrontando, por consequência, o
princípio da razoabilidade.          É cediço, nos termos do art. 37, I da CF, que a Administração tem o poder
de fixar pré-requisitos para admitir servidores em seus cargos e que é livre, regra geral, para estabelecer
as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os
candidatos. Além disso, o art. 39, §3º da CF, em sua parte final, permite que a lei estabeleça requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo assim o exigir.          Contudo, é também sabido
que os requisitos para acesso ao serviço público devem estar vinculados à natureza do cargo, a fim de
que se avalie a efetiva capacidade para o exercício da função e o melhor atendimento do interesse
público. É preciso, porém, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear
os atos administrativos mormente no tocante ao desempenho do candidato nas atividades militares.
         Cabe ao Judiciário, nesse contexto, zelar pela observância de tais princípios, garantindo igualdade
de condições aos candidatos participantes de concursos públicos, respeitada a discricionariedade da
Administração, desde que tal poder seja exercido nos limites legais.          No caso em questão, a exclusão
do autor não encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que não há
qualquer comprovação no sentido de que a presença de cáries dentárias afeta ou inviabiliza o
desempenho das atividades inerentes à carreira militar. Por outro lado, a Administração, quando estipulou
essa regra no edital do concurso, não explicitou quais os reais prejuízos ao desempenho do cargo de
soldado, não constituindo, portanto, motivação suficiente para eliminação dos candidatos.          Há que se
ressaltar que o Autor juntou aos autos laudos que comprovam ser portador de condições ¿buco-dentais
satisfatórias¿, estando apto ao desempenho de atividades laborativas, fls. 15/16.          Por derradeiro, é
entendimento do E. Tribunal de Justiça do Pará, que a eliminação de candidatos por motivo de cárie
dentária, não coaduna com os princípios constitucionais vigentes. Nesse sentido: ACÓRD¿O Nº AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROCESSO N° 2014.3.023170-8 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ PROCURADOR: JOAO OLEGARIO PALACIOS AGRAVADO: DANIEL RODRIGUES
SANTOS ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO E OUTRA RELATORA: DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇ¿O PROBATÓRIA REJEITADA. EXAME ODONTOLÓGICO. APLICAÇ¿O
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATO PODE CONTINUAR
NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. N¿O SE TRATA DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICÍARIO.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-     Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: O Poder
Judiciário, ao analisar sobre edital de concurso público, está realizando sua atividade constitucionalmente
assegurada, verificando acerca da observância, pela Administraç¿o, dos princípios da legalidade e da
vinculaç¿o ao instrumento convocatório, n¿o havendo o que se falar em interferência no método
administrativo. II-     Preliminar de impossibilidade de dilaç¿o probatória. O caso dos autos n¿o necessita
de outras provas, que n¿o seja a documental. Nesse momento, deve ser verificado se as provas est¿o ou
n¿o presentes, sendo a concess¿o ou n¿o concess¿o da segurança uma consequência da comprovaç¿o
da correlaç¿o entre os documentos e os fatos. III-     as quest¿es ainda n¿o submetidas à apreciaç¿o do
Juízo da causa n¿o s¿o passíveis de análise sob pena de supress¿o de instancia e violaç¿o ao duplo grau
de jurisdiç¿o, diante a vedaç¿o pelo nosso ordenamento jurídico. IV-     Aplicaç¿o dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. A eliminaç¿o do candidato que apresentou o laudo requerido,
compareceu no exame odontológico, e que está em tratamento, sem apresentar qualquer cárie ou
problema dentário, é desarrazoado e desproporcional, sendo assim, nesta fase processual, é mais
prudente permitir que o candidato continue nas demais fases do certame. V-     Recurso conhecido e
improvido, mantendo a decis¿o em todos os seus termos. Acórd¿o nº Processo nº 0034293-
48.2013.8.14.0301 Órg¿o Julgador: 2ª Turma de direito Público Recurso: Agravo de Instrumento Comarca:
Belém/Pará Agravante: Estado do Pará Advogado(a): Afonso Carlos Paulo de Oliveira Júnior - Procurador
do Estado Agravado(a): Edimar Borges de Oliveira Advogado(a): Thiago Ramos do Nascimento e outro
Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame Relator(a): Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR CONCEDIDA -
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇ¿O EM EXAME ODONTOLÓGICO. CARGO DE SOLDADO DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO N¿O JUSTIFICADO. VIOLAÇ¿O
AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O CARGO A SER
EXERCIDO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O ato de o candidato ter ausentes 04 (quatro)
dentes superiores e na parte inferior utilizar prótese parcial removível com 02 (dois) elementos provisórios
encontra-se fora dos padr¿es mínimos estabelecidos no edital, n¿o guarda a necessária compatibilidade
com o cargo de policial militar a ser exercido, e, portanto, afronta os princípios da razoabilidade e da
isonomia. 2 - Precedente jurisprudencial. 3 - AGRAVO CONHECIDO e IMPROVIDO, à unanimidade.
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         Desta feita, com base na análise dos documentos dos autos, estando evidente a ilegalidade do ato,
tenho que a medida que se impõe é a procedência dos pedidos do Autor.          Posto isto, confirmo os
efeitos da tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO À INICIAL,
determinando ao ESTADO DO PARÁ que proceda a imediata reintegração do Autor ao cargo de Soldado,
com efeitos retroativos a partir da data de sua exclusão da Polícia Militar, resolvendo a lide com resolução
do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.   Sem custas e despesas processuais pela Fazenda
Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.    Condeno o requerido ao pagamento
de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos
termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.          Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado,
arquivem-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido.  
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.              Belém, 05 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES
SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda
da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 5 0 7 2 1 1 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUIZ OTAVIO OLIVEIRA MOREIRA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:ORCINDA RODRIGUES DE AZEVEDO
Representante(s):  OAB 19282 - EDUARDO HENRIQUE LEAL DOS SANTOS (ADVOGADO)  OAB 22170
- DANIELA AZEVEDO GUEDES (ADVOGADO)   REU:MUNICIPIO DE BELEM Representante(s):  OAB
4293 - REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO (ADVOGADO)  . DESPACHO
           Compulsando os autos, verifico que não houve cumprimento ao despacho de fls. 99, eis que
analisando o ¿AR¿ de fls. 101, verifico que consta como destinatário da intimação o perito nomeado
nesses autos, o Sr. Mário Alberto Cavalcante Guimarães, e não a Autora desta demanda, conforme
determinado.            Diante disto, torno sem efeito a certidão de fls. 102, e determino seja renovada a
diligência, desta vez, intimando-se pessoalmente a Autora no endereço residencial por ela declinado e nos
termos do despacho de fls. 99.            Após, retornem conclusos.            Cumpra-se.         Belém, 03 de
julho de 2019. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo
pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 5 2 1 8 3 1 2 0 1 1 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:JOSE RAIMUNDO PINHEIRO MAUES
Representante(s):  OAB 14494 - LIDIANE DIAS DA CUNHA (ADVOGADO)  OAB 10872 - DANIELLE DE
LEMOS BALEIXO (ADVOGADO)  OAB 14034 - RENATA CARDOSO ESTUMANO (ADVOGADO)  
REU:ESTADO DO PARA Representante(s):  AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
(PROCURADOR(A))  . SENTENÇA            Trata-se de Ação Ordinária movida por JOSÉ RAIMUNDO
PINHEIRO MAUÉS, já qualificado, em face do ESTADO DO PARÁ, requerendo o que segue:
           Afirma o requerente que prestou concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados do
Quadro de Praças Bombeiros Militares, publicado em outubro de 1994. Foi aprovado em todas as etapas
do certame e sido matriculado no CFSD, turma de 1995, na condição de soldado-aluno, com duração de
seis meses. O requerente cursou apenas dois meses, quando foi desligado do curso, sob o argumento de
saneamento de gastos públicos pelo Estado.            Em vista disso, impetrou mandado de segurança à
época, pleiteando a sua reintegração, ação que tramitou no juízo de Abaetetuba. Todavia, devido a um
incêndio no Fórum ocorrido em 19.11.1998, o processo do autor fora destruído.            Diante disto,
requereu fosse tornado sem efeito o ato de desligamento do autor do Corpo de Bombeiros, com a sua
incorporação à Corporação e o pagamento dos salários a que faria jus, no período de fevereiro de 1995 a
maio de 2011. Pleiteou ainda pelo pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
50.000,00. Juntou documentos.  O Estado do Pará contestou a ação às fls. 32 e ss, alegando, em suma, a
prejudicial de mérito da prescrição quinquenal de fundo de direito, e no mérito, a legalidade do ato de
exclusão do autor, com a improcedência dos pedidos. Réplica do Autor, fls. 55 e ss.  Em parecer, o
Ministério Público opinou pela improcedência da ação em virtude da prescrição, conforme fls. 60 e ss. O
juízo, às fls. 79/80, determinou o julgamento antecipado do mérito da lide. É o relatório. DECIDO.
           Trata-se de ação ordinária em que Autor pleiteia pela nulidade o ato de desligamento do Corpo de
Bombeiros, a sua incorporação à Corporação, com o pagamento dos salários a que faria jus, no período
de fevereiro de 1995 a maio de 2011, e o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
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50.000,00.          Em que pese as afirmações constantes na inicial, vislumbro a ocorrência da prescrição.
Explico.          A perda da oportunidade de ajuizamento da ação pelo transcurso do prazo - prescrição - é
tratada pelo legislador brasileiro, especialmente no âmbito do Direito Administrativo, mediante leis
específicas. Interessa-nos destacar o Decreto nº 20.910/32, que dispõe sobre a prescrição das ações
pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias. Vejamos: Art. 1º - As dívidas passivas da União,
dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.          O dispositivo acima se refere ao denominado quinquênio, período de 5
(anos) contado do ato ou fato a ser impugnado.          No caso desta ação, está clara a ocorrência da
chamada prescrição de fundo de direito, visto que o Autor guerreia contra ato administrativo que
supostamente violou seu direito, ocorrido há mais de 15 anos antes da distribuição da ação.          Repise-
se, o requerente se insurge contra ato administrativo específico - publicação de seu desligamento do
Curso de Formação - resultante de suposta ilegalidade do Estado, ocorrido em 1995.          Por este
motivo, teria ele o prazo de 05 (cinco) anos, contados deste ato, para o ajuizamento desta ação ordinária
ou de outra ação, sob pena de se ver extinta sua pretensão (Art. 189, do Código Civil c/c Art. 1º do
Decreto 20.910/32), mas não o fez.          Importa repisar que a mera informação de que houve impetração
de mandado de segurança não é suficiente para interromper ou suspender o prazo prescricional, uma vez
que sequer foi trazido aos autos a numeração dessa ação mandamental.          E ainda que se
considerasse a impetração do mandamus, ante a certidão de fls. 21, entendo que o Autor, quando tomou
conhecimento do incêndio no Fórum de Abaetetuba, o que segundo ele ocorreu em novembro de 1998,
conforme narra na inicial, deveria, a partir de então, ter tomado as providências necessárias no sentido de
solicitar procedimento de restauração de autos, e/ou impetrado nova ação.          Não consta, todavia,
nesses autos, quaisquer informações nesse sentido, pelo que entendo que da data em que o autor teve
ciência da destruição da referida ação mandamental, também transcorreram cinco anos para que
ajuizasse nova ação, tendo, contudo, recorrido ao Judiciário somente em 2011, por ocasião desta ação
ordinária.          Segue o entendimento perfilhado por nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará relativo à
prescrição de fundo de direito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR
APOSENTADO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE
INTERIORIZAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS
PRETÉRITAS. EFEITO TRANSLATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE
DIREITO. 1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do
Decreto 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação,
prescrito está o próprio fundo de direito. 2 - Termo inicial da prescrição. Data da Portaria de
Aposentadoria. Fluência do prazo prescricional. Decreto 20.910/32. 4 - Prescrição de fundo de direito do
Autor/Agravado, suscitada ex offcio e acolhida, aplicando efeito translativo, e julgando extinto o processo
principal com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, IV do Código de processo Civil.
(201330192266, 126614, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL
ISOLADA, Julgado em 11/11/2013, Publicado em 19/11/2013). APOSENTADO. REVISÃO DE ATO DE
APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE SOBRE PROVENTOS.
PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. 1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a
Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32. 2 - Portanto, decorrido este prazo, entre o
ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito. 3 - Termo inicial da
prescrição. Data da Portaria de Aposentadoria. Fluência do prazo prescricional. Decreto 20.910/32. 4 -
Prescrição de fundo de direito acolhida. Recurso conhecido e provido. (201130223188, 132132, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em
11/04/2014, Publicado em 16/04/2014).          Neste caso, convém entender pela extinção da pretensão do
Autor em virtude da existência de prescrição.          Com base nas razões expostas, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do Art. 487, II, do CPC, c/c Art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
visto que a pretensão do Autor encontra-se fulminada pela prescrição.          Sem custas pela Fazenda
Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.          Condeno a parte autora,
com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa
a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da
justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.          CONDENO o
Requerente (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00
(quinhentos reais), estando tal obrigação, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade, em virtude
de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.          Caso não
seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. E
desentranhem-se os documentos, caso requerido.          Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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         Belém, 06 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara
da Fazenda da Capital, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 2 0 5 4 9 7 7 2 0 0 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 3 1 0 4 0 8 7 8 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Mandado de Segurança Cível em: 04/07/2019---IMPETRADO:COMANDANTE GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO PARA IMPETRANTE:ROGERIO SARMENTO FERNANDES
Representante(s):  OAB 5178 - BENEDITO CORDEIRO NEVES (ADVOGADO)  OAB 5178 - BENEDITO
CORDEIRO NEVES (ADVOGADO)   IMPETRANTE:ADRIANO DA SILVA MOURA Representante(s): 
BENEDITO CORDEIRO NEVES (ADVOGADO)  . SENTENÇA            Trata-se de Mandado de Segurança
impetrado em 12.09.2003, por ROGÉRIO SARMENTO FERNANDES e ADRIANO DA SILVA MOURA, já
qualificados, contra ato do Sr. COMANDANTE GERAL DA DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARÁ.
           O juízo, às fls. 151, em 2008, determinou a intimação da parte impetrante para que manifestasse
interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem análise do mérito.            Consta Aviso de
Recebimento dos Correios às fls. 155, enviado aos endereços residenciais dos impetrantes, um assinado
pelo impetrante ADRIANO DA SILVA MOURA, e o outro, assinado por terceiro.            Diante disto, foi
certificado às fls. 162, que os impetrantes, embora devidamente intimados, nada manifestaram acerca do
despacho de fls. 151.            O juízo, em 2018, novamente determinou a intimação dos impetrantes para
se manifestarem nos autos, conforme fls. 164, tendo sido certificado às fls. 170, que ROGÉRIO
SARMENTO FERNANDES não ofertou manifestação, e que ADRIANO DA SILVA MOURA não fora
intimado.            É o breve relatório.            DECIDO.           Verifica-se que na presente ação, distribuída
em 2003, embora o Juízo tenha intimado a parte impetrante para manifestar interesse no prosseguimento
do feito por duas ocasiões distintas, esta se manteve silente, denotando falta de interesse processual
superveniente.           Ressalte-se que por ocasião da intimação efetuada em 2008 (fls. 151), em que pese
devidamente intimados, os impetrantes nada manifestaram, conforme fls. 155.           Dez anos depois,
renovada a diligência, os impetrantes continuaram silentes nos autos, denotando ausência de interesse
processual superveniente.           Dispõe o artigo 485 do Novo CPC:       Art. 485.  O juiz não resolverá o
mérito quando: [...] VI - verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;       Nessa esteira,
constatado o efetivo desinteresse da parte impetrante, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI do Novo CPC.             Condeno os
impetrantes, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais,
permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão,
em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.
          Deixo de condenar a parte impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da
Lei nº 12.016/09.            Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se,
observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido.          P. R. I. C.
         Belém, 11 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara
da Fazenda da Capital, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Mandado de Segurança Cível em: 04/07/2019---IMPETRADO:DIRETOR EXECUTIVO DA FADESP -
FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA IMPETRANTE:ITAGUAI COSTA
FARIA IMPETRADO:COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
IMPETRANTE:NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL Representante(s):  LUZELY BATISTA LIMA
(ADVOGADO)   IMPETRANTE:EVERTON NAZARENO SILVA GALVAO IMPETRADO:DIRETOR DE
PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA. SENTENÇA            ITAGUAI COSTA FARIA,
EVERTON NAZARENO SILVA GALVÃO, NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL, em 02.06.2010, impetraram
Mandado de Segurança com pedido liminar em face de ato atribuído ao SR. COMANDANTE GERAL DA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ e ao DIRETOR EXECUTIVO DA FADESP, todos qualificados, aduzindo, em
síntese, o que abaixo se segue:            A parte impetrante prestou concurso para admissão ao Curso de
Formação de Oficiais da PMPA - CFO PM/2010, tendo obtido aprovação na 1ª fase do certame.
Convocados para a fase de Exame Médico, foram, todavia, considerados inaptos. O impetrante ITAGUAI
COSTA FARIA, foi desclassificado porque teria ¿pé chato¿. EVERTON NAZARENO SILVA GALVÃO foi
reprovado por ter o Índice de Massa Corpórea (IMC) acima do permitido pelo edital; e por fim, a impetrante
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NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL fora reprovada no exame oftalmológico, por não possuir acuidade
visual prevista no edital.            Afirma a parte impetrante que a sua reprovação na fase de exame médico
do concurso desrespeitou princípios constitucionais basilares, dentre eles, os da legalidade, moralidade,
razoabilidade e publicidade, razão pela qual, o ato deve ser reputado ilegal.            Diante disto,
requereram liminarmente a autorização para participar da etapa subsequente do concurso. E no mérito, a
concessão definitiva da ordem, com a declaração de sua aptidão na fase de exames médicos.
           Juntou documentos.            O juízo, às fls. 82 e ss, deferiu o pedido liminar em relação aos
impetrantes ITAGUAI COSTA FARIA e NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL; e indeferiu a liminar para o
impetrante EVERTON NAZARENO SILVA GALVÃO.            Às fls. 129 e ss, o DIRETOR EXECUTIVO DA
FADESP prestou suas informações de praxe, aduzindo, em resumo, sua ilegitimidade passiva, a
inexistência de provas pré-constituídas e a inexistência de direito líquido e certo.            O impetrante
EVERTON NAZARENO SILVA GALVÃO, às fls. 196/198, requereu a desistência da ação.            O
COMANDANTE GERAL DA PMPA, às fls. 240 e ss, prestou suas informações e alegou, em suma,
impossibilidade de dilação probatória e inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes.            O
Ministério Público, em parecer, opinou pela denegação da segurança, às fls. 284 e ss.            O feito veio
redistribuído a este juízo às fls. 300.            E às fls. 301, o juízo intimou o ESTADO DO PARÁ, para que
se manifestasse sobre a possibilidade de conciliação. Todavia, foi certificado às fls. 301/verso que o ente
estatal, embora intimado, nada manifestou.            É o relatório.            Decido.            Cuidam os autos de
Mandado de Segurança em que almeja a parte impetrante a suspensão do ato que a eliminou do concurso
público da PMPA na etapa de exames médicos, a fim de que seja assegurada a sua participação nas fase
subsequente do certame.            De início, cumpre observar que o impetrante EVERTON NAZARENO
SILVA GALVÃO, às fls. 196/198, requereu a desistência da ação.            Considerando que se trata de
Mandado de Segurança, que conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, permite a desistência em
ação mandamental a qualquer tempo, sem a necessidade da oitiva da outra parte, tenho que a desistência
requerida pelo impetrante merece ser homologada.            Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO
MANDADO DE SEGURANÇA A QUALQUER TEMPO E INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DA
PARTE CONTRÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(STF - AI: 654204 RJ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/04/2011, Primeira Turma,
Data de Publicação: DJe-088 DIVULG 11-05-2011 PUBLIC 12-05-2011 EMENT VOL-02520-02 PP-
00346).           Pois bem. Em relação aos demais impetrantes, tenho que a ação de Mandado de
Segurança, prevista constitucionalmente, é utilizada sempre que qualquer da sociedade se vê atingido em
seu direito líquido e certo por um ato de autoridade pública. Nestes casos, o atingido impetra o mandamus
para ver restituído o seu direito lesado.           A teor do artigo 1º, da Lei nº 12.016/09: ¿conceder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça¿.          Com efeito, no procedimento especial do mandado de segurança, dois são
os pressupostos específicos da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder no ato
atacado no writ.          In casu, verifico que os impetrantes apontam como ato coator a sua eliminação na
segunda fase da admissão ao Curso de Formação de Oficiais de 2010, fase referente aos exames
médicos.          O impetrante ITAGUAI COSTA FARIA foi considerado inapto, em virtude de ter ¿pé chato¿;
e a impetrante NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL, foi declarada inapta por não possuir a acuidade visual
exigida no edital do concurso.          Primeiramente, em relação ao impetrante ITAGUAI COSTA FARIA,
analisando o parecer da Banca Avaliadora do exame médico do concurso, de fls. 75, verifica-se que a
FADESP justificou a inaptidão do candidato com base no item 7.3.7, c, do edital do concurso, referindo
que o: ¿Candidato apresenta pés planos, não se encontrando em condições de saúde compatível com o
cargo que está concorrendo¿.          Procedendo a leitura do item 7.3.7, alínea c, do edital (fls. 49), não se
vislumbra, em nenhum momento, qualquer alusão ou exigência de que não deve o candidato possuir ¿pés
planos¿ ou ¿pés chatos¿ para ser considerado apto nesta fase do concurso, não havendo, portanto,
nenhuma previsão expressa nesse sentido.          Disto, conclui-se que sem prévia previsão expressa no
instrumento editalício, não poderia a Banca Avaliadora ter excluído o impetrante com base em requisito
não constante no edital, como ocorreu no caso em tela, sob pena de estar infringindo os princípios da
legalidade, da vinculação ao edital e da publicidade.          Por outro lado, este juízo coaduna com o
entendimento de que a exclusão de candidato portador de mera condição fisiológica, sem a indicação da
possível patologia que justifique o impedimento para o exercício do cargo público, não constitui motivação
idônea para eliminá-lo do concurso, conforme os julgados a seguir transcritos: EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE
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ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCURSO PÚBLICO - EXAME DE SAÚDE E FÍSICO ORTOPÉDICO -
INAPTIDÃO NÃO COMPROVADA - EXCLUSÃO DO CERTAME - SENTENÇA CONFIRMADA NO DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO. - Configura desrespeito ao princípio da legalidade o impedimento ao exercício do
direito de concorrer a cargo público em razão de mera condição fisiológica, que em si não indica doença -
Ofende ao princípio da legalidade e da vinculação do edital a exclusão do candidato, que comprova por
perícia judicial, não ter comprometimento funcional em decorrência de apresentar pé plano (Ap. Cível
1.0024.07.668661-7/002 - 6686617-53.2007.8.13.0024 (1) - Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior
- Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL). (TJ-MG - AC: 10024132531005002 MG, Relator: Belizário de
Lacerda, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019). Agravo de Instrumento.
Antecipação de Tutela. Fazenda Pública. Inexistência dos pressupostos autorizadores da medida.
Concurso Público para matrícula no curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Exame clínico-médico. Candidato portador de ""Pés-Planos"". Reprovação. Violação aos princípios da
razoabilidade e motivação dos atos administrativos. Pretensão acolhida no sentido de que se possibilite ao
agravado realizar as ulteriores etapas do certame, inclusive matrícula no curso de formação. (TJ-MG
100240437262720011 MG 1.0024.04.372627-2/001(1), Relator: PINHEIRO LAGO, Data de Julgamento:
01/03/2005, Data de Publicação: 23/06/2005).          Logo, diante do exposto, tenho que restou
caracterizada a ilegalidade do ato que excluiu o impetrante ITAGUAI COSTA FARIA do concurso em tela,
o qual merece reparo pela via do mandamus.          Em relação à impetrante NATHALIE DE CASTRO
RUFFEIL, o parecer da Banca Médica de fls. 77, refere que ela foi considerada ¿inapta¿ por possuir
acuidade visual sem correção (0,1) em ambos os olhos, não atingindo o exigido no edital que é 0,7. Afirma
ainda que a candidata, sem óculos, possui visão abaixo do considerado normal para a carreira militar,
justificando a sua inaptidão no item 7.3.7, alínea j, do edital.          Todavia, a impetrante juntou laudo
oftalmológico às fls. 80, datado de maio de 2010, o qual atesta que a mesma possui visão normal, com
correção em ambos os olhos de 1.50 esférico, o que coaduna, por seu turno, com o requisito para a
aptidão descrito no item 3.7, alínea j, do edital.          E de outro lado, a impetrante juntou declaração da
PMPA de fls. 81, datada de maio de 2010, na qual consta que ela se encontrava cursando o Curso de
Formação de Soldados para o qual fora aprovada ¿sem restrições de qualquer ordem¿, no concurso para
admissão ao Curso de Formação de Soldados PMPA/2009, tendo sido incorporada no efetivo da
Corporação. Logo, resta evidenciada a contradição, pois se a impetrante possui aptidão para
desempenhar o cargo de Soldado, depreende-se que pode também exercer a função militar de Oficial.
         Desta feita, com base na análise dos documentos dos autos, estando evidente o ato coator, tenho
que a medida que se impõe é a concessão da ordem, ante a plausibilidade do direito líquido e certo dos
impetrantes.          Ante o exposto, homologo, por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos,
a desistência do impetrante EVERTON NAZARENO SILVA GALVÃO, extinguindo-se, em consequência, o
processo sem resolução do mérito, fundamentado no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo
Civil.          E em relação aos impetrantes ITAGUAI COSTA FARIA e NATHALIE DE CASTRO RUFFEIL,
CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda, em definitivo, o ato que
os eliminou do concurso, bem como, que reconheça a aptidão na fase de exames médicos e assegure as
suas participações na fase subsequente do certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.
       Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40,
inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.          Deixo de condenar a parte impetrante ao pagamento de
custas e despesas processuais, por ser beneficiária da gratuidade processual.        Deixo de condenar as
partes em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.          Caso não seja
interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.
Desentranhem-se os documentos, caso requerido.          P. R. I. C.          Belém, 27 de maio de 2019.
RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,
respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---REU:IPASEP AUTOR:BENEDITA LEONIR FERREIRA DA SILVA
Representante(s):  OAB 18478 - MARCO ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS (ADVOGADO)  MARCOS
MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)   REU:IGEPREV Representante(s):  OAB 9456 - ALEXANDRE
FERREIRA AZEVEDO (PROCURADOR(A))  MARTA NASSAR CRUZ (ADVOGADO)  . SENTENÇA
         BENEDITA LEONIR FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos da Ação Ordinária
que move contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, alega, em
síntese o seguinte:          É mãe de ex-segurado policial militar, falecido em 1990. Que impetrou mandado

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1006



de segurança visando o reconhecimento de sua condição de beneficiária e titular de pensão por morte, a
qual foi deferida mediante sentença. Todavia, o IGEPREV se recusa a reconhecer o direito da
demandante, inclusive de perceber os valores retroativos não pagos.          Em vista disso, ingressou com
a presente ação de cobrança, para pleitear a condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos do
benefício previdenciário, correspondentes ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente
ação.          Juntou documentos.          Citado, o IGEPREV contestou o feito às fls. 26 e ss, e alegou, em
suma, má-fé da autora, pois a autarquia não só vem cumprindo a sentença judicial como realizou acordo
extrajudicial em 01.11.2005, para a quitação dos valores retroativos da pensão, que deveriam ter sido
pagos por ocasião do óbito do servidor até a data em que a autora passou a fazer jus ao benefício em
razão do reconhecimento do direito em ação mandamental. No mérito, pleiteou pela improcedência do
pedido, evitando o duplo pagamento e o enriquecimento ilícito.          A autora se manifestou em réplica às
fls. 42, em que confirmou a celebração do acordo, no valor de R$ 58.280,00, a ser pago em 10 parcelas
mensais, com início em janeiro de 2006. Contudo, disse que tal acordo não fora homologado pelo juízo,
razão pela qual, requereu fosse declarada a sua ineficácia. Por fim, requereu o julgamento antecipado da
lide, por entender que houve reconhecimento do pedido pelo réu.          O Ministério Público, às fls. 45 e
ss, requereu que o IGEPREV comprovasse o cumprimento do acordo.          O IGEPREV, às fls. 54/58,
comprovou o cumprimento do acordo.          O Parquet, em parecer final, opinou às fls. 60/61, pela
homologação do acordo extrajudicial.          O feito veio redistribuído a este juízo, fls. 62.          O juízo
determinou o julgamento antecipado do mérito da lide, fls. 63.          É o relatório.          DECIDO.
         Compulsando os autos, verifico que, de fato, a pretensão aduzida nesta lide, qual seja, o
percebimento de valores retroativos a título de pensão por morte, foi devidamente alcançada ante a
celebração e o cumprimento do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, conforme demonstrado às
fls. 36/28 e 54/58.          Assim, apreciando o caso em testilha, concluo pela falta de interesse processual
superveniente da requerente, ante a evidente perda do objeto da ação, porquanto, o fim útil do provimento
judicial buscado por ela era o pagamento retroativo da pensão reconhecida em ação mandamental, e uma
vez que a Autora celebrou acordo extrajudicial com o IGEPREV, restando demonstrado o cumprimento do
acordo nos autos com a quitação total do débito, concluo, por consequência, pela perda de interesse
processual superveniente na presente demanda, diante do esvaziamento do objeto desta ação.
               Por sua vez, dispõe o artigo 485 do Novo CPC:      Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito
quando:      [...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;         Contudo, há de se
ressaltar não ser o caso de litigância de má-fé da autora, conforme pleiteou o requerido em contestação,
vez que conforme ele próprio afirma às fls. 28, o acordo foi celebrado em 01.11.2005, isto é, em data
posterior ao ajuizamento da presente ação, em 01.12.2003. Por essa razão, também entendo, pelo
princípio da causalidade, que foi o IGEPREV quem deu causa à presente ação.         Por outro lado,
também não entendo se tratar do caso de homologação de acordo extrajudicial, conforme entendeu o
Ministério Público, eis que esse pedido não foi expressamente formulado pelas partes, conforme a
contestação do requerido e a petição da autora de fls. 42.  Nessa esteira, constatado o efetivo
desinteresse da parte autora, corporificado no esvaziamento do objeto da ação, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI do Novo CPC.    Defiro o
petitório de fls. 47. À UPJ, que adote as providências de praxe.   Sem custas e despesas processuais pela
Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.    Condeno o IGEPREV ao
pagamento de honorários advocatícios, com base no Princípio da Causalidade, por entender que deu
causa à ação, conforme explanado, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).          Caso não seja
interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.
Desentranhem-se os documentos, caso requerido.   Publique-se. Registre-se. Intimem-se.              Belém,
11 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda
da Capital, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 3 0 3 0 7 8 6 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:ANDERSON ALBUQUERQUE COSTA
Representante(s):  OAB 18047 - IANA ALBUQUERQUE COSTA SARE (ADVOGADO)   REU:ESTADO DO
PARA Representante(s):  OAB 10729 - DANIEL CORDEIRO PERACCHI (PROCURADOR(A))  .
PROCESSO: 0030307-86.2013.8.14.0301. REQUERENTE: ANDERSON ALBUQUERQUE COSTA.
REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA          RELATÓRIO      Trata-se de ação ordinária ajuizada
por ANDERSON ALBUQUERQUE COSTA em face do ESTADO DO PARÁ em que se pretende
indenização por danos materiais e morais ocorrido na data 25 de novembro de 2006.      O Autor, em
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síntese, aduz que ao sair de seu trabalho e dirigir-se a um ponto de ônibus para chegar em sua residência,
foi abordado por um Policial Militar que perguntou o que fazia no local. Explicou-se, o Requerente, e foi
surpreendido pelos disparos em sua direção pelo r. PM.      O Requerido juntou contestação, fls. 88/96, e
arguiu a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, pois houve um lapso maior que 05 (cinco) anos
entre a data do evento e o ajuizamento da ação.      Não houve manifestação à contestação, certidão fls.
48 - verso.      É beneficiário da justiça Gratuita, fls. 27.      É o relatório.          FUNDAMENTAÇÃO.
         Cuida-se de Ação Ordinária na qual o Requerente pretende ser indenizado material e moral pelo
Estado do Pará depois de receber tiros de um agente publico militar em serviço.          Pois bem. Em que
pesem os argumentos do Autor e diante da análise dos fatos e documentos juntados, verifico que a
pretensão se encontra fulminada pela prescrição, senão vejamos.          Ao manejar a peça vestibular e as
documentações acostas nos autos, vejo que o fato ocorreu no dia 26 de novembro de 2006, como bem
descreve na peça vestibular, fl.04, e em nenhum momento inicial trouxe algum fato que fosse suspensivo
ou interruptivo da prescrição.          Este juízo ainda deu oportunidade para que o Autor se manifestasse
sobre os termos do ato de resposta do Estado do Pará, mas não o fez, como mostra certidão de fls. 48 -
verso.          O fato, como já explicitei acima, ocorreu no dia 26 do mês de novembro do ano de 2006,
porém o ingresso da ação se deu apenas no dia 07 do mês de junho de 2013, decorrido 06 (seis) anos, 06
(seis) meses e 12 (doze) dias.          Com efeito, a prescrição incide quando o titular de um direito deixa de
exigir de quem possui o dever jurídico correlativo o cumprimento da obrigação, no tempo determinado. In
casu, este tempo está previsto no Decreto n. 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de 5 anos
para pleitear-se contra a Administração Pública, no sentido abaixo consignado: Art. 1º - As dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.          Desta feita, saliento que a prescrição extingue
o exercício do direito e não o direito em si. É matéria de ordem pública, importante para o ordenamento
jurídico e para a segurança jurídica das relações, de modo que só a lei pode declarar os direitos que são
prescritíveis e por qual prazo, sendo que o juiz pode declará-la de ofício, nos termos do art. 487, II, do
CPC.          O entendimento firmado por este juízo no decisum está de acordo com o entendimento do STJ,
vejamos esse julgado, onde o Ministro Relator define quando será o termo inicial para a contagem da
prescrição. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO
ORDINÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária
ajuizada por Gerson dos Santos Borges contra a Fundação Nacional de Saúde e a União, postulando a
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de sua exposição a
agentes químicos, decorrente do exercício do cargo de agente de saúde. 2. O STJ, após o julgamento do
REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos,
pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve
ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou
municipal, independentemente da natureza da relação jurídica. 3. O Tribunal a quo consignou que, "de
acordo com o conteúdo da ficha individual (evento 01, FICHIND4), o autor foi cedido para o Ministério da
Saúde em 29/06/2010. A pretensão do reconhecimento de danos morais pleiteada pelo autor refere-se ao
lapso temporal de 1982 até 06/2010, quando se encerrou seu vínculo com a FUNASA. Considerando que
o pedido de danos morais funda-se tão-somente no sofrimento, temor e angústia decorrente possibilidade
de que a parte venha a desenvolver patologias em decorrência do contato com substâncias eventualmente
tóxicas e não sobre doença ou intoxicação efetiva, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão
autoral, já que decorrido lapso temporal superior a 5 anos entre a data em que cessou a exposição aos
pesticidas, isto é, no ano de 2010, e o ajuizamento da presente demanda, em 23/05/2016, atingindo o
fundo de direito" (fl. 507, e-STJ, grifei). Assim, está caracterizada a prescrição. 4. Além disso, não se
configura a apontada violação do art. 1.013 do CPC/2015. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, não é possível afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à necessidade ou não de
produzir determinada prova para efeito de julgamento antecipado da lide sem reexaminar o conteúdo
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarrar em óbice sumular por ocasião do exame do
Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido,
em relação à suposta ofensa ao art. 1º do Decreto 20.910/1932; e, quanto ao mérito, não provido. (STJ -
REsp: 1793033 RS 2019/0002572-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) (grifos não originais).
         Deste modo, o juízo entende que a pretensão do Autor começa a partir do momento em que ele tem
ciência que houve um possível ato ilícito praticado pela Administração Pública, através de seu agente.
Devendo, assim, Requerente postular o seu direito subjetivo em juízo.          Em obediência à segurança
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jurídica das relações, não se pode permitir que situação de incerteza se prolongue no tempo ad eternum,
devendo se consolidar com o transcurso do prazo prescricional.          DISPOSITIVO      Exposto isso,
REJEITO O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil, por reconhecer a
prescrição da pretensão do demandante acolhendo a preliminar do Requerente.      Condeno a parte
autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo
suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do
benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.      Condeno o
Autor em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando tal cobrança
suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da
gratuidade da justiça.           Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido. . P.R.I.C.
         Belém, 26 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara
da Fazenda de Tutelas Coletivas, respondendo pela 4º Vara da Fazenda de Belém - JA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 3 0 8 6 3 9 8 2 0 0 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 7 1 0 9 6 3 1 3 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:ANTONIA DUARTE DOS SANTOS Representante(s): 
ANA CLAUDIA C DE ABDORAL LOPES (ADVOGADO)   REU:IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA Representante(s):  ADRIANA MOREIRA ROCHA
BOAHADANA (ADVOGADO)  . SENTENÇA          ANTÔNIA DUARTE DOS SANTOS, devidamente
qualificada na inicial, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, alegando, em síntese, o que segue:          É pensionista do IGEPREV
em virtude do falecimento de ex-segurado policial militar, falecido em 1999. Que ingressou com ação
mandamental visando a revisão do valor de sua pensão, paga em valor aquém do que acredita fazer jus.
Em novembro de 2002, houve naquela ação o reconhecimento do direito por sentença, passando a
requerente a receber sua pensão no valor que acreditava ter direito.          Em vista disto, pleiteia por meio
desta ação de cobrança, os valores retroativos da pensão por morte, correspondente ao período de
16.08.1999 (data do óbito do militar) a 26 de junho de 2001 (data da impetração do Mandado de
Segurança).          Juntou documentos.          Regularmente citado, o INSTITUTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV apresentou contestação às fls. 25 e ss, alegando
em suma, inexistência de violação à coisa julgada e impossibilidade de pagamento retroativo, pois a
composição da pensão da autora deve ser no patamar de 70% do salário contribuição, conforme a posição
atual do STF.          A autora não apresentou réplica à contestação, fls. 52.          O Ministério Público às
fls. 54/verso, declinou de atuar no feito.          O juízo, em vista da Resolução nº14/2017 - TJPA, declinou
da competência para processar o feito e determinou a sua redistribuição a este juízo, fls. 60.          As
partes ofertaram Alegações Finais (fls. 63/64, 65).          O juízo determinou o julgamento antecipado do
mérito da lide, fls. 67.          É o relatório.          DECIDO.          Trata-se de Ação Ordinária em que
pretende a autora, pensionista do IGEPREV cujo direito líquido e certo à revisão do valor do benefício foi
concedido em Mandado de Segurança, o percebimento dos valores retroativos da pensão deferida
naqueles autos, correspondente à data do óbito do servidor até a data da impetração do mandamus.       
Pois bem. Como sabido, o direito discutido em mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 271 do
STF, não produz efeitos patrimoniais relativos ao período pretérito. Contudo, nada obsta que sejam
reclamados pela via ordinária, conforme procedeu a requerente por intermédio da presente ação de
cobrança.       Conforme consta nos autos, a Autora, em 2001, ingressou com a Ação de Mandado de
Segurança com vistas a ter reconhecido o direito líquido e certo à revisão do valor de sua pensão por
morte. Em consulta ao Sistema LIBRA deste Tribunal, verifico que a ação nº 0014850-12.2001.814.0301,
foi distribuída em 26.06.2001, no juízo da 2ª Vara da Fazenda desta Capital, cuja sentença concessiva da
segurança transitou em julgado.      Assim, o direito líquido e certo à revisão do valor da pensão por morte
foi reconhecido em sede de Mandado de Segurança, impetrado naquela data. Como já exposto, o direito
discutido em mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 271 do STF, não produz efeitos
patrimoniais relativos ao período pretérito. Contudo, nada obsta que sejam reclamados pela via ordinária,
conforme procedeu a Autora por intermédio da presente ação ordinária.      Em assim sendo, entendo que
nesta lide, caso venha a ser julgado procedente o pedido autoral, faz jus a autora ao percebimento dos
valores pretéritos da pensão pleiteada, correspondente aos cinco anos anteriores à impetração do
Mandado de Segurança.      É que a prescrição das ações intentadas em face da Administração Pública
regula-se pelo Decreto nº 20.910/32, que, em seu artigo 1º, dispõe: Art. 1º - As dividas passivas da União,
dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal,
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Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.      A súmula nº 85, do STJ, por sua vez, dispõe que: NAS RELAÇÕES
JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA,
QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PROPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE
APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA
AÇÃO.      Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. RECALCULO. PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública
atinge o fundo de direito quando o ato lesivo da Administração negar a situação jurídica fundamental em
que se embasa a pretensão veiculada. 2. Na hipótese, encontrando-se a situação jurídica consolidada pela
concessão dos referidos adicionais, não se aplica a prescrição da ação, mas o comando inserto na
Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são
atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à propositura da ação. 3. Embargos de
Divergência rejeitados (EREsp. 42.841/SP,Rel. Ministro VICENTE LEAL, DJU 30/08/1999).
     Considerando-se que o ajuizamento do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional, pois somente após a concessão da ordem, com o reconhecimento do direito líquido e certo,
é que as prestações anteriores à impetração poderiam, em tese, ser cobradas; e tendo sido a ação
mandamental impetrada em 26.06.2001, e o trânsito em julgado da decisão concessiva da ordem ter
ocorrido em maio de 2018, conforme pesquisa ao Sistema LIBRA deste Tribunal, entendo não estar
prescrita pretensão autoral, e fazer jus a autora ao percebimento das parcelas pretéritas da pensão por
morte correspondentes aos cinco anos anteriores à impetração do mandamus.      Nesse sentido,
colaciono vasta jurisprudência, inclusive da Egrégia Corte do TJPA: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA
I S O L A D A   C O M A R C A  D A  C A P I T A L   R E E X A M E  N E C E S S Á R I O  N °  0 0 3 3 1 7 1 -
93.2002.814.0301 SENTENCIADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IPASEP SENTENCIANTE: KATIA HELENA DA CUNHA SILVA. RELATORA:
DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO
RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por KATIA HELENA DA CUNHA SILVA em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IPASEP,
atualmente sucedido pelo IGEPREV. A sentença objurgada (fls. 71/75) deferiu o pedido formulado pela
autora para condenar o IPASEP ao pagamento do montante referente à diferença de pensão, observada a
prescrição quinquenal. Na origem, a ação de cobrança foi ajuizada para fins de recebimento de diferenças
de pensão por morte percebida em razão do falecimento de seu marido, que era Policial Militar. O direito à
diferença pleiteada já havia sido reconhecido no Mandado de Segurança n.º 1998.1.2514-1, no sentido de
receber 100% do valor devido pelo segurado falecido na ativa, na medida em que o falecimento ocorreu
antes da promulgação da Emenda Constitucional 41/03. Entretanto, a autora necessitou manejar ação
ordinária que deu azo ao presente reexame necessário para receber os valores anteriores à impetração do
mandamus. Às fls. 80/81, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo ao exame da matéria em apreço. Trata-se de reexame da sentença que condenou o IPASEP -
atualmente IGEPREV - ao pagamento de diferença entre os valores percebidos a título de pensão por
morte e o valor do soldo do segurado na ativa, no período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do
Mandado de Segurança n. 1998.1.2514-1. Neste termos, não merece reparo a sentença em tela, na
medida em que a morte do segurado, que deu origem ao direito à percepção da pensão por morte, ocorreu
em 1986 (fls. 12). Outrossim, o mérito da causa limita-se somente à cobrança de valores pretéritos, na
medida em que o direito já fora reconhecido em sede de Mandado de Segurança, não cabendo, portanto,
rediscutir o mérito do direito da autora. Neste sentido: AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO DE PERCEPÇÃO
RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL - COISA JULGADA - LIMITES DA LIDE DEFINIDOS -
COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS - PAGAMENTO DEVIDO - DATA DO FALECIMENTO -
FATO GERADOR - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MENOR IMPÚBERE - ART. 198, INCISO I DO
CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA - ART. 1º F DA LEI 9494/97. 1.
Tendo sido declarado, em sede de mandado de segurança, o direito do autor ao recebimento de pensão
por morte, estando a decisão sob o manto da coisa julgada material, não cabe ser rediscutida a matéria,
limitando-se a lide a verificar a possibilidade de pagamento retroativo e o período devido. (...) (TJMG - AP
Cível/Reexame Necessário, Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 10/11/2011). Por outro lado, o
próprio IPASEP reconheceu, na contestação de fls. 28, que a autora faz jus à paridade em tela, observada
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a prescrição quinquenal. Houve, portanto, o reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública, na
medida em que não se opôs à pretensão da impetrante. Neste sentido: EMENTA: TRIBUTÁRIO E
CONSTITUCIONAL.  MANDADO DE SEGURANÇA.  RECONHECIMENTO DO PEDIDO
PELA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 269, II DO CPC. RESTANDO
SATISFEITO O PLEITO DO IMPETRANTE, PELO RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO POR PARTE
DO IMPETRADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART.
269, II DO CPC. O reconhecimento do pedido, ato privativo do réu consubstancia-se na admissão de que
a pretensão autoral é fundada e, portanto, deve ser julgada procedente. In casu, a impetrada quando das
informações de estilo, reconheceu o pedido da impetrante, impondo-se, assim, a extinção do feito com
julgamento do mérito (Mandado de Segurança Nº 03.001703-3, Relator Desembargador Amaury Moura
Sobrinho, data: 12/05/2004. Sobre o instituto do reconhecimento jurídico do pedido, NELSON NERY
JÚNIOR e ANA MARIA ANDRADE NERY lecionam: "ato privativo do réu e consiste na admissão de que a
pretensão do autor é fundada, e portanto, deve ser julgada procedente. Seu objeto é, portanto, o direito.
Pode ser parcial ou total, tácito ou expresso. Não se confunde com a confissão, que é meio de prova, pode
ser efetivada por qualquer das partes e tem como objeto o fato e não o direito.¿(In, Código de Processo
Civil Comentado, 3ª edição, revista e ampliada, 1997, São Paulo). Por fim, cumpre a sentença afeiçoa-se
correta ao fixar o prazo prescricional quinquenal. Com efeito, o prazo prescricional das verbas alimentares
decorrentes da relação de direito público é de 05 (cinco) anos, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.1. Na hipótese em que se discute o direito de servidor à verba alimentar decorrente da
relação de direito público, a prescrição é a quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/32. A
prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002 não se aplica ao caso, uma vez que o conceito jurídico
de prestação alimentar nele disposto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza
alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada,
incompatíveis com as percebidas em vínculo de Direito Público. Precedentes. 2. O argumento de que deve
ser aplicado o prazo de prescrição trienal fixado no art. 206, § 3º, V, do CC/02 não foi suscitado nas
razões do recurso especial. Inviável, em agravo regimental, inovar a lide, invocando questão até então não
suscitada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 231.633/AP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL.
PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. 1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece
sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face
da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR:"A
ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal
estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ de 16.2.2004. 2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira
Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à
cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública. 3. Recurso especial provido." (REsp
1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe
10/12/2009). Ante o exposto, em sede de reexame necessário, acompanho o parecer ministerial para
CONFIRMAR a sentença reexaminanda em sua integralidade. Belém/PA, 17 de outubro de 2016. MARIA
FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. Desembargadora Relatora. (2016.04186642-82, Não Informado,
Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado
em 2016-11-08, Publicado em 2016-11-08). TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00015962320064013305
0001596-23.2006.4.01.3305 Processo: AC 00015962320064013305 0001596-23.2006.4.01.3305 Órgão
Julgador: 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA Publicação: 20/01/2016 e-DJF1 P. 2212
Julgamento: 14 de Dezembro de 2015 Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS AO RESTABELECIMENTO DO
BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS. 1. Não prospera a alegação
de coisa julgada, na medida em que o pleito de pagamento de parcelas retroativas do benefício não foi
objeto do acórdão transitado em julgado. 2. Inocorrência na espécie de prescrição, tendo em vista que o
pagamento de parcelas vencidas de aposentadoria, requerido em sede de antecipação de tutela, enquanto
não proferida decisão final, pode ser concedido. Na hipótese dos autos, a prescrição foi interrompida com
o ajuizamento da ação anteriormente interposta (09/01/2001) e reiniciada com o trânsito em julgado do
acórdão (13/12/2004), não transcorrendo o lustro prescricional até o ajuizamento da presente ação, em
03/05/2006. Preliminar de prescrição rejeitada. 3. Cabe o pagamento das parcelas pretéritas, cujo direito
ao restabelecimento do benefício previdenciário e coeficiente de cálculo já foram reconhecidos em decisão
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proferida nos autos da ação anteriormente interposta e já transitada em julgado. 4. Quanto aos
consectários legais, a correção monetária se fará nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal
vigente ao tempo da execução e os juros de mora, contados a partir da citação, serão de 1%a.m., em
relação ao período anterior à Lei nº 11.960/09, seguindo a sistemática deste diploma após a sua vigência.
5. Os honorários advocatícios devidos pelo INSS devem ser fixados sobre as parcelas vencidas até a data
da prolação da sentença, conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação do INSS e
remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento apenas quanto aos critérios de
incidência dos consectários legais e honorários. TJ-MG - Ap Cível/Reex Necessário AC
10024110679727001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 22/04/2014 Ementa: REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO
QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA -
MARCO - IMPETRAÇÃO. 1 - A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição da
pretensão de cobrança das parcelas da pensão por morte, pois descaracteriza a inércia do credor. 2 - Em
ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já
reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o
direito à pensão, o pagamento é consectário lógico. 3 - Confirmar a sentença, em reexame necessário,
prejudicado o recurso. TJ-MG - Ap Cível/Reex Necessário AC 10024101982569001 MG (TJ-MG) Data de
publicação: 25/06/2013 Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA - COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO -PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL A INICIAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. - Reconhecido o direito em writ
anteriormente impetrado, devido é o pagamento das parcelas pretéritas vinculadas à matéria discutida. - O
Mandado de Segurança interrompe a contagem do prazo prescricional relativo à cobrança das parcelas
pecuniárias vencidas no qüinqüênio que antecede à sua impetração. - Sentença confirmada no reexame
necessário, prejudicado o recurso voluntário. TJ-MG - Reexame Necessário-Cv REEX
10686120056631001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 30/01/2014 Ementa: REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PROVENTOS - PARIDADE
COM SERVIDORES DA ATIVA - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - DIREITO RECONHECIDO
EM MANDADO DE SEGURANÇA - PARCELAS PRETÉRITAS - REQUERIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA -
DEVIDAS - SENTENÇA CONFIRMADA. O mandado de segurança não se presta à obtenção de
repercussões financeiras pretéritas à impetração, devendo a parte interessada buscar, na via
administrativa ou por meio de ação judicial própria, a satisfação de sua pretensão, consoante enunciados
das Súmulas 269 e 271 do STF. Transitada em julgada a sentença que, em mandado de segurança,
reconheceu o direito da parte à paridade de proventos com os servidores da ativa, incorporada a
gratificação de representação, devidas as repercussões financeiras anteriores à impetração. TRF-1 -
APELAÇÃO CIVEL AC 6489 DF 2006.34.00.006489-7 (TRF-1) Data de publicação: 13/09/2012 Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. REENQUADRAMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA ANTERIOR. RECONHECIMENTO DO DIREITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. 1. O ajuizamento da ação de segurança
contra o ato que se refere ao pagamento de prestações salariais interrompe a fluência do prazo
prescricional, visto que somente após a definição acerca do resultado da aludida ação de segurança é que
as prestações anteriores à impetração poderão ser cobradas. Precedentes do STJ. 2. Proposta a ação
após a entrada em vigor da MP nº 2.180-35/2001, os juros de mora são aplicados à razão de 0,5% ao
mês. 3. Conforme posição firmada no âmbito da Corte da Legalidade os juros de mora relativos à ação
ordinária de cobrança de verbas pretéritas ao mandado de segurança que assegurou o direito ao
pagamento buscado têm início na data da notificação da autoridade impetrada na referida ação
mandamental. 4. Honorários fixados na origem em 5% do valor da condenação que bem remuneram o
labor do causídico. 5. Correção Monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça
Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960 /09, a partir de quando se aplica o IPCA-E. 6. Apelação
da União e remessa oficial desprovidas. 7. Parcialmente provida a apelação da parte autora. TJ-PE -
Agravo AGV 2683770 PE 0009012-73.2012.8.17.0000 (TJ-PE) Data de publicação: 19/07/2012 Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. SÚMULA Nº 85 DO STJ. URV.
ADICIONAL 11,98%. SÚMULA 22 DO TJPE. SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. RECURSO DE
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos da Súmula nº 85 do STJ,
"nas relações jurídicas de trato sucessivo (como na espécie) em que a Fazenda Pública figure como
devedora (mesmo que em tese), quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
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atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação". 2.
Aplicabilidade da súmula nº 22 do TJPE à espécie, reconhecendo ser devido o adicional de 11,98% (onze
vírgula noventa e oito por cento) relativo à conversão da URV nos vencimentos e proventos dos servidores
do Pode Legislativo, observada a prescrição qüinqüenal. 3. Desnecessária a prova de efetivo prejuízo
alegada pela municipalidade agravante, uma vez que a sistemática da Lei Federal nº 8.880 /94, o ônus de
provar que não teria havido prejuízo caberia a edilidade agravante, nos termos do art. 333 , II , do CPC ,
por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova deve recair sobre o inadimplemento, ao contrário
de uma ação de indenização, na qual seria imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo. 4. Recurso
de agravo parcialmente provido, tão somente para somente para fixar os juros aos índices aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.960 /2009, mantendo-se no mais a
incolumidade da decisão recorrida.      No mais, apreciando o caso em testilha, contrariamente ao
posicionamento do réu, entendo que o direito líquido e certo à revisão do valor da pensão por morte já foi
discutido em sede de mandado de segurança, não cabendo ao réu rediscuti-lo pela via ordinária, cujo
objeto é, tão somente, o direito ao percebimento de valores retroativos, sob pena de violação à coisa
julgada.      Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O acórdão
hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que
firmaram o seu convencimento. 2. O objeto do mandamus é distinto daquele veiculado na ação de
ordinária e, assim, à míngua de identidade entre os pedidos, não subsiste a ofensa à coisa julgada que
serviu de fundamentação para o acórdão recorrido e, por conseguinte, presente está o interesse de agir e
a legitimidade. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ
- REsp: 824712 SP 2006/0051442-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2010, T5
- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2010). TJ-RN - Apelação Cível AC 98889 RN
2011.009888-9 (TJ-RN) Data de publicação: 14/11/2011 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. VANTAGEM REMUNERATÓRIA CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DIREITO RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. PARCELAS VENCIDAS ANTES DA IMPETRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. PRAZO INTERROMPIDO NA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS E REINICIADO
COM O SEU TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. O direito à percepção de vantagem remuneratória, reconhecido em mandado de
segurança transitado em julgado, não pode ser rediscutido em ação de cobrança das parcelas vencidas
antes da impetração, ressalvada a arguição de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão,
como a prescrição de trato sucessivo, a transação ou a compensação total ou parcial do valor devido. 2. A
impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que somente se reinicia a partir
do seu trânsito em julgado. 3. A prescrição da pretensão de cobrança das parcelas anteriores ao
ajuizamento do mandamus conta-se a partir da impetração da ação mandamental em que foi reconhecido
o direito à percepção da vantagem remuneratória. 4. Conhecimento e desprovimento do apelo.       Com
efeito, verifico fazer jus a autora ao percebimento dos valores retroativos da pensão por morte, cujo direito
líquido e certo foi confirmado em sede de ação mandamental, razão pela qual, é procedente a presente
ação de cobrança, cuja delimitação dos valores deverá ser procedida na fase processual própria, qual
seja, da liquidação da sentença.          Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Autora, e por
conseguinte, condeno o IGEPREV a pagar os valores das parcelas pretéritas da pensão por morte
reconhecida em Mandado de Segurança, correspondentes ao período de 16.08.1999 (data do óbito do
militar) a 26.06.2001 (data da impetração do Mandado de Segurança), nos termos do pedido e observada
a prescrição quinquenal, considerando-se a data do óbito do ex-segurado, acrescidos de juros moratórios,
além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: a)     Os juros de mora nas ações contra a
Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida
Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o
estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09. b)     Já a correção
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI
nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em
20.09.2017.          Defiro o petitório de fls. 68, por reconhecer a prioridade na tramitação processual da
Autora. À UPJ, que adote as providências cabíveis.          Sem custas pela Fazenda Pública, por
inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.  Condeno o requerido/sucumbente ao
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pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.          Estando a
decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior
Instância com as devidas cautelas.          Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.          Belém, 10
de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da
Capital, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 3 2 2 7 1 0 8 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Mandado de Segurança Cível em: 04/07/2019---IMPETRANTE:EVERTON NAZARENO SILVA GALVÃO
R e p r e s e n t a n t e ( s ) :    O A B  1 0 2 9 5  -  C A R L O S  A L M I R  D A  S I L V A  ( A D V O G A D O )    
IMPETRADO:COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
LITISCONSORTE:ESTADO DO PARA Representante(s):  RENATA DE CASSIA CARDOSO DE
MAGALHAES (PROCURADOR(A))  . DECISÃO     Considerando a preliminar de litispendência entre a
presente ação e o processo de nº 0021602-036.2010.8140301, suscitada pelo impetrado às fls. 92, e
diante da decisão de fls. 122, em que o juízo reconheceu a dependência entre as duas ações, verifiquei,
em consulta ao Sistema LIBRA deste Tribunal, que o impetrante requereu a desistência na ação de nº
0021602-036.2010.8140301, impetrada anteriormente, a qual foi homologada pelo juízo por meio de
sentença.     Em vista disto, determino à UPJ que certifique nestes autos acerca da superveniência de
sentença nos autos em apenso, e em seguida, realize o desapensamento dos processos em tela.     No
mais, em vista do decurso do tempo desde o ajuizamento da ação e da última manifestação processual,
INTIME-SE a autoridade impetrada para que informe sobre a atual situação do impetrante, se logrou êxito
nas etapas subsequentes do concurso e se foi incorporado ao efetivo da PMPA.     INTIME-SE, também,
pessoalmente o impetrante, no exato endereço informado à exordial, para manifestar interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento da lide sem julgamento do mérito, com
fulcro no art. 485, inciso III do Novo CPC.             Intime-se. Cumpra-se.           Belém, 27 de maio de 2019.
RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,
respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 3 2 2 8 7 5 9 2 0 0 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 7 1 1 0 0 9 1 1 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:REGINA RAIOL TRINDADE Representante(s):  ANA
CLAUDIA ABDORAL (ADVOGADO)   REU:IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO
ESTADO DO PARA Representante(s):  VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA (ADVOGADO)  . SENTENÇA
         REGINA RAIOL TRINDADE, devidamente qualificada na inicial, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em face
do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, alegando, em
síntese, o que segue:          É pensionista do IGEPREV em virtude do falecimento de ex-segurado policial
militar reformado. Que ingressou com ação mandamental visando a revisão de sua pensão, paga em valor
aquém do que acredita fazer jus. Em maio de 2001, houve o reconhecimento do direito por sentença,
passando a requerente a receber sua pensão na integralidade do percebido pelo ex-segurado, quando em
vida.          Em vista disto, pleiteia por meio desta ação de cobrança, os valores retroativos da pensão por
morte, correspondente ao período de 12 de dezembro de 1998 (data do óbito do militar) a 26 de março de
2001 (data da impetração do Mandado de Segurança).          Juntou documentos.          Regularmente
citado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV apresentou
contestação às fls. 25 e ss, alegando em suma, inexistência de violação à coisa julgada e impossibilidade
de pagamento retroativo, pois a composição da pensão da autora deve ser no patamar de 70% do salário
contribuição, conforme a posição atual do STF.          A autora apresentou réplica à contestação às fls. 57
e ss.          O Ministério Público às fls. 72, opinou pela procedência do pedido.          O juízo, em vista da
Resolução nº14/2017 - TJPA, declinou da competência para processar o feito e determinou a sua
redistribuição a este juízo, fls. 81.          As partes ofertaram Alegações Finais (fls. 84/85, 86/87).          O
juízo determinou o julgamento antecipado do mérito da lide, fls. 89.          É o relatório.          DECIDO.
         Trata-se de Ação Ordinária em que pretende a autora, pensionista do IGEPREV cujo direito líquido e
certo à revisão do valor do benefício foi concedido em Mandado de Segurança, o percebimento dos
valores retroativos da pensão deferida naqueles autos, correspondente à data do óbito do servidor até a
data da impetração do mandamus.        Pois bem. Como sabido, o direito discutido em mandado de
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segurança, nos termos da Súmula nº 271 do STF, não produz efeitos patrimoniais relativos ao período
pretérito. Contudo, nada obsta que sejam reclamados pela via ordinária, conforme procedeu a requerente
por intermédio da presente ação de cobrança.       Conforme consta nos autos, a Autora, em 2001,
ingressou com a Ação de Mandado de Segurança com vistas a ter reconhecido o direito líquido e certo à
revisão do valor de sua pensão por morte. Em consulta ao Sistema LIBRA deste Tribunal, verifico que a
ação nº 0006327-44.2001.8140301, foi distribuída em 26.03.2001, no juízo da 3ª Vara da Fazenda desta
Capital, cuja sentença concessiva da segurança transitou em julgado.      Assim, o direito líquido e certo à
revisão do valor da pensão por morte foi reconhecido em sede de Mandado de Segurança, impetrado
naquela data. Como já exposto, o direito discutido em mandado de segurança, nos termos da Súmula nº
271 do STF, não produz efeitos patrimoniais relativos ao período pretérito. Contudo, nada obsta que sejam
reclamados pela via ordinária, conforme procedeu a Autora por intermédio da presente ação ordinária.
     Em assim sendo, entendo que nesta lide, caso venha a ser julgado procedente o pedido autoral, faz jus
a autora ao percebimento dos valores pretéritos da pensão pleiteada, correspondente aos cinco anos
anteriores à impetração do Mandado de Segurança.      É que a prescrição das ações intentadas em face
da Administração Pública regula-se pelo Decreto nº 20.910/32, que, em seu artigo 1º, dispõe: Art. 1º - As
dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.      A súmula nº 85, do STJ, por sua vez, dispõe
que: NAS RELAÇÕES JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE
COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PROPRIO DIREITO RECLAMADO, A
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR
A PROPOSITURA DA AÇÃO.      Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. RECALCULO.
PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A prescrição quinquenal das ações contra a
Fazenda Pública atinge o fundo de direito quando o ato lesivo da Administração negar a situação jurídica
fundamental em que se embasa a pretensão veiculada. 2. Na hipótese, encontrando-se a situação jurídica
consolidada pela concessão dos referidos adicionais, não se aplica a prescrição da ação, mas o comando
inserto na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em
que são atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à propositura da ação. 3.
Embargos de Divergência rejeitados (EREsp. 42.841/SP,Rel. Ministro VICENTE LEAL, DJU 30/08/1999).
     Considerando-se que o ajuizamento do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional, pois somente após a concessão da ordem, com o reconhecimento do direito líquido e certo,
é que as prestações anteriores à impetração poderiam, em tese, ser cobradas; e tendo sido a ação
mandamental impetrada em 26.03.2001, e o trânsito em julgado da decisão concessiva da ordem ter
ocorrido em maio de 2014, conforme pesquisa ao Sistema LIBRA deste Tribunal, entendo não estar
prescrita pretensão autoral, e fazer jus a autora ao percebimento das parcelas pretéritas da pensão por
morte correspondentes aos cinco anos anteriores à impetração do mandamus.      Nesse sentido,
colaciono vasta jurisprudência, inclusive da Egrégia Corte do TJPA: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA
I S O L A D A   C O M A R C A  D A  C A P I T A L   R E E X A M E  N E C E S S Á R I O  N °  0 0 3 3 1 7 1 -
93.2002.814.0301 SENTENCIADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IPASEP SENTENCIANTE: KATIA HELENA DA CUNHA SILVA. RELATORA:
DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO
RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por KATIA HELENA DA CUNHA SILVA em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IPASEP,
atualmente sucedido pelo IGEPREV. A sentença objurgada (fls. 71/75) deferiu o pedido formulado pela
autora para condenar o IPASEP ao pagamento do montante referente à diferença de pensão, observada a
prescrição quinquenal. Na origem, a ação de cobrança foi ajuizada para fins de recebimento de diferenças
de pensão por morte percebida em razão do falecimento de seu marido, que era Policial Militar. O direito à
diferença pleiteada já havia sido reconhecido no Mandado de Segurança n.º 1998.1.2514-1, no sentido de
receber 100% do valor devido pelo segurado falecido na ativa, na medida em que o falecimento ocorreu
antes da promulgação da Emenda Constitucional 41/03. Entretanto, a autora necessitou manejar ação
ordinária que deu azo ao presente reexame necessário para receber os valores anteriores à impetração do
mandamus. Às fls. 80/81, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo ao exame da matéria em apreço. Trata-se de reexame da sentença que condenou o IPASEP -
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atualmente IGEPREV - ao pagamento de diferença entre os valores percebidos a título de pensão por
morte e o valor do soldo do segurado na ativa, no período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do
Mandado de Segurança n. 1998.1.2514-1. Neste termos, não merece reparo a sentença em tela, na
medida em que a morte do segurado, que deu origem ao direito à percepção da pensão por morte, ocorreu
em 1986 (fls. 12). Outrossim, o mérito da causa limita-se somente à cobrança de valores pretéritos, na
medida em que o direito já fora reconhecido em sede de Mandado de Segurança, não cabendo, portanto,
rediscutir o mérito do direito da autora. Neste sentido: AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO DE PERCEPÇÃO
RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL - COISA JULGADA - LIMITES DA LIDE DEFINIDOS -
COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS - PAGAMENTO DEVIDO - DATA DO FALECIMENTO -
FATO GERADOR - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MENOR IMPÚBERE - ART. 198, INCISO I DO
CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA - ART. 1º F DA LEI 9494/97. 1.
Tendo sido declarado, em sede de mandado de segurança, o direito do autor ao recebimento de pensão
por morte, estando a decisão sob o manto da coisa julgada material, não cabe ser rediscutida a matéria,
limitando-se a lide a verificar a possibilidade de pagamento retroativo e o período devido. (...) (TJMG - AP
Cível/Reexame Necessário, Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 10/11/2011). Por outro lado, o
próprio IPASEP reconheceu, na contestação de fls. 28, que a autora faz jus à paridade em tela, observada
a prescrição quinquenal. Houve, portanto, o reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública, na
medida em que não se opôs à pretensão da impetrante. Neste sentido: EMENTA: TRIBUTÁRIO E
CONSTITUCIONAL.  MANDADO DE SEGURANÇA.  RECONHECIMENTO DO PEDIDO
PELA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 269, II DO CPC. RESTANDO
SATISFEITO O PLEITO DO IMPETRANTE, PELO RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO POR PARTE
DO IMPETRADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART.
269, II DO CPC. O reconhecimento do pedido, ato privativo do réu consubstancia-se na admissão de que
a pretensão autoral é fundada e, portanto, deve ser julgada procedente. In casu, a impetrada quando das
informações de estilo, reconheceu o pedido da impetrante, impondo-se, assim, a extinção do feito com
julgamento do mérito (Mandado de Segurança Nº 03.001703-3, Relator Desembargador Amaury Moura
Sobrinho, data: 12/05/2004. Sobre o instituto do reconhecimento jurídico do pedido, NELSON NERY
JÚNIOR e ANA MARIA ANDRADE NERY lecionam: "ato privativo do réu e consiste na admissão de que a
pretensão do autor é fundada, e portanto, deve ser julgada procedente. Seu objeto é, portanto, o direito.
Pode ser parcial ou total, tácito ou expresso. Não se confunde com a confissão, que é meio de prova, pode
ser efetivada por qualquer das partes e tem como objeto o fato e não o direito.¿(In, Código de Processo
Civil Comentado, 3ª edição, revista e ampliada, 1997, São Paulo). Por fim, cumpre a sentença afeiçoa-se
correta ao fixar o prazo prescricional quinquenal. Com efeito, o prazo prescricional das verbas alimentares
decorrentes da relação de direito público é de 05 (cinco) anos, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.1. Na hipótese em que se discute o direito de servidor à verba alimentar decorrente da
relação de direito público, a prescrição é a quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/32. A
prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002 não se aplica ao caso, uma vez que o conceito jurídico
de prestação alimentar nele disposto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza
alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada,
incompatíveis com as percebidas em vínculo de Direito Público. Precedentes. 2. O argumento de que deve
ser aplicado o prazo de prescrição trienal fixado no art. 206, § 3º, V, do CC/02 não foi suscitado nas
razões do recurso especial. Inviável, em agravo regimental, inovar a lide, invocando questão até então não
suscitada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 231.633/AP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL.
PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. 1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece
sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face
da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR:"A
ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal
estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ de 16.2.2004. 2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira
Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à
cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública. 3. Recurso especial provido." (REsp
1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe
10/12/2009). Ante o exposto, em sede de reexame necessário, acompanho o parecer ministerial para
CONFIRMAR a sentença reexaminanda em sua integralidade. Belém/PA, 17 de outubro de 2016. MARIA
FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. Desembargadora Relatora. (2016.04186642-82, Não Informado,
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Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado
em 2016-11-08, Publicado em 2016-11-08). TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00015962320064013305
0001596-23.2006.4.01.3305 Processo: AC 00015962320064013305 0001596-23.2006.4.01.3305 Órgão
Julgador: 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA Publicação: 20/01/2016 e-DJF1 P. 2212
Julgamento: 14 de Dezembro de 2015 Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS AO RESTABELECIMENTO DO
BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS. 1. Não prospera a alegação
de coisa julgada, na medida em que o pleito de pagamento de parcelas retroativas do benefício não foi
objeto do acórdão transitado em julgado. 2. Inocorrência na espécie de prescrição, tendo em vista que o
pagamento de parcelas vencidas de aposentadoria, requerido em sede de antecipação de tutela, enquanto
não proferida decisão final, pode ser concedido. Na hipótese dos autos, a prescrição foi interrompida com
o ajuizamento da ação anteriormente interposta (09/01/2001) e reiniciada com o trânsito em julgado do
acórdão (13/12/2004), não transcorrendo o lustro prescricional até o ajuizamento da presente ação, em
03/05/2006. Preliminar de prescrição rejeitada. 3. Cabe o pagamento das parcelas pretéritas, cujo direito
ao restabelecimento do benefício previdenciário e coeficiente de cálculo já foram reconhecidos em decisão
proferida nos autos da ação anteriormente interposta e já transitada em julgado. 4. Quanto aos
consectários legais, a correção monetária se fará nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal
vigente ao tempo da execução e os juros de mora, contados a partir da citação, serão de 1%a.m., em
relação ao período anterior à Lei nº 11.960/09, seguindo a sistemática deste diploma após a sua vigência.
5. Os honorários advocatícios devidos pelo INSS devem ser fixados sobre as parcelas vencidas até a data
da prolação da sentença, conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação do INSS e
remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento apenas quanto aos critérios de
incidência dos consectários legais e honorários. TJ-MG - Ap Cível/Reex Necessário AC
10024110679727001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 22/04/2014 Ementa: REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO
QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA -
MARCO - IMPETRAÇÃO. 1 - A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição da
pretensão de cobrança das parcelas da pensão por morte, pois descaracteriza a inércia do credor. 2 - Em
ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já
reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o
direito à pensão, o pagamento é consectário lógico. 3 - Confirmar a sentença, em reexame necessário,
prejudicado o recurso. TJ-MG - Ap Cível/Reex Necessário AC 10024101982569001 MG (TJ-MG) Data de
publicação: 25/06/2013 Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA - COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO -PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL A INICIAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. - Reconhecido o direito em writ
anteriormente impetrado, devido é o pagamento das parcelas pretéritas vinculadas à matéria discutida. - O
Mandado de Segurança interrompe a contagem do prazo prescricional relativo à cobrança das parcelas
pecuniárias vencidas no qüinqüênio que antecede à sua impetração. - Sentença confirmada no reexame
necessário, prejudicado o recurso voluntário. TJ-MG - Reexame Necessário-Cv REEX
10686120056631001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 30/01/2014 Ementa: REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - PROVENTOS - PARIDADE
COM SERVIDORES DA ATIVA - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - DIREITO RECONHECIDO
EM MANDADO DE SEGURANÇA - PARCELAS PRETÉRITAS - REQUERIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA -
DEVIDAS - SENTENÇA CONFIRMADA. O mandado de segurança não se presta à obtenção de
repercussões financeiras pretéritas à impetração, devendo a parte interessada buscar, na via
administrativa ou por meio de ação judicial própria, a satisfação de sua pretensão, consoante enunciados
das Súmulas 269 e 271 do STF. Transitada em julgada a sentença que, em mandado de segurança,
reconheceu o direito da parte à paridade de proventos com os servidores da ativa, incorporada a
gratificação de representação, devidas as repercussões financeiras anteriores à impetração. TRF-1 -
APELAÇÃO CIVEL AC 6489 DF 2006.34.00.006489-7 (TRF-1) Data de publicação: 13/09/2012 Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. REENQUADRAMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA ANTERIOR. RECONHECIMENTO DO DIREITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. 1. O ajuizamento da ação de segurança
contra o ato que se refere ao pagamento de prestações salariais interrompe a fluência do prazo
prescricional, visto que somente após a definição acerca do resultado da aludida ação de segurança é que
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as prestações anteriores à impetração poderão ser cobradas. Precedentes do STJ. 2. Proposta a ação
após a entrada em vigor da MP nº 2.180-35/2001, os juros de mora são aplicados à razão de 0,5% ao
mês. 3. Conforme posição firmada no âmbito da Corte da Legalidade os juros de mora relativos à ação
ordinária de cobrança de verbas pretéritas ao mandado de segurança que assegurou o direito ao
pagamento buscado têm início na data da notificação da autoridade impetrada na referida ação
mandamental. 4. Honorários fixados na origem em 5% do valor da condenação que bem remuneram o
labor do causídico. 5. Correção Monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça
Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960 /09, a partir de quando se aplica o IPCA-E. 6. Apelação
da União e remessa oficial desprovidas. 7. Parcialmente provida a apelação da parte autora. TJ-PE -
Agravo AGV 2683770 PE 0009012-73.2012.8.17.0000 (TJ-PE) Data de publicação: 19/07/2012 Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. SÚMULA Nº 85 DO STJ. URV.
ADICIONAL 11,98%. SÚMULA 22 DO TJPE. SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. RECURSO DE
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos da Súmula nº 85 do STJ,
"nas relações jurídicas de trato sucessivo (como na espécie) em que a Fazenda Pública figure como
devedora (mesmo que em tese), quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação". 2.
Aplicabilidade da súmula nº 22 do TJPE à espécie, reconhecendo ser devido o adicional de 11,98% (onze
vírgula noventa e oito por cento) relativo à conversão da URV nos vencimentos e proventos dos servidores
do Pode Legislativo, observada a prescrição qüinqüenal. 3. Desnecessária a prova de efetivo prejuízo
alegada pela municipalidade agravante, uma vez que a sistemática da Lei Federal nº 8.880 /94, o ônus de
provar que não teria havido prejuízo caberia a edilidade agravante, nos termos do art. 333 , II , do CPC ,
por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova deve recair sobre o inadimplemento, ao contrário
de uma ação de indenização, na qual seria imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo. 4. Recurso
de agravo parcialmente provido, tão somente para somente para fixar os juros aos índices aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.960 /2009, mantendo-se no mais a
incolumidade da decisão recorrida.      No mais, apreciando o caso em testilha, contrariamente ao
posicionamento do réu, entendo que o direito líquido e certo à revisão do valor da pensão por morte já foi
discutido em sede de mandado de segurança, não cabendo ao réu rediscuti-lo pela via ordinária, cujo
objeto é, tão somente, o direito ao percebimento de valores retroativos, sob pena de violação à coisa
julgada.      Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O acórdão
hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que
firmaram o seu convencimento. 2. O objeto do mandamus é distinto daquele veiculado na ação de
ordinária e, assim, à míngua de identidade entre os pedidos, não subsiste a ofensa à coisa julgada que
serviu de fundamentação para o acórdão recorrido e, por conseguinte, presente está o interesse de agir e
a legitimidade. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ
- REsp: 824712 SP 2006/0051442-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2010, T5
- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2010). TJ-RN - Apelação Cível AC 98889 RN
2011.009888-9 (TJ-RN) Data de publicação: 14/11/2011 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. VANTAGEM REMUNERATÓRIA CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DIREITO RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. PARCELAS VENCIDAS ANTES DA IMPETRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. PRAZO INTERROMPIDO NA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS E REINICIADO
COM O SEU TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. O direito à percepção de vantagem remuneratória, reconhecido em mandado de
segurança transitado em julgado, não pode ser rediscutido em ação de cobrança das parcelas vencidas
antes da impetração, ressalvada a arguição de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão,
como a prescrição de trato sucessivo, a transação ou a compensação total ou parcial do valor devido. 2. A
impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que somente se reinicia a partir
do seu trânsito em julgado. 3. A prescrição da pretensão de cobrança das parcelas anteriores ao
ajuizamento do mandamus conta-se a partir da impetração da ação mandamental em que foi reconhecido
o direito à percepção da vantagem remuneratória. 4. Conhecimento e desprovimento do apelo.      Com
efeito, verifico fazer jus a autora ao percebimento dos valores retroativos da pensão por morte, cujo direito
líquido e certo foi confirmado em sede de ação mandamental, razão pela qual, é procedente a presente
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ação de cobrança, cuja delimitação dos valores deverá ser procedida na fase processual própria, qual
seja, da liquidação da sentença.       Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora e, por
conseguinte, condeno o IGEPREV a pagar os valores das parcelas pretéritas da pensão por morte
reconhecida em Mandado de Segurança, correspondentes ao período de dezembro de 1998 a 26 de
março de 2001, nos termos do pedido e observada a prescrição quinquenal, considerando-se a data do
óbito do ex-segurado, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da
seguinte forma: a)     Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na
redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de
29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo
pela Lei nº 11.960/09. b)     Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no
IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema
810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.          Sem custas pela Fazenda Pública, por
inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.          Sem custas à requerente em virtude
do deferimento do benefício da justiça gratuita.   Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de
honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.          Estando a decisão sujeita ao
reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas
cautelas.          Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.          Belém, 07 de junho de 2019.
RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,
respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Sumário em: 04/07/2019---AUTOR:MARIA JOSE DE LIMA SILVA Representante(s):  OAB
1283 - FERNANDO DA SILVA GONCALVES (ADVOGADO)   AUTOR:ELIZEU MOREIRA DA SILVA
Representante(s):  HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO (ADVOGADO)   REU:COMANDO GERAL
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ Representante(s):  SILVANA ELZA PEIXOTO
RODRIGUES (ADVOGADO)   LITISCONSORTE:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 11222 -
ADRIANA FRANCO BORGES (PROCURADOR(A))  . SENTENÇA 1 - RELATÓRIO.            MARIA JOSÉ
DE LIMA SILVA e ELIZEU MOREIRA DA SILVA propuseram Ação Ordinária em face do ESTADO DO
PARÁ, em que se requer, em razão da morte em serviço de seu filho (Tenente da PMPA), o pagamento de
indenização por danos morais no montante equivalente a mil salários mínimos e por danos materiais em
pensões mensais no valor da remuneração que o de cujus percebia.            Sustentaram os autores que
seu filho, quando trafegava em serviço a bordo de uma lancha no dia 16.12.2019, na baia das Bocas (Ilha
do Marajó), veio a óbito por afogamento em razão do naufrágio daquela embarcação.            Aduziram que
a causa da morte foi a falta de colete salva-vidas e que o cadáver só foi localizado dois dias após o
naufrágio.            Com a inicial, juntaram documentos (fls. 16/153).            Regularmente citado, o Estado
do Pará apresentou contestação (fls. 160/177), em que argumentou pela completa rejeição das teses
autorais, juntando os documentos às fls. 178/295.            Réplica às fls. 298/299.            O Ministério
Público declinou de atuar no feito, por considerar que ele não afeta interesse público primário (fl. 301/303).
           Inicialmente, o juízo deferiu o pedido de gratuidade da justiça (fl. 155). Após, designou audiência à
fl. 312.            Audiência à fl. 314.            Declínio de competência do juízo originário às fls. 321.            É o
suficiente relatório.            Decido. 2 - FUNDAMENTAÇÃO. 2.1 - DO MÉRITO. DA RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL OBJETIVA DO ESTADO. FATO QUE DEMONSTRA HIPÓTESE DE NAUFRÁGIO
DECORRENTE DE TEMPORAL CLIMÁTICO. EVENTO NATURAL PREVISÍVEL, MAS INEVITÁVEL.
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
AÇÃO/OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ E OS DANOS AOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS.          Analisando os autos, verifico que a pretensão requerida pelos autores não merece
acolhimento, embora não se possa negar a indubitável ocorrência de traumas experimentados por eles.
Explico.          A responsabilidade civil pressupõe a imputabilidade de determinado fato a alguém. Ou seja,
o ordenamento atribui a alguém (pessoa física ou jurídica) o dever de responder, perante a ordem jurídica,
por eventual dano causado (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo - 31.
ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 371. Versão digital).          No âmbito do direito privado,
a regra é que a responsabilidade pela reparação civil é exclusiva do autor do dano, havendo, no entanto,
algumas exceções (por exemplo, Art. 932 a 938 do CC/2002).          No direito público, predomina a teoria
do risco administrativo, a qual defende que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes
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que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados (CF88, Art. 37, § 6º), desde que necessariamente
comprovada a existência de três elementos: o fato (ação/omissão de agente público), o dano causado e o
nexo de causalidade entre o fato e o dano.          Neste passo, dada a total ausência de provas que seriam
necessárias para formar convicção de que houve omissão do ente fazendário e, além disso, diante de
elementos que norteiam a conclusão de que o naufrágio resultou de condições climáticas atípicas
(tempestade), o evento danoso se apresenta como ato que a doutrina denomina de força maior (para
alguns: caso fortuito), ou seja, não decorrente de ato humano volitivo, mas de evento inevitável da
natureza.          Aproveitando o ensejo, convém registrar que os documentos juntados aos autos,
especialmente os de fls. 24, 25, /134          Portanto, não há razão para deferir o pedido de indenização por
danos materiais e morais, visto que não há responsabilização do Ente Público nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior. Para ilustrar (grifei): APELANTE : MARCELO ANTUNES SOARES APELADO :
MUNICÍPIO DE MARINGÁ RELATOR : DES. RUBENS OLIVEIRA FONTOURA REVISOR : DES.
SALVATORE ANTONIO ASTUTI APELAÇÃO CÍVEL QUEDA DE ÁRVORE DANOS NO VEÍCULO DO
APELANTE AÇÃO DE REPERAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PODA DE ÁRVORE NÃO COMPROVAÇÃO -
AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICPIPIO DE MARINGÁ - TEMPORAL -
CASO FORTUITO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO, NO DEVER DE
CUIDADO. RECURSO DESPROVIDO. Para caracterizar a responsabilidade subjetiva do Estado é
necessário que se comprove uma deficiência na prestação do serviços, juntamente com os elementos dolo
ou culpa, o que não ocorre no presente caso, já que a queda de galhos das árvores se deu em
decorrência de temporal, fato imprevisível que torna impossível seu impedimento, caracterizando caso
fortuito ou força maior. (TJ-PR 8659756 PR 865975-6 (Acórdão), Relator: Rubens Oliveira Fontoura, Data
de Julgamento: 13/03/2012, 1ª Câmara Cível)          Aliado a isso, temos que a aventada omissão do
Estado em fornecer colete salva vidas ou não conservar a embarcação se encontra na discussão relativa à
responsabilidade subjetiva do Estado, isto é, aquela que demanda discussão sobre o elemento culpa.
Nesse sentido, convém ilustrar assim (com meus grifos), mutatis mutandis: ADMINISTRATIVO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT. ANIMAL SELVAGEM QUE INVADE A PISTA. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU
OMISSIVA DO DNIT E DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A
responsabilidade do Estado quando o dano resulta de suposta omissão - falta de serviço - obedece a
teoria subjetiva e só se concretiza mediante prova da culpa, isto é, do descumprimento do dever legal de
impedir o evento lesivo. Hipótese em que o conjunto probatório carreado aos autos não evidencia conduta
ilícita ou omissão culposa do DNIT, bem como não restou provado o nexo de causalidade capaz de
imputar ao DNIT a responsabilidade pelo acidente. Na situação dos autos, em que os alegados danos
decorrem de acidente de trânsito em que animal selvagem invadiu a pista, a responsabilidade do Estado
assume bases subjetivas (faute du service), fazendo-se necessária a comprovação de culpa in vigilando.
Em se tratando de acidente causado por animal selvagem que invadiu a pista, não se verifica nexo de
causalidade, até porque o Estado não é segurador universal, não se cogitando de responsabilidade civil.
Precedente deste Tribunal. (TRF-4 - AC: 50062811820134047004 PR 5006281-18.2013.4.04.7004,
Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA TURMA)
         Ressalte-se que, em relação aos coletes, há informações de sobreviventes do naufrágio afirmando
que eles [coletes] estavam disponíveis na embarcação e que o de cujus, voluntariamente, saltou do barco
em vias de naufrágio - fl. 208, o que impede a convicção do juízo pela ocorrência de culpa do Estado
Requerido.          Por fim, é de se repetir: nesta sentença não se está desconsiderando a ocorrência do
dano nem suas notórias consequências, mas, tão somente, declarando não haver nexo de causalidade
entre suposta omissão do Estado e esses danos. 3 - DISPOSITIVO.          Com esteio nas razões
expostas, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, e o faço com fulcro no art. 487, I, do
CPC, eis que não configurada a ocorrência de violação a direito dos demandantes atribuível ao Estado do
Pará.          CONDENO os Autores ao pagamento das custas judiciais, na forma do Art. 82 do CPC, e em
honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), estando esses pagamentos sob
condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em razão
do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98, § 2º e 3º.          Transcorrido in albis o
prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.          Publique-
se. Registre-se. Intime-se. Belém, 25 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de
Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública - TA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 4 1 0 7 9 0 6 2 0 1 0 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1020



MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:SHARLEY ROBSON MENDES MARQUES
Representante(s):  OAB 14426 - JOSE DE OLIVEIRA LUZ NETO (ADVOGADO)  OAB 14654 -
ADALBERTO DE ANDRADE RAMOS (ADVOGADO)  OAB 15692 - BRENDA DA SILVA ASSIS ARAUJO
(ADVOGADO)  OAB 14042 - ARNALDO LOPES DE PAULA (ADVOGADO)  OAB 16932 - JOSE
AUGUSTO COLARES BARATA (ADVOGADO)  OAB 17924 - CAMILA BURNETT AIRES (ADVOGADO) 
OAB 23237 - FABRICIO QUARESMA DE SOUSA (ADVOGADO)  OAB 23735 - AYRTON COSTA
FERREIRA (ADVOGADO)  OAB 3701 - CLODOMIR ASSIS ARAUJO (ADVOGADO)   REU:ESTADO DO
PARA Representante(s):  OAB 10261 - GUSTAVO DA SILVA LYNCH (PROCURADOR(A))  . SENTENÇA
       SHARLEY ROBSON MENDES MARQUES, já qualificado nos autos, ajuizou Ação Ordinária em face
do ESTADO DO PARÁ, aduzindo, em síntese, o que segue.        Relata o demandante, Cabo militar, reunir
todas as condições legais para ingresso no Curso de Formação de Sargentos 2014, pelo critério da
antiguidade, pleiteando a promoção à 3º Sargento. Ocorre que mesmo preenchendo os requisitos legais
para matrícula no CFS, seu nome não foi publicado na lista de cabos aptos a fazer o curso de formação,
pela antiguidade.        Afirma que tal ato não pode ser justificado na necessidade de planejamento e prévia
dotação orçamentária, eis que o custo do CFS reduziu-se ao mínimo, em virtude de ser realizado de forma
semi-presencial.        Diante disso, requereu a concessão de tutela antecipada, para determinar a
matrícula do Autor no CFS/2014. E no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela.        Juntou
documentos.        Citado, o Estado do Pará apresentou contestação às fls. 55 e ss, alegando, em síntese,
a inexistência de direito ante a legalidade do procedimento adotado e a discricionariedade na limitação do
número de vagas a serem preenchidas, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da
Administração.        O autor não ofertou réplica, fls. 99/verso.        Às fls. 101 e ss, o Ministério Público
opinou pela improcedência da ação.        O feito veio redistribuído a este juízo, fls. 105.        Vieram os
autos conclusos para sentença.        É o relatório.        DECIDO.        Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada
por policial militar, com vistas a garantir sua matrícula e participação nas fases do CFS/2014, para sua
promoção à graduação de 3º Sargento pelo critério da antiguidade, por alegar preencher as condições
legais estabelecidas.        De início, observo que a matéria versada nos autos se trata eminentemente de
direito, cabendo o julgamento antecipado do mérito da lide.        Pois bem, em relação ao mérito, verifico
não assistir razão ao Autor. Vejamos:        Este juízo coaduna do entendimento que, se do Edital de
Abertura para promoção de Sargentos, constava determinado número de vagas, não cabe ao requerente
reclamar sua participação pelo critério de antiguidade, se sua classificação em tal condição está muito
distante da quantidade de vagas abertas, o que se vislumbra no presente caso.        Com isso, a negativa
da Administração Pública em aceitar a inscrição nos termos requeridos pela parte autora não se mostra
arbitrária, por estar em consonância com as normas editalícias, afastando, assim, qualquer ato ilegal a ser
repudiado pelas vias judiciais.        É discricionariedade da Administração Pública a determinação do
número de vagas dentro da corporação da PM/PA, porque a criação de vagas depende de prévia análise
das necessidade das novas funções, bem como da disponibilidade no orçamento, este regulado por Lei
(Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária e Plano Plurianual), que depende das atividades do
Poder Legislativo.        Logo, no presente caso, a intervenção do Poder Judiciário não é legítima diante da
separação entre os Poderes determinada pela Constituição Federal (artigo 2º). Apenas seria possível se
houvesse alguma ilegalidade, o que não é o caso.        Nesse sentido, cito acórdão deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, que entende que a limitação do quantitativo de vagas é discricionariedade
da Administração: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS. 1. Inexistindo preterição no número de vagas, tão somente a aprovação do
candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito de ser incorporado na primeira turma do Curso
de Formação. 2. A limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder
Discricionário da Administração. Ausência de ilegalidade. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO CASSADA. (ACÓRDÃO Nº 91286 - DJE: 24/09/2010. 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº. 2010.3.013059-0. COMARCA: BELÉM/PA. RELATOR: Des. CONSTANTINO
AUGUSTO GUERREIRO) Destaque nosso. EMENTA: APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE -
POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE
FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito por
entender que os autores não estão dentro do número de vagas ofertadas, razão pela qual não faziam jus
ao ingresso no Curso de formação de Sargentos, vez que a limitação do número de vagas é ato
discricionário da administração, com vistas ao melhor aproveitamento do curso a ser ministrado, bem
como imperativo a ser observado diante das limitações orçamentárias. 2. Verifica-se que o ato
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administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os
ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica
da Polícia Militar do Estado do Pará. 3. Não há como o Estado matricular todos os cabos que se
enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei
Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente
quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame. 4. Recurso conhecido e
improvido.  (2017.04037249-72, 180.647, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª
CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-09-21).        Não restou
comprovado, pois, o direito do demandante em pleitear a efetivação de sua matrícula no CFS/PMPA/2014,
para promoção à graduação de 3º Sargento pelo critério da antiguidade, eis que restou demonstrado que a
Administração obedeceu ao número de vagas estipulado no edital, devendo, neste caso, ser respeitada a
discricionariedade do ato administrativo.        Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado
na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito do demandante,
resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.        Condeno a parte autora, com fulcro
no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a
exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da
justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.        Condeno o Autor em
honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando tal cobrança suspensa pelo
prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da
justiça.         Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido.        P. R. I. C.
       Belém, 18 de junho de 2019.        RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA        Juiz de Direito Titular da
5ª Vara da Fazenda da Capital,        respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:ELCIO CORREIA RAMOS FILHO Representante(s): 
OAB 12478 - LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO (ADVOGADO)  OAB 12013 - ANA
CELIA DE MENEZES PINHEIRO (ADVOGADO)  OAB 20242 - BLUMA BARBALHO MOREIRA
(ADVOGADO)   REU:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 14601-B - BIANCA ORMANES
(PROCURADOR(A))  . SENTENÇA        Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ÉLCIO CORREIA
RAMOS FILHO, já qualificado nos autos, em face do ESTADO DO PARÁ, aduzindo resumidamente o que
abaixo se segue.        Afirma o autor que se candidatou ao concurso para admissão ao Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar - CFSD/2007, tendo obtido aprovação na etapa antecedente do
concurso. Ao ser convocado para a fase de Exames Médicos, apresentou-se à Junta Médica em
28.10.2007, quando foi constatado que possuía altura, peso e pressão arterial normais.        Todavia, no
mesmo momento, foi encaminhado a uma sala onde ficou a sós com uma médica, que pediu ao autor que
pulasse e corresse na sala por diversas vezes. Ao final, a médica verificou novamente a pressão arterial,
quando constatou que estava alterada. O autor foi declarado inapto por causa disso. Afirma, contudo, que
não é hipertenso, e se de fato naquela ocasião a pressão ficou alterada, foi por conta do estresse no
momento do exame, e não por hipertensão.        Diante disto, requereu a concessão de tutela antecipada,
para determinar ao réu que realize novo exame médico ao Autor. E no mérito, a confirmação dos efeitos
da tutela eventualmente deferida, anulando o ato que excluiu o autor do certame, dando nova
oportunidade de realizar o exame.         Juntou documentos à inicial.        O juízo reservou-se para apreciar
o pedido de tutela antecipada, fls. 52.        O requerido, por sua vez, contestou a ação às fls. 55 e ss,
arguindo, em suma, a improcedência do pedido ante a legalidade da eliminação do autor.        O juízo
indeferiu o pedido de tutela antecipada, às fls. 122 e ss.        O Autor ofertou Réplica à contestação, fls.
136 e ss.        O Ministério Público, às fls. 124 e ss, opinou pela improcedência da ação.        Intimadas as
partes sobre a possibilidade de realização de acordo, ou especificação das provas que pretendem produzir
(fls. 128), apenas o requerido se manifestou (fls. 129), tendo o autor permanecido silente.        O feito veio
redistribuído a este juízo, fls. 138, pelo que o recebo no estado em que se encontra.        É o relatório.
       DECIDO.        Trata-se de Ação Ordinária em que a parte autora, eliminado após a realização da fase
de exames médicos no concurso público da Polícia Militar, CFSD/2007/PMPA, mais precisamente, por
apresentar pressão arterial acima da média prevista nos termos do edital, requer o seu prosseguimento no
certame, com nova avaliação de sua pressão arterial, por alegar não ser hipertenso.        A lide se
encontra apta a julgamento, pois instruída com os documentos necessários ao exame do mérito, e
considerando que as partes não pleitearam por dilação probatória, nem especificaram provas que

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1022



pretendiam produzir, passo ao julgamento antecipado do mérito do feito.        Pois bem. Vejo que a
controvérsia reside em constatar se houve alguma ilegalidade no ato de exclusão do autor do concurso, a
fim de justificar a pretensão autoral de ser aprovado na fase de exames médicos e prosseguir no certame
em tela.        Em que pese o autor alegar não ser hipertenso, compulsando os autos, verifico que não há
qualquer documento que comprove nesse sentido. Os únicos elementos que versam sobre o estado da
pressão arterial do autor são o parecer da Junta Médica do concurso, que atesta que o candidato foi inapto
¿por apresentar elevados níveis pressóricos, incompatível com a exigência do Edital¿ (fls. 45); bem como,
a avaliação médica emitida pela comissão do certame, onde consta que o autor apresentou pressão acima
do normal/limite, qual seja, de 155 x 90 mmHg (fls. 59). Ambos os documentos, ressalte-se, gozam de
presunção de veracidade, eis que emitidos pela Administração.        Diante disto, vejo que as provas dos
autos não são capazes de comprovar o fato constitutivo do direito do autor (ilegalidade na sua eliminação
do concurso, pois não é hipertenso), a ponto de embasar a sua reintegração ao certame pleiteada nesta
ação.          Em outras palavras, o julgamento do pedido constante nesta lide depende de provas que
deveriam necessariamente ter sido produzidas pela parte Autora, sejam elas documentais, testemunhais,
periciais ou de outra modalidade, capazes de comprovar o fato constitutivo do seu direito.          É sabido
que incumbe à parte demandante instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da
ação, mormente aqueles que comprovam os fatos constitutivos do direito que alega fazer jus. Nesse
sentido, estabelecem os artigos 320 e 434 do Novo Código de Processo Civil, respectivamente: Art. 320.
 A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 434.
 Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações.          Por outro lado, o art. 435, caput, do CPC, dispõe que: Art. 435. É lícito às partes, em
qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.          No entanto, em
nenhum momento no decorrer do trâmite processual, a parte Autora juntou aos autos a comprovação de
que houve ilegalidade na sua exclusão do concurso, não passando, destarte, de meras alegações nesse
sentido.          Portanto, não logrou êxito o autor em comprovar o fato alegado na peça vestibular, ônus
este que lhes incumbia, na forma do art. 373, inciso I do CPC, in verbis: Art. 373.  O ônus da prova
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;  Discorrendo sobre o ônus da prova, a
doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de Direito Processual, v. 1, Forense, pág. 437),
lembra que: ¿[...] no processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a
sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao
ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos
por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente¿.    ¿O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do
seu direito; e II ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada
parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo
juiz na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do
autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a
causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. 'Actore non
probante absolvitur reus'.          No mais, a jurisprudência, quanto à necessidade de dilação probatória para
confirmação das alegações formuladas por candidato em concurso público, entende que:   MANDADO DE
SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ELIMINAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - PRETENSÃO
DE REPETIÇÃO DO EXERCÍCIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCABÍVEL EM VIA
MANDAMENTAL - SEGURANÇA DENEGADA. 1) Verificando-se que a alegada violação de direito líquido
e certo do impetrante não restou demonstrada de plano e que carece de dilação probatória para sua
comprovação, algo incompatível com a via mandamental, é de se denegar a segurança pleiteada; 2)
Segurança denegada. (TJ-AP - MS: 00007675320188030000 AP, Relator: Desembargador ROMMEL
ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2018, Tribunal). AGRAVO LEGAL NA APELAÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE CONSIDEROU CORRETA A EXCLUSÃO DO
AUTOR/AGRAVANTE DA SELEÇÃO PARA O CARGO DE SOLDADO DA PMPE. REPROVAÇÃO DO
CANDIDATO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. AS RAZÕES
TRAZIDAS NO PRESENTE RECURSO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA MODIFICAR A DECISÃO
VERGASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O destinatário natural das provas é o juiz e não as partes,
portanto, entendendo o magistrado que a ação já está devidamente instruída, deve indeferir a dilação
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processual inútil ou protelatória, de acordo com a redação do art. 130, CPC, sem que isso implique em
violação do contraditório e da ampla defesa; 2. A instrução processual foi convincente no sentido de que o
autor/agravante não completou satisfatoriamente o TAF, tendo feito uma única flexão de barra, enquanto o
edital exigiu um número mínimo de quatro. Portanto, insofismável o ato da administração pública que
excluiu o autor/agravante do certame público. 3. Recurso não provido à unanimidade. (TJ-PE - AGR:
3292899 PE, Relator: André Oliveira da Silva Guimarães, Data de Julgamento: 03/10/2014, 4ª Câmara de
Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2014).        Por fim, deve ser ressaltado o entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça que: ¿O Magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe
selecionar aquelas que entende pertinentes para o deslinde do feito¿ (RESP 1011993, Ministro Raul
Araújo. Julgado em 16/11/16. DJE de 06/12/2016).          Com efeito, conforme consubstanciado acima,
não resta outra medida a este juízo que não seja a improcedência do pedido, ante a absoluta ausência de
provas quanto ao direito pleiteado à inicial.          Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da
Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO
IMPROCEDENTE O PRESENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na
forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.          Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao
pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco)
anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com
base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.          Condeno o Autor em honorários advocatícios no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o
trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.            Caso não seja
interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
E desentranhem-se os documentos, caso requerido.          P. R. I. C.          Belém, 05 de junho de 2019.
RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,
respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 4 7 3 0 2 4 3 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento ordinário em: 04/07/2019---REQUERENTE:NIVALDO PINHEIRO E SILVA
Representante(s):  OAB 17291 - ANA PAULA REIS CARDOSO (ADVOGADO)  OAB 19345 - FERNANDA
ALICE RAMOS MARQUES (ADVOGADO)  OAB 22447 - ANA CAROLINA LOBATO DA SILVA
(ADVOGADO)  OAB 23234 - CARLOS JOSE CORREA DE LIMA (ADVOGADO)  OAB 8514 - ADRIANE
FARIAS SIMOES (ADVOGADO)   REQUERIDO:ESTADO DO PARA Representante(s):  FLAVIO LUIZ
RABELO MANSOS NETO (PROCURADOR(A))  . SENTENÇA        NIVALDO PINHEIRO E SILVA, já
qualificado nos autos, ajuizou Ação Ordinária em face do ESTADO DO PARÁ, aduzindo, em síntese, o
que segue.        Relata o demandante, Cabo militar, reunir todas as condições legais para ingresso no
Curso de Formação de Sargentos 2014, pelo critério de merecimento intelectual, pleiteando a promoção à
3º Sargento. Ocorre que mesmo preenchendo os requisitos legais para matrícula no CFS, seu nome não
foi publicado na lista de cabos aptos a fazer o curso de formação, pela antiguidade.        Afirma que tal ato
não pode ser justificado na necessidade de planejamento e prévia dotação orçamentária, eis que o custo
do CFS reduziu-se ao mínimo, em virtude de ser realizado de forma semi-presencial.        Diante disso,
requereu a concessão de tutela antecipada, para determinar a matrícula do Autor no CFS/2014, e sua
convocação para realizar os exames médicos e o TAF, já com datas marcadas. E no mérito, a confirmação
dos efeitos da tutela.        Juntou documentos.        O juízo indeferiu a tutela antecipada, conforme fls. 52 e
ss.        Citado, o Estado do Pará apresentou contestação às fls. 60 e ss, alegando, em síntese, a
inexistência de direito ante a legalidade do procedimento adotado e a discricionariedade na limitação do
número de vagas a serem preenchidas, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da
Administração.        O autor ofertou réplica às fls. 79 e ss.        Às fls. 83 e ss, o Ministério Público opinou
pela improcedência da ação.        O juízo determinou o julgamento antecipado da lide, fls. 87.        Vieram
os autos conclusos para sentença.        É o relatório.        DECIDO.        Cuida-se de Ação Ordinária
ajuizada por policial militar, com vistas a garantir sua matrícula e participação nas fases do CFS/2014,
para sua promoção à graduação de 3º Sargento pelo critério da antiguidade, por alegar preencher as
condições legais estabelecidas.        Pois bem, em relação ao mérito, verifico não assistir razão ao Autor. É
que este juízo coaduna do entendimento que, se do Edital de Abertura para promoção de Sargentos,
constava determinado número de vagas, não cabe ao requerente reclamar sua participação pelo critério
de antiguidade, se sua classificação em tal condição está muito distante da quantidade de vagas abertas,
o que se vislumbra no presente caso.        Com isso, a negativa da Administração Pública em aceitar a
inscrição nos termos requeridos pela parte autora não se mostra arbitrária, por estar em consonância com
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as normas editalícias, afastando, assim, qualquer ato ilegal a ser repudiado pelas vias judiciais.        É
discricionariedade da Administração Pública a determinação do número de vagas dentro da corporação da
PM/PA, porque a criação de vagas depende de prévia análise das necessidade das novas funções, bem
como da disponibilidade no orçamento, este regulado por Lei (Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei
Orçamentária e Plano Plurianual), que depende das atividades do Poder Legislativo.        Logo, no
presente caso, a intervenção do Poder Judiciário não é legítima diante da separação entre os Poderes
determinada pela Constituição Federal (artigo 2º). Apenas seria possível se houvesse alguma ilegalidade,
o que não é o caso.        Nesse sentido, cito acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
que entende que a limitação do quantitativo de vagas é discricionariedade da Administração: EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS.
1. Inexistindo preterição no número de vagas, tão somente a aprovação do candidato dentro das vagas
ofertadas não garante o direito de ser incorporado na primeira turma do Curso de Formação. 2. A limitação
do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da
Administração. Ausência de ilegalidade. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
(ACÓRDÃO Nº 91286 - DJE: 24/09/2010. 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº. 2010.3.013059-0. COMARCA: BELÉM/PA. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO) Destaque nosso. EMENTA: APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS -
CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE
DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito por entender que os
autores não estão dentro do número de vagas ofertadas, razão pela qual não faziam jus ao ingresso no
Curso de formação de Sargentos, vez que a limitação do número de vagas é ato discricionário da
administração, com vistas ao melhor aproveitamento do curso a ser ministrado, bem como imperativo a ser
observado diante das limitações orçamentárias. 2. Verifica-se que o ato administrativo está em perfeita
sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da
Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do
Pará. 3. Não há como o Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº
6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta
para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos
parâmetros editalícios do certame. 4. Recurso conhecido e improvido.  (2017.04037249-72, 180.647, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em
2017-09-18, Publicado em 2017-09-21).        Não restou comprovado, pois, o direito do demandante em
pleitear a efetivação de sua matrícula no CFS/PMPA/2014, para promoção à graduação de 3º Sargento
pelo critério da antiguidade, eis que restou demonstrado que a Administração obedeceu ao número de
vagas estipulado no edital, devendo, neste caso, ser respeitada a discricionariedade do ato administrativo.
       Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, ante a falta de amparo legal
e fático que pudesse demonstrar o direito do demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do
art. 487, I, do CPC.        Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e
despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em
julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º
daquele diploma legal.        Condeno o Autor em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado
desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.         Caso não seja interposto recurso, após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os
documentos, caso requerido.        P. R. I. C.        Belém, 25 de junho de 2019.        RAIMUNDO
RODRIGUES SANTANA        Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,        respondendo
pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 4 9 0 6 1 4 2 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---REQUERENTE:MANOEL SAMPAIO REIS Representante(s): 
OAB 8514 - ADRIANE FARIAS SIMOES (ADVOGADO)  OAB 13085 - MARIA CLAUDIA SILVA COSTA
(ADVOGADO)  OAB 16932 - JOSE AUGUSTO COLARES BARATA (ADVOGADO)  OAB 19345 -
FERNANDA ALICE RAMOS MARQUES (ADVOGADO)   REQUERIDO:ESTADO DO PARA
Representante(s):  JOAO OLEGARIO PALACIOS (PROCURADOR(A))  . SENTENÇA          MANOEL
SAMPAIO REIS, devidamente qualificado nos autos de Ação Ordinária que move em face de ESTADO DO
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PARÁ, aduz, em síntese, o seguinte:          Que é Cabo da PMPA e conta com mais de 15 anos de efetivo
serviço, preenchendo, assim, os requisitos legais para se matricular no Curso de Formação de Sargentos -
CFS/2014, postulando a promoção à graduação de Sargento, pelo critério de antiguidade. Todavia, afirma
que fora preterido, pois seu nome não constou na lista de candidatos relacionados ao Curso, o que
considera ilegal e arbitrário por contrariar a Lei nº 6.669/04.          Diante disto, requereu a concessão de
medida antecipatória, para que possa se matricular no CFS/2014, pelo critério da antiguidade. E no mérito,
a procedência da ação, com a confirmação dos efeitos da tutela e o direito de se matricular no curso e
participar das fases subsequentes.          Juntou documentos.          Às fls. 42 e ss, o juízo indeferiu a tutela
pleiteada.          O Estado do Pará contestou às fls. 53 e ss, e alegou, em suma, a inexistência de
ilegalidade e a discricionariedade na limitação do número de vagas pela Administração.          Em réplica à
contestação, o Autor, às fls. 73, manifestou-se requerendo a desistência da ação, fls. 73.          Instado a
se manifestar, o requerido, todavia, não concordou com a desistência pretendida pela autor, fls. 75.
         Em manifestação às fls. 78 e ss, o Ministério Público opinou pela improcedência do pedido.
         Vieram os autos redistribuídos a este juízo, às fls. 81.          O juízo às fls. 86, determinou o
julgamento antecipado do mérito da lide.          É o relatório necessário.          Decido.          Trata-se de
Ação Ordinária em que a parte autora, Cabo da PMPA, almeja o direito de se inscrever no Curso de
Formação de Sargentos/2014, pelo critério de antiguidade, por entender que reúne todas as condições
legais para a matrícula.          Pois bem, adentrando na seara meritória, vejo que o ponto central da
presente ação reside em verificar se há alguma ilegalidade no ato de exclusão do Autor da lista de
antiguidade para promoção e inscrição no Curso de Formação de Sargentos - CFS/2014, análise que será
feita com base na legislação vigente acerca da matéria.          Dentre as várias classificações do ato
administrativo, encontra-se aquela que diz respeito à margem de liberdade do agente. Assim,
tradicionalmente, tem-se os atos vinculados e os discricionários. Quanto aos primeiros, a lei disporá,
quase sempre de forma exata, os aspectos que o ato deve apresentar (relativos à competência, finalidade,
forma, motivo e objeto), sem deixar margem de liberdade para o autor.          Por sua vez, para os atos
discricionários, a lei confere certa margem de liberdade aos agentes públicos, em relação ao motivo e
objeto. Nesse sentido, corrobora a lição de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito
Administrativo, 31ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 114, versão digital).          É sabido
que o denominado Poder Discricionário não pode ser exercido sem qualquer parâmetro, pois não está
alheio ao Princípio da Legalidade, o qual orienta todos os atos administrativos.          No caso presente, o
autor defende o direito de matricular-se no Curso de Formação de Sargentos, CFS/2014, pelo critério da
antiguidade. Contudo, é urgente destacar que no uso do Poder Discricionário, a Administração Pública,
conforme esclareceu o Estado em suas informações, delimitou a quantidade de 250 vagas para o quadro
de antiguidades, tendo sido contemplados militares mais antigos que o Autor, razão pela qual, não fora
incluído na seleção.          Em outras palavras, o Autor não alcançou o número de vagas por antiguidade,
por estar classificado em colocação para além das vagas disponibilizadas neste certame. Não há que se
falar, portanto, em preterição.  A LC nº 053/2006, em seu art. 43, § 2º, fundamenta a discricionariedade na
delimitação das vagas. Vejamos: Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 19.780 (dezenove
mil setecentos e oitenta) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações
constantes no Anexo I desta Lei Complementar. (...) § 2º O efetivo de alunos dos cursos de formação de
sargento será limitado em 600 (seiscentos). (GRIFOS NOSSOS).           Da leitura do mencionado
dispositivo, depreende-se que a palavra ¿limitado¿ possibilita a liberdade do administrador público de
escolher a quantidade do número de alunos do CFS. Vale dizer, poderia haver a previsão de até mesmo 1
(uma) vaga, pois o dispositivo limita apenas a quantidade superior (600 vagas).          De outro lado, é
vedado ao Poder Judiciário realizar o controle do mérito administrativo. Esse resguardo da competência
administrativa tem por fundamento a ideia da Separação dos Poderes Constituídos, de modo que a
revisão do mérito dos atos administrativos, por parte do Poder Judiciário, será sempre uma medida de
natureza excepcional.          A jurisprudência dos tribunais superiores tem apontado nessa linha de
in te rp re tação :  ADMIN ISTRATIVO.  CONCURSO PÚBL ICO.  CONTROLE JUDIC IAL .
L IM ITAÇÃO.LEGAL IDADE E  V INCULAÇÃO AO EDITAL .  CR ITÉRIOS E  REGRAS
E D I T A L Í C I A S . A T U A Ç Ã O  D I S C R I C I O N Á R I A  D A  A D M I N I S T R A Ç Ã O .  R E G R A  D O
EDITAL.REGIONALIZAÇÃO.  CABIMENTO.  OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
NÃOCONFIGURADO. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à
verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da
discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na
fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela
Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios. 2. O critério
da regionalização previsto em edital de concurso público não inquina o certame de ilegalidade, quando

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1026



respeitados os princípios constitucionais, mormente o da isonomia. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na
norma editalícia que elimina o candidato do certame se não aprovado dentro do número de vagas para a
região/localidade escolhida no momento da inscrição, não possuindo o candidato não tem direito a
concorrer em vaga em região diversa daquela em que se inscreveu. 4. No caso dos autos, o Edital n.º 08,
de 08 de junho de 2007,estabeleceu que, caso fosse habilitado no certame e tivessem sido esgotadas as
vagas da Unidade Administrativa para a qual inicialmente fizera a opção, o candidato, no momento da
inscrição, poderia optar por integrar a denominada "lista geral", para concorrer às demais Unidades
Administrativas do Estado de São Paulo. Assim, mesmo não tendo se classificado dentro do número de
vagas para a localidade escolhida, permaneceria no certame com possibilidade de concorrer às vagas não
ocupadas pela chamada "lista regional". 5. Recurso ordinário conhecido e desprovido. (STJ - RMS: 28751
SP 2009/0018720-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2011, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2011) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
FISCAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO. NOVO CERTAME.
CLASSIFICAÇÃO. 1. A Administração Pública detém poder discricionário para determinar a oportunidade
e conveniência do preenchimento do cargo de Fiscal de Contribuições Previdenciárias. 2. Conquanto
tenha a Portaria nº 1.732/97 previsto a existência de novas vagas (500) e a imprescindibilidade de outro
concurso, não restou especificada a quantidade por Estado, não havendo falar em direito líquido e certo a
ser amparado na via eleita, porquanto, para que a candidata possa efetuar a segunda etapa - Programa de
Formação do concurso, não basta a aprovação na primeira fase, mas sim a classificação dentro das
normas estatuídas no edital. De acordo com o certame, a aludida classificação se daria conforme o
número de vagas no Estado, ou seja, in casu, 23 vagas para o Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido
convocados para a segunda etapa os 23 candidatos mais bem colocados (fls. 57). Precedente. 3.
Segurança denegada. (MS 5.911/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/03/1999, DJ 12/04/1999, p. 93).          Ao seguir essa linha de pensamento, deduz-se que
somente seria possível uma intervenção judicial na ocorrência de manifestas e flagrantes irregularidades.
Como exemplos, poderiam ser referidas situações de flagrante preterição na ordem de antiguidade, o que
não se verifica nos presentes autos. Assim, uma vez que os aspectos suscitados pelo impetrante não se
conformam em agressão ao Princípio da Legalidade, descabe ao Poder Judicante substituir a
Administração Pública, reanalisando e refazendo a correção da ordem de classificação.          É que este
juízo coaduna do entendimento que se do Edital de Abertura para a matrícula no Curso de Formação de
Sargentos, constava estipulado determinado número de vagas, não cabe ao Autor reclamar a sua
participação pelo critério de antiguidade, se sua classificação em tal condição está muito distante da
quantidade de vagas abertas.          Com isso, a possível negativa da Administração Pública em aceitar a
inscrição nos termos requeridos pelo Autor, não se mostra arbitrária por estar em consonância com as
normas editalícias, afastando, assim, qualquer ato ilegal a ser repudiado pela via judicial.          É
discricionariedade da Administração Pública a determinação do número de vagas dentro da corporação da
PMPA, porque a criação de vagas depende de prévia análise das necessidade das novas funções, bem
como da disponibilidade no orçamento, este regulado por Lei (Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei
Orçamentária e Plano Plurianual), que depende das atividades do Poder Legislativo.          Logo, no
presente caso, a intervenção do Poder Judiciário não é legítima diante da separação entre os Poderes
determinada pela Constituição Federal (artigo 2º). Apenas seria possível se houvesse alguma ilegalidade,
o que não é o caso.          Nesse sentido, cito acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, que entende que a limitação do quantitativo de vagas é discricionariedade da Administração:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS. 1. Inexistindo preterição no número de vagas, tão somente a aprovação do candidato dentro
das vagas ofertadas não garante o direito de ser incorporado na primeira turma do Curso de Formação. 2.
A limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da
Administração. Ausência de ilegalidade. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
(ACÓRDÃO Nº 91286 - DJE: 24/09/2010. 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº. 2010.3.013059-0. COMARCA: BELÉM/PA. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO
GUERREIRO) Destaque nosso.          Com efeito, conforme consubstanciado acima, a improcedência da
ação é a medida que se impõe.           Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS,
resolvendo o processo com resolução do mérito e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, uma vez que
não há ilegalidade no ato administrativo rechaçado.          Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do
CPC, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até
05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita
deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.          Condeno o Autor em honorários
advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco
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anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.            Caso
não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades
legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido.          P. R. I. C.          Belém, 05 de junho de
2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,
respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 5 1 0 5 0 8 3 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:ANTONIO LOPES FERREIRA FILHO Representante(s): 
OAB 13085 - MARIA CLAUDIA SILVA COSTA (ADVOGADO)  OAB 13372 - ALINE DE FATIMA MARTINS
DA COSTA (ADVOGADO)  OAB 17030 - ELAINE SOUZA DA SILVA (ADVOGADO)  OAB 7985 - ROSANE
BAGLIOLI DAMMSKI (ADVOGADO)  OAB 8514 - ADRIANE FARIAS SIMOES (ADVOGADO)  OAB 25757
- MARCELLY RABELO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)   REU:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB
10261 - GUSTAVO DA SILVA LYNCH (ADVOGADO)  . SENTENÇA        ANTONIO LOPES FERREIRA
FILHO, já qualificado nos autos, ajuizou Ação Ordinária em face do ESTADO DO PARÁ, aduzindo, em
síntese, o que segue.        Relata o demandante, Cabo militar, reunir todas as condições legais para
ingresso no Curso de Formação de Sargentos 2014, pelo critério do merecimento e da antiguidade,
pleiteando a promoção à 3º Sargento. Ocorre que mesmo preenchendo os requisitos legais para matrícula
no CFS, seu nome não foi publicado na lista de cabos aptos a fazer o curso de formação, sob a alegação
de que não havia vaga suficiente pelo critério da antiguidade.        Diante disso, requereu a concessão de
tutela antecipada, para determinar a matrícula do Autor no CFS/2014. E no mérito, a confirmação dos
efeitos da tutela.        Juntou documentos.        O juízo indeferiu o pleito de tutela antecipada, fls. 32 e ss.
       Citado, o Estado do Pará apresentou contestação às fls. 36 e ss, alegando, em síntese, a inexistência
de direito ante a legalidade do procedimento adotado e a discricionariedade na limitação do número de
vagas a serem preenchidas, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da Administração.
       O autor, às fls. 75 e ss, ofertou réplica à contestação.        O Estado manifestou-se favoravelmente,
desde que o autor renunciasse expressamente ao direito que se funda a ação, fls. 87.        Às fls. 78 e ss,
o Ministério Público opinou pela improcedência da ação.        O juízo, às fls. 92, determinou o julgamento
antecipado do mérito da lide.        Vieram os autos conclusos para sentença.        É o relatório.
       DECIDO.        Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por policial militar, com vistas a garantir sua
matrícula e participação nas fases do CFS/2014, para sua promoção à graduação de 3º Sargento pelo
critério da antiguidade, por alegar preencher as condições legais estabelecidas.        Pois bem, em relação
ao mérito da lide, verifico não assistir razão ao Autor. Vejamos:        Este juízo coaduna do entendimento
que, se do Edital de Abertura para promoção de Sargentos, constava determinado número de vagas, não
cabe ao requerente reclamar sua participação pelo critério de antiguidade, se sua classificação em tal
condição está muito distante da quantidade de vagas abertas, o que se vislumbra no presente caso.
       Com isso, a negativa da Administração Pública em aceitar a inscrição nos termos requeridos pela
parte autora não se mostra arbitrária, por estar em consonância com as normas editalícias, afastando,
assim, qualquer ato ilegal a ser repudiado pelas vias judiciais.        É discricionariedade da Administração
Pública a determinação do número de vagas dentro da corporação da PM/PA, porque a criação de vagas
depende de prévia análise das necessidade das novas funções, bem como da disponibilidade no
orçamento, este regulado por Lei (Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária e Plano Plurianual),
que depende das atividades do Poder Legislativo.        Logo, no presente caso, a intervenção do Poder
Judiciário não é legítima diante da separação entre os Poderes determinada pela Constituição Federal
(artigo 2º). Apenas seria possível se houvesse alguma ilegalidade, o que não é o caso.        Nesse sentido,
cito acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que entende que a limitação do
quantitativo de vagas é discricionariedade da Administração: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. 1. Inexistindo preterição no
número de vagas, tão somente a aprovação do candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito
de ser incorporado na primeira turma do Curso de Formação. 2. A limitação do número de vagas de cada
Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração. Ausência de ilegalidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. (ACÓRDÃO Nº 91286 - DJE: 24/09/2010.
5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 2010.3.013059-0. COMARCA:
BELÉM/PA. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO) Destaque nosso.
EMENTA: APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO
NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO
DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DOS
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ARTS. 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou extinto o
processo com resolução do mérito por entender que os autores não estão dentro do número de vagas
ofertadas, razão pela qual não faziam jus ao ingresso no Curso de formação de Sargentos, vez que a
limitação do número de vagas é ato discricionário da administração, com vistas ao melhor aproveitamento
do curso a ser ministrado, bem como imperativo a ser observado diante das limitações orçamentárias. 2.
Verifica-se que o ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a
matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre
a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará. 3. Não há como o Estado matricular todos os
cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado
pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos,
mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame. 4. Recurso
conhecido e improvido.  (2017.04037249-72, 180.647, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,
Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-09-21).
       Não restou comprovado, pois, o direito do demandante em pleitear a efetivação de sua matrícula no
CFS/PMPA/2014, para promoção à graduação de 3º Sargento pelo critério da antiguidade, eis que restou
demonstrado que a Administração obedeceu ao número de vagas estipulado no edital, devendo, neste
caso, ser respeitada a discricionariedade do ato administrativo.        Pelo exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse
demonstrar o direito do demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.
       Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas
processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado
dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele
diploma legal.        Condeno o Autor em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em
virtude de gozar da gratuidade da justiça.         Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos,
caso requerido.        P. R. I. C.        Belém, 26 de junho de 2019.        RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA
       Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital,        respondendo pela 4ª Vara da Fazenda
da Capital - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 5 3 1 8 1 6 5 2 0 1 3 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:ENEAS PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
Representante(s):  OAB 15795 - DANIEL AUGUSTO LOBO DE MELO (DEFENSOR)   REU:ESTADO DO
PARA Representante(s):  OAB 9792 - FABIO GUY LUCAS MOREIRA (PROCURADOR(A))  . SENTENÇA
1 - RELATÓRIO.            ENEAS PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, devidamente qualificado e
representado pela Defensoria Pública, propôs Ação Ordinária em face do ESTADO DO PARÁ, em que se
requer, principalmente, a condenação do Demandado ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando que o ato ilícito indenizável foram supostas
agressões verbais, além de suposta ameaça, por parte de agente policial.            Com a inicial de fls.
03/10, juntou documentos às fls. 11/14.            Regularmente citado, o demandado apresentou sua
contestação (fls. 18/42), suscitando, como preliminares, o reconhecimento de sua ilegitimidade e inépcia
da inicial. No mérito, requereu a total procedência da ação.            Juntou documentos (fls. 43/70).
           Réplica às fls. 71/80.            O Órgão Ministerial declinou de atuar no feito (fls. 82/83).
           Inicialmente, o juízo deferiu a gratuidade da justiça (fl. 15). Após, determinou que as partes, caso
quisessem, se manifestassem sobre os pontos controvertidos de fato e de direito e indicassem as provas
que pretendiam produzir durante a instrução processual - fls. 88/88v.            Em resposta ao despacho, o
autor apresentou questões que entende relevantes para o julgamento da causa e requereu a oitiva de
testemunhas além da juntada de documentos que se fizerem necessários (fl. 92).            O Estado do Pará
(fls. 90/91) apresentou questões de fato e de direito que entende relevantes e requereu a oitiva da agente
policial militar acusada como causadora do dano.            É o relatório.            DECIDO. 2 -
FUNDAMENTAÇÃO. 2.1 - DAS PRELIMINARES. 2.1.1 - Inépcia da inicial - Acolhida - e ilegitimidade ad
causam passiva - Prejudicada. Extinção do feito sem resolução do mérito.            Diante da situação
apresentada, verifico haver razão no argumento do Estado do Pará no que tange à inépcia da inicial.
Explico.            Em exordial, o Autor apresenta causa de pedir obscura em relação ao suposto
comportamento da agente policial apontada como causadora do dano, bem como no que se refere ao
liame lógico entre a ação do agente público nessa qualidade e os supostos danos ocasionados.
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           Com efeito, apreciando a causa de pedir, não se pode inferir quais as circunstâncias em que
ocorreram as supostas violações do direito do Autor, já que ele se utiliza de fundamentação fática vaga ao
mencionar que ¿A Cabo [...], por ser amiga de sua ex-mulher, e tomando as dores desta, utiliza de sua
condição de policial militar para intimidar, perseguir e atrapalhar no que for possível a vida do autor¿ (sic,
fl. 03, grifei).            Do trecho grifado, percebe-se que o Autor faz menção a um suposto comportamento
que se perdurava, não especificando quais deles se deram quando a agente pública estava, de fato e de
direito, nessa condição, conforme dispõe o Art. 37, § 6º, da CF88: Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa. (grifei)            Destarte, a falta de detalhamento dos fatos (que é hipótese de
inépcia da inicial - Art. 330, § 1º, I, do CPC) causa prejuízo à defesa (que se defende dos fatos) e, em
certa medida, manifesta violação à esperada boa-fé dos que agem no processo (Art. 5º do CPC).
           Ressalte-se que nem mesmo o registro dos supostos insultos (¿safado [...] que não tem onde cair
morto¿ - fl. 04) esclarece se estes se deram quando a agente estava em serviço pelo Estado do Pará.
           Além disso, o Autor, quando teve oportunidade de rebater a alegada inépcia da inicial, não logrou
êxito em resolver, definitivamente, a dúvida se a agente pública estava ou não nessa qualidade.            É
evidente que tais esclarecimentos se mostram indispensáveis para a decisão justa da lide, uma vez que
não se concebe responsabilização objetiva do Estado por atos da vida social de seus agentes públicos,
isto é, que não estejam ¿nessa qualidade¿ (Art. 37, § 6º, da CF).            Sobre a inépcia da inicial
configurada na causa de pedir obscura, a doutrina leciona do seguinte modo: Sem pedido ou causa de
pedir, será impossível ao órgão jurisdicional saber os limites da demanda e, por consequência, os limites
da sua atuação. A afirmação incompleta da causa de pedir equivale à ausência - por exemplo, não há a
afirmação da causa de pedir remota ativa. Pedido ou causa de pedir obscuro. A formulação obscura
(ininteligível) da causa de pedir ou do pedido também implica inépcia e se subsome à hipótese do inciso I
do § 1º do art. 330 do CPC. A clareza na exposição é uma exigência da boa-fé, da cooperação e do
contraditório (é muito difícil objetar o que não se compreende). O autor tem de apresentar a sua
fundamentação de modo analítico, tal como ela é exigida para a decisão judicial (art. 489, § 1º, CPC), sob
pena de inépcia. A parte não pode expor as suas razões de modo genérico; não pode valer-se de meras
paráfrases da lei (art. 489, § 1º, I, CPC); não pode alegar a incidência de conceito jurídico indeterminado,
sem demonstrar as razões de sua aplicação ao caso (art. 489, § 1º, II, CPC) etc. O dever de
fundamentação analítica da decisão judicial implica o ônus de fundamentação analítica da postulação. A
regra se estende a qualquer postulação, inclusive as do réu. Trata-se de mais um corolário do princípio da
cooperação.            Por esses motivos, deve ser reconhecida a inépcia da inicial.            Oportuno é frisar
que não se está cogitando sobre falta de prova do direito alegado, uma vez que isso só se faria por
ocasião da sentença, mas falta de clareza quanto aos fatos, gerando o reconhecimento da inépcia da
inicial ainda que em momento posterior à contestação. Nesse sentido: ¿A inépcia da inicial pode ser
reconhecida mesmo depois da contestação.¿ (STF-RT 636/188; STJ-3.ª Turma, REsp 39.927-0-ES, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. 26.9.94).            Por fim, pelas mesmas razões de obscuridade da causa de pedir
remota, registre-se que resta prejudicada a apreciação da preliminar de ilegitimidade ad causam do
Requerido. 3 - DISPOSITIVO.            Com base nas razões declinadas, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, c/c Art. 330,
§ 1º, I, do CPC.            CONDENO o Autor ao pagamento das custas judiciais, na forma do Art. 82 do
CPC, e dos honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), estando o
pagamento dessas obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos
após o trânsito em julgado, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98, § 2º
e 3º.            Decorrido o prazo legal para recurso voluntário, arquive-se com baixa na distribuição.
           Desentranhem-se os documentos, caso requerido pelas partes.            Publicar. Intimar. Cumprir.
Belém, 06 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito titular da 5ª Vara da
Fazenda de Tutelas Coletivas,          respondendo pela 4ª Vara de Fazenda de Belém - TA 
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PÚBLICO. REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA      Trata-se de embargos de declaração
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opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença de fls. 92/95 - VERSO, a qual ACOLHE o pedido
Autoral.      O embargante defende a ocorrência de contradição, uma vez que ao determinar o pagamento
de custas e honorários viola a vedação constante na Constituição Federal de 1988.      Manifestações aos
embargos às fls. 102/104.       Brevemente relatados, decido.      Inicialmente, cabe analisar a interposição
do recurso de Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, in
verbis: Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.      Inicialmente, o embargo merece
provimento.      De fato, compulsando os autos, verifica-se que há condenação de forma contraditória no
tocante a condenação de honorários sucumbenciais.      A lei 7.347/1985 em seus artigos 17 e 18 trazem
ao ordenamento jurídico brasileiro que não haverá condenação em honorários advocatícios em sede de
Ação Civil Pública - ACP em favor do Ministério Público, ressalvada a litigância de má-fé. Vejamos. Art. 17.
Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação
serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da
responsabilidade por perdas e danos. (Renumerado do Parágrafo Único com nova redação pela Lei nº
8.078, de 1990) Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora,
salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada
pela Lei nº 8.078, de 1990)       A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ já decidiu, no ano de
2019, que em casos de ACP não são devidos honorários em favor do Ministério Público. PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS SEM CONCURSO PÚBLICO. EDIÇÃO DE LEI COM EFEITOS RETROATIVOS.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. ART. 18 DA LEI 7.437/1985. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º
DA LEI 6.899/1991. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 12 DA LEI 8.429/1992. VIOLAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA. 1. Com relação à citada afronta ao art. 535 do CPC/1973, o apelo não comporta
provimento, porquanto o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. Ao julgar os Embargos de Declaração, afastou as omissões
e contradições apontadas na citada peça. 2. No tocante à alegada violação do art. 18 da Lei 7.437/1985, a
irresignação prospera, porque o acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de que, em Ação Civil Pública, é incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do Ministério Público. Precedentes: AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/9/2018; REsp 1.626.443/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; AgRg no AREsp 197.740/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 8/3/2018; AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 30/8/2017; REsp 1.447.031/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
2/2/2017. 3. No que concerne à mencionada ofensa ao art. 1º da Lei 6.899/1991, não se pode conhecer do
recurso, visto que o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. Ausente, portanto, o
requisito do prequestionamento. 4. Com relação à citada afronta ao art. 12 da Lei 8.429/1992, o apelo não
comporta provimento. Apesar de o recorrente aduzir que a multa civil mostra-se excessiva e que o Tribunal
estadual não considerou a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente, a leitura do
acórdão recorrido demonstra que tais parâmetros foram analisados e que tal pena é proporcional. 5. Pela
leitura do aresto vergastado, observa-se que o Tribunal local levou em consideração a inexistência de
dano e de enriquecimento ilícito, razão pela qual entendeu suficiente a imposição apenas da multa civil e
afastou a cominação das demais previstas no art. 12 por fixar unicamente a sanção de multa civil optou
por arbitrá-la em 20 vezes o valor da última remuneração, quando poderia estipular até cem vezes tal
quantia. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ - REsp:
1758077 CE 2018/0195059-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)      Por isso não há como ser condenado, o
Ente, em pagamentos de 20% (vinte por cento) em honorários devidos ao Ministério Público do Estado do
Pará.       Dispositivo      Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para modificar a sentença,
nos termos do Art. 494, II, c/c Art. 1.022, I, todos do CPC, especificamente sobre a condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios ao Ministério Público do Estado do Pará, a cargo do Requerido.
     ANULO a condenação do Requerido ao pagamento de honorários de sucumbência ao Ministério
Público.      Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, com baixa na
distribuição.        Publique-se. Registre-se. Intimem-se.        Belém, 18 de junho de 2019. RAIMUNDO
RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda de Tutelas Coletivas, respondendo
pela 4º Vara da Fazenda de Belém - JA 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:SONIA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Representante(s):  OAB 17704 - MARCUS TOBIAS FREITAS DE ARAUJO (ADVOGADO)  
REU:INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA IGEPREV Representante(s): 
OAB 7884 - MARLON JOSE FERREIRA DE BRITO (PROCURADOR(A))  . SENTENÇA          Trata-se de
Ação Ordinária proposta por SONIA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA, já qualificada, em face do INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, aduzindo, em suma, o que abaixo
se segue.          É titular de pensão por morte, em virtude do falecimento de seu marido, ex-segurado
policial militar, falecido em 2013. Que os salários de contribuição e os índices de reajuste do benefício
aplicados ao longo do tempo foram atualizados de forma incorreta, pois o indexador utilizado não foi o
legalmente determinado, não refletindo a efetiva variação inflacionaria do período.          Em vista disto,
requer a revisão do valor do benefício percebido, com a devida equiparação e o pagamento dos valores
retroativos da pensão paga a menor.          A Autora juntou documentos.          O IGEPREV contestou o
feito às fls. 43 e ss, e aduziu, em síntese, que a pensão da Autora foi concedida pelo sistema de proventos
e que sofre reajustes anuais, conforme o Regime Geral de Previdência Social, não havendo reajuste a ser
promovido no benefício.          Não foi ofertada Réplica, fls. 62.          Parecer ministerial de fls. 64 e ss,
opinando pela procedência parcial do pedido.          O juízo, às fls. 70, determinou o julgamento antecipado
do mérito da lide.          É o breve relatório.          DECIDO.          Cuidam os autos de pedido de revisão do
valor de pensão por morte, pleiteado por pensionista do IGEPREV, a fim de que receba o benefício de
forma equiparada ao que perceberia o ex-segurado caso estivesse vivo.        Analisando-se a matéria de
que versam os presentes autos, verifico que se trata de constatar se a parte Autora possui ou não o direito
de receber pensão por morte em valor correspondente à integralidade dos proventos de aposentadoria
percebidos pelo ex-segurado quando em vida.        Trata-se, portanto, de analisar o critério de fixação do
valor da pensão a que faz jus a autora, se seria igual ao valor dos vencimentos do militar falecido
(integralidade).          A ¿integralidade¿, enquanto parâmetro de fixação do valor da pensão por morte, está
prevista no § 7º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, já com redação alterada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003.          Vejamos o que preceitua o mencionado dispositivo: Art. 40. Aos
servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo. § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor
falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data
do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003). II - ao valor da totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por
cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003). (GRIFOS NOSSOS).      Cumpre, desde o início, asseverar a diferença
entre os institutos da ¿integralidade¿ e da ¿paridade¿ no que atine a proventos e pensões. Enquanto o
primeiro diz respeito ao critério ou parâmetro de fixação do valor do benefício (art. 40, § 7º, I e II da
CF/88), o segundo, por sua vez, consiste no critério de reajuste/revisão desse benefício, isto é, se será
reajustado na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade. A paridade está prevista no § 8º do já citado art. 40 da Lei Maior, segundo o qual: § 8º É
assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).
(GRIFOS NOSSOS).        Por seu turno, a mencionada EC nº 41/2003, de 19.12.2003, que alterou o artigo
40 da Constituição, pôs fim às garantias constitucionais da integralidade e da paridade no valor dos
proventos de aposentadoria e pensões. Antes da sua vigência, a regra era que o valor de tais benefícios
deveria corresponder à integralidade do que percebia o servidor, bem como, que seriam reajustados de
acordo com os vencimentos dos servidores da ativa, conforme a antiga redação do art. 40, § 8º da CF/88,
incluído pela EC 20/98, in verbis: § 8º: Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria
e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas
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quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade [...].        Após
a publicação da Emenda nº 41/03, contudo, pôs-se fim ao regramento da integralidade e da paridade entre
proventos e pensões. No que concerne à paridade especificamente, a regra passou a ser outra, conforme
atual redação do § 8º, alterada pela EC 41: ¿É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei¿. Ou seja, como se vê, o
texto atual prevê apenas o reajustamento dos benefícios no sentido de preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real.        No tocante ao instituto da integralidade também extinto pela Emenda
(critério de fixação do valor do benefício), a EC 41/2003, em seu art. 6º, assegurou, todavia, o direito
adquirido do servidor que ingressou no serviço público até a data da sua publicação, em 31.12.2003, e
que, àquela época, reunia as condições para obtenção de benefícios previdenciários, permitindo que se
aposentasse com proventos integrais, desde que preenchidos os seguintes requisitos: Art. 6º - Ressalvado
o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público
até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da
Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de
idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.¿
(GRIFOS NOSSOS).        Proventos integrais, portanto, são os que correspondem à totalidade da
remuneração que percebia o servidor no cargo em que se deu a aposentadoria. A integralidade assegura
que o servidor, quando se aposentar, perceba proventos correspondentes à totalidade da remuneração
que fazia jus quando em atividade.        Difere, portanto, do princípio da paridade, segundo o qual, a
revisão dos proventos e pensões será na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, garantindo, assim, a extensão do reajuste aos aposentados e pensionistas de
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores do quadro da ativa.
       Feitas tais considerações, estabelecida a diferença entre integralidade e paridade, e exposto o novo
regramento introduzido pela EC 41/2003, o qual pôs fim à regra da integralidade e da paridade nos
critérios de fixação de valor e reajuste de proventos e pensões, passemos a analisar se possui ou não o
Autor o direito de perceber o benefício da pensão por morte no valor correspondente à integralidade dos
proventos recebidos pela instituidora da pensão, nos termos do pedido constante na inicial.        Pois bem.
 É sabido que, assim como a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor
reuniu as condições para sua obtenção, de igual modo, a pensão regula-se pela lei vigente ao tempo do
falecimento do segurado. Trata-se do princípio do Tempus Regit Actum que rege as relações jurídicas no
âmbito previdenciário e o qual foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 340 - A lei aplicável
à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.        Pela
análise dos documentos constantes nos autos, verifico pelo documento de fls. 31, que o falecimento do ex-
segurado ocorreu em 2013, em data posterior à referida Emenda.        Embasaremos nossa análise no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580 do Supremo Tribunal Federal (STF), que apreciando o
tema 396 da Repercussão Geral, deu parcial provimento ao recurso no sentido de reconhecer que os
pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003, têm direito à paridade com servidores
em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC
nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).        Pautou-se a Corte
Suprema na exceção ao atual regramento da paridade instituída pela EC 47/2005. Em regra, nos termos
da EC 41/2003, ao servidor público falecido após 19.12.2003, data da publicação daquela emenda, a
pensão por morte de seus dependentes será reajustada sem observância ao princípio da paridade, mas
conforme critérios estabelecidos em lei que preserve, em caráter permanente, o valor real do benefício
(atual redação do art. 40, § 8º).        Há, entretanto, uma exceção a essa regra introduzida pela EC nº
47/2005, a qual garantiu o direito à paridade das pensões decorrentes do óbito de servidores que tenham
ingressado no serviço público até 16.12.1998 e que reúnam os requisitos cumulativos elencados no art. 3º
da EC 47, senão vejamos: Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente,
as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
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mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos
no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de
contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se
ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos
proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (GRIFOS
NOSSOS).        Por seu turno, o art. 7º da EC 41/2003 assim dispôs: Art. 7º Observado o disposto no art.
37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os
proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta
Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (GRIFOS NOSSOS).        Como se
depreende, a exceção à regra da não extensão da paridade aos proventos e pensões aplica-se ao servidor
aposentado nas condições do art. 3º da EC 47/2005, o qual, nessa hipótese, terá direito à paridade.
       Em outras palavras, aos aposentados e pensionistas em gozo do benefício na data de publicação da
EC nº 41/2003, desde que preenchidas as demais condições legais, foi assegurada a revisão dos
proventos na mesma data e na mesma proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, assim como, terão direito à extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade (paridade). E aos servidores ingressantes no serviço público até
31.12.2003, mas que venham a se aposentar após a publicação da EC 41/2003, foi garantida a
revisão/reajuste dos proventos na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade.        No caso dos autos, verifico pelos documentos juntados, que o ex-segurado
não se enquadra na exceção legal da garantia de paridade, pois falecido em data posterior à vigência da
EC 41/03 (em 2013), não preencheu os requisitos do art. 3º da EC 47/2005.        A corroborar com esse
entendimento, segue, na íntegra, a decisão do STF e o voto do Ministro Relator no RE 603.580/RJ:
20/05/2015  PLENÁRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.580 RIO DE JANEIRO RELATOR : MIN.
RICARDO LEWANDOWSKI RECTE.(S) :FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA RECTE.(S) :ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROC.(A/S)(ES)
:PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECDO.(A/S) :RUTH CONFORTO
BOISSON SANTOS RECDO.(A/S) :JOSE LUIZ BOISSON SANTOS PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR
PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AM. CURIAE. :UNIÃO ADV.(A/S) :ADVOGADO-
GERAL DA UNIÃO AM. CURIAE. :SINDICATO  DO  PESSOAL  DO GRUPO DE TRIBUTAÇÃO,
ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - TAF, SINDIFISCAL ADV.(A/S) :OSVALDO HULLE E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. :SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADV.(A/S) :PRISCILLA MEDEIROS DE ARAÚJO BACCILE E
OUTRO(A/S) AM. CURIAE. :ESTADO DO ACRE PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
DO ACRE AM. CURIAE. :ESTADO DO AMAZONAS PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO
 ESTADO  DO AMAZONAS AM. CURIAE. :ESTADO DA BAHIA PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-
GERAL DO ESTADO DA BAHIA AM. CURIAE. :DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-
GERAL DO DISTRITO FEDERAL AM. CURIAE. :ESTADO DE GOIÁS PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-
GERAL DO ESTADO DE GOIÁS AM. CURIAE. :ESTADO DE MINAS GERAIS PROC.(A/S)(ES)
:ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE  MINAS RE 603580 / RJ GERAIS AM. CURIAE. :ESTADO DA
PARAÍBA PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA AM. CURIAE. :ESTADO
DE PERNAMBUCO PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO  ESTADO DE PERNAMBUCO AM.
CURIAE. :ESTADO DO PIAUÍ PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ AM.
CURIAE. :ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL  DO
 ESTADO  DO  RIO GRANDE DO NORTE AM. CURIAE. :ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL  DO  ESTADO  DO  RIO GRANDE DO SUL AM. CURIAE.
:ESTADO DE SERGIPE PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE AM.
CURIAE. :ESTADO DE SÃO PAULO PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO AM. CURIAE. :CONFEDERAÇÃO  DOS TRABALHADORES  NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
- CONDSEF AM. CURIAE. :SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SINASEFE ADV.(A/S) :VALMIR FLORIANO VIEIRA DE
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ANDRADE EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM
F A L E C I D O  A P Ó S  S E U  A D V E N T O .  D I R E I T O  D O  P E N S I O N I S T A  À  P A R I D A D E .
IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO. I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei
vigente à época do óbito de seu instituidor. II - Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados
nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III - Recurso extraordinário a que se
dá parcial provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo
Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, apreciando o tema 396
da repercussão geral, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto ora reajustado
do Relator, fixando-se a tese nos seguintes termos: ¿Os pensionistas de servidor falecido posteriormente
à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se
enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à
integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)¿. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Marco Aurélio e Dias
Toffoli. Brasília, 20 de maio de 2015. RICARDO LEWANDOWSKI - PRESIDENTE E RELATOR R E L A T
Ó R I O O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE): Trata-se de recurso
extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro. O acórdão recorrido entendeu ser devida a pensão por morte aos recorridos no valor
correspondente à integralidade dos proventos dos ex-servidores, aposentados antes do advento da
Emenda Constitucional 41/2003, mas falecidos após a sua promulgação. Neste RE, interposto com base
no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, afronta aos arts. 40, § 7º e § 8º, da
mesma Carta, bem como ao art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003. Sustentou-se, em suma, a
impossibilidade de se estender aos pensionistas eventuais aumentos concedidos aos servidores da ativa,
ao argumento de que os instituidores das pensões, embora aposentados antes do advento da referida
emenda, faleceram após sua promulgação. Submeti o tema ao Plenário Virtual, que entendeu pela
repercussão geral da questão constitucional, em decisão assim ementada: ¿CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO A PARIDADE E
INTEGRALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 41/2003 E FALECIMENTO
APÓS A SUA PROMULGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL¿ (fl. 394). A Procuradoria
Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: ¿Recurso
Extraordinário. Pensão por Morte. Aplicabilidade do parágrafo único do artigo 3º da EC nº 47/2005.
Irrelevância do óbito ter ocorrido antes ou depois da EC 41/2003. Paridade assegurada. Pelo
desprovimento do recurso¿. Deferi o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, da União, do Distrito
Federal, dos Estados - Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo -, do Sindicato Nacional dos Servidores
Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica - SINASEFE, do Sindicato Nacional dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil - SINDIFISCO NACIONAL, do Sindicato do Pessoal do
Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização-TAF (SINDIFISCAL) e da Confederação dos
Trabalhadores no Serviço Público.  VOTO SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE): Registro, de início, o que consignou o Ministro Marco Aurélio ao manifestar-se, no
Plenário Virtual, sobre a repercussão geral: ¿O extraordinário versa [sobre] a aplicação da Carta Federal
no tempo. Cumpre definir o alcance da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou os parâmetros
referentes à pensão. O tema foi objeto de debate e decisão prévios e é passível de repetir-se em inúmeros
processos¿. Como bem destacado, caberá a esta Corte definir se a pensão por morte de ex-servidores,
aposentados antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, mas falecidos após a sua
promulgação, deve ou não corresponder à integralidade dos proventos de aposentadoria do instituidor. Na
origem, os ora recorridos, pensionistas de servidores aposentados do Estado do Rio de Janeiro,
ingressaram com ação buscando a revisão de seus benefícios previdenciários, a fim de que
correspondessem aos vencimentos dos servidores em atividade. A ação foi julgada procedente. Contra
essa decisão o Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social apelaram, mas o recurso
teve o seu seguimento negado sob o fundamento de que os ora recorridos tinham direito à pensão nos
mesmos valores dos proventos dos servidores falecidos, se vivos fossem. Inconformados, os recorrentes
manejaram este RE, em que se sustentou, em síntese, que, como os servidores instituidores da pensão
faleceram depois da EC 41/2003, os pensionistas não teriam direito à paridade da pensão com os
vencimentos dos servidores da ativa. Bem examinados os autos, contudo, entendo que não lhes assiste
razão. Como se sabe, a EC 41/2003 pôs fim à ¿paridade¿ - garantia constitucional que reajustava os
proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da
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ativa. A regra estava prevista no art. 40, § 8º, da CF, incluído pela EC 20/98.1 O texto atual prevê apenas
o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. Dessa forma, se
o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da EC 41/2003, não tem o pensionista direito à
paridade. Isso porque, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o
servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente regula-se pela lei vigente por
ocasião do falecimento do segurado instituidor. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum.
Esse tema é por demais conhecido desta Corte, sendo pacífica a jurisprudência, conforme se observa do
julgamento do RE 499.464/RJ, de minha relatoria, cujo acórdão foi assim ementado: ¿PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. LEI NOVA. AUMENTO DO BENEFÍCIO. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - O
benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu
instituidor. II - Impossibilidade de retroação de lei nova para alcançar situações pretéritas. III - Recurso
extraordinário conhecido e provido¿. Na mesma linha foi o decidido no ARE 699.864-AgR/RJ, Rel. Min.
Teori Zavascki; RE 581.530-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 638,227AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; RE
577.827-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 320.179/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 465.072/RJ, Rel.
Min. Gilmar Mendes. Assim, falecido o servidor público após 19/12/2003, data da publicação da EC
41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme
dispõe o art. 40, § 8º, do Texto Constitucional.2 Há, contudo, uma exceção a essa regra, que foi trazida
pela EC 47/2005, a chamada ¿PEC paralela¿ no processo de reforma da previdência. Dita Emenda
Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º
da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os
demais requisitos ali consignados. Transcrevo, por oportuno, os referidos dispositivos: ¿Art. 3º Ressalvado
o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos
integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I     - trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II     - vinte e cinco anos de efetivo
exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria; III     - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso
III, alínea 'a', da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores
falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo¿ (EC 47/2005). ¿Art. 7º Observado
o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda,
bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo
art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei¿ (EC 41/2003).
Como se nota, a inserção, por meio da EC 47/2005, de regra excepcionalíssima de extensão da garantia
da paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do seu art. 3º, reforça a
tese de que, para os servidores que não estão abrangidos por essas regras a pensão por morte de seus
dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8º, do Texto
Constitucional. Nesse sentido, Fernando Ferreira Calazans, em artigo especializado sobre o tema,
asseverou que ¿a pensão derivada de óbito (¿) de servidor não aposentado pelo art. 3º da Emenda 47
não tem direito à paridade¿.3 No caso em exame, os servidores estão abrangidos pela exceção, ou seja,
possuem direito à paridade, pois os instituidores da pensão faleceram muito antes da entrada em vigor das
regras que puseram fim a paridade, conforme se observa na sentença de fls. 262-272. Por todas essas
razões, nego provimento ao recurso extraordinário.        Resta, pois, patente, segundo o posicionamento
recente do STF, que a pretensão postulada pelo Autora, titular de pensão por morte deixada por ex-
servidor, não que se enquadra na hipótese excepcional do art. 3º e parágrafo único da EC 47/2005 - à
garantia da paridade no valor de sua pensão por morte, isto é, à revisão/reajuste do benefício na mesma
data e na mesma proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, e com o
direito à extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
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atividade (paridade).        Logo, conforme o todo exposto, não terá direito o Autor à garantia da
integralidade, isto é, de receber sua pensão em igual valor aos proventos percebidos pelo servidor
falecido, pois de acordo com os já citados arts. 3º e 7º da EC 41/2003, a integralidade somente foi
preservada aos servidores que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como,
daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da emenda
(31.12.2003), resguardando-se, assim, os direitos adquiridos.        A EC 47/2005, por seu turno, ao
introduzir a regra de transição constante no art. 3º, assegurou a integralidade de proventos ao servidor
que, obtidas as condições para sua aposentação, tenha ingressado no serviço público até 16.12.1998 e
reunido cumulativamente os requisitos dos incisos I, II e III. Nessa hipótese, poderá se aposentar com
proventos integrais, do que se conclui que a integralidade somente foi assegurada aos proventos de
aposentadoria, porém, não foi estendida aos pensionistas. É que a referida Emenda somente estendeu
aos pensionistas o direito à paridade, não lhes concedendo, contudo, o direito à integralidade, pois apenas
estabeleceu que pensionistas teriam direito à revisão do benefício (art. 7º, EC 41/2003), mas não previu
que receberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo ex-segurado.        Isto, porque o regime
jurídico aplicável ao pensionamento é aquele em vigor na data do óbito do servidor, e não, aquele vigente
quando de sua passagem para a inatividade. Ademais, os direitos à integralidade e à paridade foram
extintos pela EC 41/2003, ressalvadas as situações já constituídas à luz do regramento anterior.
       Assim, no caso em tela, importante observar o momento em que a Autora adquiriu os requisitos para a
concessão do benefício da pensão por morte. Como o óbito do instituidor da pensão em exame ocorreu
em 2013, nesta data, já se encontrava em vigor a EC 41/2003 que estabeleceu novo regime jurídico ao
pensionamento, extinguindo, pois, o direito à integralidade e à paridade.        Logo, na situação da autora,
o fato gerador do seu direito (pensão por morte) foi o falecimento do servidor (sob a égide da EC 41/03). À
Autora, aplica-se o critério de fixação do valor da pensão contido no art. 40, I da CF/88, segundo o qual, o
valor da pensão corresponderá ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentada à data do óbito.        De outro lado,
também não se constatou que a situação do instituidor da pensão se enquadra na exceção legal que
assegura o direito à paridade do benefício, não possuindo, destarte, a Autora, ao reajuste/revisão do valor
da pensão em paridade com os servidores da ativa.        Acompanhando o entendimento do STF,
colacionamos os seguintes julgados: APELAÇÃO CIVEL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E
PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 41/2003 E 47/2005. REVISÃO DE PENSÃO
POST MORTEM. INTEGRALIDADE E PARIDADE. 1)     O regime jurídico aplicável deve observância ao
princípio do tempus regit actum. Súmula nº 340 do E. STJ. 2) Malgrado afastadas as regras da
integralidade e paridade pela EC nº 41/2003, o legislador constituinte se preocupou em resguardar alguns
servidores com vínculo anterior a 31 de dezembro de 2003 ao permitir que, atendidos os requisitos da
legislação vigente ao tempo da passagem para a inatividade ou da concessão da pensão, as
aposentadorias e pensões pudessem ser concedidas com fulcro nas regras anteriores, mais benéficas.
Também assim o art. 3º da EC 47/2005. 3) Ocorre que apenas a paridade foi ressalvada pelo constituinte
derivado, porquanto as aludidas emendas apenas asseguraram a extensão às aposentadorias e pensões
de todo o aumento remuneratório concedido aos servidores ativos ocupantes do cargo paradigma. 4) Base
de cálculo da pensão que deve observar a regra contida no § 7º do art. 40 da CRFB, pelo que não há que
se falar em integralidade. 5) Servidor falecido em setembro de 2006, quando já em vigor a regra
constitucional que afastou a integralidade, assim também como a Lei Estadual n.º 5.260/2008. 6) Reparo
da sentença para que a autarquia recorrente seja condenada a revisar as pensões observando apenas a
regra da paridade. 7) Entendimento que se coaduna com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de Repercussão Geral - RE 603580/RJ. 8) O débito em questão deve ser corrigido monetariamente a
contar da data em que deveria ter sido pago e acrescido de juros de mora de 0,5% a.m. a contar da
citação, em conformidade com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
n.º 11.960/2009, obedecida a recente decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 9)
Sucumbência recíproca configurada, na forma do artigo 21, caput, do CPC, ante a verificação de que os
litigantes foram em parte vencidos e vencedores. 10) Recurso ao qual se dá parcial provimento. TJRJ -
APELAÇÃO: APL 01324735920118190001 RJ 0132473-59.2011.8.19.0001. Data de publicação:
13/08/2015 17:33. Julgamento: 7 de Agosto de 2015. Relator: DES. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES.
(GRIFOS NOSSOS).          CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DERIVADA
DE APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA EC 41/2003. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
PARIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de remessa oficial e apelação
interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art.
269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o DNOCS ao pagamento da pensão por morte
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ao autor com paridade de vencimentos com os servidores da ativa, observadas a função, a classe e o
padrão do instituidor, assim como a proporcionalidade da pensão, do período de 29/06/2008 a
17/06/2013.No caso dos autos, verifica-se que a cota-parte da pensão percebida pelo autor até a
cessação, após completar a maioridade em 17/06/2013, foi derivada de aposentadoria de ex-servidor
público concedida em 09/07/1991, tendo o óbito do instituidor do benefício ocorrido em 11/03/2004. A
respeito da matéria, esta Segunda Turma, ao apreciar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido
de que o parágrafo único do art. 3º da EC nº 47/2005 assegura o direito à paridade às pensões derivadas
de aposentadorias concedidas antes do advento da EC nº 41/2003. Precedentes: (TRF5 - Processo:
0804049-50.2013.4.05.8300 - Segunda Turma - Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - DJ
01/07/2014); (TRF5 - Processo: 08000318620134058105 - Segunda Turma - Relator: Desembargador
Federal Vladimir Carvalho - DJ 03/03/2015).Verifica-se, portanto, que tendo o instituidor da pensão obtido
sua aposentadoria em 09/07/1991, enquadra-se o autor na situação excepcional prescrita pela EC nº
47/2005, tendo em vista que se beneficiou dos proventos do servidor que fora aposentado antes da
vigência da EC nº 41/2003, fazendo jus a sua pretensão. Sobre as parcelas devidas, nesses casos, se
aplicam juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pela MP 2.180-35/2001, e correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Isso porque o STF declarou a inconstitucionalidade da inovação
trazida pela Lei nº 11.960/09 na redação do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, que determina, quanto aos juros e
correção, a aplicação dos índices de caderneta de poupança. Embora tenha havido decisão no tocante à
modulação dos efeitos, esta se aplica somente no caso de precatórios já expedidos. Remessa oficial e
apelação improvidas. Decisão UNÂNIME. TRF-5 - Apelação / Reexame Necessário : APELREEX
08000249420134058105 CE. APELREEX 08000249420134058105 CE. Orgão Julgador: 2ª Turma.
Julgamento: 27 de Janeiro de 2016. Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Convocado).
(GRIFOS NOSSOS). CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. FILHAS SOLTEIRAS E MAIORES. POSSIBILIDADE. ÓBITO DO SEGURADO
OCORRIDO EM 1970. OBSERVÂNCIA DA LEI REGENTE NA ÉPOCA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
ATINGIMENTO DO ATO POR NORMA JURÍDICA SUPERVENIENTE. PROTEÇÃO AO DIREITO
ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES DA ATIVA E OS PENSIONISTAS. SÚMULA Nº 68 DO TJRJ. REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. Nos termos do
verbete sumular nº 340 do STJ "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela
vigente na data do óbito do segurado". Compulsando o feito, constata-se que o ex-servidor, do qual as
autoras são beneficiárias, ingressou no serviço estadual antes da vigência da Lei 285/79, tendo sido
transferido para a inatividade em 20/05/1970 (fls. 49) restando assegurado seu direito de receber a pensão
enquanto solteiras. Com o advento da nova ordem constitucional em 1988, as autoras já ostentavam a
condição de pensionistas, não podendo ser atingidas pela legislação superveniente, sob pena de ofensa
ao direito adquirido. Nos termos do Enunciado nº 182 da súmula jurisprudencial deste Tribunal, segundo o
qual nas "ações que versem sobre a prestação unificada de saúde, a verba honorária arbitrada em favor
do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública não deve exceder ao valor correspondente a meio
salário mínimo nacional. Sentença parcialmente modificada em reexame necessário para reduzir os
honorár ios de advogados para R$ 350,00.  TJ-RJ -  REEXAME NECESSÁRIO: REEX
02988620520098190001. RJ 0298862-05.2009.8.19.0001. Processo: REEX 02988620520098190001 RJ
0298862-05.2009.8.19.0001. Órgão Julgador: DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL. Partes: Autor: HELOISA
FARIA PEREIRA, Autor: MARIA DA CONCEIÇÃO FARIA PEREIRA, Reu: FUNDO UNICO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RIOPREVIDENCIA. Publicação: 16/07/2015.
Julgamento: 9 de Julho de 2015. Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO. (GRIFOS NOSSOS).  
          Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não verificado o direito na pretensão
autoral, e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.          Sem
custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
         Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas
processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado
dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele
diploma legal.          CONDENO a Requerente (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios
que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), estando tal obrigação, no entanto, sob condição suspensiva
de exigibilidade, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º,
do CPC.          Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as
formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido.          Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se.          Belém, 07 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de
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Direito Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM 1
¿§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão, na forma da lei¿. 2 ¿§ 8º É assegurado o reajustamento dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em
lei¿. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 6 4 8 1 0 0 2 2 0 1 4 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:JOSE DE OLIVEIRA GOMES Representante(s):  OAB
15821 - HELENI CASTRO LAVAREDA CORREA (ADVOGADO)  OAB 15822 - BRUNA PORTO
MOLLINAR (ADVOGADO)   REU:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 10729 - DANIEL
CORDEIRO PERACCHI (PROCURADOR(A))  . SENTENÇA 1 - RELATÓRIO.          JOSÉ DE OLIVEIRA
GOMES, devidamente qualificado e representado por advogado regularmente constituído, propôs ação
ordinária em que pleiteia pretensão em face do ESTADO DO PARÁ, aduzindo e requerendo o que segue:
         Relatou que no dia 16.04.2014 foi vítima de suposta extorsão mediante sequestro perpetrada por
agentes policiais militares, os quais adentraram em sua casa, sob argumento de que estariam em busca
de mercadoria de crime, acusando-o autor, publicamente e em alta voz, da prática de ¿tráfico de
mercadorias, formação de quadrilha e roubo¿ (sic, fl. 05).          Aduziu que a ação criminosa dos supostos
policiais sofreu intervenção de policiais militares que prestavam serviço de policiamento ostensivo, na qual
um dos agentes extorsionários foi baleado, outro, preso e o último conseguiu fugir.          Informou que, em
decorrência do confronto com disparos de arma de fogo (troca de tiro) entre os policiais em serviço e os
extorsionários, precisou deitar no chão e se viu em ¿desespero inexplicável¿ (sic, fl. 08). Além disso,
afirma que, no final da ocorrência policial in loco, foi confundido com outro criminoso, sendo ¿algemado e
colocado dentro do camburão da polícia como bandido fosse¿ (sic, fl. 07) e que suas mercadorias de
trabalho (no valor de R$ 8.000,00) foram apreendidas.          Afirmou que, em decorrência do evento, teve
inúmeros prejuízos morais e patrimoniais, inclusive a perda de contrato de trabalho no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais).          Com a inicial, juntou documentos de fls. 18/35.          Citado, o Estado do
Pará apresentou contestação (fls. 39/49), alegando, preliminarmente, ilegitimidade do Estado para figurar
no polo passivo e denunciação à lide. No mérito, impugnou os pedidos autorais por completo.          Juntou
documentos às fls. 48/208.          Réplica às fls. 209.          O Ministério Público declinou de atuar no feito
(fl. 103).          Inicialmente, o juízo deferiu a gratuidade da justiça (fl. 36). Ato contínuo, rejeitou as teses
preliminares defendidas pelo Requerido e designou audiência de instrução e julgamento, ocasião em que
determinou a intimação das partes para a apresentação de testemunhas (fls. 104/104v).          Apenas o
Requerido manifestou-se em resposta ao despacho (fls. 106/107). Defendeu as questões fáticas e
jurídicas que entende relevantes para o julgamento do feito e requereu a produção de prova oral
(depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas) e juntada de documentos novos.          É o
relatório.          DECIDO. 2 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.            Sendo a matéria versada no processo
eminentemente de direito, verifico que o feito permite julgamento antecipado, com fulcro no art. 355, I, do
Código de Processo Civil. 3 - FUNDAMENTO. 3.1 - PRELIMINARES. AMBAS REJEITADAS. 3.1.1 - Da
ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Confusão com o mérito.            A preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pelo Estado merece ser rejeitada, uma vez que, pelas especificidades apresentadas no
caso concreto, a discussão sobre a hipótese de os agentes apontados como causadores dos danos
estarem ou não em serviço oficial se insere no juízo de mérito.            Noutros ditos, para acolhimento
dessa preliminar, necessário seria a confirmação de que os agentes públicos NÃO estavam nessa
qualidade (Art. 37, § 6º, da CF88). Lado outro, para rejeição, seria necessário afirmar que os agentes
públicos estavam sim nessa qualidade.            Para esta ou para aquela proposição, este juízo -
considerando que uma das controvérsias da lide repousa no fato de os agentes terem cometido o crime
em representação do Estado - deveria imergir na análise do mérito e verificar, pelas provas apresentadas,
qual das partes está com a razão.            Assim, rejeito a preliminar. 3.1.2 - Da denunciação da lide. Causa
de pedir calcada na Responsabilidade Objetiva do Estado. Desnecessidade de apuração do elemento
culpa.            O Estado do Pará denunciou os policiais militares apontados como causadores dos danos:
Cabo PM Delson Luis Rodrigues da Silva e Soldado PM Michel Pessoa do Nascimento, o que não deve
ser deferido. Explico.            A denunciação da lide é instituto que permite a intervenção de terceiros nos
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casos compreendidos no Art. 125 do CPC. Especificamente quanto ao requerimento do Estado do Pará,
temos que o inciso II do mencionado artigo prevê que é admissível a denunciação da lide ¿àquele que
estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido
no processo¿.            A Lei Maior brasileira, por sua vez, reconhece que ¿As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa¿ (Art. 37, § 6º, da CF88 - grifei).            Assim, ao combinarmos os dispositivos
citados, temos que o deferimento da denunciação da lide resultaria numa espécie de incorporação de um
elemento novo na causa de pedir, isto é, considerando que os autores fundamentaram seu pedido na
responsabilidade objetiva do Estado (a partir da fl. 05), que dispensa a discussão sobre o elemento culpa,
a inclusão dos agentes públicos seria prejudicial ao Princípio da Duração Razoável do Processo, pois
necessário se faria, nestes autos, apreciar o elemento ¿dolo ou culpa¿ (Art. 37, § 6º, CF88, in fine), o qual
não foi suscitado na causa de pedir (Responsabilidade Objetiva do Estado).            Ilustrando: [...] se a
denunciação da lide pela Fazenda Pública provocar a agregação de elemento novo, não se fundando nos
elementos que já estiverem na causa e gerar a necessidade de uma instrução que, de início, seria
dispensável, não será, então, cabível a denunciação. (Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública
em juízo. 15. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Versão eletrônica - paginação irregular
- Capítulo VIII).            Destarte, resta incabível a denunciação da lide pleiteada pelo Estado do Pará, sob
pena de se iniciar uma instrução que se mostra desnecessária para o mérito desta demanda, tendo em
vista a causa de pedir, perfeitamente, identificada nos autos. 3.2 - MÉRITO. PARTE AUTORA NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR SEU SUPOSTO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.            Pois bem,
em relação ao mérito da presente lide, verifico não assistir razão à parte autora. Explico.            O litígio
versa sobre suposto dano perpetrado por agente público estadual em serviço.            Conforme a inicial, o
Autor foi momentaneamente privado de sua liberdade por três pessoas que se apresentaram como
policiais. Todavia, não há qualquer confirmação nos autos de que a conduta dos agentes se deu em
serviço pelo Estado. Ou seja, não há como afirmar que os agentes públicos estavam ¿nessa qualidade¿
(Art. 37, § 6ª, da CF88).            Nesse sentido, nem mesmo os documentos às fls. 24/28 e 32/35, os quais
contêm informações prestadas pelo autor e sua companheira a órgãos policiais, apresentam-se como
elemento que possa formar convicção de que, de fato, os agentes violadores estavam sob serviço do
Estado. Pelo contrário, há elementos que aumentam a dúvida sobre essa circunstância, v.g.: ¿[...] quando
viu dois homens revistando seu companheiro [...]; QUE, a depoente imaginou que fosse um assalto [...];
QUE, GOMES [o autor] foi colocado no interior de um carro, não sabendo a depoente informar qual
modelo e a placa¿ (sic, fl. 26).            Assim, se a depoente (companheira do Autor) imaginou que a revista
pessoal se tratava de um assalto, logo, por dedução, extrai-se que os revistadores não estavam
caracterizados como policiais militares. Além disso, a impossibilidade de gerar convicção ganha mais força
quando se vê que nem mesmo o veículo utilizado no suposto intento delituoso fora identificado como uma
viatura.            A par disso, o Autor não empreendeu produção de provas que atestassem seu direito.
Mesmo quando teve oportunidade de se manifestar sobre elas (despacho à fl. 104), não o fez (certidão à
fl. 108v).            Não obstante o caráter penoso advindo da situação, convém atentar que não há
elementos para atribuir à responsabilidade do Estado o ferimento dos direitos patrimoniais e de
personalidade que o autor suportou. É que as provas apresentadas pela parte Autoral não permitem
conclusão razoável para que haja a condenação do Estado ao pagamento das indenizações pleiteadas.
           É, pois, notório que o ônus de provar o fato não foi cumprido pela parte autora, apesar de ser
sabedora de que essa missão era de sua responsabilidade: Art. 373, I, CPC - O ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.            Discorrendo sobre o ônus da prova, a doutrina de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de Direito Processual, v. 1, Forense, pág. 437), lembra que:
¿[...] no processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa
à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados
seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova
do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que fato inexistente¿. ¿O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova entre os
litigantes da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito; e II
ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto, tem
o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
litígio. Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
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probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor
não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. 'Actore non probante absolvitur
reus'.            A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quanto à ausência de
provas das alegações formuladas pelo autor, entende que:   Número do processo CNJ: 0007568-
02.2012.8.14.0028 Número do documento: 2016.04095968-19 Número do acórdão: 165.865 Tipo de
Processo: Apelação Órgão Julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Decisão: ACÓRDÃO Relator: NADJA
NARA COBRA MEDA Seção: CÍVEL Ementa/Decisão: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
11.482/2007 e 11.495/2009 IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE
PELO STF. GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DA
PARTE AUTORA. LAUDO INSERVÍVEL PARA FUNDAMENTAR DE FORMA SEGURA A PRETENSÃO
DA APLICAÇÃO DA MP 451/2008. SÚMULA 474 DO STJ. ÔNUS DA PROVA CABE AO AUTOR QUE
DISPENSOU A PRODUÇÃO DE PROVAS. DANO MORAL. INCABÍVEL.RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO  Data de Julgamento: 06/10/2016. Data de Publicação: 07/10/2016 Número do processo CNJ:
0000852-42.2012.8.14.0065 Número do documento: 2016.03877800-64 Número do acórdão: 165.027 Tipo
de Processo: Apelação Órgão Julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Decisão: ACÓRDÃO
Relator: NADJA NARA COBRA MEDA Seção: CÍVEL Ementa/Decisão: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE
DAS LEIS 11.482/2007 e  11 .495/2009 IMPROCEDÊNCIA.  RECONHECIMENTO DA
CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ SEM COMPROVAÇÃO NOS
AUTOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. LAUDO INSERVÍVEL PARA FUNDAMENTAR DE
FORMA SEGURA A PRETENSÃO DA APLICAÇÃO DA MP 451/2008. SÚMULA 474 DO
STJ. ÔNUS DA PROVA CABE A AUTORA QUE DISPENSOU A PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO [...] o ônus da prova é de incumbência da parte autora, que, neste
julgamento, dispensou a produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide, por entender
que a matéria em discussão é meramente direito não requereu a produção de provas. 5 - Recurso
conhecido e não provido,  à unanimidade. Data de Julgamento:  22/09/2016. Data de
Publicação: 23/09/2016.            E ainda nesse mesmo sentido (grifei): AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS ACIDENTE DE TRÂNSITO INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR. Ante a
fragilidade do conjunto probatório no sentido de que a colisão tenha se dado por culpa do condutor do
veículo de propriedade da ré, que, empreendendo manobra de conversão à esquerda sem as devidas
cautelas, teria abalroado o veículo do autor, que empreendia sua ultrapassagem, deve o pedido do ser
desacolhido, em vista da ausência de prova do fato constitutivo de seu direito, ônus de incumbência do
autor (CPC, art. 333, I). Recurso provido. (AC nº 9269113-26.2008.8.25.0000, Rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK, 31a Câmara de Direito Privado E, j. 15.09.2009). CADERNETA DE POUPANÇA. DIREITO
ECONÔMICO - PROCESSUAL CIVI. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO - CORREÇÃO
MONETÁRIA. PLANOS BRESSER E VERÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO. ÔNUS DOS AUTORES. Infere-se dos autos que a parte autora não junto sequer um único
documento capaz de comprovar a existência das cadernetas, para as quais reclama os supostos
expurgos, como, por exemplo, os extratos, não demonstrando que nos períodos de junho/julho de 1987 e
dezembro/janeiro de 1989, a Caixa Econômica Federal não creditou os valores relativos à diferenças de
correção monetária que pleiteiam; A parte autora não se desincumbiu de provar aquilo que alega, não
demonstrando, ao menos, a existência de contas de poupanças em seu nome, no momento em que foram
editados os Planos Bresser e Verão. E, de acordo com o disposto no art. 333, I, do CPC, cabe ao autor o
ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. (TRF-2 - AC: 243421 RJ 2000.02.01.048820-7, Relator:
Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 24/01/2007, QUINTA TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:15/02/2007 - Página:177).                 Deve ser
ressaltado que é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que: ¿O Magistrado é o
destinatário das provas, cabendo-lhe selecionar aquelas que entende pertinentes para o deslinde do feito¿
(RESP 1011993, Ministro Raul Araújo. Julgado em 16/11/16. DJE de 06/12/2016). 4 - DISPOSITIVO.
           Com esteio nas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, e o faço
com fulcro no art. 487, I, do CPC, eis que não configurada a ocorrência de violação a direito dos
demandantes atribuível ao Estado do Pará.            CONDENO o Autor ao pagamento das custas judiciais,
na forma do Art. 82 do CPC, e em honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil
reais), estando esses pagamentos sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos
após o trânsito em julgado, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98, § 2º
e 3º.            Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais.            Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 25 de junho de 2019. RAIMUNDO

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1041



RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Respondendo pela 4ª
Vara da Fazenda Pública - TA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 8 0 6 5 1 0 3 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUIZ OTAVIO OLIVEIRA MOREIRA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:MARCIO VINICIUS DE LIMA PEREIRA
Representante(s):  OAB 13085 - MARIA CLAUDIA SILVA COSTA (ADVOGADO)  OAB 22330 - EDUARDA
NADIA NABOR TAMASAUSKAS (ADVOGADO)  OAB 8514 - ADRIANE FARIAS SIMOES (ADVOGADO) 
OAB 13372 - ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE (ADVOGADO)   REU:ESTADO
DO PARA. SENTENÇA        MÁRCIO VINICIUS DE LIMA PEREIRA, já qualificado nos autos, ajuizou
Ação Ordinária em face do ESTADO DO PARÁ, aduzindo, em síntese, o que segue.        Relata o
demandante, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar, que figurou no quadro de acesso para
promoção ao posto imediatamente superior de Coronel, em 25.09.2015, para a qual foram ofertadas 03
vagas.        Que preencheu todas as condições legais para ser promovido, e considerando que a
promoção a Coronel somente se dá pelo critério do merecimento, figurou no 2º lugar do quadro de acesso.
       Todavia, apesar de devidamente indicado à promoção, não fora promovido, porque o Governador do
Estado, no uso de suas atribuições, teria ignorado a pontuação máxima de merecimento do requerente,
atestada pela Comissão de Promoção de Oficiais - CPO.        Afirmou ainda que três dos oficiais
promovidos ao posto de Coronel, sequer figuraram na proposta de promoção encaminhada pela
Corporação ao governador, havendo alteração de 75% da proposta enviada e sem justificativa.        Diante
disso, requereu a concessão de tutela antecipada, para determinar a promoção do autor ao posto de
Coronel, por merecimento, a contar de 25.09.2015. E no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela
deferida e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
50.000,00.        Juntou documentos.        O juízo indeferiu o pleito de tutela antecipada, fls. 51.        Citado,
o Estado do Pará apresentou contestação às fls. 71 e ss, alegando, em síntese, a impossibilidade de
intervenção do Judiciário no mérito administrativo, bem como, que o procedimento administrativo
obedeceu os ditames legais.        O autor, às fls. 77 e ss, ofertou réplica à contestação.        Às fls. 84 e ss,
o Ministério Público opinou pela improcedência da ação.        O juízo, às fls. 103, determinou o julgamento
antecipado do mérito da lide.        Vieram os autos conclusos para sentença.        É o relatório.
       DECIDO.        Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros
Militar, com vistas a garantir a sua promoção ao posto de Coronel, a contar de 25.09.2015, e o pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.        Pois bem, em relação ao mérito da lide,
verifico não assistir razão ao Autor. Vejamos.        A Lei nº 5.249/1985, a qual dispõe sobre as promoções
de Oficiais da PMPA, estabeleceu o merecimento como critério único para promoção ao Posto de Coronel.
É o que se depreende da leitura do dispositivo abaixo transcrito: Art. 5º - As promoções são efetuadas: [...]
c) Para as vagas de Coronel PM/BM, somente pelo critério de Merecimento.        Por sua vez, o art. 17
daquele diploma também preceitua que a promoção por merecimento se processará com base no Quadro
de Acesso por Merecimento - a relação dos Oficiais ao acesso, resultante da apreciação do mérito e
qualidades exigidas para a promoção -, e de acordo com o ato normativo regulamentador da citada lei, que
no presente caso, é o Decreto nº 4.244/1986, o qual mais precisamente em seus arts. 60 e 62, assim
dispõe acerca das promoções por merecimento: Art. 60 - A promoção por merecimento será feita com
base no Quadro de Acesso por Merecimento obedecido o seguinte critério: I - Para o posto de Coronel:
1)     Para a primeira vaga será selecionado 1(um) entre 3 (três) Oficiais que ocupam as três primeiras
classificações no Quadro de Acesso; 2)     Para a segunda vaga, será selecionado 1 (um) Oficial entre a
sobre dos concorrentes à primeira vaga e mais 2 (dois) Oficiais que ocupam as duas classificações que
vem imediatamente à seguir; 3)     Para a terceira vaga, será selecionado 1 (um) Oficial entre a sobra dos
concorrentes à segunda vaga e mais 2 (dois) Oficiais que ocupam as duas classificações, que vêm
imediatamente a seguir e assim sucessivamente. Art. 62 - O Governador do Estado, nos casos de
promoções a Coronel PM/BM e, após ouvir o Comandante Geral da PMPA, apreciará o mérito dos Oficiais
contemplados na proposta encaminhada pela Corporação e decidirá por qualquer dos nomes, observando
o que dispõe este Regulamento. PARÁGRAFO ÚNICO - É garantida a promoção ao posto de Coronel
PM/BM do Oficial que, pela segunda vez consecutiva, ocupar o primeiro lugar da lista da proposta de
promoções, conforme o resultado do julgamento de seus méritos pela Comissão de Promoção de Oficiais
(CPO/PM).  Assim, conforme se depreende dos dispositivos acima elencados, a escolha dos militares a
serem promovidos ao Posto de Coronel pelo critério do merecimento, é ato discricionário do Chefe do
Executivo Estadual, em que a intervenção do Poder Judiciário não se legitima, diante da separação entre
os Poderes determinada pela Constituição Federal (artigo 2º).        Apenas seria possível a intervenção
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pelo juízo, se houvesse alguma ilegalidade no procedimento adotado, o que não é o caso dos autos. Mas
o que se constata, em verdade, é que a pretensão autoral diz respeito à mera expectativa de direito à
promoção.        Nesse sentido, é o entendimento do STJ e do Egrégio TJPA, conforme abaixo colacionado,
respectivamente: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. CORONEL BOMBEIRO MILITAR. ATO
DISCRICIONÁRIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ALEGADA NULIDADE DA PROMOÇÃO DE OUTROS OFICIAIS IMPLICARIA A
NECESSÁRIA PROMOÇÃO DO IMPETRANTE. IMPROCEDÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DO
GOVERNADOR DO ESTADO. REMANESCÊNCIA DE OUTROS CANDIDATOS APTOS. EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL, SEGURANÇA DENEGADA. 1. A premissa de que a anulação de
promoções anteriores importaria a imediata promoção do Impetrante é equivocada, porquanto o
preenchimento da patente em questão é ato discricionário do Governador, conforme esclarece o artigo 51,
parágrafo único, do Decreto n. 3.399/76. 2. Grife-se que inexiste qualquer contradição entre o artigo 51,
parágrafo único do Decreto n. 3.399/76 e o artigo 29, alínea d, da Lei n. 1.116/74, visto que aquele
restringe-se a esclarecer que a escolha do Chefe do Poder Executivo é um ato discricionário, não
afetando, portanto, os critérios de seleção para formação do Quadro de Acesso dispostos na referida lei. 3.
Ademais, se mesmo com a exclusão dos oficiais com processos criminais o próprio Impetrante admite - às
fls. 03/04 da exordial - que a lista da primeira promoção seria formada por 04 (quatro) Tenentes Coronéis e
a segunda por 05 (cinco), é inequívoco que haveria outros candidatos, além do Autor, com condições de
serem escolhidos pelo Governador, esvaziando, deste modo, o alegado direito à imediata promoção.  4.
Segurança denegada. MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO PATENTE DE
CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ CRITÉRIO DE MERECIMENTO AUSÊNCIA
DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA CONDIÇÃO
DE EXCEDENTE IMPOSSIBILIDADE ESCOLHA INDEVIDA DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA
DENEGADA. I Em conformidade com legislação estadual, a promoção por Merecimento é feita com base
no Quadro de Acesso por Merecimento de acordo com a regulamentação desta Lei. II - A administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. III Segurança denegada. (TJ-PA - MS:
00000424620108140000 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de
Julgamento: 27/10/2010, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 03/11/2010). EMENTA. MANDADO DE
SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INCLUSÃO DO NOME DE OFICIAL NO QUADRO DE
ACESSO. EXPECTATIVA DE DIREITO À PROMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÉRITO DO ATO
ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. ARTS. 21 E 62 DO DECRETO ESTADUAL 4.244/86.
CABIMENTO DA REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA À UNANIMIDADE. (TJ-PA - MS:
00014689120078140000 BELÉM, Relator: CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Data de
Julgamento: 02/04/2008, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 04/04/2008).        Diante disto, tenho
que não restou comprovado, pois, o direito do demandante em pleitear a efetivação de sua promoção ao
Posto de Coronel, eis que restou demonstrado que a Administração obedeceu o procedimento legal,
devendo, neste caso, ser respeitada a discricionariedade do ato administrativo.        Por fim, com relação
ao pedido de pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da não promoção requerida, como
o pedido inicial é improcedente, este segue o mesmo destino.        Pelo exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse
demonstrar o direito do demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.
       Condeno a parte autora, com fulcro no art. 90 do CPC, ao pagamento de custas e despesas
processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado
dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele
diploma legal.        Condeno o Autor em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em
virtude de gozar da gratuidade da justiça.         Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos,
caso requerido.        P. R. I. C.        Belém, 02 de julho de 2019. LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA Juiz
de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém - FM 
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUIZ OTAVIO OLIVEIRA MOREIRA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---REQUERENTE:RENATA DE JESUS ARAUJO DAS CHAGAS
Representante(s):  OAB 20764 - THADEU WAGNER SOUZA BARAUNA LIMA (ADVOGADO)  
REQUERENTE:JACKLINY ELIZABETH NACIF SOUZA DA SILVA REQUERIDO:ESTADO DO PARA
Representante(s):  THALES EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (PROCURADOR(A))  . DESPACHO
  Compulsando os autos, verifico que, até o presente momento, não houve manifestação do Órgão
Ministerial, pelo que chamo o feito à ordem e determino sejam os autos encaminhados ao Ministério
Público do Estado, para emitir parecer conclusivo nos termos do art. 178, I do CPC.  Após, retornem
conclusos para sentença.      Intime-se. Cumpra-se.         Belém, 02 de julho de 2019. LUIZ OTÁVIO
OLIVEIRA MOREIRA Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda
Pública de Belém - FM 
 

 
P R O C E S S O :  0 1 3 4 7 3 1 1 4 2 0 1 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUIZ OTAVIO OLIVEIRA MOREIRA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---AUTOR:JOSE MARIA DE ALMEIDA CAMPOS Representante(s): 
OAB 11994 - JOSE ANIJAR FRAGOSO REI (DEFENSOR)   REU:MUNICIPIO DE BELEM
REQUERIDO:ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 9792 - FABIO GUY LUCAS MOREIRA
(PROCURADOR(A))  . DESPACHO            Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Código de Processo
Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e
sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.            Quanto
às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que
entendem já evidenciada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de
suporte a cada alegação.            Com relação ao restante, remanescendo controvérsia, deverão
especificar as provas que pretendem produzir para cada fato controvertido, justificando, objetiva e
fundamentadamente, sua relevância e pertinência.            Caso requeiram prova pericial, deve ser
específico o pedido, com a indicação do tipo e do objeto da perícia e a apresentação de quesitos, sob
pena de indeferimento.            O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão
interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de
diligências inúteis ou meramente protelatórias.            Quanto às questões de direito, para que não se
alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo,
desde que interessem ao processo.            Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes,
deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, bem como, o desconhecimento não poderá ser
posteriormente alegado.            Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões
não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais
argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.            Após, voltem-me os
autos conclusos para decisão saneadora, para eventual designação de audiência de instrução e
julgamento, caso necessária, nos termos do Art. 357 do CPC, ou julgamento antecipado do mérito, de
acordo com o artigo 355, I, do mesmo diploma legal.            Intimar. Belém, 02 de julho de 2019. LUIZ
OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da
Fazenda de Belém - TA 
 

 
P R O C E S S O :  0 3 8 6 3 3 9 3 3 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Ação:
Procedimento Comum em: 04/07/2019---REQUERENTE:MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA
Representante(s):  OAB 18478 - MARCO ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS (ADVOGADO)  OAB 24610
- MARIA IZABEL ZEMERO (ADVOGADO)   REQUERIDO:IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 11840 - CAMILA BUSARELLO
DYSARZ (ADVOGADO)  . SENTENÇA        MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA, já qualificada,
ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA, contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
PARÁ - IGEPREV, alegando, em síntese que:                 É mãe de ex- segurado policial militar, falecido em
02.06.2013. Que era dependente econômica do filho, tendo pleiteado o percebimento de pensão por morte
pela via administrativa, cujo pedido, todavia, fora negado, embora preencha todos os requisitos para ser
caracterizada dependente.        Diante disto, requereu, em tutela antecipada, o pagamento de pensão por
morte pelo requerido, e no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela deferida e o reconhecimento da sua
condição de beneficiária.        Juntou documentos.        O juízo, às fls. 43 e ss, deferiu a tutela pleiteada.
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       O IGEPREV contestou às fls. 45 e ss, alegando, em suma, ausência de direito à pensão e
impossibilidade do Judiciário atuar como legislador positivo.        Não foi ofertada réplica, fls. 90.        O
feito veio redistribuído a este juízo, fls. 91.        Encaminhados os autos ao Ministério Público do Pará, este
opinou às fls. 95 e ss, pelo provimento do pedido.        O juízo, às fls. 94, determinou o julgamento
antecipado do mérito da lide.        É o relatório.        DECIDO.        Cuidam os autos de pedido de
concessão de pensão por morte, pleiteado pela mãe de ex-segurado falecido em 2013, do qual era
dependente econômica.        A questão debatida circunda na concessão de pensão previdenciária em
virtude da morte de ex-segurado, que era filho da Autora em questão.        A teor da Súmula nº 340 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ): "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é
aquela vigente na data do óbito do segurado".        Resta-nos, portanto, verificar qual a legislação vigente
à data em que faleceu o filho da autora, bem como, se a autora preenche os requisitos legais necessários
para ser caracterizada como beneficiária.        A certidão de óbito de fls. 14, atesta que o ex-segurado
faleceu em 02.06.2013. A legislação vigente àquela data é a LC 39/2002, que assim dispõe: Art. 6º:
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime Previdenciário que trata a presente Lei:
[...] V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos; § 5º A
dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e das demais, prevista nos
incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do
Conselho Estadual de Previdência (NR LC 44/2003).      Assim, infere-se que a dependência econômica
dos pais em relação aos filhos deve ser comprovada, observado o requisito de que não podem perceber
renda própria superior a dois salários mínimos. Nessa esteira, tenho que a dependência econômica da
autora em relação ao filho ex-segurado restou demonstrada nos autos. Vejamos:       A certidão de
casamento do ex-segurado de fls. 15, demonstra que ele era divorciado. Por outro lado, a autora
demonstrou ser viúva, conforme fls. 16. Não consta nos autos informações de que o de cujus tenha
deixado dependentes menores de 18 anos. É o que se pode depreender da declaração de fls. 18, na qual
consta, inclusive, que a autora foi incluída como dependente do ex-segurado no IASEP. Corroborando
com essas provas, há a sentença judicial concessiva de Alvará de fls. 21/22, que considera a requerente
dependente do ex-segurado.      A autora juntou também certidões negativas do Município de Marituba, do
INSS e cópia da carteira de trabalho - CTPS, para demonstrar que não recebe nenhum benefício, nem
aufere renda superior a dois salários mínimos (fls. 26/37).        Assim, concluo que restaram preenchidos
os requisitos para concessão do benefício em favor da genitora da ex-segurada, uma vez comprovada a
dependência financeira.        Nesse sentido: STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL : AgRg no AREsp 617725 SP 2014/0292543-2 Processo: AgRg no AREsp 617725 SP
2014/0292543-2 Orgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 26/05/2015 Julgamento: 19 de
Maio de 2015 Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR
MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO. POSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO POR QUALQUER MEIO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Tribunal a quo firmou entendimento em sentido diverso ao da jurisprudência do STJ que se posicionou
no sentido de que a dependência econômica dos pais em relação aos filhos, com o fim de obtenção do
benefício pensão por morte, pode ser comprovada por qualquer meio de prova, não se exigindo início de
prova material. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC
327542920104019199 Processo: AC 327542920104019199 Orgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Publicação: 22/08/2014 Julgamento: 11 de Junho de 2014 Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
CANDIDO MORAES. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR
RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO DO DE CUJUS
RECONHECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO-EXCLUSIVA DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO.
EX-SEGURADO. COMPROVAÇÃO. LEI 8.213 E DECRETO 3.048/99. SÚMULA 229 DO EXTINTO TFR.
PRECEDENTES. 1. O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
reconhecendo a qualidade de segurado especial do filho falecido do autor formulado na inicial, indeferindo
o pedido de concessão do benefício de pensão por morte. 2. Não conheço do agravo retido, tendo em
vista não ter sido requerida sua apreciação em sede de apelação, nos termos do art. 523, § 1º do CPC. 3.
A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, eis que de valor incerto a condenação - ainda que
parcial - imposta ao INSS. 4. A prova produzida no feito foi suficiente para a comprovação da qualidade de
segurado daquele que seria o instituidor da pensão almejada. Sentença confirmada neste ponto. 5.
Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se aplicar, para a
concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor (AgRg
no REsp 778.012/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 09/11/2009). 6.
Apesar de os genitores serem beneficiários de aposentadoria por invalidez rural, a relação de dependência
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econômica entre a parte autora e seu filho (a) foi comprovada. 7. "A mãe do segurado tem direito a pensão
previdenciária, em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo não exclusiva."
(Súmula/ TFR n. 229) 8. A pensão por morte beneficia o genitor do ex-segurado, tendo sido comprovada a
relação de dependência econômica havida entre o Apelante e o de cujus, em consonância com as
disposições contidas no art. 16 da Lei de Benefícios (8.213/91) c/c art. 22 do Decreto 3.048/99, com a
redação vigente na data do óbito (princípio da aplicação da lei no tempo), havido em 22.08.1999 (fls. 13).
9. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de pensão por morte, - início de prova
material da dependência econômica e da atividade rural do instituidor, devidamente corroborado por prova
testemunhal sólida, deve ser reformada a sentença que veiculou o indeferimento do pedido exordiano. 10.
Termo inicial conforme estipulação constante do item a do voto proferido pelo relator. 11. Correção
monetária de acordo com os índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Juros de mora
de 1% a.m até Lei 11.960/09 a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês caso a taxa SELIC ao
ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, segundo Lei
12.703/2012 e Manual de Cálculos da Justiça Federal. Contam-se da citação, para as parcelas
eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.
12. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas (inclusive
despesas com oficial de justiça) por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96. A isenção se repete nos
Estados onde houver lei estadual assim prescrevendo, a exemplo do Acre, Tocantins, Minas Gerais,
Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí. 13. Prevalência da regra cunhada na Súmula 111 do STJ para fins
de fixação dos honorários advocatícios. 14. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-
se a determinação de implantação imediata do benefício perseguido (art. 461, do CPC), já que eventuais
recursos interpostos contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ.
Em qualquer das hipóteses supra, fica expressamente afastada a fixação prévia de multa, sanção esta que
somente é aplicável na hipótese de efetivo descumprimento do comando relativo à implantação do
benefício. 15. Apelação do INSS e remessa oficial desprovidas. 16. Apelação da parte autora parcialmente
provida, para, reformando, em parte, a sentença, conceder ao autor - pai do ex-segurado - o benefício de
pensão por morte requerido na inicial. TJ-PI - Apelação / Reexame Necessário: REEX
00009435820148180031 PI 201500010035881 Processo: REEX 00009435820148180031 PI
201500010035881 Orgão Julgador: 4ª Câmara Especializada Cível Partes: ESTADO DO PIAUÍ
(Requerente) INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ-
IAPEP/PLAMTA(Requerente) JAIDÊ ALVES DA SILVA(Requerido) Publicação: 01/10/2015 Julgamento:
22 de Setembro de 2015 Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR EX OFFÍCIO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO HERDEIRO NECESSÁRIO PARA COMPOR A DEMANDA AFASTADA. MÃE DE
SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROVAS
DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DIREITO À PENSÃO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
CÍVEL IMPROVIDOS. 1 Preliminar ex offício de nulidade do processo por ausência de citação de herdeiro
necessário afastada, por maioria, em razão do manifesto prejuízo causado à apelada, haja vista,
encontrar-se recebendo o benefício previdenciário. 2 In casu, a autora, ora apelada, logrou êxito em
comprovar sua dependência econômica em relação à filha falecida, ficando demonstrado nos autos que
esta era a responsável por todas as despesas da casa, considerando que a recorrida era desempregada.
3 Comprovada que a renda auferida pela filha era realmente essencial para a subsistência da genitora,
correta a decisão que deferiu o pleito da inicial, no sentido de conceder o benefício de pensão pós-morte à
apelada. 4 - Reexame Necessário e Apelação Cível improvidos.        Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino ao IGEPREV que
conceda o benefício mensal da pensão por morte à autora, em virtude do óbito de seu filho ex-segurado,
extinguindo a lide com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, e tornando definitivos
os efeitos da tutela deferida antecipadamente.      Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do
art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.      Sem custas à requerente em virtude de ser beneficiária
da justiça gratuita.  Condeno o requerido sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, que
arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.          Não interposto
recurso voluntário, escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
         P. R. I. C.          Belém, 07 de junho de 2019. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito
Titular da 5ª Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda da Capital - FM
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Número do processo: 0827190-15.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: SINDICATO DOS
GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BELEM DO ESTADO DO PARA - SIGBEM-PA Participação:
ADVOGADO Nome: GERALDO ROBSON MARQUES DE SENA JUNIOROAB: 22353/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ANA BEATRIZ CONDURU COSTAOAB: 7397PA Participação: ADVOGADO Nome:
RAFAEL DO VALE QUADROSOAB: 23183/PA Participação: RÉU Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELÉM TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DA CAPITAL5ª Vara da Fazenda
Pública Proc. nº:0827190-15.2017.8.14.0301Autor:Sindicato dos Guardas Municipais do Município de
Belém ? SIGBEMRéu:Município de Belém DECISÃO Vistos. Trata-se de obrigação de fazer com pedido
de tutela de urgência de natureza cominatória, mediante a qual a demandante pretende, em suma, o
reconhecimento do cargo de Guarda Municipal de Belém como de natureza técnica.Mais especificamente,
o demandante sustentou que os seus sindicalizados estão sendo compelidos a optar, exclusivamente, pelo
exercício ou do cargo de guarda municipal ou do de professor, pois o réu entende que não poderá haver
cumulação das duas atividades,vez que o texto constitucional permite a cumulação entre um cargo de
natureza técnico/cientifica e o magistério.Instada ao debate, o demandado rechaçou a tese do
demandante e afirmou que não estão presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida de
urgência. Para o réu, ao visitar?... a jurisprudência dos Tribunais Superiores e a jurisprudência
administrativa de contas, ficou claro, no referido estudo, não por vontade do Município de Belém ou de
qualquer dos seus órgãos, ou mesmo por legislação infraconstitucional, mas que por interpretação de
norma constitucional originária (art. 37, inc. XVI, ?b? da CRFB), não é possível a cumulação de cargos de
guarda municipal, exceto o de guarda músico, que autorize a cumulação pretendida ...?(sic, fl. 98-
99).Ressaltou, ainda, que existe diferença entre os cargos de guarda municipal e o de guarda
municipal?músico, nos termos da Lei Municipal n º9.050/2013.É o relato necessário. Decido.Ao sopesar os
argumentos veiculados na petição de ingresso em cotejo com a manifestação preliminar da demandada,
assimilo que, por agora, seria precipitado aceder ao pedido da tutela de urgência. É que, ao ter em conta a
natureza da pretensão imediata do autor, é induvidoso concluir que se trata de uma medida não apenas de
feitio satisfativo, mas, também, de difícil reversão. Efetivamente, eventual ordem autorizativa para a
cumulação dos cargos de magistério com a atividade de guarda municipal implicaria no reconhecimento da
própria tutela meritória. Desta forma, uma vez que ainda subsiste dúvida sobre a natureza do cargo de
Guarda Municipal, será melhor resguardar o interesse da Municipalidade.Ao seguir a linha de pensamento
ora esboçada, indefiro a tutela de urgência requerida.Uma vez que já ocorreu a citação do réu, determino
a sua intimação para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.Aditada ao processo a peça de
defesa, faculto ao demandante replicar, em 10 dias.Em seguida, dê-se vistas ao MP para
manifestação.Cumprida a tramitação assinalada, à conclusão. Belém, 05 de abril de 2019.
RAIMUNDORODRIGUESSANTANAJuiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital,  

 
 
 
Número do processo: 0839550-45.2018.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: SINDICATO DOS
TRABALHADORES DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - SINDTRAN/PA Participação: ADVOGADO
Nome: YHAN FELLIPE BASTOS RODRIGUESOAB: 27165/PA Participação: ADVOGADO Nome:
WALMIR MOURA BRELAZOAB: 6971PA Participação: ADVOGADO Nome: LUENE OHANA COSTA
VASQUESOAB: 637PA Participação: RÉU Nome: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO
PARA Processo nº: 0839550-45.2018.8.14.0301DESPACHO Trata-se de ação civil pública aforada em
face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, mediante a qual o autor reclama a
adoção de tutela cominatória.Todavia,antes de decidir sobre a tutela de urgência pretendida, determino
que o réu seja citado para tomar ciência da ação e, na mesma oportunidade, intimado para deduzir
manifestação preliminar, querendo,em cinco dias, sem prejuízo deposterior contestação.Apresentada a
manifestação preliminar ou decorrido o prazo, o que primeiro suceder, à conclusão. Belém, 16 de abril de
2019. RAIMUNDORODRIGUESSANTANAJuiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital 

 
 
 
Número do processo: 0816599-91.2017.8.14.0301 Participação: EXEQUENTE Nome: VINICIUS DE
SOUSA CHAVES Participação: ADVOGADO Nome: ROSILENE FEITOSA DE ARAUJOOAB: 16272/MA

UPJ DAS VARAS DA FAZENDA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA
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P a r t i c i p a ç ã o :  E X E C U T A D O  N o m e :  E S T A D O  D O  P A R A P r o c e s s o  n º  0 8 1 6 5 9 9 -
91.2017.8.14.0301DESPACHO Manifeste-se o autor quanto à petição de ID nº 7552862 e documentos, no
p r a z o  d e  0 5  ( c i n c o )  d i a s .  A p ó s ,  c o n c l u s o s . B e l é m ,  3 0  d e  a b r i l  d e
2019.RAIMUNDORODRIGUESSANTANAJuiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda da Capital 

 
 
 
Número do processo: 0823698-15.2017.8.14.0301 Participação: AUTOR Nome: SINDICATO DOS
TRABALHADORES DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - SINDTRAN/PA Participação: ADVOGADO
Nome: LUENE OHANA COSTA VASQUESOAB: 637PA Participação: RÉU Nome: ESTADO DO
PARAProcesso nº: 0823698-15.2017.8.14.0301DECISÃO Recebo o processo no estado em que se
encontra.Denota-se que, no presente feito, os autores requerem a cobrança de contribuição sindical.A
competência para julgamento da questão em comento, no entanto, encontra-se em debate na Suprema
Corte, sendo objeto de análise do tema de repercussão geral nº 994 STF, pelo que resta inoportuno e
dispendioso oferecer esforços para dar cabo ao presente feito, tendo em vista que a competência para
julgamento ainda está pendente de decisão, sob pena de eventual nulidade absoluta dos atos a serem
praticados.Por essas razões, determino a suspensão da presente demanda, até que o Supremo Tribunal
Federal se pronuncie, em definitivo, acerca da referida pendência.Fiquem os autos acautelados em
Secretaria.Ciência às partes. Belém, 16 de abril de 2019. RAIMUNDORODRIGUESSANTANAJuiz de
Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital 
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELEM - VARA: 1ª
VARA CRIMINAL DE BELEM PROCESSO: 00069379320188140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO ALEXANDRINO SANTOS Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 QUERELANTE:FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO
Representante(s): OAB 5807 - MARELY CONCEICAO MARVAO CARDOSO (ADVOGADO)
QUERELADO:EDUARDO OSCARINO MARTINS DAS NEVES Representante(s): OAB 7375 - KARLA
KEDMA CAMPOS CARDOSO AMARAL (ADVOGADO) OAB 19375 - SIATY DO SOCORRO GOMES
MIRANDA (ADVOGADO) . Vistos. Certifique-se quanto à tempestividade do recurso interposto às fls. 68.
Após, conclusos. Cumpra-se. Belém, PA, 12 de julho de 2019. LAURO ALEXANDRINO SANTOS Juiz de
Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da Capital PROCESSO: 00078597120178140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO ALEXANDRINO SANTOS
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:D. B. P. V. ACUSADO:JOAO
CARLOS DA SILVA PACHECO Representante(s): OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
DO PARA (DEFENSOR) . Vistos. Observo que consta nos autos bem apreendido, a saber, um canivete.
Dessa forma, havendo manifestação do Ministério Público pela desnecessidade da apreensão, determino
que seja oficiado ao Setor de Armas, Objeto e Bens Apreendidos, para que seja solicitada a destruição do
bem, com as cautelas legais, e em tudo certificado. Cumpra-se. Belém, 12 de julho de 2019. LAURO
ALEXANDRINO SANTOS Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da Capital PROCESSO:
00105880220198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
REINALDO ALVEZ DUTRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:O. E.
DENUNCIADO:CASSIO BARROS SAMPAIO. ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento a Determinação do
MM LAURO ALEXANDRINO SANTOS, com base no Provimento nº 006/2006, art. 1º, § 1º, inciso I: 1. Fica
designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 31/07/2019, às 11h30min. 2. Expeça o
necessário para realização da audiência. Belém, 15 de julho de 2019. REINALDO ALVES DUTRA Diretor
de Secretaria da 1ª Vara Penal da Capital, em exercício. PROCESSO: 00127645120198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO ALEXANDRINO
SANTOS Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:A. S. N.
DENUNCIADO:ANTONIO WELON SOARES PIRES. Processo nº 0012764-51.2019.8.14.0401 DECISÃO
(Servindo como Alvará de Soltura) ANTONIO WELON SOARES PIRES, ao final qualificado, foi
denunciado pelo Ministério Público, incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 155, caput, do CPB.
Em sede de inquérito, foi arbitrada a fiança no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
Oferecida a denúncia com manifestação favorável à dispensa da fiança, vieram os autos conclusos.
Examino o pedido. Durante a instauração do Inquérito Policial pela prisão em flagrante do denunciado, foi
concedida a liberdade mediante pagamento de fiança, a qual não foi paga até o momento, permanecendo,
assim, o acusado preso por este processo. Diante dos argumentos trazidos pelo acusado, representado
pela Defensoria Pública, que demonstram não possuir ele recursos para arcar com o pagamento da fiança
arbitrada em seu valor mínimo, bem como pelo tempo transcorrido entre o arbitramento da fiança e o
presente momento, sem que se tenha notícia de que o valor foi depositado, entendo ser o caso aplicação
do disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal - CPP, in verbis: Art. 350. Nos casos em que
couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se
for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou
medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. Contudo, como descrito no
parágrafo único do artigo citado, a concessão da liberdade provisória mediante dispensa de pagamento da
fiança está condicionada ao cumprimento de determinadas obrigações pelo denunciado e, em caso de
descumprimento, resulta ao acusado a aplicação do disposto no § 4º do artigo 282 do CPP, que traz a
seguinte dicção: Art. 282 (...) § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o
juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá
substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312,
parágrafo único). Ante o exposto, com fundamento no artigo 350 do CPP, DISPENSO O PAGAMENTO DE
FIANÇA arbitrada ao acusado ANTONIO WELON SOARES PIRES, brasileiro, natural de Belém/PA,

FÓRUM CRIMINAL
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nascido em 16/10/1982, portador do RG n° 4425142, CPF 525.286.342-34, filho de Lucivalda Soares da
Silva e Otávio Pires Ferreira, residente na Av. Rômulo Maiorana, n° 109, bairro São Brás, CEP:66093635,
Belém/PA, aplicando-lhe, contudo, as medidas cautelares cabíveis, sob pena de nova decretação de
prisão preventiva, a saber: 1. Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização
deste Juízo; 2. Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço; 3. Comparecer a todos os atos
processuais de que for intimado; 4. Comparecimento mensal em juízo a fim de justificar suas atividades e
assinar livro próprio, com início no prazo de 24h do recebimento do Alvará de Soltura; Serve a presente
decisão como ALVARÁ DE SOLTURA. Deve a Secretaria alimentar o BNMP junto ao sistema LIBRA,
acerca da revogação da prisão preventiva. Cumpra-se na forma da lei, desde que não esteja preso por
outro motivo além da prisão decretada nestes autos. Int. Belém, PA, 15 de julho de 2019. LAURO
ALEXANDRINO SANTOS Juiz Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Capital
P R O C E S S O :  0 0 1 2 7 6 4 5 1 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO ALEXANDRINO SANTOS Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:A. S. N. DENUNCIADO:ANTONIO WELON
SOARES PIRES. Vistos. ANTONIO WELON SOARES PIRES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo
Ministério Público, incurso nas sanções punitivas previstas pelo artigo 155, caput, do CPB. Narra a peça
acusatória que, no dia 23 de junho de 2019, por volta das 8h30, a vítima ANTÔNIO SOARES NETO teve
seu capacete subtraído por um indivíduo, posteriormente identificado como o ora denunciado, fato ocorrido
em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal, localizada na Av. Governador José Malcher, esquina
com a Av. José Bonifácio, no bairro de São Brás. A vítima estacionou sua motocicleta no local acima
mencionado, travou seu capacete no retrovisor do veículo e desceu para utilizar o caixa eletrônico do
referido banco e quando estava efetuando sua consulta foi informado por um popular que um indivíduo
trajando camisa vermelha havia furtado seu capacete. Diante de tal informação a vítima pegou sua
motocicleta e passou a procurar o denunciado, momento em que populares informaram a direção em que
este havia empreendido fuga, logrando êxito em encontra-lo próximo à subestação da Rede Celpa,
localizada na Tv. Castelo Branco. A vítima abordou o denunciado que inicialmente negou ter furtado o
objeto, mas posteriormente acabou confessando o crime e informando que o capacete se encontrava
dentro de um dos sacos de lixo que carregava, momento em que a vítima recuperou seu capacete.
Policiais militares que estavam em ronda pela Av. Governador José Malcher foram acionados por um
popular não identificado que informou ter sofrido uma tentativa de assalto por um indivíduo que teria
entrado em um conjunto em frente ao Yamada Plaza. Diante de tais informações diligenciaram até o local,
onde foram informados por populares que este indivíduo estava sendo seguido por outra vítima. Os
agentes públicos avistaram a vítima ANTONIO que já havia recuperado o capacete e realizaram condução
do acusado para a Seccional de Polícia. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática
do delito. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Analisando a peça exordial acusatória e respectivo
aditamento, constato que, formalmente, atendem aos requisitos do artigo 41 do CPP. Ademais, a priori,
presente a legitimidade ativa do Ministério Público e o interesse de agir, substanciado na pretensão
punitiva estatal. Em análise superficial, como o é para a decisão de recebimento da denúncia, até então,
ressalvada apreciação posterior, não estão presentes os requisitos do artigo 395 do CPP, portanto,
formalmente apta à apreciação judicial. Ante o exposto, RECEBO a denúncia por estarem presentes os
pressupostos processuais e as condições para o regular exercício da ação em relação a este crime, haja
vista preencher os requisitos do art. 41 do CPP, bem como restarem demonstrados os indícios de autoria
e materialidade. Cite(m)-se o(s) acusado(s) ANTONIO WELON SOARES PIRES, brasileiro, natural de
Belém/PA, nascido em 16/10/1982, portador do RG n° 4425142, filho de Lucivalda Soares da Silva e
Otávio Pires Ferreira, residente na Av. Rômulo Maiorana, n° 109, bairro São Brás, CEP:66093635,
Belém/PA, a fim de que ofereça(m) resposta escrita no prazo de 10 dias, em relação aos fatos alegados
na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, que segue em anexo, podendo arrolar
testemunhas, arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), ASSIM COMO
DEVERÁ("O) DIZER SE POSSUI(EM) ADVOGADO PARTICULAR OU SE DESEJA(M) O PATROCÍNIO
DA DEFENSORIA PÚBLICA. Apresentada(s) a(s) resposta(s), venham os autos conclusos para
apreciação da defesa. Não apresentada(s) a(s) resposta(s), desde que, pessoalmente citado(s), fica,
desde já, nomeado o Defensor Público vinculado a este juízo para apresentá-la(s). Juntem-se aos autos
as certidões de praxe. Verificando o Sr. Oficial de Justiça que o réu se oculta para não ser citado,
certifique-se o ocorrido e proceda à citação por hora certa, na forma prevista no artigo 362, do CPP, c/c os
artigos 252, 253 e 254, todos do Novo CPC. Não sendo o(s) acusado(s) localizado(s) para ser(em)
citado(s) pessoalmente, cumpram-se as diligências necessárias para tentar localizar o acusado junto ao
Cadastro Eleitoral e ao Siscop, e, sendo infrutíferas as tentativas, proceda-se à Citação editalícia, com o
prazo de 15 dias. Cite-se. Belém (PA), 15 de julho de 2019. LAURO ALEXANDRINO SANTOS Juiz
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Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Capital Confere com o original.
D I R E T O R ( A )  D E  S E C R E T A R I A  P a r a  u s o  d o  O f i c i a l  d e  J u s t i ç a :  O  a c u s a d o
___________________________ requer o patrocínio da Defensoria Pública: ( ) Sim ( ) Não. Nome do
a d v o g a d o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O A B :  _ _ _ _ _ _  P R O C E S S O :
00173807420168140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO ALEXANDRINO SANTOS Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019
INDICIADO:VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA INDICIADO:EDSON DE JESUS RABELO SILVA
INDICIADO:ROBSON CARDOSO DA SILVA VITIMA:R. R. C. VITIMA:S. V. M. . FLS.: ________ Proc
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BELÉM Fórum Criminal Des. Romão Amoedo Neto, Rua Tomázia Perdigão, 310, Cidade
Velha, Belém-PA, CEP 66015-260, Pabx (91) 3205.2000, e-mail: 1crimebelem@tjpa.jus.br PROCESSO Nº
0017380-74.2016.8.14.0401 - AÇÃO PENAL PROCESSO Nº 0017380-74.2016.8.14.0401 - AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público do Estado do Pará. Réus: Edson de Jesus Rabelo Silva, Robson Cardoso da
Silva e Vivian Pereira de Oliveira. Assistência Jurídica: Defensoria Pública do Estado do Pará.
Classificação: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II. Data do fato: 22/07/2016. Recebimento da denúncia:
19/09/2016 (fls. 11/11v). Prisão em flagrante dos réus: 22/07/2016. Liberdade provisória (em audiência de
custódia): 23/07/2016. SENTENÇA Relatório 1 - EDSON DE JESUS RABELO SILVA, brasileiro,
carregador, natural de Ponta de Pedras-PA, nascido em 08/10/1997, filho de Lucinéia de Souza Rabelo e
Edson de Jesus Vieira Silva, RG nº 8354083 PC/PA, residente na Rua do Ranário, nº 17, Bairro Tapanã,
Belém-PA, ROBSON CARDOSO DA SILVA, brasileiro, carregador, natural de Belém-PA, nascido em
16/03/1992, filho de Marcionila Cardoso da Silva e de Gilácio Cardoso da Silva, residente na Rodovia
Arthur Bernardes, Rua da Paz, nº 71, Icoaraci, Belém-PA, e VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileira,
natural de Belém-PA, nascida em 12/10/1995 ou 30/08/1995, filha de Núbia Cristina Pereira de Oliveira e
José Walter Almeida Oliveira, residente no Beco do Carmo, Passagem Dom Bosco, nº 49, Casa 06, Bairro
da Cidade Velha, Belém-PA, foram denunciados em 13/09/2016, sendo-lhes imputada a prática do crime
previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 2 - A denúncia, relata, em síntese, o seguinte: no dia
22/07/2016, por volta das 09h30min, as vítimas Sidney Venâncio Martins e Rosângela Reis Cardoso se
encontravam no interior de um ônibus, o qual trafegava tranquilamente pela Avenida 16 de Novembro,
nesta capital (Belém-PA); em determinado momento, dois indivíduos anunciaram o assalto, sendo que
EDSON portava a faca usada para intimidar os passageiros, enquanto que ROBSON recolhia seus
pertences; após roubarem os bens das vítimas, empreenderam fuga rumo ao Porto do Sal; a vítima Sidney
desceu do coletivo e passou a persegui-los, visualizou os dois denunciados entregarem sua mochila com
os pertences da vítima a uma terceira pessoa, a denunciada VIVIAN; o Sr. Sidney verificou que uma
viatura do Gabinete Militar do Ministério Público passava pelo local e, assim, informou aos policiais o
ocorrido, os quais seguiram ao encalço dos criminosos; os policiais militares lograram êxito em encontrá-
los, cada denunciado, em determinado ponto do Porto do Sol, sendo que a vítima Sidney os reconheceu
(os três denunciados) como autores do presente delito; achou-se com o denunciado EDSON o aparelho
celular de uma das vítimas e a faca utilizada para o cometimento do crime (auto de apreensão às fls. 13);
outra vítima, Rosângela Reis Cardoso, foi também à Delegacia onde os denunciados foram apresentados
e reconheceu EDSON e ROBSON como sendo os criminosos que adentraram no coletivo e roubaram
pertences seus; em interrogatório, EDSON e ROBSON utilizaram-se de seu direito constitucional de
permanecerem calados; já VIVIAN negou os fatos a si imputados (fls. 03/04). 3 - O Ministério Público
ofertou a denúncia com base nos elementos constantes dos autos do inquérito policial, arrolando 04
(quatro) testemunhas (vítimas e policiais militares). 4 - Por decisão proferida em 19/09/2016, a denúncia foi
recebida (fls. 11/11v). 5 - Por intermédio da Defensoria Pública, os réus, regularmente citados,
apresentaram resposta à acusação, não arrolando testemunhas (fls. 41/42). 6 - Por ato ordinatório, foi
designada audiência de instrução e julgamento (fl. 43). 7 - Em 13/03/2018, 19/09/2018 e 22/11/2018 foi
realizada a audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público e interrogados os réus EDOSN DE JESUS RABELO SILVA e ROBSON CARDOSO DA
SILVA. Foi decretada a revelia da acusada VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 367,
segunda parte, do CPP, tendo em vista que mudou de endereço sem informar previamente ao Juízo,
tampouco justificou sua ausência na audiência (fl. 88). As declarações colhidas em juízo foram registradas
em gravação audiovisual, conforme mídias em anexo (fls. 77, 107v e 116). O réu EDSON DE JESUS
RABELO SILVA confessou a prática do delito e o réu ROBSON CARDOSO DA SILVA exerceu o direito ao
silêncio. 8 - O Ministério Público apresentou alegações finais por escrito, requerendo a condenação dos
acusados nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal (fls. 121/122v). 9 - Os denunciados
VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA e ROBSON CARDOSO DA SILVA apresentaram alegações finais,
argumentando ausência de prova da autoria, testemunhas conflitantes em audiência, necessidade de
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absolvição dos acusados ante o princípio "in dubio pro reo"; em relação à acusada VIVIAN PEREIRA DE
OLIVEIRA, foi requerida a desclassificação do roubo para receptação (fls. 123/124v). 10 - O réu EDSON
DE JESUS RABELO SILVA, em alegações finais, requereu a desclassificação para roubo tentado, bem
como a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal (fls. 125/129). 11 - Nos autos consta
certidão positiva de antecedentes criminais em desfavor dos réus (fls. 117/119). 12 - Sendo o que havia de
relevante para relatar, passo a decidir. Fundamentos 13 - A presente ação penal nada mais é senão "o
exercício do direito subjetivo de pedir o pronunciamento jurisdicional para a aplicação da lei penal a um
caso concreto (CR/88, art. 5º, XXXIV, a, e XXXV). Ao Ministério Público há o poder-dever de oferecer
denúncia na ação penal pública." (DELMANTO, Celso, [et al] Código Penal Comentado, 5ª ed., Renovar,
Rio de Janeiro, 2000, p. 173). 14 - Como bem fez ver nossa Corte Superior, "o respeito aos bens jurídicos
protegidos pela norma penal é, primariamente, interesse de toda a coletividade, sendo manifesta a
legitimidade do Poder do Estado para a imposição da resposta penal, cuja efetividade atende a uma
necessidade social" (STJ, 6ª Turma, HC 54719-RJ, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, j. 28/06/2007,
DJU 06/08/2007, p. 697, LEXSTJ 217/296). 15 - O crime imputado aos acusados na denúncia e
posteriormente invocado em sede de alegações finais está assim tipificado: Código Penal: Roubo. Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de
quatro a dez anos, e multa. (...) § 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: I - se a violência ou
ameaça é exercida com emprego de arma; II- se há o concurso de duas ou mais pessoas (com a redação
anterior à Lei nº 13.654/2018). 16 - Não é despiciendo, antes de se adentrar no exame da causa, visitação
aos conceitos basilares no Direito Penal. Conceito e elementos do crime 17 - Segundo o nosso Código
Penal, "diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal" (art.
14, I) e, ainda, "o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido" (art. 13). Esse
mesmo diploma legal prevê que, "se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a
ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem."
18 - Francisco de Assis Toledo, com propriedade, leciona que, "substancialmente, o crime é um fato
humano que lesa ou expõe a perigo bens jurídicos (jurídico-penalmente) protegidos. Essa definição é,
porém, insuficiente para a dogmática penal, que necessita de outra mais analítica, apta a pôr à mostra os
aspectos essenciais ou os elementos estruturais do conceito de crime. E dentre as várias definições
analíticas que têm sido propostas por importantes penalistas, parece-nos mais aceitável a que considera
as três notas fundamentais do fato-crime, a saber: ação típica (tipicidade), ilícita ou antijurídica (ilicitude) e
culpável (culpabilidade). O crime, nessa concepção que adotamos, é, pois, ação típica, ilícita e culpável."
(in Princípios Básicos de Direito Penal, 5ª edição, Saraiva, São Paulo, 1994, p. 80). 19 - Em síntese, o
mencionado doutrinador atribui os seguintes significados aos termos ação, tipicidade, ilicitude e
culpabilidade (ob. cit., pp. 82/87): - ação (ou conduta) compreende qualquer comportamento humano,
comissivo ou omissivo, abrangendo, pois, a ação propriamente dita, isto é, a atividade que intervém no
mundo exterior, como também a omissão, ou seja, a pura inatividade. Todavia, para que um
comportamento humano, comissivo ou omissivo, possa ter a aptidão para qualificar-se como crime, é
necessário que se tenha desenvolvido sob o domínio da vontade; - tipo é a descrição abstrata da ação
proibida ou da ação permitida. Há, pois, tipos incriminadores, descritivos da conduta proibida, e tipos
permissivos ou justificadores, descritivos das condutas permitidas. Os primeiros são os tipos legais de
crime, que só podem ser criados pelo legislador (nullum crimen sine lege); os segundos são as
denominadas causas de justificação ou de exclusão da ilicitude. Tipicidade é a subsunção, a justaposição,
a adequação de uma conduta da vida real a um tipo legal de crime; - ilicitude, ou antijuridicidade (palavras
sinôminas), tem sido entendida como a relação de contrariedade entre certa conduta da vida real e o
ordenamento jurídico. Esse conceito é insuficiente por revelar o aspecto puramente formal do ato ilícito,
sem um conteúdo material. Por isso definimos a ilicitude assim: "A relação de antagonismo que se
estabelece entre uma conduta humana voluntária e o ordenamento jurídico, de sorte a causar lesão ou
expor a perigo de lesão um bem jurídico tutelado"; - Culpabilidade é o terceiro elemento do conceito
jurídico do crime. Nullum crime sine culpa. Deve-se entender o princípio da culpabilidade como a exigência
de um juízo de reprovação jurídica que se apoia sobre a crença - fundada na experiência da vida cotidiana
- de que ao homem é dada a possibilidade de, em certas circunstâncias, "agir de outro modo". A não-
utilização dessa faculdade, quando da prática do ilícito penal, autoriza aquela reprovação. A noção de
culpabilidade está, pois, estreitamente vinculada à de evitabilidade da conduta ilícita, pois só se pode
emitir um juízo de reprovação ao agente que não tenha evitado o fato incriminado quando lhe era possível
fazê-lo. De uns tempos para cá tem-se questionado - e muito - esse fundamento da culpabilidade. Autores
há que não hesitaram em negá-lo; outros pretendem fazer a culpabilidade derivar da ideia de prevenção
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ou dos fins da pena. O certo, porém, é que o princípio da culpabilidade, fruto de lenta e penosa elaboração
dos povos civilizados, entendido como censurabilidade da formação e manifestação da vontade, constitui,
ainda hoje, a base irredutível de nosso sistema penal. E nada indica que venha a ser substituído em futuro
próximo. 20 - Após essa abordagem doutrinária, urge, agora, verificar se, no caso concreto, estão
presentes todos os elementos caracterizadores do fato-crime imputado aos denunciados. 21 - Inicialmente,
cumpre observar que, em 24/04/2018, entrou em vigor a Lei nº 13.654, de 23/04/2014, que revogou o
inciso I do § 2º art. 157 do Código Penal, que previa aumento de pena de 1/3 (um terço) quando a
violência ou ameaça era cometida com arma, e incluiu nesse artigo o § 2º-A, I, prevendo que a pena é
aumentada de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. 22 -
Vê-se que a nova lei elevou, de 1/3 para 2/3, o "quantum" previsto para aumento de pena em relação à
qualificadora.de emprego de arma de fogo. 23 - Impõe-se, no entanto, a aplicação do princípio da norma
penal benéfica, assecuratório não apenas da aplicação da "loi pénal plus douce", mas de toda e qualquer
norma mais favorável ao réu (HC 20.931/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j.
28/05/2002, DJ 19/12/2002, p. 445). 24 - Como bem explanado pela Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, no julgamento do ArRg no AREsp 1.249.427, "há, em verdade, de se reconhecer a ocorrência da
novatio legis in mellius, ou seja, nova lei mais benéfica, sendo, pois, de rigor que retroaja para alcançar os
roubos cometidos com emprego de arma branca, beneficiando o réu (art. 5º, XL, da CF/88)". 25 - No caso
de que aqui se cuida, inegável a retroatividade da Lei nº 13.654/2018 para alcançar os fatos narrados na
denúncia, que ocorreram antes da sua vigência, operando-se, assim, a retroatividade da norma mais
benéfica, afastando-se, assim, a qualificadora prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP, com a
redação anterior à Lei nº 13.654/2018. 26 - Quanto à autoria e materialidade do crime, todos os elementos
da definição legal do roubo qualificado, contudo, agora só com uma majorante (CP, art. 157, §º2, II), estão
reunidos na conduta dos acusados e foram cabalmente comprovados. Colho, pois, como razões de
decidir, os fundamentos fático-jurídicos expendidos pelo Ministério Público em suas alegações finais, a
seguir transcritos: "O Auto/Termo de Exibição e Apreensão de um dos aparelhos celulares subtraído da
vítima e da arma branca utilizada na prática delitiva, bem como o laudo da Perícia de Constatação Técnica
em Objeto (Laudo n° 2016.01.000525-CCP) fazem prova da materialidade do crime em tela (v. fls. 13 do
IPL e 07/09 dos autos). A vítima ROSÂNGELA REIS CARDOSO narrou em Juízo que na data do fato
encontrava-se no interior de um veículo coletivo, onde também se encontravam outras pessoas, quando
os acusados adentraram, um deles empunhando uma faca, enquanto o outro recolhia os pertences das
vítimas. Informou que somente dois homens praticaram o roubo, não tendo conhecimento do envolvimento
de uma mulher no crime. Informou ainda que foi subtraído seu aparelho celular, o qual foi recuperado e o
recebeu na delegacia. Informou, por fim, que, em sede policial, reconheceu, seguramente, os dois
indivíduos que foram presos como sendo os autores do crime, esclarecendo que um rapaz, o qual também
foi vítima, desceu do ônibus e foi atrás dos assaltantes juntamente com policiais (mídia acostada à fl. 77).
DERECK ANDERSON MARTINS RODRIGUES, policial militar, narrou em Juízo que na data do fato
encontrava-se em ronda, próximo ao Ministério Público do Estado, momento em que foi abordado por um
rapaz pedindo ajuda, o qual informou que havia sido assaltado no interior de um coletivo, ter.cx perseguido
os acusados e vislumbrado o local para onde eles haviam se evadido. Relatou que seguiu juntamente com
a vítima para o local, um porto próximo ao 4o Distrito Naval, momento em que, após receber auxílio da
população e realizar buscas, localizou os dois acusados: um no interior de um barco e outro embaixo de
uma embarcação, os quais confessaram a prática do roubo, razão pela qual realizou buscas pelos
pertences das vítimas, encontrando alguns deles jogados em um mato. Disse ainda que uma das vítimas
apontou uma mulher como participante do crime de roubo. Não soub informar se todos os pertences das
vítimas foram recuperados (mídia acostada à fl. 77). A vítima SIDNEY VENANCIO MARTINS narrou em
Juízo que na data do fato, por volta das 7h30, encontrava-se em um veículo coletivo, retornando de seu
trabalho, momento adentraram dois rapazes, os quais realizaram a abordagem do motorista e passaram a
subtrair os pertences das vítimas. No momento em que os dois assaltantes saíram do ônibus, viu que
havia uma moça aguardando que auxiliou os mesmos a carregar os objetos subtraídos das vítimas. Após
os dois entregarem parte dos pertences subtraídos à moça que os aguardava, os três correram em direção
aos portos da Cidade Velha. Informou ainda que, ato contínuo, desceu do coletivo e passou a perseguir os
acusados, visualizando eles entrarem em um beco. Em seguida, afirma a vítima que pegou um moto taxi e
passou a procurar por uma viatura no entorno, tendo encontrado na Avenida Tamandaré. Informou o fato
aos policiais, tendo retornado ao local, em um espaço de tempo de 20 minutos, e acompanhado todas as
diligências, que culminaram com a prisão de todos os assaltantes, o que ocorreu por volta das 13h.
Ressaltou não ter recuperado seus pertences avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais), no entanto, algumas
vítimas obtiveram êxito em recuperar seus bens. Afirmou que reconheceu seguramente todas as pessoas
presas como sendo os autores do crime. Informou, por fim, que os acusados confessaram a prática delitiva
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no momento da abordagem policial (mídia acostada à fl. 107-v). ROBERTO DA SILVA RODRIGUES,
policial militar, narrou em Juízo que na data do fato foi informado via rádio da prática do crime de roubo em
um ônibus, dirigindo-se ao local, obteve êxito em prender os acusados, os quais foram reconhecidos por
uma das vítimas presente no momento da abordagem. Informou ainda que foram detidas três pessoas,
dois homens e uma mulher, que foram encontrados em locais diferentes (mídia acostada à fl. 107-v). O réu
EDSON DE JESUS RABELO SILVA, em Juízo, confessou a autoria do delito em apuração, disse que era
ele que utilizava a faca no momento da prática do crime, alegando que conheceu os demais denunciados
no dia e hora do fato (mídia acostada à fl. 116). Não obstante, verifica-se que os réus foram presos em
flagrante, logo após o cometimento do roubo, tendo, ainda, a vítima SIDNEY VENANCIO MARTINS, que
acompanhou toda a diligência policial, reconhecido os três em sede policial como os autores do roubo.
Registre-se, ainda, que o réu EDSON DE JESUS RABELO SILVA confessou a prática do crime em juízo
na companhia dos demais denunciados. Ressalta-se que a vítima SIDNEY MARTINS, em sede judicial,
informou que visualizou o momento em que EDSON DE JESUS RABELO SILVA e ROBSON CARDOSO
DA SILVA entregaram parte dos objetos para VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA, a qual foi encontrada,
posteriormente, no interior de uma residência, próximo ao local onde os demais autores do fato
escondiam-se, não havendo, portanto, qualquer dúvida acerca da autoria delitiva." (fls. 121v/122v). 27 - Os
depoimentos prestados pelas vítimas não destoram das declarações feitas perante a autoridade policial,
na fase investigativa, observando-se, em tais elementos probatórios, coesão e riqueza de detalhes. 28 -
Como bem já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ""nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017). 29 - Realmente, conforme demonstrado pelo representante do Ministério
Público em seu arrazoado final, ficou evidenciada a prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de
pessoas. 30 - Não obstante se reconheça o zelo com que laboraram os órgãos de execução da Defensoria
Pública que produziram as alegações finais em favor dos réus, conforme se vê das peças de fls. 123/129,
seus fundamentos não tem o condão de desconstituir a robustez da prova produzida nos autos,
especialmente as declarações das vítimas e os demais elementos de prova, que foram harmônicas, sem
pechas e sem deixarem nenhuma dúvida quanto aos fatos, sobretudo quanto à autoria e materialidade,
bem como quanto ao concurso de agentes na subtração dos objetos que estavam em poder das vítimas,
não havendo, pois, que se falar em desclassificação para roubo tentado, nem para receptação,
considerando, sobretudo, a dinâmica dos fatos ocorridos em um só momento e em união de desígnios
para a empreitada criminosa. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já cristalizou o seguinte entendimento:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582 STJ, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016). Sobre a culpabilidade do acusado 31 - Reconhecidas a
autoria e materialidade do delito supracitado, resta, apenas, por dever de ofício, tratar sobre a evitabilidade
dos fatos e, pois, sobre a sua censurabilidade. 32 - Sabe-se que, estando presente um fato típico e
antijurídico (tipicidade + antijuridicidade ou ilicitude), temos um crime, mas a aplicação de pena ainda fica
condicionada à culpabilidade, que é a reprovação ao agente pela contradição entre sua vontade e a
vontade da lei. "De fato, o estudo da culpabilidade consiste na pesquisa de defeitos na formação da
vontade antijurídica"(Juarez Cirino dos Santos, A Moderna Teoria do Fato Punível, Freitas Bastos, p. 214).
33 - Francisco de Assis Toledo, após realizado intercâmbio entre os elementos estruturais do crime,
apresenta-nos como integrantes da culpabilidade os seguintes elementos: imputabilidade; consciência
potencial da ilicitude; possibilidade e exigibilidade, nas circunstâncias, de um agir-de-outro-modo; juízo de
censura ao autor por não ter exercido, quando podia, esse poder-agir-de-outro-modo (in Princípios Básico
de Direito Penal, 5ª ed., Saraiva, São Paulo, 1994, p. 229). 34 - Ainda Assis Toledo agrupa as causas de
exclusão da culpabilidade em duas classes fundamentais, quais sejam: ``1ª) causas que afastam a
censurabilidade do fato porque negam, desde o início, a priori, a existência de um agente culpável; 2ª)
causas que afastam a censurabilidade do fato porque anulam um dos elementos essenciais da própria
culpabilidade. Pertencem à primeira classe: a) retardamento e enfermidade mental; b) embriaguez
completa por vício em álcool, substância entorpecente ou que provoque dependência; c) menoridade.
Embora seja inegável que essas causas operem em momento anterior ao do surgimento dos elementos da
culpabilidade, razão pela qual denominam-se também causas excludentes da imputabilidade, podem elas,
segundo entendemos, ser consideradas espécie do gênero `causas de exclusão da culpabilidade", dentro
de uma concepção teleológica, pois, em última análise, qualquer obstáculo à afirmação da imputabilidade
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do agente só tem sentido para o direito penal na medida em que possa excluir, por via de consequência, a
culpabilidade. Tanto é assim que a inimputabilidade do agente afasta a culpabilidade sem atingir o injusto
típico, o ilícito penal, que, em certas circunstâncias, continua a produzir efeitos jurídico-penais (medidas de
segurança, medidas de proteção ou internamento etc.) Por isso tais causas dever ser pesquisadas em
primeiro lugar. Pertencem ao segundo grupo todas aquelas situações incompatíveis com a existência de
algum dos elementos essenciais da culpabilidade, a saber: a) inexigibilidade, nas circunstâncias, de outra
conduta; b) estado de necessidade exculpante; c) embriaguez completa por caso fortuito ou força maior; d)
coação moral irresistível; e) obediência hierárquica; f) erro de proibição inevitável; g) descriminantes
putativas, quando traduzirem erro de proibição inevitável; h) o excesso exculpante de legítima defesa; i) o
caso fortuito."" (ob, cit., p. 311/312). 35 - Não se vislumbra, pois, em favor dos acusados, nenhuma dessas
causas de exclusão da culpabilidade, tornando-se, pois, inevitável, contra eles, a imposição da resposta
penal, cuja efetividade, como vimos, atende a uma necessidade social. Conclusão 36 - Ante o exposto e
por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR
os acusados EDSON DE JESUS RABELO SILVA, ROBSON CARDOSO DA SILVA e VIVIAN PEREIRA
DE OLIVEIRA, acima qualificados, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 37 -
Passo a dosar, de forma individualizada (CF/88, art. 5°, XLVI), a pena a ser aplicada, em estrita
observância ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal. Fixação da pena quanto ao réu EDSON DE
JESUS RABELO SILVA. 38 - Considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do Código Penal, passa-se
à análise dos elementos e circunstâncias objetivas e subjetivas que possibilitam estabelecer o necessário
e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e do art.
244-B da Lei nº 8.069/1990. Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que
recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não
praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância
ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o acusado não agiu com dolo
que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo;
culpabilidade normal à espécie. Antecedentes: conforme consta nos autos, há registro de antecedentes
criminais em desfavor do acusado (certidão positiva à fl. 117; Súmula STJ 636). Conduta social
(comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive,
tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente
perante as pessoas da comunidade): não foram coletados elementos que suficientemente permitam a
valoração negativa da conduta social do réu. Personalidade do agente (caráter como pessoa humana;
índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva,
discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao
mundo exterior): não há elementos que permitam tecnicamente valorar, com segurança, se o acusado tem
personalidade voltada para o crime", sendo relevante notar que não há nenhuma perícia psicológica no
acusado para se conhecer a sua personalidade. Motivos do crime (o "porquê" da ação delituosa; razões
que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a
ação criminosa - honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão,
prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): a motivação do crime de
roubo se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e
previsão normativa do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes dessa natureza.
Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o
crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação
delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): as circunstâncias do
crime se encontram relatadas nos autos; revela maior reprovabilidade o fato de o acusado encontrar-se
armado com faca, sendo, ainda, extremamente censurável a circunstância de que o delito foi praticado em
um transporte coletivo, com potencial lesividade a número maior de vítimas, cujos pertencentes, em razão
da própria condição social, são de grande valor. Consequências do crime:(resultado da própria ação do
agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir,
seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o
alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): quanto ao crime de roubo, é
desfavorável ao réu a circunstância de que parte dos objetos roubados não foi recuperada pelas vítimas,
sobretudo pelo fato de que, dentre as vítimas, se encontrava modestos trabalhadores e que o prejuízo
sofrido tem reflexos negativos no sustento próprio e de sua família, sendo, ainda, relevantes as sequelas
que permaneceram psicologicamente nas vítimas; tal circunstância reclama, sim, maior reprovabilidade da
conduta do réu; Situação econômica do réu: não existem elementos para se aferir a situação econômica
do acusado, ressalvando-se o fato de ser assistido pela Defensoria Pública. 39 - Considerando as
circunstâncias acima analisadas, especialmente aquelas desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 7
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(sete) anos de reclusão e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, cada dia-multa no
equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (CP, arts. 49 e 60),
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 40 - Verifica-se a presença da
circunstância agravante prevista no item I do art. 61 (reincidência), eis que o réu foi condenado por este
juízo nos autos do Processo nº 0020360-91.2016.8.14.0401 à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo
crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e a atenuante da confissão prevista no art. 65,
inciso III, alínea "d". Aplica-se, pois, o disposto no art. 67 do Código Penal, segundo o qual, no concurso
de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência. Sobressaem-se, pois, nesta fase, em concurso, uma
circunstância agravante (reincidência) e uma circunstância atenuante (confissão espontânea). Merece
relevo a diretriz emanada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A aplicação de circunstâncias
atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para
o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes,
observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á,
contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da
circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação. Ressalte-se que as agravantes ou
atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou
igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haja pena
concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atuantes menos benéficas
do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da
dosimetria trifásica" (HC 325.306/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
06/12/2016, DJe 12/12/2016). É o pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "segundo a
qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal - CP), ainda que específica, deve ser
compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), desde que tal
circunstância tenha sido utilizada para lastrear o decreto condenatório e houver apenas uma condenação
anterior transitada em julgado, por serem igualmente preponderantes. Súmula n. 545/STJ." (HC
501.100/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe
25/06/2019). Assim, forçoso, pois, reconhecer a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do
Código Penal, e em compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
(proporcionalidade em virtude das circunstâncias judiciais, da parcialidade da confissão e, sobretudo, pelo
fato de a confissão não ter sido utilizada para formação do convencimento deste julgador), agravo a pena,
anteriormente dosada, no patamar de 1/12 (um doze avos), diante dos fatos e fundamentos já declinados,
dosando-a em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.
41 - Concorrendo a causa de aumento de pena prevista no inciso II do parágrafo 2° do artigo 157 do
Código Penal (concurso de duas ou mais pessoas) e considerando o disposto no art. 59, II, do Código
Penal, guardando-se a necessária proporcionalidade relativamente à primeira fase da dosimetria, sendo
relevante notar que as circunstâncias judiciais foram eleitas pelo legislador como parâmetro para se
estabelecer o quantitativo dentro dos limites previstos, aumento a pena, anteriormente dosada, no patamar
proporcional de 5/12 (cinco doze avos), fração essa que equivale a 3 (três) anos e 1 (um) mês e 27 (vinte
e sete) dias e a 83 (oitenta e três) dias-multa, fixando, pois, a pena em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses e 27
(vinte e sete) dias de reclusão, e ao pagamento de 283 (duzentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime
previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, que a torno definitiva, para o acusado EDSON DE JESUS
RABELO SILVA, por não se verificarem causas de diminuição de pena. Sobre a detração da pena 42 -
Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.736/2012, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a
sentença condenatória, sabendo-se, assim, que a detração é o cômputo na pena privativa de liberdade e
na medida de segurança do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão
administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro
estabelecimento adequado. 43 - No presente caso, considerando que o acusado se encontra em
cumprimento de pena, deixo de proceder à detração, remetendo, ao juízo da execução, as deliberações
que entender cabíveis ao caso. Sobre o regime de cumprimento da pena 44 - Ante o disposto no art. 33, §
2°, "a", e § 3º, c/c art. 59, III, todos do Código Penal, o acusado EDSON DE JESUS RABELO SILVA
deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado. Sobre o direito de o acusado
recorrer em liberdade. 45 - Quanto ao status libertatis do acusado EDSON DE JESUS RABELO SILVA,
impõe-se a observância da pacífica jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
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maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC 108.629/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019. 46 - No presente, esta é a terceira condenação criminal recebida
pelo acusado pela prática de crime de mesma natureza. Aliás, uma das condenações já transitou em
julgado, sendo, pois, o réu reincidente. 47 - Assim, para garantia da ordem pública, reconhecendo
presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, decreto a prisão preventiva do acusado
EDSON DE JESUS RABELO SILVA, acima qualificado, denegando-lhe o direito de apelar em liberdade.
Fixação da pena quanto ao réu ROBSON CARDOSO DA SILVA. 48 - Considerando as diretrizes
emanadas do art. 59 do Código Penal, passa-se à análise dos elementos e circunstâncias objetivas e
subjetivas que possibilitam estabelecer o necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes
do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. Culpabilidade (grau de
censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato
ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse
atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação
social de sua conduta): o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que
torna sua conduta inserida no próprio tipo; culpabilidade normal à espécie. Antecedentes: conforme consta
nos autos, há registro de antecedentes criminais em desfavor do acusado (certidão positiva à fl. 118;
Súmula STJ 636); entretanto, tal circunstância deixa de ser aqui valorada para se evitar o "bis in idem", eis
que na certidão de fl. 118 consta, além deste feito, uma condenação transitada em julgado, que será
valorada como reincidência na seguinte da dosimetria, . Conduta social (comportamento do agente no seio
social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto
perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade):
não foram coletados elementos que suficientemente permitam a valoração negativa da conduta social do
réu. Personalidade do agente (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento;
sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas;
maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos que permitam
tecnicamente valorar, com segurança, se o acusado tem personalidade voltada para o crime", sendo
relevante notar que não há nenhuma perícia psicológica no acusado para se conhecer a sua
personalidade. Motivos do crime (o "porquê" da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o
crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa - honra, moral, inveja,
cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os
previstos no próprio tipo penal): a motivação do crime de roubo se constituiu pelo desejo de obtenção de
lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão normativa do delito, de acordo com a
objetividade jurídica dos crimes dessa natureza. Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na
prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como
o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto
utilizado, dentre outros): as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos; é extremamente
censurável a circunstância de que o delito foi praticado em um transporte coletivo, com potencial
lesividade a número maior de vítimas, cujos pertencentes, em razão da própria condição social, são de
grande valor. Consequências do crime:(resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta;
devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade,
seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua
maior ou menor repercussão e efeitos): quanto ao crime de roubo, é desfavorável ao réu a circunstância
de que parte dos objetos roubados não foi recuperada pelas vítimas, sobretudo pelo fato de que, dentre as
vítimas, se encontrava modestos trabalhadores e que o prejuízo sofrido tem reflexos negativos no sustento
próprio e de sua família, sendo, ainda, relevantes as sequelas que permaneceram psicologicamente nas
vítimas; tal circunstância reclama, sim, maior reprovabilidade da conduta do réu; Situação econômica do
réu: não existem elementos para se aferir a situação econômica do acusado, ressalvando-se o fato de ser
assistido pela Defensoria Pública. 49 - Considerando as circunstâncias acima analisadas, especialmente
aquelas desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 126
(cento e vinte e seis) dias-multa, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso (CP, arts. 49 e 60), pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II,
do Código Penal. 50 - Verifica-se a presença da circunstância agravante prevista no item I do art. 61
(reincidência), eis que o réu foi condenado pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém nos autos do
Processo nº 0023483-97.2016.8.14.0401 à pena de 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão pelo crime
tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena, anteriormente dosada,
no patamar de 1/6 (um sexto), dosando-a em 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 147 (cento e
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quarenta e sete) dias-multa. Não se verifica a presença de circunstâncias atenuantes. 51 - Concorrendo a
causa de aumento de pena prevista no inciso II do parágrafo 2° do artigo 157 do Código Penal (concurso
de duas ou mais pessoas) e considerando o disposto no art. 59, II, do Código Penal, guardando-se a
necessária proporcionalidade relativamente à primeira fase da dosimetria, sendo relevante notar que as
circunstâncias judiciais foram eleitas pelo legislador como parâmetro para se estabelecer o quantitativo
dentro dos limites previstos, aumento a pena, anteriormente dosada, no patamar proporcional de 7/18
(sete dezoito avos), fração essa que equivale a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias e a 57
(cinquenta e sete) dias-multa, fixando, pois, a pena em 9 (nove) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II,
do Código Penal, que a torno definitiva, para o acusado ROBSON CARDOSO DA SILVA, por não se
verificarem causas de diminuição de pena. Sobre a detração da pena 52 - Nos termos do art. 1º da Lei nº
12.736/2012, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, sabendo-
se, assim, que a detração é o cômputo na pena privativa de liberdade e na medida de segurança do tempo
de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital
de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado. 53 - No presente caso,
considerando que o acusado se encontra em cumprimento de pena, deixo de proceder à detração,
remetendo, ao juízo da execução, as deliberações que entender cabíveis ao caso. Sobre o regime de
cumprimento da pena 54 - Ante o disposto no art. 33, § 2°, "a", e § 3º, c/c art. 59, III, todos do Código
Penal, o acusado ROBSON CARDOSO DA SILVA deverá cumprir a pena privativa de liberdade
inicialmente em regime fechado. Sobre o direito de o acusado recorrer em liberdade. 55 - Quanto ao status
libertatis do acusado ROBSON CARDOSO DA SILVA, impõe-se a observância da pacífica jurisprudência
emanada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 108.629/MG, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019. 56
- No presente, esta é a segunda condenação criminal recebida pelo acusado pela prática de crime de
mesma natureza. Aliás, a primeira condenação já transitou em julgado, sendo, pois, o réu reincidente. 57 -
Assim, para garantia da ordem pública, reconhecendo presentes os requisitos autorizadores da
segregação cautelar, decreto a prisão preventiva do acusado ROBSON CARDOSO DA SILVA, acima
qualificado, denegando-lhe o direito de apelar em liberdade. Fixação da pena quanto à acusada VIVIAN
PEREIRA DE OLIVEIRA. 58 - Considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do Código Penal, passa-se
à análise dos elementos e circunstâncias objetivas e subjetivas que possibilitam estabelecer o necessário
e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e do art.
244-B da Lei nº 8.069/1990. Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que
recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não
praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância
ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): a acusada não agiu com dolo
que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo;
culpabilidade normal à espécie. Antecedentes: conforme consta nos autos, há registro de antecedentes
criminais em desfavor da acusada (certidão positiva à fl. 119; Súmula STJ 636). Conduta social
(comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive,
tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente
perante as pessoas da comunidade): não foram coletados elementos que suficientemente permitam a
valoração negativa da conduta social da ré. Personalidade do agente (caráter como pessoa humana;
índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva,
discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao
mundo exterior): não há elementos que permitam tecnicamente valorar, com segurança, se a acusada tem
personalidade voltada para o crime", sendo relevante notar que não há nenhuma perícia psicológica na
acusada para se conhecer a sua personalidade. Motivos do crime (o "porquê" da ação delituosa; razões
que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a
ação criminosa - honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão,
prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): a motivação do crime de
roubo se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e
previsão normativa do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes dessa natureza.
Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o
crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação
delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): as circunstâncias do
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crime se encontram relatadas nos autos; é extremamente censurável a circunstância de que o delito foi
praticado em um transporte coletivo, com potencial lesividade a número maior de vítimas, cujos
pertencentes, em razão da própria condição social, são de grande valor; releva-se o fato de que as
testemunhas declararam que a acusada ficou fora do veículo, dando apoio aos corréus, sem participação
efetiva na subtração dos objetos. Consequências do crime:(resultado da própria ação do agente; efeitos de
sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à
coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato,
bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): quanto ao crime de roubo, é desfavorável ao réu a
circunstância de que parte dos objetos roubados não foi recuperada pelas vítimas, sobretudo pelo fato de
que, dentre as vítimas, se encontrava modestos trabalhadores e que o prejuízo sofrido tem reflexos
negativos no sustento próprio e de sua família, sendo, ainda, relevantes as sequelas que permaneceram
psicologicamente nas vítimas; tal circunstância reclama, sim, maior reprovabilidade da conduta do réu;
Situação econômica do réu: não existem elementos para se aferir a situação econômica do acusado,
ressalvando-se o fato de ser assistido pela Defensoria Pública. 59 - Considerando as circunstâncias acima
analisadas, fixo a pena base no mínimo legal em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do
fato delituoso (CP, arts. 49 e 60), pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 60 -
Não se verifica a presença de circunstâncias agravantes, nem atenuantes. 61 - Concorrendo a causa de
aumento de pena prevista no inciso II do parágrafo 2° do artigo 157 do Código Penal (concurso de duas ou
mais pessoas) e considerando o disposto no art. 59, II, do Código Penal, guardando-se a necessária
proporcionalidade relativamente à primeira fase da dosimetria, sendo relevante notar que as circunstâncias
judiciais foram eleitas pelo legislador como parâmetro para se estabelecer o quantitativo dentro dos limites
previstos, aumento a pena, anteriormente dosada, no patamar proporcional mínimo de 1/3 (um terço),
fração essa que equivale a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e a 3 (très) dias-multa, fixando, pois, a pena em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo crime
previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, que a torno definitiva, para a acusada VIVIAN PEREIRA DE
OLIVEIRA, por não se verificarem causas de diminuição de pena. Sobre a detração da pena 62 - Nos
termos do art. 1º da Lei nº 12.736/2012, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a
sentença condenatória, sabendo-se, assim, que a detração é o cômputo na pena privativa de liberdade e
na medida de segurança do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão
administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro
estabelecimento adequado. 63 - No presente caso, considerando que a acusado esteve presente por
apenas um dia, deixo de proceder à detração, remetendo, ao juízo da execução, as deliberações que
entender cabíveis ao caso. Sobre o regime de cumprimento da pena 64 - Ante o disposto no art. 33, § 2°,
"b", e § 3º, c/c art. 59, III, todos do Código Penal, a acusada VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA deverá
cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime semiaberto. Sobre o direito de a acusada
recorrer em liberdade. 65 - Quanto ao status libertatis da acusada VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA,
impõe-se a observância da pacífica jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC 108.629/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019. 66 - No presente, a acusada reúne antecedentes criminais. 67 -
Assim, para garantia da ordem pública, reconhecendo presentes os requisitos autorizadores da
segregação cautelar, decreto a prisão preventiva da acusada VIVIAN PEREIRA DE OLIVEIRA, acima
qualificada, denegando-lhe o direito de apelar em liberdade. Disposições finais 68 - Deixa-se de aplicar a
substituição prevista no artigo 44 do CPB e a suspensão condicional da pena contida no artigo 77 do CPB,
ante a ausência dos requisitos objetivos e subjetivos. 69 - Determino a expedição dos mandados de
prisão. 70 - Havendo interposição de recurso, remeta-se ao Juízo competente para execução, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias após a interposição, a documentação necessária à formação dos autos de
execução provisória da pena (Resolução TJE-PA nº 016/2007, art. 4º, parágrafo único). 71 - Após o
trânsito em julgado desta sentença: 71.1 - Remeta-se, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a
documentação necessária à formação dos autos de execução penal ao juízo competente, para
cumprimento da pena privativa de liberdade (Resolução TJE-PA nº 016/2007, art. 4º, caput). 71.2 - Ante o
disposto no art. 71, § 2°, do Código Eleitoral, proceda-se à comunicação, pelo Sistema INFODIP, ao
Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, da condenação dos réus, com a devida qualificação e
identificação, para os fins de que trata o art. 15, III, da Constituição Federal. 72 - Condeno os réus ao
pagamento das custas processuais. No entanto, considerando a situação presumível de hipossuficiência
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dos réus, eis que assistido pela Defensoria Pública, aplico, subsidiariamente, as disposições do § 3º do
art. 98 do Código de Processo Civil, segundo o qual "as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". 73 - Pela inteligência do artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal, a sentença condenatória deverá fixar o valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Contudo, não há nos
autos pedido do Ministério Público, nem das vítimas, acerca de possível indenização por danos causados,
o que impede este magistrado de condenar os denunciados em indenização, em homenagem ao princípio
do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, cito entendimento do STJ: "PENAL E PROCESSO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 387, IV,
DO CPP. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. NECESSIDADE
DE PEDIDO FORMAL DO PARQUET OU DO OFENDIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1 - Este Tribunal sufragou o entendimento de que deve haver pedido expresso e formal,
feito pelo parquet ou pelo ofendido, para que seja fixado na sentença o valor mínimo de reparação dos
danos causados à vítima, a fim de que seja oportunizado ao réu o contraditório e sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp
389.234/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013,
DJe 17/10/2013). 74 - No ato de intimação pessoal do réu, deverá ser indagado pelo Oficial de Justiça ao
apenado se este deseja recorrer da sentença, esclarecendo-o do direito à interposição de recurso, e, no
caso de manifestação de interesse, o Oficial de Justiça reduzirá a termo a manifestação de vontade do
réu, independentemente da presença do defensor ou de advogado, em obediência ao previsto no art. 5º,
LV, da CF/88 e no art. 578 e parágrafos do Código de Processo Penal. 75 - Servirá a presente, por cópia
digitada, como mandado/ofício. 76 - Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. Belém, PA, 15 de
julho de 2019. Lauro Alexandrino Santos Juiz Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 1ª Vara Criminal
d e  B e l é m - P A  P R O C E S S O :  0 0 1 8 1 3 2 8 5 2 0 1 2 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO ALEXANDRINO SANTOS Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:ALEX RAMON SANTOS DOS SANTOS
Representante(s): OAB XLR8 - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) VITIMA:O. V. F. C. . Vistos. Diante
da informação de fls. 195, oficie-se ao cartório de registro de pessoas da Comarca de São Sebastião da
Boa Vista (PA), para que informe acerca do óbito do acusado ALEX RAMON SANTOS DOS SANTOS.
Com a juntada do documento, vistas ao Ministério Público, para fins do artigo 62, do CPP. Após,
conclusos. Int. Belém, PA, 12 de julho de 2019. LAURO ALEXANDRINO SANTOS Juiz de Direito
respondendo pela 1ª Vara Criminal da Capital PROCESSO: 00231484420178140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO ALEXANDRINO SANTOS
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:ROSMAR STEDILE
Representante(s): OAB 75765 - DIOGO JARDEL BOFF (ADVOGADO) OAB 95700 - PEDRO FRANCISCO
FERNANDES POMNITZ (ADVOGADO) DENUNCIADO:ODEMIR FERNANDO SCARABELOT
Representante(s): OAB 23044 - SAMANTHA BARRETO CORREA (ADVOGADO) OAB 75765 - DIOGO
JARDEL BOFF (ADVOGADO) OAB 95700 - PEDRO FRANCISCO FERNANDES POMNITZ (ADVOGADO)
VITIMA:M. M. C. C. Representante(s): OAB 22240 - THAIS CRISTINA ALVES PAMPLONA DE
ALBUQUERQUE (ADVOGADO) OAB 24466 - HUGO POSSANTE MENDES (ADVOGADO) . Vistos. I -
Considerando manifestação favorável do Ministério Público às fls. 26-verso, DEFIRO PEDIDO de fls. 14-
15, e ADMITO COMO ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO a Sra. MARCELA MARIA COLARES CARDOSO e
o Sr. ARISMARCOS ROMÉRIO ALVES SANTOS, qualificados nos autos, nos termos do artigo 268 e
seguintes do Código de Processo Penal, ressaltando que receberão o processo no estado em que se
encontra, por força do artigo 269, do CPP. II - Certifique-se quanto à citação e oferecimento de resposta
escrita à acusação pelos acusados. III - Certifique-se, ainda, quanto à demora na devolução dos autos à
Secretaria da Vara pela advogada dos acusados. IV - Após certificar a demora da devolução, intime-se a
advogada responsável pela carga para que justifique o não atendimento do prazo para vistas fora do
cartório, sob pena de comunicação do fato à OAB/PA. V - Sem prejuízo das providências acima, concedo
vistas ao Ministério Público sobre os pedidos de fls. 45-52 e 122-145. Int. Belém, 12 de julho de 2019.
LAURO ALEXANDRINO SANTOS Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da Capital
P R O C E S S O :  0 0 2 4 3 7 6 5 4 2 0 1 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO ALEXANDRINO SANTOS Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:CLARA WILMA DO SOCORRO OLIVEIRA
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VIEGAS Representante(s): OAB 12212 - MAURICIO MIRANDA FERREIRA (ADVOGADO) VITIMA:M. F.
C. C. VITIMA:P. H. S. C. . Vistos. Considerando o endereço da testemunha Susan Praxedes, expeça-se
carta precatória para Comarca de Fortaleza (CE) para oitiva da referida testemunha. Int. Belém, PA, 12 de
julho de 2019. LAURO ALEXANDRINO SANTOS Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da
C a p i t a l  P R O C E S S O :  0 0 2 4 9 0 0 5 1 2 0 1 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO ALEXANDRINO SANTOS Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:MARIA DA GRACA SEQUEIRA MELO
Representante(s): OAB 3511 - IVELISE DO CARMO NEVES (ADVOGADO) OAB 7236 - JORGE LUIZ
REGO TAVARES (ADVOGADO) VITIMA:A. A. D. B. DENUNCIADO:LUCIANO TEIXEIRA DA CUNHA.
Vistos. Por primeiro, certifique-se quanto à realização da audiência designada para o dia 11/06/2019, às
09:30h. Após, conclusos. Belém, 12 de julho de 2019. LAURO ALEXANDRINO SANTOS Juiz de Direito
respondendo pela 1ª Vara Criminal da Capital PROCESSO: 00105912520178140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento
Ordinário em: VITIMA: C. E. P. S. C. DENUNCIADO: O. D. Representante(s): OAB 18280 - RODRIGO DE
OLIVEIRA CORREA (ADVOGADO) OAB 3555 - DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM (ADVOGADO) OAB
15873 - MICHELE ANDREA TAVARES BELEM (ADVOGADO) PROCESSO: 00269727420188140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: VITIMA: O. E. DENUNCIADO: R. R. A. B. Representante(s): OAB 21627 -
WALDER EVERTON COSTA DA SILVA (ADVOGADO)  
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ATO ORDINATÓRIO

 
 

 
PROCESSO N.º 0009476-08.2013.8.14.0401

 
DENUNCIADO(A)(S): JOAO REINALDO PANTOJA PEREIRA,PAULO BARBOSA DOS SANTOS
ALMEIDA,WALDEMAR BARBOSA DOS SANTOS ALMEIDA,JORGE ANDRE PANTOJA
PEREIRA,MANUEL VALDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA

 
ADVOGADO(A)(S): LIDIANE ALVES TAVARES (OAB - 18746), THIAGO DE CARVALHO MACHADO
(OAB - 12756)

 
 

 
Fica(m) intimado(a)(s), neste ato, o(a)(s) susodito(a)(s) advogado(a)(s) para apresentar(em) alegações
finais, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao denunciado JOÃO REINALDO PANTOJA PEREIRA. Belém
(PA), 16 de julho de 2019. Alessandro Heryky Silva da Silva Analista Judiciário da 2ª Vara Criminal de
Belém (PA) (assino, consoante o art. 1º, §1º, IX, do Prov. n.º 06/2006-CJRMB, alterado pelo Prov. n.º
08/2014-CJRMB).

 
 

 
 

SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELEM - VARA: 8ª
VARA CRIMINAL DE BELEM PROCESSO: 00040206720198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:JOAO CARLOS ALVES DE LIMA
VITIMA:E. M. B. S. PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA DE JUSTICA DO JUIZO SINGULAR.
DESPACHO Cite-se o réu JOÃO CARLOS ALVES DE LIMA através de edital, com prazo de 15 (quinze)
dias, para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda às acusações por escrito, nos termos do art. 396 do
CPP, com a observância de que referido prazo começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do réu
ou do defensor constituído, consoante prevê o parágrafo único do referido artigo. Cumpra-se. Belém, 15
de julho de 2019. Dr. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da
C a p i t a l  P R O C E S S O :  0 0 0 4 6 6 6 7 7 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:O. E. DENUNCIADO:BRUNO NASCIMENTO
Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) PROMOTOR:SEGUNDA
PROMOTORIA DE JUSTICA/ENTORPECENTES. DELIBERAÇÃO: ?Considerando a ausência de
diligências, abra-se vista às partes para memoriais, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias, nos
termos do art. 403, §3º, do CPP. Após, conclusos para sentença? PROCESSO: 00057597520198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JORGE LUIZ LISBOA
SANCHES Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 VITIMA:I. C. B. F. DENUNCIADO:RAMON JOSE
BENTES NASCIMENTO Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)
DENUNCIADO:PAULO GARCIA DA CRUZ Representante(s): OAB 11012 - FRANCISCO LOBO DUARTE
BATISTA (ADVOGADO) PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA DE JUSTICA DO JUIZO SINGULAR.
Vistos, etc. O Defensor do réu RAMON JOSÉ BENTES reitera pleito de REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR PREVENTIVA, aduzindo, em síntese, falta de indícios suficientes de autoria que possam
sustentar a prisão de seu constituinte, expressando que a vítima declarou em Juízo não ter condições de
reconhecer a feição daqueles que supostamente teriam perpetrado o assalto. A Promotoria de Justiça se
manifestou pelo deferimento do pleito, apresentando os mesmos fundamentos da defesa, quanto ao fato
de a vítima não ter condições de recnh3cimento dos autores do crime e em razão do retardo da instrução
em face de não9 comparecimento das demais testemunhas. Embora o tempo de prisão do réu ainda não
configure excesso de prazo, vez que o recolhimento à casa Penal data de 17 de março do corrente ano e
que somente o fato de a vítima arguir impossibilidade de reconhecimento não signifique ausência de
indícios de autoria, vez que as testemunhas ainda não foram inquiridas, não deixa de ter relevância os
argumentos da defesa e da acusação quanto no momento se apresentar fragilidade da autoria para
manter o decreto cautelar, posto que um dos pressupostos para decretação e mantença da medida
extrema é a presença do fumus comissi delicti, previsto na parte final do artigo 312, do CPP, que engloba
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, esta, no presente feito, dependente da prova
testemunhal para confirmação. Portanto, ante a fragilidade, no presente momento, de um dos
pressupostos indispensáveis para a decretação da medida cautelar privativa ou para sua mantença, qual
seja: o fumus comissi delicti, REVOGO A CAUTELAR SEGREGATIVA DE LIBERDADE do réu RAMON
JOSÉ BENTES NQSCIMENTO, SUBSTITUINDO-A POR OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO,
sendo estas: a) comparecimento mensal e obrigatório a Juízo para apresentar e justificar suas atividades,
com assinatura de frequência; b) comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço residencial; c) não
se ausentar do distrito da culpa quando a presença for exigida ou necessária; d) requerer, sempre que
precisar se ausentar desta Comarca para Comarca longínqua da área metropolitana e por tempo superior
a 20 vinte dias, autorização para que assim possa fazê-lo, ouvido o RMP; e) não praticar qualquer ato que
seja reputado como crime ou contravenção, pelo qual venha a ser processado, sob pena de revogação do
benefício; f) Recolher-se à sua residência até às 23:00 horas; g) monitoramento eletrônico; h) assinar
termo de compromisso perante este Juízo, devendo, para tanto, comparecer a esta 8ª. Vara Criminal no
primeiro dia útil após sua liberação e no horário de expediente; O não cumprimento de qualquer das
imposições supra acarretará revogação do benefício e Decretação novamente da cautelar segregativa.
Expeça-se o respectivo Alvara de soltura para que seja posto incontinenti em liberdade, se por outro fato
não estiver preso. Intimem-se. Cumpra-se integralmente com deliberações anteriores. Belém, 15 de julho
de 2019. Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches Juiz de Direito Titular da 8ª. Vara Criminal PROCESSO:
00075963920178140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):

SECRETARIA DA 8ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL
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JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019
D E N U N C I A D O : A L E S S A N D R A  C O N C E I C A O  S O U Z A  M O I T A  S I R O T H E A U  M E L O
DENUNCIADO:LEONARDO NOBRE SIROTHEAU MELO Representante(s): OAB 11207 - DENIS DA
SILVA FARIAS (ADVOGADO) OAB 14371 - KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS (ADVOGADO)
VITIMA:A. S. M. PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA DE JUSTICA DO JUIZO SINGULAR. DESPACHO
Considerando a manifestação do MP de fl. 94, homologo a desistência na oitiva das testemunhas Andrea
de Souza Moita e Hortêncio Batista Moita bem como a insistência na oitiva de MARIETE DA SILVA
NUNES, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de novembro de 2019, às 10:30 horas.
Intimem-se a testemunha Mariete nos endereços apresentados à fl. 94. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de
2019. Dr. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da Capital
P R O C E S S O :  0 0 1 0 2 2 6 6 8 2 0 1 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:GEISIEL DO NASCIMENTO GAMA
Representante(s):  OAB 21906 -  EDIEL GAMA LOPES (ADVOGADO) VITIMA:D. F. C.
PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA DE JUSTICA DO JUIZO SINGULAR. Vistos e, etc. O causídico do
réu às fls. 101/106, em síntese, requer a reconsideração da decisão que aplicou a multa ante à sua
ausência (atestado médico de fl. 106) bem como da que decretou a revelia do acusado. Pugnou ainda
para que seja designada nova instrução e julgamento a fim de que as testemunhas arroladas na resposta
à acusação, sejam inquiridas, com posterior interrogatório do acusado, destacando que, para tanto, não
seriam necessárias intimações. Instado a se manifestar, o Parquet nada opôs ao pleito do causídico. Em
análise do pleito formulado, este magistrado resolve acolher, designando, para tanto, a continuidade do
ato para o dia 31 de outubro de 2019, às 10:30 horas, momento em que serão inquiridas as testemunhas
de defesa arroladas bem como será interrogado o réu, independente de intimação, conforme alegado pela
defesa. Outrossim, considerando que o causídico apresentou atestado médico de fl. 106, justificando a sua
ausência na audiência do dia 02.05.2019, torno sem efeito a multa disposta no art. 265 do CPP, que lhe foi
imposta. Aguarde-se a realização do ato supramencionado. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. Dr.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Juiz de Direito Titular da 8ª. Vara Criminal da Capital PROCESSO:
00109804420168140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019
DENUNCIADO:DANILO COELHO DA CUNHA DENUNCIADO:ROMULO SANTANA BARROS
DENUNCIADO:MARCELINO MEDEIROS Representante(s): OAB 9888 - AGOSTINHO MONTEIRO
JUNIOR (ADVOGADO) OAB 24176 - ELLEN FRANCY BORGES MELLO (ADVOGADO) VITIMA:T. C.
PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA DE JUSTICA DO JUIZO SINGULAR. DESPACHO Considerando a
manifestação do MP de fl. 185, homologo a desistência na oitiva de KÁTIA REGIANE MARTINS
OLIVEIRA ALVES bem como a insistência na oitiva de ALYSON VALENTE LOBATO e desistindo na
oitiva, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de novembro de 2019, às 09 horas.
Intimem-se a testemunha ALYSON no endereço apresentado à fl. 185. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de
2019. Dr. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da Capital
P R O C E S S O :  0 0 1 0 9 8 6 2 8 2 0 1 0 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:ANA CATARINA MORAIS COSTA
DENUNCIADO:SALAZAR NOGUEIRA SANTANA VITIMA:F. V. G. N. AUTORIDADE POLICIAL:VICENTE
DE PAULO DA CONCEICAO COSTA PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA DE JUSTICA DO JUIZO
SINGULAR. DESPACHO Considerando a manifestação ministerial de fl. 269, não tendo sido localizado a
ré ANA CATARINA MORAIS COSTA no endereço constante nos autos, proceda-se à intimação da
denunciada para tomar ciência da sentença de fls. 246/251 através de edital, com prazo de 90 (noventa)
dias, nos termos do art. 392, VI, e § 1º, do Código de Processo Penal. Cumpra-se. Após, conclusos.
Belém, 15 de julho de 2019. Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da
Cap i ta l  PROCESSO:  00114339320098140401 PROCESSO ANTIGO:  200920415137
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:MIGUEL RODRIGO BRITO PEREIRA
Representante(s): DEFENSORIA PUBLICA (ADVOGADO) DRª. YONE ROSELY FRANCES LOPES
PIMENTEL (ADVOGADO) VITIMA:A. C. F. . Decisão Em análise do que consta nos presentes autos,
verifico a existência de uma sentença (fls. 156/163), condenando o acusado MIGUEL RODRIGO BRITO
PEREIRA nas sanções punitivas de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semi-
aberto e ainda, 30 (trinta) dias-multa. À fl. 179, foi certificado que em 17/06/2013, transitou em julgado para
a acusação. Pelo que se infere dos autos, a pretensão punitiva do Estado, o jus puniendi, foi fulminado
pela denominada prescrição executória. Com efeito, afirma o CP: Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: IV -
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pela prescrição, decadência ou perempção; Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa
de liberdade cominada ao crime, verificando-se: III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a
quatro anos e não excede a oito; Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se
aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena
aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
Acerca do tema, segue lição de doutos doutrinadores: Prescrição da pretensão executória: Trata-se da
prescrição de pena "in concreto" (pena efetivamente imposta), que tem como pressuposto sentença
condenatória com trânsito em julgado para ambas as partes (decisão definitiva, irrecorrível) e que se
verifica dentro dos prazos estabelecidos pelo artigo 109 do Código Penal, os quais são aumentados de
1/3, se o condenado é reincidente. (CUNHA, Rogério Sanches.Manual de Direito Penal: Parte Geral.
Bahia: Editora Juspodivm, 2014, p. 305). É a perda do direito de aplicar efetivamente a pena, tendo em
vista a pena em concreto, com trânsito em julgado para as partes, mas com o lapso percorrido entre a data
do trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação e o início do cumprimento da pena ou a
ocorrência da reincidência. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro:
Forense, 2018. p. 580). Ocorre que, no caso em tela, o acusado possuía, ao tempo do crime, menos de 21
(vinte e um) anos, incidindo a seguinte regra do CP: Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de
prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da
sentença, maior de 70 (setenta) anos. Com isso, o prazo prescricional reduziu pela metade, passando a
ser de 06 (seis) anos. No caso dos autos, verifico que o trânsito em julgado da sentença para acusação
deu-se aos dias 17/06/2013 (fl. 179) e até então não houve o início do cumprimento da pena. Com isso,
entre o trânsito em julgado definitivo da sentença para o Ministério Público até o presente momento,
transcorreram mais de 06 (seis) anos, incidindo a prescrição, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110,
§1º e 115, todos do CPB. Assim, pelas considerações apresentadas, conclui este Magistrado que a
punibilidade do acusado MIGUEL RODRIGO BRITO PEREIRA foi extinta pela prescrição, de
conformidade com os preceptivos legais supramencionados. Ante o exposto: Julgo extinta a punibilidade
do acusado MIGUEL RODRIGO BRITO PEREIRA, pela prescrição, de conformidade com os artigos 107,
IV, 109, III, 110, §1º e 115, todos do Código Penal Brasileiro. Desta feita, em razão de vigorar contra ele
mandado de prisão por sentença condenatória, expeça-se contramandado em favor deste. Transitada esta
em julgado, arquive-se, dando-se baixa na culpa, com expedição de ofício ao órgão competente deste
Fórum Criminal e da SEGUP, para fins de exclusão na folha de antecedentes. P. R. I. C. Belém, 15 de
julho de 2019. Dr. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da Capital
P R O C E S S O :  0 0 1 1 5 2 9 4 9 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PAOLA BARAÚNA MAGNO Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:O. E. DENUNCIADO:JOELSON SANTOS SILVA
Representante(s): OAB 22710 - ANDERSON ARAUJO MENDES (ADVOGADO) PROMOTOR:PRIMEIRA
PROMOTORIA DE ENTORPECENTES. ATO ORDINATÓRIO Considerando a citação pessoal do réu
JOELSON SANTOS SILVA, fica intimada sua defesa habilitada nos autos, a apresentar Resposta à
Acusação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, do CPP. Belém, 15 de julho de 2019. PAOLA
BARAÚNA MAGNO Diretora de Secretaria da 8ª Vara Criminal PROCESSO: 00168122520078140401
PROCESSO ANTIGO: 200720523825 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JORGE
LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:O. E.
AUTOR:PETRO AMAZON PETROLEO DA MAZONIA LTDA Representante(s): OAB 8682 - WILLIAM
OLIVEIRA (ADVOGADO) PROMOTOR:PRIMEIRA (01) PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE E PATRIMONIO CULT. SENTENÇA. Trata-se os presentes autos de procedimento
criminal instaurado a partir da lavratura do Auto de Infração nº 458019 em desfavor da Empresa Petro
Amazon Petróleo da Amazônia Ltda, por degradar recursos naturais da zona costeira em uma área de 01
(um) hectare, que suprimiu a vegetação ciliar em razão do aterramento da mesma ao utilizar resíduos
sólidos, amoldando-se a conduta ao tipo penal previsto no Art. 62, inciso I, da Lei 9.605/98. O Ministério
Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, em
manifestação de fl. 41, relatou a impossibilidade de oferecer denúncia contra o nacional Luiz Rebelo Neto,
em virtude de seu falecimento, e solicitou a juntada de documentação comprobatório do óbito. Após a
juntada da documentação pleiteada, o representante do Parquet, à fl. 67, requereu a designação de
audiência preliminar, sendo o ato marcado para o dia 02 de dezembro de 2010. Aberta a audiência
preliminar, foi constatado por este Juízo a ausência da peça acusatória, porém a defesa forneceu cópia da
exordial delatória, sem a devida assinatura do representante do Ministério Público, a qual foi juntada às fls.
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77/79 e designado o ato para o dia 16 de dezembro de 2010, ressaltando-se que restou novamente
frustrada a realização da audiência marcada para este dia, conforme certidão de fl. 81. O representante do
Órgão Ministerial, à fl. 82, requereu a extinção da punibilidade de Luiz Rebelo Neto em razão de seu
falecimento, nos termos do Art. 107, I, do Código Penal, e prosseguimento do feito em relação ao outro
representante legal da pessoa jurídica denunciada, o nacional Luiz Mariano Cabral. Em despacho de fl. 83,
este Juízo determinou o retorno dos autos ao Ministério Público para apresentação da cópia da denúncia
devidamente assinada e protocolizada. O membro do Parquet, contudo, à fl. 85, relatou que a peça
acusatória, juntada anteriormente nestes autos, foi adequadamente assinada, e requereu a realização de
perícia técnica. O Ministério Público, às fls. 102/103, no dia 27 de junho de 2013, ofereceu proposta de
suspensão condicional do processo, na forma do Art. 89 da Lei nº 9.099/95, em favor da Empresa Petro
Amazon Petróleo da Amazônia Ltda. Ocorre que o seu representante legal, o nacional Luiz Mariano Cabral
Rebelo, reside na Comarca de Manaus, Estado Amazonas, razão pela qual este Juízo, desde 09 de julho
de 2013, diligenciou a fim de lhe intimar a comparecer em audiência designada. Expedida carta precatória
à Comarca de Manaus/AM, Luiz Mariano Cabral Rebelo foi regularmente notificado da audiência marcada,
entretanto manifestou falta de interesse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo,
conforme à fl. 209-v. Por esta razão, este Juízo, em despacho de fl. 211, no dia 22 de abril de 2019, deu
vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, o qual requereu a extinção da punibilidade dos
autores do fato, em virtude da prescrição da pretensão punitiva do estado. É o relatório. Decido. Em
análise do que consta nos presentes autos, observo que a pretensão punitiva do estado, o jus puniendi, foi
fulminada pela prescrição. Acerca do tema, segue lição de doutos doutrinadores: "Prescrição da pretensão
punitiva: Tendo o Estado a tarefa de buscar a punição do delinquente, deve dizer até quando essa punição
lhe interessa (não podendo eternizar o direito de punir). Sendo incerto o quantum (ou tipo) da pena que
será fixada pelo juiz na sentença, o prazo prescricional é resultado da combinação da pena máxima
prevista abstratamente no tipo imputado ao agente e a escala do art. 109." (CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de Direito Penal: Parte Geral. Bahia: Editora Juspodivm, 2014, p. 291). "É a perda da pretensão
punitiva do Estado, levando-se em conta a pena máxima em abstrato cominada para o crime. É utilizada
enquanto o Estado não dispõe da pena concreta, aquela efetivamente aplicada pelo juiz, sem mais
recursos da acusação." (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense,
2018. p. 579). Na espécie em exame, a conduta dos autores do fato foi incursa no tipo penal previsto no
Art. 62, inciso I, da Lei 9.605/98, cuja pena máxima in abstrato prevista é de 03 (três) anos de reclusão,
conforme aduzido abaixo: "Art. 62 - Destruir, inutilizar ou deteriorar: I - bem especialmente protegido por
lei, ato administrativo ou decisão judicial; (...) Pena - reclusão, de um a três anos, e multa." (grifo nosso).
Com efeito, afirma o Código Penal: "Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se: (...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e
não excede a quatro; (grifo nosso). Ocorre que a contagem do prazo prescricional se inicia com a
consumação do crime, conforme dispõe o Art. 111, inciso I, do Código Penal, que afirma: "Art. 111. A
prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: I - do dia em que o crime se
consumou;" (...) In casu, verifico que o crime se consumou na data de 16/03/2007, conforme narrado no
auto de infração, de modo que o prazo prescricional transcorreu sem interrupções ou suspensões. Com
isso, entre o dia em que se consumou o crime até o presente momento transcorreram mais de 08 (oito)
anos, incidindo a prescrição, nos termos dos Artigos 107, IV, 109, IV, e 111, I, todos do Código Penal
Brasileiro. Assim, pelas considerações apresentadas, conclui este Magistrado que a punibilidade dos
autores do fato foi extinta pela prescrição, de conformidade com os preceptivos legais supramencionados.
Ante o exposto: Julgo extinta a punibilidade da Empresa Petro Amazon Petróleo da Amazônia e Luiz
Mariano Cabral Rebelo pela prescrição, de conformidade com os Artigos 107, IV, 109, IV, e 111, I, caput,
todos do Código Penal Brasileiro. Outrossim, verifico que não houve decisão nestes autos extinguindo a
punibilidade de Luiz Rebelo Neto, em razão de seu falecimento. Portanto, restando prejudicado o
requerimento de fl. 82 e considerando a presente sentença, julgo extinta a punibilidade de Luiz Rebelo
Neto em face da prescrição, conforme os dispositivos legais supracitados. Transitada em Julgado, arquive-
se os autos, dando-se baixa na culpa, com expedição de ofício ao órgão competente deste Fórum Criminal
e da SEGUP, para fins de exclusão na folha de antecedentes. P. R. I. C. Belém, 15 de julho de 2019. Dr.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES. Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da capital. PROCESSO:
00169245620188140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:G.
P. F. DENUNCIADO:MARCELO SILVA DE OLIVEIRA PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA DE JUSTICA
DO JUIZO SINGULAR. DELIBERAÇÃO: ?Tendo sido produzidas antecipadamente as provas e
encontrando-se o processo e o prazo prescricional suspensos, nos termos do art. 366, do CPP, aguardem
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os autos em secretaria até a localização do(a) denunciado(a) MARCELO SILVA DE OLIVEIRA, ou até a
constituição de defensor pelo(a) mesmo(a).? PROCESSO: 00247061720188140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:H. B. C. DENUNCIADO:JOSE
LEONARDO BRITO DA SILVA Representante(s): OAB 21489 - JOSIEL DE LIMA ABREU (ADVOGADO)
PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA DE JUSTICA DO JUIZO SINGULAR. DECISÃO O Ministério
Público Estadual, por meio de um de seus membros, ofereceu denúncia contra JOSÉ LEONARDO BRITO
DA SILVA, imputando-lhe o tipo penal previsto no Art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código
Penal Brasileiro. Conforme faz prova o documento de fl. 100, o acusado foi citado pessoalmente, e, por
meio de Advogado Particular, apresentou resposta à acusação às fls. 112/117, protestando pela (a)
desclassificação da majorante do delito para a forma simples prevista no Art. 157, caput, do CPB, e a
aplicação do Sursis processual, (b) reconhecimento do instituto do arrependimento posterior e a
consequente redução da pena de um a dois terços, e (c) reconhecimento do estado de necessidade,
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público, à fl. 120, opinou pelo indeferimento dos
pleitos defensivos, em razão de as matérias suscitadas necessitarem de colheita de provas produzidas em
instrução processual. É o breve relatório. Passo à análise. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO E A
APLICAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. Quantos ao pedido da defesa de desclassificação da majorante
do delito para a forma simples prevista no Art. 157, caput, do Código Penal, não há como acolhê-lo, por
enquanto. Desclassificar, neste momento processual, o crime pelo qual o acusado foi denunciado para
outro tipo penal seria precipitado, já que há indícios suficientes da prática pelo réu do crime descrito na
denúncia, sendo que eventual desclassificação depende de prova a ser produzida durante a instrução
processual, que poderá, ao final, indicar o acolhimento ou não das alegações da defesa. Ressalto que o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal é de que o momento oportuno para uma possível
desclassificação dos crimes é tão somente na fase de sentença, com fulcro no art. 383 do CPP, admitindo
a desclassificação anteriormente à instrução somente como hipótese excepcional, no caso em que a
qualificação jurídica do crime imputado repercutir na definição da competência. Nesse sentido: EMENTA
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EMENDATIO LIBELLI. LAVAGEM DE ATIVOS.
DESCLASSIFICAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PARA ESTELIONATO. ART. 383 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. RELATIVIZAÇÃO.
ESPECIALIZAÇÃO DO JUÍZO. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é a sentença o
momento processual oportuno para a emendatio libelli, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal. 2.
Tal posicionamento comporta relativização - hipótese em que admissível juízo desclassificatório prévio -,
em caso de erro de direito, quando a qualificação jurídica do crime imputado repercute na definição da
competência. Precedente. [...] (STF - HC 115831, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 22/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013)
(grifo nosso). Ocorre que, no presente caso, eventual desclassificação do crime descrito na denúncia para
o tipo penal requerido na resposta à acusação não repercutiria na definição da competência, portanto,
incabível, na presente fase, a desclassificação pretendida pelo réu. Ademais, faço a ressalva de que, em
caso de eventual desclassificação da majorante do delito contida na denúncia para a forma simples
prevista no Art. 157, caput, do Código Penal, seria impossível a aplicação do Sursis Processual, porquanto
a forma simples do crime de roubo possui pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão, não preenchendo
os requisitos estabelecidos pelo art. 89 da Lei n 9.099/95, que afirma: "Art. 89. Nos crimes em que a pena
mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao
oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais
requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. " (Grifo nosso). Pelo exposto, INDEFIRO o
pleito de desclassificação da majorante do delito classificado na denúncia para a forma simples prevista no
Art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, restando, desde já, prejudicada a aplicação do Sursis
Processual estabelecido no Art. 89 da Lei n 9.099/95. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
ARREPENDIMENTO POSTERIOR E A REDUÇÃO DA PENA DE UM A DOIS TERÇOS. O Código Penal
Brasileiro, no Art. 16, prevê o instituto do arrependimento posterior, segundo o qual nos crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça, bem como reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da
denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, será reduzida a pena de um a dois terços.
Transcrevo abaixo o dispositivo legal: "Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à
pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato
voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços". Analisando os autos, observo que resta
impossível o reconhecimento do arrependimento posterior, posto que a peça delatória descreve crime de
roubo em que houve grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo. Por outro lado, este juízo
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entende que primeiro deve ocorrer a produção de provas em instrução processual para o acolhimento ou
não da alegação de que não houve uso de arma de fogo e restituição da res furtiva, por se tratar de
matéria de mérito. Assim, o caso em exame não preenche condição elementar para a concessão do
benefício, qual seja, crime cometido sem violência ou grave ameaça à vítima, e, caso o fizesse, também
seria inviável, em razão de a aplicação de tal instituto ocorrer durante a fase extrajudicial, anterior ao
recebimento da denúncia, o que não é o caso desses autos, o qual se encontra em fase judicial. Desta
feita, INDEFIRO o pedido de reconhecimento do instituto do arrependimento posterior. DA HIPÓTESE DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA: ESTADO DE NECESSIDADE. A defesa arguiu hipótese de absolvição sumária,
alegando que o acusado agiu sob amparo de excludente de ilicitude, qual seja, estado de necessidade,
consubstanciada no Art. 23, inciso I, e Art. 24 e §§, todos do Código Penal Pátrio. Compulsando os autos,
verifico que, por ora, seria precipitado prolatar sentença de absolvição sumária, na medida em que as
provas colacionadas aos autos não fornecem elementos inequívocos a fim de viabilizar o juízo de certeza
necessário à abreviação liminar do rito processual, de modo que imprescindível a ocorrência de instrução
judicial para a produção de provas, sob o crivo das regras e garantias processuais, que, ao final, poderá
acolher ou não as alegações da defesa. Nesse sentido, trata a jurisprudência: PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CARÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA E DAQUELA QUE REJEITA O
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PROFUNDA OU
EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela
que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou
exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida
antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal,
com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 2. A
rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem termo à persecução penal antes
mesmo da formação da culpa, exigem que o Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de
justa causa para a ação penal. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos
ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio
do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade
da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a
carência de justa causa para o exercício da ação penal. 3. O pleito de reconhecimento da atipicidade da
conduta por suposta adequação social do comportamento não é matéria afeita a tal fase processual,
devendo ser analisada após o encerramento da formação da culpa, não justificando, por certo, a
absolvição sumária do réu, nos moldes do sustentado pela defesa. 4. Recurso desprovido. (RHC
60.582/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)
Assim, NÃO ACOLHO a hipótese de absolvição sumária do Art. 397, inciso I, do Código de Processo
Penal. Por fim, destaco que a denúncia foi ofertada com observância dos requisitos objetivos e subjetivos
exigidos no Art. 41 do Diploma Processual Penal e que não se apresentaram quaisquer das hipóteses de
absolvição sumária contidas no Art. 397, incisos I, II, III, IV, da mesma lei processual: a) ausentes
quaisquer das excludentes de ilicitude do fato previstas no art. 23 do Código Penal, quais sejam, estado de
necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito; b)
ausentes quaisquer das causas excludentes da culpabilidade do agente descritas nos artigos 21, 22 e 28,
§ 1°, da lei substantiva penal; c) não se trata ainda de causa subjetiva de extinção de punibilidade do
agente prevista nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. Desta feita, designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 06 de novembro de 2019, às 09:30 h. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Belém/PA, 15 de julho de 2019. Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches. Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal
d a  C a p i t a l .  P R O C E S S O :  0 0 2 6 9 9 2 6 5 2 0 1 8 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:ODAIR JOSE DE JESUS DAS CHAGAS
Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (ADVOGADO) VITIMA:A. S. J. DENUNCIADO:FABIO
HENRIQUE CARVALHO SANTOS Representante(s): OAB 22402 - WALLACE LIRA FERREIRA
(ADVOGADO) . SENTENÇA I - RELATÓRIO: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio da 7ª
Promotoria de Justiça do Juízo Singular Criminal, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu
DENÚNCIA contra ODAIR JOSÉ JESUS DAS CHAGAS, brasileiro, paraense, estado civil não declarado,
nascido em 04/03/1982, filho de Alice de Jesus das Chagas e Raimundo Marinho Lopes, residente e
domiciliado à Rua Honório José dos Santos, nº 355, bairro Jurunas, Belém/PA, e FÁBIO HENRIQUE
CARVALHO SANTOS, brasileiro, paraense, estado civil não declarado, portador do CPF nº 523.326.322-
04, nascido em 01/05/1984, filho de Maria das Dores Carvalho Santos e Hélio Monteiro Santos, residente
e domiciliado à Travessa Perebebuí, Passagem Santa Luzia, nº 148, próximo ao Canal da Pirajá, bairro
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Barreiro, Belém/PA, imputando ao primeiro denunciado a pratica do tipo penal previsto nos Art. 157, § 2º,
inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c Art. 288, § único, e Art. 307, todos do Código Penal Brasileiro, e ao
segundo denunciado a pratica do tipo penal disposto nos Art. 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c
Art. 288, § único, todos do Código Penal Brasileiro. Depreende-se da presente peça acusatória que, no dia
23 de novembro de 2018, por volta das 10h:15min, na Travessa Alenquer, nº 297, bairro Cidade Velha, o
denunciado FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS, com mais dois indivíduos não identificados, invadiu
a residência da vítima Armando da Silva Júnior e o rendeu, juntamente outros moradores da casa,
mediante o emprego de arma de fogo. Durante a empreitada criminosa, as vítimas foram colocadas no
quarto, sendo determinado que ficassem deitadas, enquanto o denunciado FÁBIO SANTOS, com seus
comparsas, roubavam diversos pertences de valor, entre eles: 20 (vinte) relógios de diversas marcas
importadas, 01 (um) cordão de ouro com pingente e 03 (três) aparelhos celulares das marcas Iphone 7,
Iphone X e Motorola. Após a pratica do crime, o acusado FÁBIO SANTOS e seus parceiros
empreenderam fuga do locus commissi delicti para lugar incerto e não sabido. Segundo a denúncia, o
crime de roubo teria começado com a rendição, na porta da residência, do suposto pedreiro - reconhecido
posteriormente como o denunciado ODAIR JOSÉ JESUS DAS CHAGAS -, que prestava serviços no local,
contudo ele não foi levado para o quarto junto com os moradores da casa nem teve seu aparelho celular
subtraído. Ocorre que tal fato despertou a atenção da vítima e da Polícia Civil, inclusive por ter a vítima
Armando, após o cometimento do delito em tela, pedido o celular do denunciado ODAIR DAS CHAGAS
para acionar a Polícia, momento em que viu um mapa de sua casa no equipamento. Aduz a exordial
acusatória que o denunciado ODAIR DAS CHAGAS, durante interrogatório perante à autoridade policial,
declarou que arquitetou, organizou e executou o crime juntamente com o acusado FÁBIO SANTOS, em
razão de desempenhar serviços de pedreiro na residência da vítima, ocasião na qual verificou a existência
de joias, relógios e objetos de valor de fácil acesso. Todavia, disse que não conhecia os outros assaltantes
que participaram do crime, pois os dois entraram na casa juntamente com FÁBIO SANTOS, enquanto
outro permaneceu dentro do carro que deu fuga. Ainda, informou o denunciado que havia sido acordado a
partilha de 50% (cinquenta por cento) do produto do crime, sendo que FÁBIO SANTOS estava incumbido
de vender a res furtiva e que receberia a sua parte no "bar do cara do pastel", situado à Avenida Almirante
Tamandaré esquina com a Rua Monte Alegre - local em que foi apreendido 01 (uma) sacola contendo 02
(dois) relógios frutos do roubo, em poder do nacional Felipe de Lima Cardoso, o qual disse ter recebido
uma ligação do denunciado FÁBIO SANTOS perguntando "se estava em sua barraca", quando este
apareceu, cerca de 15 (quinze) minutos após, entregando uma sacola branca destinada a um indivíduo de
nome "Sérgio", que seria dono de um antigo bar localizado na Avenida Almirante Tamandaré. O acusado
ODAIR JOSÉ JESUS DAS CHAGAS foi preso em flagrante delito, sendo encaminhado à Audiência de
Custódia, ocasião na qual foi convertida a sua prisão em preventiva, conforme decisão de fls. 96/98. A
denúncia foi protocolada em 07 de janeiro de 2019, tendo sido recebida neste Juízo no dia 08 de janeiro
de 2019, acolhendo requerimento de diligências formulados pelo Ministério Público e determinando de
citação dos réus para apresentarem resposta à acusação, nos termos do art. 396 do CPP. O réu ODAIR
JOSÉ JESUS DAS CHAGAS foi citado pessoalmente, conforme faz prova a certidão de fl. 134-verso, e
apresentou resposta à acusação às fls. 140/146, por meio de Defensor Público, pleiteando pela rejeição da
peça acusatória por falta de justa causa e arrolamento de testemunhas a posteriori cumulado com pedido
de revogação da custódia preventiva. O réu FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS foi citado
pessoalmente, conforme faz prova a certidão de fl. 160, e, por meio de advogado particular, apresentou
resposta à acusação às fls. 155/157, pugnando pela improcedência da denúncia, bem como pela sua
absolvição sumária, nos termos do Art. 397, inciso III, do CPP. Instada a se manifestar, a representante do
Ministério Público, às fls. 148/150, opinou pelo indeferimento dos pleitos de revogação da prisão
preventiva e de arrolamento de testemunhas a posteriori formulados pela defesa do acusado ODAIR JOSÉ
JESUS DAS CHAGAS. Este Juiz indeferiu os pleitos formulados pelas defesas de ODAIR JOSÉ JESUS
DAS CHAGAS e FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS ao apresentarem resposta à acusação,
respectivamente, às fls. 152/154 e à fl. 158, e, por não se tratar de hipótese de denúncia inepta, por
preencher os requisitos do art. 41 do CPP, bem como por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses
de absolvição sumária elencadas no artigo 397 e seus incisos da lei adjetiva penal, tendo sido constatado
que há nos autos indícios de autoria suficientes pra ensejar a instauração da presente ação penal,
designou audiência de instrução e julgamento, conforme fl. 158. Iniciada a fase de instrução processual
probatória, colheu-se o depoimento das testemunhas Armando da Silva Júnior e Rafael Paiva de Barros, à
fl. 185, arroladas pela acusação; Rosângela Alves Braga, Rosivani Cristina Campos Moreira e Jacks da
Silva Maciel, à fl. 196, arroladas pelo Juízo a requerimento do Ministério Público; Luiz Augusto Oliveira
Brasil, à fl. 196, arrolada pela Defesa de FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS. As demais
testemunhas foram dispensadas. Consta à fl. 198, auto de reconhecimento realizado em face dos
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acusados ODAIR JOSÉ JESUS DAS CHAGAS e FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS. Os acusados
ODAIR JOSÉ JESUS DAS CHAGAS e FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS foram qualificados e
interrogados, conforme à fl. 196. Na fase do Art. 402 CPP, o Ministério Público e a Defesa nada
requereram a título diligências, consoante fl. 196. Encerrada a fase de instrução probatória, o Juízo
concedeu às partes prazo para a apresentação de suas alegações finais por meio de memoriais escritos.
O Ministério Público, às fls. 194/195, requereu a procedência in totum da denúncia e a consequente
condenação do réu ODAIR JOSÉ JESUS DAS CHAGAS pela prática do crime previsto Art. 157, § 2º,
inciso II e IV, e § 2º-A, inciso I, c/c Art. 307, todos do Código Penal Brasileiro, sustentando que restaram
devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito. Em contrapartida, requereu a absolvição
do acusado FÁBIO HENRIQUE CARVALHO, em face da dúvida gerada pela insuficiência do conjunto
probatório produzido, baseando-se no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e no princípio
processual in dubio pro reo. A Defesa de ODAIR JOSÉ JESUS DAS CHAGAS, às fls. 205/215, pugnou
pela sua absolvição, com fulcro no Art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que o conjunto probatório
produzido é frágil e deficiente para autorizar um juízo de condenação, e pleiteia pela retirada do tipo penal
disposto no Art. 288 do Código Penal, em razão de a peça acusatória aduzir, em tese, apenas a
ocorrência de um crime de roubo, de modo que resta prejudicado deduzir a existência de prévia
estabilidade de vínculos objetivos e subjetivos entre os acusados a fim de cometer o delito de associação
criminosa. Subsidiariamente, seja fixado o regime inicial de pena em regime semiaberto, com fulcro nos
enunciados sumulares n º 17 e 19 do E. TJPA. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva em
favor do acusado, sob o argumento de que são vedados motivos abstratos para fundamentar a custódia
cautelar. A Defesa de FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS, por sua vez, às fls. 219/222, suplicou
pela sua absolvição, sob o argumento de que inexistem elementos probatórios capazes de apontar o
acusado como praticante do crime ora apurado, ressaltando que o Ministério Público, em alegações finais,
requereu igualmente a absolvição do réu. O Ministério Público, em manifestação de fl. 126 quanto ao pleito
de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado ODAIR JOSÉ JESUS DAS
CHAGAS ao apresentar memorias finais escritos, opinou pelo indeferimento do pedido, em razão de
estarem presentes os seus requisitos autorizadores, quais sejam, o periculum libertatis e fumus commissi
delicti. Em decisão de fl. 217, este Juízo negou o pleito de revogação da custódia cautelar. É o relatório.
DECIDO. Cuida-se de denúncia formulada pelo Ministério Público contra os réus ODAIR JOSÉ DAS
CHAGAS, o qual foi denunciado nos delitos previsto nos Art. 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c
Art. 288, § único, e Art. 307, todos do Código Penal Brasileiro, e FÁBIO HENRIQUE CARVALHO
SANTOS, ao qual foi atribuída a pratica do tipo penal disposto nos Art. 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A,
inciso I, c/c Art. 288, § único, todos do Código Penal Brasileiro. O Defensor do réu ODAIR e o advogado
do acusado FÁBIO não apresentaram preliminares. DEFINIÇÃO DOS TIPOS PENAIS CONTIDOS NA
DDNÚNCIA: DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE
ARMA E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS: O crime de roubo atribuído aos réus tem sua
definição no artigo 157, do CP, que reza: Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência: (...) 2º A pena aumenta-se de 1(um terço) até metade: (...) II - se há
concurso de duas ou mais pessoas: (...) II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; V - se o agente
mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA, PREVISTO NO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP: Art. 288.
Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1
(um) a 3 (três) anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se
houver a participação de criança ou adolescente. DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE, PREVISTO NO
ARTIGO 307, DO CP, atribuído apenas ao réu ODAIR: Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa
identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena -
detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.
A tese defensiva do acusado ODAIR é insuficiência de provas, não caracterização do crime de Associação
Criminosa. Por sua vez, o advogado do acusado apresenta também a tese de insuficiência de provas, com
aplicação do princípio do in dúbio pro reo. NO MÉRITO: Quanto a materialidade: Resta confirmada em
face de todo o contexto probatório, principalmente a prova oral, os depoimentos de testemunhas e da
vítima. Quanto a autoria delitiva: Em relação a autoria, passo a apreciar as provas de forma individual,
quanto a participação de cada réu no assalto. Explico: Durante a instrução criminal colheu-se o
depoimento das testemunhas Armando da Silva Júnior e Rafael Paiva de Barros, à fl. 185, arroladas pela
acusação; Rosângela Alves Braga, Rosivani Cristina Campos Moreira e Jacks da Silva Maciel, à fl. 196,
arroladas pelo Juízo a requerimento do Ministério Público; Luiz Augusto Oliveira Brasil, à fl. 196, arrolada

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1071



pela Defesa de FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS. As demais testemunhas foram dispensadas. A
vítima ARMANDO DA SILVA JÚNIOR, neste Juízo declarou: que por volta das 10 horas da manhã o réu
ODAIR foi em sua casa por volta de 07:00 para às 07:30 horas, no momento em que sua esposa estava
levando seus filhos para a escola, perguntando se havia algum serviço para fazer; que fazia ele alguns
serviços para Vizinhos seus e por volta de 2015 a 2016 veio a conhece-lo e pediu pra fazer alguns
serviços em sua casa; que vez em quando chamava o mesmo para pequenos serviços, como pintura,
limpeza, etc.., sendo que passou ele a ter livre acesso em sua casa; que neste dia apareceu ele em sua
casa, o que não era surpresa pois fazia isso geralmente, perguntando se havia serviço, tendo dito a ele
que sim e que as goteira da cozinha começou a pingar; que mostrou a ele aonde era a goteira, ele subiu
no telhado e desceu dizendo que precisaria de dez reais para comprar um pedaço de manta para resolver
o problema; que enquanto foi a seu quarto pegar o dinheiro na gaveta e passou a conferir o dinheiro,
entrou um elemento armado na porta de seu quarto mandando que deitasse no chão; que após veio a
saber que fora ODAIR quem abrira a porta para o elemento entrar; que mandou aquele elemento que
deitasse no chão, momento em que perguntou sobre seus filhos, respondendo o elemento que deveria
ficar tranquilo pois estavam bem; que foi amarrado e quem lhe desamarrou depois foram om próprio
ODAIR; que em seu quarto havia ap3enas um mas depois chegaram outros, sendo que entraram no seu
closet e pegaram o que tinha para pegar, pegaram 20 relógios, seu cordão, três a quatro mil em dinheiro,
uma maleta com documentos que estava no cadeado e os celulares da casa, sendo o seu, de sua filha, o
celular das duas funcionárias, de seu primo, sendo que trancaram todo mundo e depois de fazerem o que
teriam que fazer e depois saíram; que disseram para sua pessoa que assim que ouvisse o barulho da
porta deveria sair; que sua esposa tinha saído, não estava em casa; que ODAIR teria ficado na cozinha;
que sabia que ODAIR estava na cozinha; que depois ODAIR o desamarrou e saiu procurando por seus
filhos nos quartos, tendo encontrado o mesmo em um dos cômodos e os soltou; que depois que foi
acalentar suas filhas e funcionárias, ficou mais tranquilo e perguntou quem tinha telefone, verificando que
ODAIR estava com seu aparelho na mão; que pediu p telefone de ODAIR para tentar ligar para sua
esposa mas não conseguiu; que perguntou a ODAIR aonde ele estava, dizendo que foi rendido pelos
elementos, em número de quatro, dizendo ele que um dos elementos ficou rendendo o mesmo na cozinha;
que ficou tentando ligar para sua esposa e refletindo que ODAIR não foi levado para o quarto e ficou com
telefone, passando a desconfiar do mesmo; que disse a ODAIR que iria ficar com o telefone dele e que ele
aguardasse; que ligou para o Coronel Elton que é da PM e seu amigo, bem como para o delegado Tiago
Benini, que também é seu amigo; que ficou no seu quarto e o ODAIR na cozinha com as funcionárias; que
ficou no quarto com suas filhas a mexer no celular de ODAIR, quando encontrou uma foto que simbolizava
o mapa de sua casa, desenhado em uma folha de papel, em que haviam umas setas em que parecia
como a pessoa deveria entrar na sua casa, entrar na garagem, pegar a cozinha e entrar no seu quarto,
estando o closet marcado; que logo imaginou que seria o mapa de sua casa; que entrou no zapp de
ODAIR e verificou que havia ele enviado aquele mapa um dia antes pra uma pessoa; que a viatura da PM
chegou, o Delegado Tiago chegou, tendo dito a este que achava que ODAIR estava envolvido, pois é
estranho vez que não foi ele trancado no quarto, foi a única pessoa que ficou com celular e achou o mapa
no celular do mesmo; que o Delegado Thiago perguntou se tinha certeza que era o mapa de sua casa,
dizendo ele que sim e resolveram fazer a rota, confirmando que era o mapa de sua casa; que Thiago disse
que iria levar ele para depor; que o delegado Thiago e policial ficaram a conversar com ODAIR no quarto,
sem saber o que conversaram; que por volta das 16:00 horas o Delegado Thiago lhe ligou e disse que
haviam recuperado dois relógios, vez que ODAIR havia confessado e que estavam com um pasteleiro; que
o Delegado disse que FABIO foi até o pasteleiro com uma sacola e disse que era para deixar ali para
entregar para JÚNIOIR, mas que não se chama ele JUNI|OR e nem ODAIR, é conhecido com outro nome
na Tamandaré, mas que omitia seu nome por ser foragido; que fez auto de reconhecimento na polícia e
soment5e reconheceu júnior (ODAIR) pois FÁBIO lá não estava, não havia sido pego no momento e
parece que somente alguns dias depois; que foi tudo filmado, mas não pela câmera instalada em sua
casa, pois não estava funcionando; que ODAIR teria dito que foi coagido para fazer aquilo pois se não
iriam fazer algo com seu filho, coisa assim e que futuramente se tiver oportunidade, iria lhe explicar tudo. A
vítima JACKS DA SILVA MACIEL declarou, em resumo, que estava em seu quarto e quando ia saia do
quarto o assalto estava acontecendo; que tinha um assaltante no corredor que o abordou e mandou que
ficasse sentado, sendo tudo muito rápido, não demorando muito; que Odair trabalhava na casa e estava
no imóvel; que foi investigado e foi confirmada a participação de ODAIR; que seu primo pegou o celular de
Odair e foi investigado e constatado o envolvimento de Odair; que nunca viu o acusado FÁBIO e que ficou
no corredor de cabeça baixa, não vendo ninguém. RAFAEL PAIVA DE BARROS declarou que esteve
presente na casa logo em seguida ao fato e ai chegarem na casa estavam os familiares muito nervoso e o
réu ODAIR estava fazendo serviço no imóvel, sendo que após conversar com familiares, com a vítima
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,com as pessoas que estiveram lá foi logo levantada a suspeita de envolvimento de ODAIR e resolveram
olhar o celular do mesmo e verificaram que havia um croqui da casa e lhe foi perguntado sobre o croqui
ficou ele nervoso e declinou que abrira a porta e as pessoas que adentraram ele conhecia os assaltantes e
que levaram relógios e outros pertences da casa; que confessou ele que já fazia serviços na casa e
parece ao depoente que já tinha ele interesse em objetos da casa; que viu os objetos da vítima, conversou
com os demais acusados e resolveram fazer empreitada; que na filmagem viu dois entrando, descendo de
um carro preto, um prisma preto de placa clonada; que a polícia tem suspeita a quem pertenceria o
prisma, o carro preto, mas não foi localizado; que quanto ao réu FABIO HENRIQUE foi apurado que teve
participação, teria arquitetado o delito, mas não sabe se ele entrou no imóvel, se foi ao local do crime; que
possivelmente não teria entrado por ter um comércio na Tamandaré próximo a casa da vítima; que nas
investigações os policiais concluíram que FABIO teve participação no crime, em razão de que ficou com
parte dos produtos do crime e deixou em uma banca de pastéis. A testemunha ROSANGELA ALVES
BRAGA neste Juízo declarou: que era funcionária da vítima, empregada doméstica, sendo que estava na
casa no dia dos fatos; que neste dia era dez horas e pouco e estava a limpar a casa e vinha saindo do
quarto do rapaz para quem trabalhava quando olhou para a porta já viu o elemento a colocar a arma para
a cabeça de ROSIVÂNI, empregada do Sr. Armando da Silva; que pensava que era uma brincadeira de
júnior, o ODAIR; que estava ele na casa mas estava muito estranho, acharam ele muito estranho, entrava
e saía agoniado; que entretanto logo viu que era um assalto, sendo que o elemento colocou a arma na
direção de sua cabeça e mandou que sentasse no corredor; que quando sentou no corredor bateu com o
braço sem querer na porta de Jacs e ele abriu a porta, tendo o indivíduo colocado também a arma na
cabeça dele e mandou que também sentasse no corredor; que Jackson é primo de Armando que nesta
hora vinha saindo a filha do senhor Armando, de nome MANUELA, adolescente, mandando ela sentar
também; que ficaram sentados no corredor ela, Rosivania, Jacson e Manuela; que o celular de Manuela
ficou em cima da mesa; que o assaltante perguntou a ela aonde estava seu celular e ela disse que não9
tinha e Rosivani bateu no ombro de Manuela e esta disse que estava em cima da mesa; que só viam eles
passarem com as caixas e salvo engano eram três, sendo9 que um ficou com Armando, outro com a arma
apontada para cabeça de suas pessoas e o outro com o9 ODAIR na cozinha; que um deles passava com
as caixas contendo relógios, sendo que tinham bastante relógios; que outro ficava com JÚNIOR (ODAIR)
na cozinha; que depois que eles passaram disseram para irem ao quarto e os trancaram naquele cômodo;
que ODAIR estava na cozinha e botaram um negócio na mão dele e ele ficou sentado no chão, próximo ao
armário, estando o elemento com a arma apontada para a cabeça do mesmo, ficando ODAIR na posse de
seu celular e amarrado; que quando Rosivani foi pegar a vassoura para varrer a casa vinha o elemento
com a arma na cabeça de JÚNJIOR (ODAIR); que viu apenas aquele que estava com a arma apontada
para suas cabeças; que FÁBIO seria a pessoa que estava com a arma apontada para suas cabeças; que
não sabe dizer se o nome daquele elemento seria FÁBIO, mas que o reconheceu o elemento que apontou
a arma para suas cabeças; que a pessoa de folhas 57 achou parecida aquela que reconheceu e apontava
a arma para suas cabeças; que os elementos não se comunicavam por nomes ou apelidos;. Que somente
na hora em que um deles disse "vumbora" é que foi mencionado nome ou apelido, mas não lembra; que
acha que a pessoa de folhas 57 seria a pessoa que apontava a arma para suas cabeças; que ODAIR
ingressou naquela casa se dizendo chamar JÚNIOR e passou a fazer serviços gerais no imóvel. A
testemunha ROSIVANI CRISTINA CAMPOS MOREIRA, neste Juízo declarou, em síntese: que estava na
casada vítima no momento do assalto e estava limpando o quarto do senhor Armando e quando ia do
quarto para a cozinha se deparou com um dos assaltantes que mandou retornar e ficar sentada no
corredor; que ficou sentada de cabeça baixa e viu os outros passando e indo direto para o quarto; que o
elemento encontrou com ROSÂNGELA quando vinha ela do quintal e a abordou e colocou ela sentada
junto com ela depoente; que se dirigiu ao quarto da filha do senhor Armando, uma criança de 10 anos de
nome MANUELA e chamou a menina que estava brincando e a conduziu também para o corredor; que
não apontou ele arma para a criança e apenas chamou a mesma quando estava ela a brincar; que no
senhor Armando estava no quarto; que viu a arma de fogo; que viu três elementos; que não conseguiu
identificar os demais e só viu eles passando; que ODAIR estava na casa trabalhando e quando saiu para
comprar alguma coisa os elementos já voltaram com ele, com a arma na cabeça do mesmo; que no
momento o delegado lhe mostrou a foto e um identificou que foi exatamente aquele que colocou a arma
em sua cabeça; que não viu este elemento fora da sala de audiências; que era ele uma pessoa baixinha,
forte; que somente oi reconheceu por ter sido mostrada a foto pelo delegado, mas não sabe o nome do
mesmo; que somente depois do assalto é que perceberam que havia algo de errado com ODAIR, que
tinha ele alguma coisa com oi assalto; que ODAIR ficou na cozinha e somente foi rendido quando
entraram e que ficou ele na cozinha, sozinho, sem que estivesse amarrado; que não lembra da pessoa de
folhas 57; que o elemento que colocou a arma em sua cabeça era ba2uixo, forte e moreno escuro. A
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testemunha de defesa LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA BRASIL, arrolada para defesa do réu FÁBIO, nesta
Justiça declarou; que tomou conhecimento quando veio depor; que na noite anterior aos fatos ligou para
FÁBIO pois tinha uma corrida para Curuçá para levar algumas coisas para um rapaz e como não tinha
possibilidade de fazê-la pois presta serviços na Universidade pediu pra FÁSBIO para realiza-la, sendo que
FÁBIO saiu sedo e não sabe qual o horário que FÁBIO voltou de Curuçá no dia dos fatos. O réu ODAIR
JOSÉ DE JESUS DAS CHAGAS, interrogado declarou: que não é verdadeira a acusação; que foi efetuar
um serviço na casa de Armando, vítima, falou aquele que eram uma goteira, tendo subido no telhado
verificando que era uma rachadura, pedindo dez reais para ele, tendo pegou o dinheiro e quando ia saindo
da casa se deparou com os elementos do lado de fora e o trouxeram com arma na cabeça dizendo que
era um assalto, tendo se deparado na entrada com a rose, a morena, já lhe colocaram de cara para o
chão, lhe imobilizaram com uma coisa que acha que era um lacre e fizeram o que tinham que fazer e
saíram ; que não é verdade que estivesse envolvido no assalto; que não é verdade que estivesse na
cozinha sem qualquer restrição de liberdade, que estivesse circulando na cozinha junto com os
assaltantes pois mandaram que ficasse de cara para o chão, deitado, e mandaram que não olhasse; que
não foi pego com qualquer objeto que fosse produto do roubo; que não houve filmagem de sua pessoa;
que não aparece em qualquer filmagem pegando objetos; que não conhecia FÁBIOI e nunca viu o mesmo;
que ninguém viu tenha pego qualquer objeto; que não houve filmagem; que a primeira pessoa a ser
abordada foi ele depoente, na saída quando foi comprar a manta para vedar a goteira; que não sabe quem
é FÁBIO e não sabe aonde o mesmo mora; que não sabe quem é FELIPE, não conhecendo esta pessoa;
que deu nome errado na polícia pois ficou com medo em face de se encontrar foragido por crime de
tráfico; que confessou ao delegado quando estava no quarto em razão de ameaças de colocação pelo
delegado de saco plástico em sua cabeça para confessar enquanto o outro policial lhe dava chutes e
socos; que quanto ao mapa não era um mapa e sim apenas um quadrado, vez que trabalha com obras. O
réu FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS, interrogado, declarou: Que não é verdadeira acusação; que
trabalha a dez anos e nunca se envolveu em crimes; que desconhece que tenha ODAIR JOSÉ relacionado
o seu nome ao assalto; que sequer conhece o outro denunciado; que não tinha frequência aquela casa
que não tinha relacionamento com qualquer pessoa daquela casa; qu7e não conhecia qualquer pessoa
daquela casa; que nunca teve relacionamento com qualquer pessoa daquela casa; que desconhece os
motivos pelos quais ODAIR relacionou se nome ao assalto; que mora em bairro bem distante do local dos
fatos pois mora na Pedreira; que não conhece ODAIR, não conhece ELIPE, não sabendo os motivos pelos
quais seu nome foi relacionado no assalto; que seu7 apelido não é "FABIO BOY"; QUE não é verdadeira
as declarações de ODAIR JOSÉ; que não é verdadeiro o que teria declarado FELIPE DE LIMA CARDOSO
de que teria deixado uma sacola na barraca que possuía ele, contendo objetos do crime e que teria
mandado entregar a ODAIR como parte que lhe cabia do roubo; que não é verdadeiro a acusação de que
era envolvido em assaltos e outros crimes, pois não responde a outros processos; que não estava em
Belém no dia do crime; que a vítima ARMANDO declarou u em Juízo não o haver reconhecido; Que nunca
teve mercadinho; que não conhece FELIPE dono de pastelaria. Em referência ao acusado ODAIR JOSÉ
JESUS DAS CHAGAS: Quanto ao Roubo Qualificado: Incontroversa a participação ativa de mencionado
réu no assalto, sendo prova relevante as palavras das vítimas ARMANDO e JHAKS, os quais são
categóricos em afirmar oque nas investigações, através da verificação do celular d ODAIR, veio a ser
confirmado que este participou do evento, confeccionando um mapa de acesso a residência e o caminho
que deveria ser seguido pelos meliantes até o closet aonde estava bens de valor, o que era objetivo dos
autores do delito. Por outro lado, as testemunhas ROSÂNGELA e ROSANI expressam, sem qualquer
margem de dúvidas, o envolvimento deste réu no assalto, trazendo declarações relevantes quanto ao
comportamento bastante estranho do mesmo, sendo afirmado que minutos antes do ingresso dos
meliantes no imóvel já apresentava-se ele bastante nervoso, agitado, indo e um lado para o outro, o que
chamou atenção das mesmas, referindo elas, ainda, o fato de haver este ficado separado das mesmas no
local de restrição de liberdade, vez que ficaram no corredor e ele isolado na cozinha, com celular e
segundo suas palavras, com as mãos livres, embora afirme ele que teria sido manietado com uma espécie
de lacre, sendo feito ênfase ao fato de haver sido detectado no celular d ODAIR o mapa que teria facilitado
a circulação dos meliantes no interior do imóvel. Trechos dos depoimentos que confirmam a participação
de ODAIR no assalto: Vítima ARMANDO: "(...) que perguntou a ODAIR aonde ele estava, dizendo que foi
rendido pelos elementos, em número de quatro, dizendo ele que um dos elementos ficou rendendo o
mesmo na cozinha; que ficou tentando ligar para sua esposa e refletindo que ODAIR não foi levado para o
quarto e ficou com telefone, passando a desconfiar do mesmo; que disse a ODAIR que iria ficar com o
telefone dele e que ele aguardasse; que ligou para o Coronel Elton que é da PM e seu amigo, bem como
para o delegado Tiago Benini, que também é seu amigo; que ficou no seu quarto e o ODAIR na cozinha
com as funcionárias; que ficou no quarto com suas filhas a mexer no celular de ODAIR, quando encontrou
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uma foto que simbolizava o mapa de sua casa, desenhado em uma folha de papel, em que haviam umas
setas em que parecia como a pessoa deveria entrar na sua casa, entrar na garagem, pegar a cozinha e
entrar no seu quarto, estando o closet marcado; que logo imaginou que seria o mapa de sua casa; que
entrou no zapp de ODAIR e verificou que havia ele enviado aquele mapa um dia antes pra uma pessoa
(...)". Testemunha ROSÂNGELA: " que pensava que era uma brincadeira de júnior, o ODAIR; que estava
ele na casa mas estava muito estranho, acharam ele muito estranho, entrava e saía agoniado; que
entretanto logo viu que era um assalto (...)"; Testemunha ROSIVANI: "(...) que perceberam que havia algo
de errado com ODAIR, que tinha ele alguma coisa com o assalto; que ODAIR ficou na cozinha e somente
foi rendido quando entraram e que ficou ele na cozinha, sozinho, sem que estivesse amarrado (...)".
Ademais, temos as declarações da testemunha RAFAEL PAIVA BARROS, em que declara qu o e réu,
após indagações, acabou confessando seu envolvimento no crime. Trechos das declarações da
testemunha supra: "(...) que após conversar com familiares, com a vítima ,com as pessoas que estiveram
lá foi logo levantada a suspeita de envolvimento de ODAIR e resolveram olhar o celular do mesmo e
verificaram qe havia um croqui da casa e lhe foi perguntado sobre o croqui ficou ele nervoso e declinou
que abrira a porta e as pessoas que adentraram ele conhecia os assaltantes e que levaram relógios e
outros pertences da casa; que confessou ele que já fazia serviços na casa e parece ao depoente que já
tinha ele interesse em objetos da casa; que viu os objetos da vítima, conversou com os demais acusados
e resolveram fazer empreitada (...)". Por outro lado, o Delegado de Polícia Civil THIAGO BARRETO DA
ROCGHA BELIENY, em depoimento prestado na fase inquisitorial, expressa sua presença no imóvel logo
após o evento ilícito e que investigando o crime e contactando com a vítima veio a ter conhecimento do
mapa (croqui) do imóvel que estaria no arquivo do celular de ODAIR, e que após indagar ao réu sobre a
participação do mesmo no crime e ele se contradizer, veio ele a confessar sua participação no delito, e
que confessara que teria contratado uma pessoa de alcunha "FÁBIO BOY" para cometer o delito (folhas
07). Atente-se que confessou ele o delito na fase inquisitorial, conforme folhas 15, sendo que sua
retratação judicial, negando participação no evento criminoso, não encontra qualquer agasalho no contexto
probatório. Atente-se, ainda que através da confissão do réu perante a autoridade policial é que parte da
res furtiva foi recuperada, constando que em um a banca de venda de pasteis, situada à Avenida
Almirante Tamandaré, esquina com a Monte Alegre, pertencente à Felipe de Lima Cardos, o qual, ao
depor perante a autoridade policial, declarou que os bens, acondicionados no interior de uma sacola
branca, foram deixados pelo elemento "Fábio Boy", como parte que caberia a ODAIR na partilha do que
fora subtraído no assalto. Por outro lado, A palavra das vítimas, em se tratando de crime de roubo, crime
contra o patrimônio, tem especial relevo, mormente quando corroboradas por outros meios de prova, neste
caso o testemunho dos policiais que efetuaram as investigações, nos termos do que afirma a
jurisprudência pacífica: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA
AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. DÚVIDA NO RECONHECIMENTO EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS POLICIAIS.
PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A condenação encontra-se amparada em robusto
acervo probatório, composto pelo reconhecimento pessoal do réu pela vítima na delegacia; pela confissão
extrajudicial do réu; pela prisão em flagrante delito do acusado com a posse da res; pelas declarações
judicial da vítima confirmando ter reconhecido o réu no local da prisão em flagrante e na delegacia; e
depoimentos judiciais dos policiais, não havendo falar em absolvição com fulcro no artigo 386, inciso V, do
Código de Processo Penal. [...] 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial
relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos. 4.
Recurso desprovido. (TJ DF - Processo APR 20150410039478; Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal;
Publicação: Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 186; Julgamento: 15 de Outubro de 2015; Relator:
SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS) (grifo não autêntico). APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO
DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DE POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA.
VALIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO.
Impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da
materialidade e da autoria de crimes de roubo cometidos com emprego de arma branca (art. 157, § 2º, I,
do CP). Nos crimes contra o patrimônio, normalmente cometidos longe das vistas de testemunhas, o
depoimento da vítima validamente faz prova da prática delitiva, quando associado a outros elementos
probatórios, mormente as declarações de policial responsável pela prisão em flagrante, que tem
presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Se o sentenciado foi preso em
flagrante na posse dos bens subtraídos e o seu reconhecimento pessoal efetivado na delegacia foi
ratificado em Juízo pelas vítimas, não há que se falar em insuficiência de provas da autoria. [...]. (TJ DF -
Processo APR 20140110763614; Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal; Publicação: Publicado no DJE:
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15/12/2014. Pág: 131; Julgamento: 11 de Dezembro de 2014; Relator: SOUZA E AVILA) (grifo não
autentico) Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a
admissão de depoimento de policial que participou da prisão dom réu. Nesse sentido: PENAL.
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o
Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de
revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade
flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos
dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados
com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a
respaldar as condenações. (...) (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015)
(grifo não autêntico). (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em
harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (...) 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 366258 MG 2013/0249573-0, Relator: Ministra LAURITA
VAZ, Data de Julgamento: 11/03/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2014) (grifo
não autêntico). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO INFORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. CONDENAÇÃO AMPARADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. - A desconexão do conteúdo normativo do dispositivo com as razões do recurso especial
configura deficiência de fundamentação, a convocar a incidência do verbete n. 284 da Súmula do STF. - O
depoimento de policiais constitui elemento idôneo a embasar o édito condenatório quando em
conformidade com as demais provas dos autos. Precedente. - Incide o enunciado n. 83 desta Corte
quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste
Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 404817 SP 2013/0331266-1,
Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de
Julgamento: 04/02/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014) (grifo não autêntico).
Importante mencionar que o que não pode ocorrer é a fundamentação de uma condenação com base
exclusivamente no inquérito policial, mas nada impede que o julgador também faça referência à prova
colhida na fase inquisitorial, como no caso dos autos, especialmente porque as testemunhas ouvidas em
Juízo ratificaram in totum o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial. Sobre o tema,
transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO
CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE
INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na
fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na
prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena
garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de
absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos
autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao
acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na
fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3.
Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra
admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos
durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas
cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao
princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção
produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em
apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na
fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018) (grifo não autêntico). RECURSOS
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ESPECIAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
MATÉRIA SUPERADA COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSIDERAÇÃO DAS PROVAS
COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECRUTAMENTO DE JOVENS ESPORTISTAS.
OPERAÇÃO PLAYBOY. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. INCABIMENTO. [...] 2. Não há ilegalidade na consideração de provas
produzidas na fase de inquérito desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas
produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório. [...]. (STJ - REsp 1367765/SC; Min. Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 16/10/2014, p. DJe 03/11/2014) (grifo não autêntico). HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS SUBMETIDOS AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO-PENA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. [...] 2. O Juiz, ao proferir um decreto condenatório, pode se utilizar de provas produzidas
no âmbito do inquérito policial, desde que esses elementos sejam corroborados por provas produzidas
durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em Juízo. Inteligência do
artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. [...]. (STJ - HC 95086/MG; Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, j. em 06/02/2014, p. DJe 27/02/2014) (grifo não autêntico). Ressalte-se que restou
comprovada a grave ameaça efetuada pelo réu e comparsas, para a prática do crime. Sobre a
caracterização da grave ameaça estabelecida pelo tipo penal do art. 157 do CP, afirmam os seguintes
julgados: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
ARREBATAMENTO DA COISA. AMEAÇAS VERBAIS. SUPERIORIDADE DE SUJEITOS ATIVOS.
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da
vítima que comprometa ou ameace sua integridade física, configurando vias de fato, bem como a prolação
de ameaças verbais e a superioridade de sujeitos ativos, são suficientes para a caracterização das
elementares da violência e da grave ameaça, e, em consequência, do crime de roubo. 2. Inviável
conclusão em sentido contrário quanto à inexistência de violência ou de grave ameaça, diante do óbice
contido no verbete sumular 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no
AREsp: 256213 ES 2012/0241126-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2013) (grifo não autêntico). APELAÇÃO
CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA, MEDIANTE AMEAÇA VERBAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. ACOLHIMENTO. AMEAÇA VERBAL
DE MORTE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A GRAVE
AMEAÇA, NO CRIME DE ROUBO, PODE SE EXTERIORIZAR DE DIVERSAS FORMAS, SEJA POR
GESTOS, PALAVRAS, ATOS, ENFIM, QUALQUER MEIO APTO A, DE ALGUMA FORMA, PERTURBAR
A LIBERDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. 2. IN CASU, O RÉU, NO MOMENTO DA ABORDAGEM,
AMEAÇOU A VÍTIMA DIZENDO "PASSE O DINHEIRO OU A MORTE!", DEIXANDO A VÍTIMA
ATEMORIZADA E, POR CONSEGUINTE, FACILITANDO A SUBTRAÇÃO DO SEU APARELHO
CELULAR, O QUE É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O CRIME DE ROUBO. 3. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 157 DO
CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E
10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR LEGAL MÍNIMO. (TJ-DF - APR: 1417610620078070001 DF 0141761-
06.2007.807.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 13/05/2010, 2ª
Turma Criminal, Data de Publicação: 26/05/2010, DJ-e Pág. 197) (grifo não autêntico). Além disso, no
presente caso, incide a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, tendo em vista que a
prova oral colhida na instrução criminal revela cabalmente que o delito foi praticado em concurso de
agentes (o réu e comparsas não identificados). Ademais, confirmam as provas amealhadas ao processo o
uso d arma de fogo, não retirando a qualificadora a não apreensão e a falta de perícia, sendo
entendimento considerável na jurisprudência pátria. Vejamos: Ementa ROUBO QUALIFICADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA SE A PROVA
TESTEMUNHAL NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À UTILIZAÇÃO DA ARMA. RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO. DE OFÍCIO, PRÓCER À COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REDUZINDO A PENA DO ACUSADO. É aplicável a majorante
prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e
periciada, desde que existam outros elementos probatórios que confirmem a utilização da arma, tal como a
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palavra da vítima. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão, pois,
tratando-se de circunstâncias de natureza subjetiva, não há falar em preponderância de uma sobre a
outra. Recurso ministerial provido. De ofício, proceder à compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência, reduzindo a pena do acusado. V.V.P. APELAÇÃO
CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - ROUBO MAJORADO - ARMA NÃO APREENDIDA E PERICIADA
- MANUTENÇÃO DO DECOTE DA MAJORANTE - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Para
configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, mister se faz a prova da real capacidade
lesiva da arma, e quando não demonstrada, deve ser decotada a referida causa de aumento de pena.
Ementa RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA. ENTENDIMENTO
FIRMADO NA 3ª SEÇÃO DESTA E. CORTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE FATOS.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO
PROVIDO. A Terceira Seção desta Corte firmou entendimento de que para a incidência da majorante
prevista no § 2º, I, do art. 157, do CP, é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que
haja outros meios que comprovem a sua efetiva utilização pelo agente. In casu, o emprego da arma de
fogo na ação delituosa foi confirmado pelas vítimas, sendo, portanto, desnecessária a sua apreensão e
perícia para o fim de comprovação da sua potencialidade lesiva, devendo incidir a referida majorante.
Precedentes. É devido o aumento da pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam
a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a certa
discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos. Nos moldes como
posta a pretensão do recorrente - insistindo na valoração negativa da personalidade do réu com a
finalidade de exasperar a pena-base - a desconstituição do entendimento adotado pelo Tribunal a quo
demandaria, necessariamente, a avaliação de fatos, o que na via especial é vedado pelo teor do
enunciado sumular n. 7/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido para,
reconhecendo a majorante de uso de arma, aumentar a pena para 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mantendo-se o regime de cumprimento da pena. Acordão: Vistos, relatados e
discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por
unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Jorge Mussi, Março Aurélio Bellizze e Campos
Marques (Desembargador convocado do TJ/PR) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Quanto a
qualificadora de restrição de liberdade da vítima, também se confirma, vez que os assaltantes confinaram
as vítimas em cômodo da casa sob ameaça armada, sofrendo os ofendidos constrangimento no direito de
ir e vir. Acrescente-se que, no presente caso, o crime de roubo teve consumação integral, vez que os
assaltantes obtiveram a posse da res furtiva, sendo somente capturado o réu quando o crime já havia sido
consumado, com recuperação de parte dos bens subtraídos. Sobre a consumação do delito de roubo,
afirma a jurisprudência do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA.
IMEDIATA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. I- Prevalece nesta Corte o entendimento de
que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que
haja imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância da vítima. Precedentes. II- A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. III- Agravo Regimental improvido. (STJ -
Processo: AgRg no REsp 1379192 RS 2013/0136983-0; Relator(a): Ministra REGINA HELENA COSTA;
Julgamento: 01/04/2014; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Publicação: DJe 07/04/2014) (grifo não
autêntico). HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DA
COISA SUBTRAÍDA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO PRETÓRIO
EXCELSO. TESE DE QUE A ARMA DE FOGO ESTARIA DESMUNICIADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. LEGALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. No que se refere à consumação do crime de roubo, esta Corte e
o Supremo Tribunal Federal adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a
qual considera-se consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res
furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o
objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. (...) 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e,
nessa extensão, denegado. (STJ - Processo: HC 216291 SP 2011/0196885-7; Relator(a): Ministra
LAURITA VAZ; Julgamento: 13/08/2013; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA) (grifo não autêntico).
Afirma ainda a Súmula nº 582 do STJ: Súmula 582. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
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posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida
à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada. Portanto, o réu deve ser condenado por violação as normas dos artigos 157, § 2º,
inciso II e V e § 2º-A, inciso I, do CP. Em referência ao delito de Associação Criminosa Passo a analisar a
denúncia referente à prática do delito tipificado no art. 288 do CPB, supostamente praticado pelo acusado.
Segundo a denúncia, O acusado teria se associado a mais de três meliantes para cometer o crime de
Roubo e outros delitos. Todavia, no que se refere à prática do tipo penal do art. 288 do CPB, verifico que
não restou comprovada a materialidade. Com efeito, a capitulação do art. 288 do CPB, exige, para a
consumação do delito, a associação de três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com
aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes. Nesse sentido, afirma a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA - ART. 288, PARÁGRAFO
ÚNICO DO CP - REQUISITOS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
ABSOLVIÇÃO - 386 DO CPP - ACERTO. Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do
crime de formação de quadrilha, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira
preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável
se condenar os acusados pela prática de peculiar delito. (TJ-MG - APR: 10363090421670001 MG ,
Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 28/02/2014) (grifo não autêntico). APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO E
FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 171 DO CÓDIGO
PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - ART. 288 DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - REDUÇÃO DA PENA -
INVIABILIDADE. 01. Se presentes os requisitos essenciais à configuração do estelionato, não merece
prosperar o pleito absolutório. 02. Não havendo prova concreta da associação de maneira preordenada,
organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, deve-se decretar a
absolvição do réu. 03. Inviável a redução da pena aplicada se esta fora estabelecida em plena observância
dos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal, além de aplicada em patamar necessário e adequado
para os fins de prevenção e reprovação do delito. (TJ MG - Processo: APR 10707140002502001 MG;
Relator(a): Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julgamento: 21/06/2016; Órgão Julgador: Câmaras
Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL; Publicação: 04/07/2016) (grifo não autêntico). No caso dos autos, não
há quaisquer provas de que o acusado tenha se associado de forma estável e permanente para a prática
de crimes, somente restando comprovação de que se uniu aos demais meliantes para a prática de um
único crime, qual seja, o delito de roubo em apreciação e julgamento. Portanto, deve o réu ser absolvido
da acusação de Associação Criminosa Armada, tipo penal previsto no artigo 288, parágrafo único, do
CPB. Por fim, quanto ao delito de Falsa Identidade. Quanto ao delito previsto no artigo 307, do CP, a prova
inquisitorial, os depoimentos prestados perante a autoridade policial e a identificação do acusado quando
Na fase inquisitorial, não deixam nenhuma dúvida de ter ele apresentado falsa identidade, constando que
assim agiu, apresentando-se perante as vítimas e na polícia como JUNIOR VILLELA DE JESUS
CHAGAS, com a nítida intenção de não ter seu verdadeiro nome descoberto e assim ser capturado e
encaminhado ao Sistema Penal para cumprimento de pena por outro fato. Portanto, confirma-se, de forma
parcial, os fatos narrados na exordial acusatória, devendo ODAIR JOSÉ JESUS DAS CHAGAS ser
condenado nas sanções dos artigos 157, § 2º, II eV, ª 2º-A, I, combinado com os artigos 307 e 69, todos
do CP (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO, EM CUMULAÇÃO COM O CRIME DE FALSA IDENTIDADE, EM
CONCURSO MATERIAL DE DELITOS). QUANTO AO ACUSADO FÁBIO HENRIQUE CARVALHO
SANTOS: Conforme alhures expresso, nada há que contestar quanto a materialidade do delito. Entretanto,
com relação a este acusado, as provas conduzidas ao processo não apresentam a robustez necessária a
um Juízo de condenação, pois não vieram aos autos elementos que confirmassem que o indivíduo de
nome FÁBIO, que supostamente teria participado do evento delituoso, se trate do acusado. Apresenta-se
insuficiência de provas quanto ao crime de Roubo e em relação a Associação Criminosa esta não se
confirmou, pelos mesmos motivos referidos na fundamentação quanto ao acusado ODAIR: Ausência de
provas de que o acusado tenha se associado de forma estável e permanente para a prática de crimes, e
sequer para o cometimento do roubo a si atribuído na peça exordial acusatória, vez que quanto este,
conforme ao norte expresso, as provas são insuficientes para atribuição de autoria. As vítimas e as
testemunhas ouvidas em Juízo não apresentaram elementos de convicção de que o comparsa de ODAIR
seria o denunciado, sendo que as investigações trouxeram apenas presunções sem a mais pura certeza.
Isto posto, insuficientes são as provas para condenar os acusados, devendo ser aplicado o princípio
basilar do direito penal denominado in dubio pro reo - na dúvida, em favor do réu. O artigo 155, do CPP,
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dispõe sobre o valor da prova inquisitorial: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas. Quanto o valor da prova colhida na polícia, conduzo a este julgamento comentário constante
às folhas 382, da Obra "Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados" (Rogério
Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pito): "Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre
convencimento do Juíz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que
passam pelo crivo do contraditório em Juízo". Entretanto, não há possibilidade de condenação baseada
apenas nas provas colhidas na polícia, como no presente caso. Julgado do STJ: "Segundo entendimento
desta Corte, a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em Juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que se torna impossível a condenação somente em
elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante a instrução criminal. Não
existindo nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente"(STJ-HC nº1253537-
SC, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. 0109.2011, DJe. 19.10.2011). O artigo 386, inciso VII, do CPP,
dispõe: Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
VII - não existir prova suficiente para a condenação (...) Em comentário ao supra colacionado dispositivo
legal, afirma Guilherme de Souza Nucci: Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do
princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a
formação do seu convencimento, sem poder indica-las na fundamentação da sua sentença, o melhor
caminho é a absolvição. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13. ed.
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 795-796). Segue manifestação da jurisprudência pátria
acerca do tema: PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (CP: ARTS. 304 E 297).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (CPP: ART. 386, III). AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
ABSOLVIÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS (CPP: ART. 386, VII). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Meros indícios ou conjecturas não bastam para um decreto condenatório, visto que, no processo penal a
busca é pela verdade real. 2. Na hipótese de inexistir prova suficiente para a condenação, nos termos do
art. 386, VII, do CPP, a absolvição é a medida que se impõe. 3. Apelação desprovida. (TRF-1 - ACR:
00044640320044013900, Relator: JUIZ FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO (CONV.), Data de
Julgamento: 03/02/2015, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 20/02/2015) (grifo não autêntico).
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
PROVAS. ART. 386, VII, CPP. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. 1. Não obstante durante a
fase inquisitorial, bem como judicialmente, tenham sido colhidos diversos depoimentos, a prova
testemunhal não se mostrou harmônica e segura, de modo a autorizar um decreto condenatório com
relação ao aqui requerente. 2. Inexistindo provas cabais produzidas na esfera judicial a autorizar a
condenação, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a absolvição por
ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3.
Revisão criminal procedente. Unanimemente ". (TJ-MA - RVCR: 0181322014 MA 0003150-
48.2014.8.10.0000, Relator: JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 27/02/2015,
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/03/2015) (grifo não autêntico). Destarte, é
improcedente a denúncia formalizada contra o réu FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS, devendo ele
ser absolvido por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386,m inciso VII, do CPP. De tudo exposto:
JULGO EM PARTE PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA: a) CONDENAR o réu ODAIR JOSÉ JESUS
DAS CHAGAS, brasileiro, paraense, estado civil não declarado, nascido em 04/03/1982, filho de Alice de
Jesus das Chagas e Raimundo Marinho Lopes, residente e domiciliado à Rua Honório José dos Santos, nº
355, bairro Jurunas, Belém/PA, pior violação as normas dos artigos 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, combinado
com os artigos 307 e 69, todos do CP (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS,
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO, EM CUMULAÇÃO COM O
CRIME DE FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL DE DELITOS); ABSOOVÊ-LO da
acusação de vio9lação das normas do artigo 288, parágrafo único, do CPB. b) ABSOLVER o réu FÁBIO
HENRIQUE CARVALHO SANTOS, brasileiro, paraense, estado civil não declarado, portador do CPF nº
523.326.322-04, nascido em 01/05/1984, filho de Maria das Dores Carvalho Santos e Hélio Monteiro
Santos, residente e domiciliado à Travessa Perebebuí, Passagem Santa Luzia, nº 148, próximo ao Canal
da Pirajá, bairro Barreiro, Belém/PA, da acusação de haver praticado os delitos contidos nos Art. 157, § 2º,
inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c Art. 288, § único, todos do Código Penal Brasileiro, por insuficiência de
provas com escopo no artigo 386, inciso VII, do CFPP. Passo a dosimetria das penas com relação ao
acusado ODAIR JOSÉ JESUS DAS CHAGAS. Quanto ao delito previsto no artigo Art. 157, § 2º, inciso II e
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V, e § 2º-A, inciso I: A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que
possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. O acusado
apresenta outros antecedentes criminais (certidão de antecedentes criminais de fls. 94), com condenação
transitada em julgado, antes deste feito, sendo assim reincidente. Não há elementos para se aferir a
conduta social e a personalidade do acusado, embora elementos concretos a espelhar periculosidade,
razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em
detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. As circunstâncias e as
consequências do delito são inerentes ao crime, tendo sido cometido mediante grave ameaça e violência à
pessoa, não tendo a res furtiva sido devolvida à vítima na sua integralidade. Trata-se, pois, de
circunstâncias neutras. Por fim, o comportamento das vítimas, evidentemente, em nada contribuiu para a
conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com base nas circunstâncias judiciais
supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos e seis (06) meses de reclusão e
24(vinte e quatro) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando
a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a
gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). O réu
apresenta a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CPP, pelo que
agravo a pena de reclusão em 06(seis) meses e a multa em 06(seis) dias multa, restando provisoriamente
em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa. Ausentes atenuantes e causas de diminuição de
pena. Confirma-se, entretanto, as majorantes do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e
privação de liberdade da s vítimas, motivo pelo qual elevo a pena em 2/3, ficando, definitivamente, em
10(DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E CINQUENTA DIAS MULTA. Quanto ao delito previsto no artigo 307, do
CP: A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a
reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. O acusado apresenta outros
antecedentes criminais (certidão de antecedentes criminais de fls. 94), com condenação transitada em
julgado, antes deste feito, sendo assim reincidente. Não há elementos para se aferir a conduta social e a
personalidade do acusado, embora elementos concretos a espelhar periculosidade, razão pela qual são
consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito foi ocultar sua real identificação, vez que com
outros antecedentes e condenações. As circunstâncias e as consequências do delito são inerentes ao
crime. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras. Por fim, o comportamento da vítima (O ESTADO),
evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com
base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 06 (seis) meses de
detenção. Ausentes atenuantes. O réu apresenta a circunstância agravante da reincidência, prevista no
artigo 61, inciso I, do CP, pelo que agravo a pena em 01(um) mês, restando em 07 (sete) meses de
detenção. Deste modo, FIXO A SANÇÃO, em relação ao delito de Falsa Identidade, DEFINITIVAMENTE,
EM 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO. Apresentando-se concurso material de delitos, previsto no artigo
69, do CPB, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, devendo o réu cumprir 10(DEZ)
ANOS E SETE (07) MESES de pena restritiva de liberdade, sendo que, conforme referida norma penal,
primeiramente deve ser executada a pena de 10(DEZ) ANOS DE RECLUSÃO e após SETE(07) MESES
DE DETENÇÃO. Portanto, deve o réu cumprir, definitivamente 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E
50(CINQUENTA) DIAS MULTA relativo ao delito de Roubo, e SETE(07) MESES DE DETENÇÃO, relativa
ao delito de Falsa Identidade, sendo que as penas restritivas de liberdade (Reclusão e Detenção) de forma
cumulativa, como disposto no artigo 69, do CP. Regime inicial: Fixo o regime inicial FECHADO para a
pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea " a ", do CPB. Incabível
a detração no presente momento, nos termos do art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista que a diminuição
do tempo em que o réu esteve custodiado provisoriamente não enseja a mudança do seu regime inicial de
cumprimento de pena, cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação da detração, no momento
oportuno. Porque incabível, em face da grave ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena
privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB. No que se
refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la, tendo em vista a
inexistência de pedido formal na denúncia, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ (AgRg no
AREsp 311.784/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp
1265707/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no REsp
1428570/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 08/04/2014)., bem como pela
ausência de concreto prejuízo. Permanecem os motivos que autorizaram a decretação de sua custódia
cautelar, requisitos contidos no artigo 312, do CPP, motivo pelo qual nego ao réu o direito de apelar em
liberdade. Transitada a presente decisão em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados, com
expedição necessária ao cumprimento da pena e remessa a VEP competente, com as comunicações de
estilo. Em referência ao delito de Associação Criminosa, em que foi absolvido, dê-se a devida baixa.
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Quanto ao acusado FÁBIO HENRIQUE CARVALHO SANTOS, em face da absolvição, transitado em
julgado a sentença, dê-se a devida baixa nos assentamentos. O pagamento da pena de multa deverá ser
realizado no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de
execução. Condeno o réu nas custas, nos termos do que afirma o art. 804 do CPP. Fica suspensa,
contudo, a exigibilidade da referida cobrança, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita
ao denunciado, haja vista a sua condição econômica, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do art. 98 do CPC.
Adotem-se todos os procedimentos de praxe em casos desta natureza. Publique-se, registre-se, intime-se
e cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches Juiz de Direito Titular da 8ª Vara
Cr iminal  da Capi ta l  PROCESSO: 00288321320188140401 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:ANTONIO FRANCISCO SOUSA DA
SILVA Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) VITIMA:C. M. L. V.
PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA DE JUSTICA DO JUIZO SINGULAR. DELIBERAÇÃO:
?Considerando a certidão do senhor oficial de justiça de que o acusado não reside, ou trabalha, no
endereço informado nos autos, não tendo o mesmo comparecido nesta secretaria a fim de informar novo
endereço, determino busca pelos bancos de dados disponíveis para pesquisas, ou seja, INFOPEN e
INFOSEG, caso não seja encontrado novo endereço para o acusado, determino o prosseguimento do
feito, com a citação do réu por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para que, apresente resposta à
acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP, fazendo-se a observância
de que referido prazo começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do réu, ou seu defensor
const i tuído, consoante prevê o § único de refer ido art igo. Cumpra-se.? PROCESSO:
00300821820178140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019
DENUNCIADO:PAULO ANDREISON SOUZA SOUZA Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA
PUBLICA (DEFENSOR) VITIMA:H. E. O. PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA DE JUSTICA DO JUIZO
SINGULAR. Decisão A análise das peças que formam estes autos revela que a pretensão punitiva do
Estado, o Jus Puniendi, foi fulminado pela morte do agente, conforme laudo pericial de fl. 255. Assim,
considerando que o acusado veio a falecer em 21/10/2018, tem-se que, com o seu falecimento, está
extinta a punibilidade, conforme disposto no artigo 107, inciso I, do Código Penal, que afirma: Art. 107 -
Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; Pelo exposto: Julgo extinta a punibilidade do acusado
PAULO ANDREISON SOUZA SOUZA, em virtude de seu falecimento, com fulcro no artigo 107, I, do
Código Penal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa nos assentamentos com relação ao
supramencionado indiciado, fazendo as comunicações de estilo. P. R. I. C. Belém, 15 de julho de 2019. Dr.
Jorge Luiz Lisboa Sanches Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da Capital PROCESSO:
02603008820168140301 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:R.
J. S. S. Representante(s): OAB 17619 - RICARDO CALDERARO ROCHA (ADVOGADO)
DENUNCIADO:SANDRO RAMON ALCANTARA NOGUEIRA LIMA PROMOTOR:SETIMA PROMOTORIA
DE JUSTICA DO JUIZO SINGULAR. DELIBERAÇÃO: ?Tendo sido produzidas antecipadamente as
provas e encontrando-se o processo e o prazo prescricional suspensos, nos termos do art. 366, do CPP,
aguardem os autos em secretaria até a localização do(a) denunciado(a) SANDRO RAMON ALCÃNTARA
NOGUEIRA LIMA, ou até a constituição de defensor pelo(a) mesmo(a). Procedam pesquisas pelo sistema
INFOPEN, INFOSEG e SIEL para possível localização de novo endereço do réu.? 
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELEM - VARA: 11ª
VARA CRIMINAL DE BELEM 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 9 0 1 5 2 0 1 1 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SERGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019---DENUNCIADO:CLEIDSON DE OLIVEIRA
RODRIGUES DENUNCIADO:ADAILTON DOS SANTOS DANTAS VITIMA:A. C. R. E. . R.H
         Considerando que o documento de fl. 119 aponta novo endereço do acusado ADAILTON DOS
SANTOS DANTAS, expeça-se o competente mandado de citação.          INT. Belém/PA, 15 de julho de
2019 DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Juiz de Direito da 11ª Vara Penal da Capital, em
exercício 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 1 2 6 8 2 2 0 1 9 8 1 4 0 5 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SERGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---VITIMA:R. M. V.  DENUNCIADO:LUIZ CESAR
SILVA BARBOSA DE SOUSA Representante(s):  OAB 24607 - ANTONIO MONTEIRO NETO
(ADVOGADO)  . R.H          Ante a certidão de fls. 101, fica intimado, através da publicação deste
despacho, o Sr. Advogado Antônio Monteiro Neto, OAB/PA nº 24.607, a apresentar Resposta Escrita à
Acusação em favor do réu LUIZ CESAR SILVA BARBOSA DE SOUSA, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, pois se não há renúncia e nem substabelecimento, permanece o causídico atuando na defesa do
mencionado réu.          Decorrido o prazo acima sem manifestação da defesa, retornar os autos conclusos,
para adoção de providências junto à OAB/PA.          Int.          Após, cls. Belém/PA, 15 de julho de 2019
DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Juiz de Direito da 11ª Vara Penal da Capital, em exercício 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 5 4 6 9 6 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SERGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Ação:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em: 15/07/2019---DENUNCIADO:TAYANE CRISTINA DOS
SANTOS VITIMA:O. E. . R.H          Considerando que o documento de fl. 167 aponta novo endereço da
acusada, expeça-se o competente mandado de citação.          INT. Belém/PA, 15 de julho de 2019 DR.
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Juiz de Direito da 11ª Vara Penal da Capital, em exercício 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 6 3 9 6 2 2 0 0 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 7 2 0 1 8 8 0 9 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SERGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---VITIMA:A. P. S.  DENUNCIADO:MARCIO
NOGUEIRA TEIXEIRA. R.H          Considerando que o acusado se encontra preso, com a máxima
brevidade, expeça-se mandado de citação à casa penal em que se encontra custodiado.          INT.
Belém/PA, 15 de julho de 2019 DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Juiz de Direito da 11ª Vara
Penal da Capital, em exercício 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 7 2 6 3 9 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): WANESSA BRABO MAURO Ação: Inquérito
Pol ic ial  em: 15/07/2019--- INDICIADO:DIEGO ADRIANO SANDOVAL PINTO MARQUES
INDICIADO:ANTONIO MARCOS ASSIS GARRIDO VITIMA:J. M. S. . ATO ORDINATÓRIO/CERTIDÃO
PROC.Nº00127263920198140401 Com base no provimento nº 008/2014-CJRMB, em seu Art. 1º, § 1º, I,
faço a REMESSA dos presentes Autos à Secretaria do Ministério Público, pelo que Certifico, que os recebi
em duas vias (uma sendo cópia), por redistribuição, no estado em que se encontram, contendo a cópia
principal 59 folhas numeradas provisoriamente pela autoridade policial. O referido é verdade e dou fé.
Belém-PA,15 de julho de 2019. Eu, Wanessa B.Mauro, Auxiliar Judiciário da 11ª Vara Penal da Capital. 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 0 1 4 8 4 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SERGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---VITIMA:L. C.  VITIMA:M. S. C. S. 
DENUNCIADO:ENDERSON DE OLIVEIRA REIS. R.H.          Recebo, na íntegra, a Denúncia formulada
contra o acusado ENDERSON DE OLIVEIRA REIS, ante a presença dos requisitos contidos no art. 41 do
CPP, dando-o como incurso, provisoriamente, nos dispositivos legais nela contidos, em que pese o erro
material contido às fls. 03, relativo ao nome do denunciado.          Determino a citação do acusado,
EXPEDINDO MANDADO DE CITAÇÃO À CASA PENAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO, para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP, com a
redação dada pela Lei 11.719/2008.          Nos termos do art. 396-A, §2º do CPP, com a redação dada
pela Lei 11.719/2008, não apresentada a resposta no prazo, fica nomeado, desde já, para atuar no feito, o
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Defensor Público, vinculado a esta Vara, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10(dez) dias.
         Oficiar às Varas Criminais onde o acusado responde a processos criminais, informando que o
mesmo se encontra preso.          Int.          Dê-se ciência ao Ministério Público. Belém/PA, 15 de julho de
2019 DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Juiz de Direito da 11ª Vara Penal da Capital, em
exercício 
P R O C E S S O :  0 0 1 7 2 4 3 5 8 2 0 1 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SERGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Ação:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em: 15/07/2019---VITIMA:O. E.  DENUNCIADO:COSME LIMA
SENA Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  .
Autor: Ministério Público Estadual Acusado: COSME LIMA SENA Vítima: O.E. Imputação: Art. 33, caput,
da Lei 11.343/2006 SENTENÇA               Vistos, etc.               O Representante do Ministério Público, no
uso de suas atribuições legais, apresentou Denúncia em 21/08/2017, em desfavor de COSME LIMA DE
SENA, já qualificado nos autos, como incurso na sanção punitiva do Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
              A inicial acusatória narra que no dia 09/07/2017, por volta das 12:20 horas, os Policiais Militares
Glauton Rodrigo dos Santos e Valter Pereira Lobato realizavam ronda ostensiva na Passagem Santa Rita,
bairro Cabanagem, momento em que avistaram um grupo de indivíduos que, ao perceber a aproximação
dos policiais, empreendeu fuga e adentrou em um imóvel abandonado, que daria acesso à outra rua.
              Os policiais narraram que se dirigiram ao imóvel, contudo, não havia mais ninguém no local,
momento em que decidiram permanecer dentro da casa, aguardando o retorno daquelas pessoas que ali
haviam entrado anteriormente. Afirmaram que, passado algum tempo, observaram por uma fresta que o
réu COSME LIMA DE SENA se aproximou da mencionada casa abandonada, em seguida, presenciaram o
momento em que o réu assobiou para um indivíduo que se encontrava próximo e perguntou ¿quantos ele
queria¿, ao que a pessoa respondeu que ¿queria um¿.               Os policiais entenderam se tratar de local
que funcionava como ponto de venda de drogas. Em seguida, abordaram o réu e realizaram revista
pessoal, encontrando na sua posse 15 (quinze) porções do que veio a ser constatado como Cannabis
Sativa L. (¿maconha¿), conforme laudo de fl.25, pesando o total de 10,14 g.               Diante dos fatos
narrados, a substância fora apreendida e o denunciado COSME LIMA DE SENA conduzido à Seccional da
Marambaia.               Notificado, o acusado apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública
(fl. 68).               A denúncia foi recebida no dia 22/11/2017 (fls. 69).               Durante a instrução, fora
realizada a oitiva das testemunhas Valter Pereira Lobato e Glauton Rodrigo dos Santos (fl. 85), ambos
arrolados tanto pela acusação quanto pela defesa. Procedeu-se ao interrogatório do acusado COSME
LIMA DE SENA (fl. 85).               Na fase do artigo 402 do CPP, o Ministério Público e a Defesa nada
requereram (fl. 85). O Juízo determinou a expedição de certidão de antecedentes criminais atualizada,
acostada à fl. 86.               O Ministério Público, em sede de Memoriais, fls.87/89, requereu a
ABSOLVIÇÃO levando em conta o princípio do ¿in dubio pro reo¿.               A defesa do acusado
promovida pela Defensoria Pública requereu a absolvição do mesmo, nos termos do art. 386, II, do CPP
(fls. 90/93).               É O RELATÓRIO.               DECIDO.               Trata-se de ação penal intentada pelo
Ministério Público Estadual, onde se pretende provar a materialidade e autoria do crime de tráfico de
drogas, previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.               Os princípios do contraditório e da ampla
defesa, previstos na Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, foram assegurados ao acusado.
              Passo a analisar o caso através do cotejamento dos depoimentos colhidos em juízo e daqueles
prestados durante a lavratura do flagrante.               As testemunhas ouvidas, Sargento Valter Pereira
Lobato e Cabo Glauton Rodrigo dos Santos, apesar de terem realizado a prisão do réu e serem os
responsáveis pela apreensão da droga, não foram capazes de narrar os fatos de forma coerente ao que
haviam relatado em sede policial quando da lavratura do flagrante.               Afirmaram em sede policial
que, ao realizarem ronda ostensiva pelo bairro da Cabanagem, especificamente na Passagem Santa Rita,
um grupo de indivíduos, ao avistar a aproximação policial, saiu correndo e adentraram em uma casa
abandonada, que dá acesso à outra rua. O Sargento Valter Lobato afirmou que cortou o cadeado da casa
e o recolocou como se estivesse normal, ato contínuo, fez uma ronda e retornou ao local ficando
¿escondido no interior da casa abandonada¿. Por uma fresta dessa casa abandonada foi possível ver um
indivíduo chegando para comprar drogas, ao que o acusado COSME LIMA DE SENA abordou o indivíduo
perguntando quantos ele queria. O usuário teria respondido que queria apena um. Quando o acusado se
dirigiu em direção ao comprador, o Sargento Valter Lobato saiu da casa abandonada, abordou o acusado
e, na revista pessoal, encontrou no bolso da bermuda um saco plástico com 15 (quinze) porções de
¿maconha¿ (termo de depoimento à fl. 08).               O Cabo Glauton Rodrigo dos Santos narrou os
mesmos fatos acima descritos (fl. 09).               No depoimento prestado em juízo (fl. 85), Valter Pereira
Lobato afirmou que, durante ronda na Passagem Santa Rita, ocorreu uma correria de indivíduos que
estavam possivelmente realizando venda de drogas. Os indivíduos não identificados correram na direção
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da casa do acusado COSME LIMA DE SENA. O policial afirmou que já tinha informações de que a
residência seria local de fuga utilizada por tais pessoas sempre que ocorria ronda policial. Afirmou que a
casa ficava com ¿as portas encostadas¿ e as pessoas que adentravam em fuga pulavam pelo quintal.
              A testemunha afirmou que no momento da correria o acusado já estava no quintal da residência
e, enquanto todos os outros empreenderam fuga, COSME LIMA DE SENA foi o único que ficou. Alegou
que realizou revista pessoal no acusado, momento em que encontrou ¿uma carga¿ entre e 10 (dez) a 20
(vinte) porções de entorpecente no bolso da bermuda.               Valter Pereira Lobato afirmou que há uma
casa de madeira abandonada nos fundos da propriedade do réu, local pelo qual alguns dos suspeitos se
evadiram quando da aproximação policial, porém afirmou que não ficou de campana na mencionada casa.
              A testemunha também negou que tenha presenciado qualquer diálogo do acusado com algum
usuário que estivesse comprando drogas.               O Policial Militar Cabo Glauton Rodrigo dos Santos foi
ouvido como testemunha e afirmou que recordava vagamente sobre os fatos, relatando que, com a
chegada da Polícia, algumas pessoas se evadiram do local e entraram na casa do acusado COSME LIMA
DE SENA.               A testemunha afirmou que o acusado se encontrava no interior da mencionada
residência, mas os outros indivíduos já haviam fugido pelos fundos do imóvel. O Policial Glauton Rodrigo
dos Santos afirmou que quem fez a revista no acusado foi o Sargento Valter Pereira Lobato, portanto,
quem encontrou a droga em poder do acusado foi o Policial Valter, não sabendo a testemunha informar se
a droga estava escondida na residência ou poder do acusado.               A testemunha reforçou que, ao
retornar da perseguição infrutífera aos demais suspeitos, o Sargento Valter Lobato já apresentou a droga
que teria sido encontrada com COSME LIMA DE SENA. Portanto, ao contrário do que afirmou durante a
lavratura do flagrante, o Cabo Glauton não presenciou a apreensão da droga que supostamente estava
em poder do acusado.               Por outro lado, durante seu interrogatório o acusado manteve depoimento
consistente com o que já havia declarado em sede policial.               Durante o interrogatório, COSME
LIMA DE SENA afirmou que no dia dos fatos, um ¿viciado¿ o abordou na rua perguntando se ele sabia
¿onde vendia¿, ao que o réu respondeu que ¿não trabalhava com isso¿, momento em que os dois
policiais ¿pularam¿ da casa em que estavam escondidos e abordaram o acusado, o revistaram, mas não
encontraram nada. O acusado afirma que os policiai também revistaram a sua casa após a abordagem
que ocorreu na rua, mas também nada foi encontrado na residência.               COSME LIMA DE SENA
afirma que a casa em que os policiais estavam escondidos é uma casa de madeira próxima à sua, porém
a casa do acusado é de alvenaria e não de madeira.               Afirmou que a droga que os policias
alegaram lhe pertencer, na verdade estava acondicionada embaixo do assento da viatura, momento em
que os policiais se questionaram o que ¿colocar em cima¿ do acusado, se ¿maconha¿, ¿oxi¿ ou ¿pasta¿,
concluindo que deveria ser ¿maconha¿.               Como se percebe, no depoimento prestado na lavratura
do flagrante os policiais afirmaram que os indivíduos suspeitos que se evadiram quando da chegada da
polícia adentrando uma casa abandonada de madeira, porém, em juízo afirmaram que os indivíduos
adentraram a casa do acusado, contudo, a casa em questão não tem as mesmas características do que
alegaram os policiais na lavratura do flagrante: a casa invadida seria de madeira, a do acusado é de
alvenaria; a casa invadida seria abandonada o que facilitava a entrada, porém, em juízo, afirmaram que a
casa do acusado ficava com as portas abertas pra dar fuga aos suspeitos quando a polícia chegava.
              Apreciando o colhido na instrução processual, este Juízo entende que não há provas suficientes
de que o réu tenha praticado o delito descrito na Denúncia, uma vez que não foram produzidas provas que
corroborassem a acusação formulada na peça acusatória. Vejamos.               O réu negou a prática do
crime, mantendo depoimento coerente com o que já afirmara na lavratura do flagrante. Por outro lado, os
policiais afirmaram em sede policial que ficaram de campana em uma casa abandonada, momento em que
flagraram uma negociação de venda de drogas por parte do acusado, ao passo que, em juízo, afirmaram
que não presenciaram qualquer negociação de venda de drogas com usuário, bem como negaram que
tenham ficado de campana em uma casa abandonada.               Assim sendo, não há possibilidade de se
fundamentar uma decisão condenatória apenas em indícios de autoria e materialidade e provas
produzidas somente na fase investigativa, que não foram confirmadas em juízo. Destarte, a dúvida
favorece ao réu (princípio in dubio pro reo) - pois o Direito Penal só se satisfaz com a certeza -, sendo a
absolvição do acusado medida que se impõe diante da fragilidade do cenário probatório dos autos, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do CPP: ¿o Juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte
dispositiva, desde que reconheça: (...) Não existir prova suficiente para condenação¿.                 Ante
exposto, considerando tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA formulada
contra o réu COSME LIMA DE SENA, devidamente qualificado nos presentes autos, para ABSOLVÊ-LO
das sanções contra si formuladas pelo representante do Ministério Público, de haver infringido a norma
prevista no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, por INSUFICIÊNCIA DE PROVAS tudo de conformidade
com a norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.               Procedam-se às
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anotações e comunicações devidas, inclusive para fins estatísticos.               Intimem-se o acusado, o
Representante do Ministério Público e a defesa.               Na hipótese de o sentenciado encontrar-se em
local incerto e não sabido, obter junto ao TRE/PA o endereço atualizado, expedindo mandado de
intimação. Caso não seja localizado, o mesmo deve ser intimado por edital.               Sem custas, ante sua
absolvição.            P. R. I. C. Belém/PA, 15 de julho de 2019 DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE
LIMA Juiz de Direito da 11ª Vara Penal da Capital, em exercício 
P R O C E S S O :  0 0 2 3 2 6 0 1 3 2 0 1 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SERGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Ação:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em: 15/07/2019---VITIMA:O. E.  DENUNCIADO:LEONARDO
GONCALVES DE MELO Representante(s):  OAB 7156 - MARTA DO SOCORRO FARIAS BARRIGA
(ADVOGADO)  . R.H          Nos termos do art. 56, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez apresentada a
Defesa Preliminar, RECEBO a Denúncia formulada contra o acusado LEONARDO GONÇALVES DE
MELO, ante a presença dos requisitos contidos no art. 41 do CPP, dando-os como incursos,
provisoriamente, nos dispositivos legais nela contidos.          Designo o dia 31 de março de 2020, às
10:30hs, para realização da audiência de instrução e julgamento.          Intimem-se o acusado, as
testemunhas de acusação e defesa, se houver.          Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.
         A defesa do acusado LEONARDO GONÇALVES DE MELO requereu às fls. 77/78, autorização para
viajar à cidade Fortaleza/CE, no período de 22 a 30 de julho de 2019, com a finalidade de participar de
congresso de contabilidade.          Em manifestação de fl. 79, o Ministério Público não se opôs ao pleito.
         Assim, o juízo DEFERE o requerimento, autorizando a viagem do acusado pelo período
especificado. Belém/PA, 15 de julho de 2019 DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Juiz de Direito
da 11ª Vara Penal da Capital, em exercício 
P R O C E S S O :  0 0 2 7 3 2 8 0 6 2 0 1 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SERGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019---DENUNCIADO:ADAUTO SILVA DOS SANTOS
VITIMA:T. G. R. . R.H          Considerando que o documento de fl. 55 aponta novo endereço do acusado,
expeça-se o competente mandado de citação.          INT. Belém/PA, 15 de julho de 2019 DR. SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE DE LIMA Juiz de Direito da 11ª Vara Penal da Capital, em exercício 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 7 3 5 5 5 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: A. S. B.  
Representante(s):  
OAB 24993 - ALEX LOBO CARDOSO (ADVOGADO)  
OAB 27639 - MAGNO EDSON ROXO DE SOUZA (ADVOGADO)  
 
DENUNCIADO: V. L. C. S.  
DENUNCIADO: A. L. G. F.  
Representante(s):  
OAB 13998 - ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (ADVOGADO)  
 
VITIMA: O. E. 
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RESENHA: 15/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM -
VARA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM PROCESSO: 00007029119998140401 PROCESSO
ANTIGO: 199920008117 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA PEREIRA
Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 15/07/2019 DENUNCIADO:SHEILA CRISTINA MANSUR
DA MOTA Representante(s): OAB 1590 - AMERICO LINS DA SILVA LEAL (ADVOGADO) OAB 24782 -
SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA (ADVOGADO) OAB 26671 - MATHEUS CALANDRINI SILVA
GRAIM (ADVOGADO) VITIMA:S. K. H. PROMOTOR:JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. Processo n.
0000702-91.1999.8.14.0401 Autor: Ministério Público. Acusada: Sheila Cristina Mansur da Mota. Vítima:
Sérgio Kazuya Hahori. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO Vistos, etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, por meio de um de seus representantes legais, com base em inquérito policial, no uso de
suas atribuições constitucionais, ofereceu em 14/07/1999, denúncia contra a acusada SHEILA CRISTINA
MANSUR DA MOTA, já qualificada nos autos, como incursa nas condutas previstas no artigo 121, § 2º, IV,
do Código Penal, sob a acusação de que no dia 11.10.1998, ter adentrado no imóvel da vítima Sérgio
Kazuya Hahori , ceifando a vida deste. Materialidade do fato às fls. 11/13 e 16/22. Decretação da prisão
temporária em desfavor da ré à fl. 42. Recebimento da denúncia e designação da audiência de
qualificação e interrogatório para o dia 21/10/1999 (fl. 49-verso). A ré foi citada por edital (fl. 57), em razão
de não ter sido localizada para ser citada pessoalmente, conforme certificado à fl. 52-verso. Alegações
finais apresentadas pelo Ministério Público às fls. 66/68. Alegações finais apresentadas pela Defensoria
Pública às fls. 71/72. Suspensão do processo decretada em 21/03/2000 (art. 366, CPP; fl.73-verso).
Requisição de produção de prova antecipada pelo Ministério Público (fl.78). Oitiva das testemunhas Celia
da Conceição Rodrigues (fls.82/83), Fabio Atsushi Kitabayashi (fls. 84/85), Paulo Guilherme Lima dos
Santos (fl. 86) e Julieta Tomiko Hatori (fl.87/88). Prisão preventiva decretada em 06/12/2000 (fl.88). Oitiva
das testemunhas Ligiany Assunção Pina e Adalto Freire Guilherme (fls. 97/98). Pedido de revogação da
prisão preventiva requerido pelo Dr. Antônio Jodilson de Farias Prazeres, OAB nº 26.803, em favor da ré
(fls.177/185). Certidão de cumprimento do mandado de prisão em desfavor da ré (fl.205). Decisão
tornando sem efeito a aplicabilidade da decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo
prescricional (fl.207). Resposta à acusação apresentada às fls. 208/224. Audiência de instrução designada
para o dia 22/05/2019 (fl.235). Manifestação do Ministério Público em relação ao pedido de revogação da
prisão preventiva interposto pela ré (fls.238/239). Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão
preventiva (fls. 244/245). Pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requerido pelo
Dr. Antônio Jodilson de Farias Prazeres, OAB nº 26.803, em favor da ré (fls. 247/253). Decisão indeferindo
o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (fl. 258). Pedido de revogação da prisão
preventiva requerido pelos advogados, Dr. Américo Leal, OAB nº 1.590 e Dr. Sâmio Sarraf, OAB nº
24.782, em favor da ré (fls. 260/276). Manifestação do Ministério Público em relação ao novo pedido de
revogação da prisão preventiva (fl.306-verso). Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão
preventiva (fl. 307). Audiência de instrução realizada em 22/05/2019. Ocasião em que foram ouvidas as
testemunhas arroladas pela defesa: Edson Mesquita Paz, Jefferson Ricardo Mansur Ataíde e Ângela Maria
Feitosa da Luz; e a ré (fl.308). Decisão exarada nos autos do HC 0803972-17.2019.814.0000 impetrado
em favor da ré, concedendo a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva decretada, impondo-lhe
as medidas cautelares previstas no art.319, I e IV, do CPP (fls.316/317). O Ministério Público, com fulcro
no art. 413 do Código de Processo Penal, requereu a pronúncia da ré Sheila Cristina Mansur da Mota.
como incursa nas penas do art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, para que esta seja submetida a
julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri (fls.311/314). Memoriais escritos apresentados pela defesa,
requerendo, em sede de preliminar, a nulidade do processo em razão da nulidade da citação editalícia e
da ausência de recebimento da denúncia, e, no mérito, a impronúncia da ré e, subsidiariamente, caso seja
pronunciada, que seja acolhida a tese de homicídio simples (fls. 338/349). É o relatório. Decido.
Compulsando atentamente os autos, é cediço que na decisão de pronúncia ao magistrado é defeso uma
análise aprofundada do meritum causae, por isso, estabeleceu o legislador ordinário na lei processual
penal, limites cumulativos para que o Estado-juiz, ao proclamar admissível a acusação, o faça com
fundamento nos requisitos estabelecidos no artigo 413 do Código de Processo Penal, quais sejam: a
materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Dito isto, enquanto
a materialidade do fato indica a existência do crime, os indícios de autoria constituem-se dos
apontamentos colhidos por meio de um raciocínio lógico, verificados durante a fase instrutória, os quais
auxiliam na formação do convencimento do juiz para admitir a acusação e, por via de consequência,
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submeter o réu a julgamento perante o Tribunal Popular. Logo, é de bom alvitre afirmar que indícios de
autoria não se confundem com meras conjecturas. Indícios são elementos reais que devem ser provados,
enquanto que conjecturas, em muitas situações, são criações do imaginário humano. Nesse sentido: "A
pronuncia é sentença de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação, para que
esta seja decidida no plenário do Júri. Ela exige apenas a convicção sobre a existência do crime e indícios
de autoria. É quanto basta para sujeitar o réu a julgamento no Júri" (RJTJSP 114/540). No caso sob
exame, não se trata de meras conjecturas. Na essência, as provas orais colhidas sob o contraditório (oitiva
das testemunhas às fls. 82/83 e 97/98), em termos sóbrios e comedidos, são suficientes para apontar a
existência de indícios para autorizar a submissão da acusada Sheila Cristina Mansur da Mota, a
julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, juízo natural da causa, para apreciar as
circunstâncias do fato. A materialidade do fato encontra-se provada pelos laudos de necropsia médico-
legal e de levantamento de local, juntados às fls. 11/13 e 16/22 dos autos, respectivamente. Em relação às
preliminares arguidas pela defesa, quais sejam, vício da citação por edital e ausência do recebimento da
denúncia, cotejando o bojo processual, a meu ver, não há nulidades que maculem a presente ação penal.
A uma, houve a tentativa de citação pessoal da ré, mas esta restou infrutífera, conforme certificado á fl.52-
verso, motivo pelo qual se determinou a citação por edital (fl. 54). A duas, a denúncia foi recebida à fl. 49-
verso e o processo tramitou regularmente. Assim sendo, afasto as preliminares arguidas e passo a
analisar o mérito. No que tange à tese de impronúncia levantada pela defesa da ré, destaco, aqui, que a
prova de autoria não é exigida para a pronúncia. É cediço que a decisão de impronúncia se contrapõe à
pronúncia, isto é, é cabível quando o juízo julga inadmissível a acusação, uma vez que não vislumbra no
caso concreto indícios de autoria e/ou materialidade, não sendo este o caso em análise. Conforme
aduzido pelo Ministério Público, em sede de razões finais, os requisitos autorizadores da pronúncia
encontram-se presentes nos autos processuais. A materialidade do crime está devidamente comprovada
por meio dos laudos periciais carreados aos autos. Em relação aos indícios de autoria, o Ministério Público
afirma que os depoimentos colhidos sob o manto do contraditório são suficientes e idôneos para provar a
autoria. E conclui afirmando que, na decisão de pronúncia, não se faz necessária a robustez da prova
como se exige para a sentença condenatória. Nessa esteira, a meu ver, não encontra amparo fático-
probatório o pedido de impronúncia formulado pela defesa da ré. Pelo exposto e por tudo que dos autos
consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art. 413 do Código de Processo
Penal, PRONUNCIAR, como pronunciado tenho, a nacional SHEILA CRISTINA MANSUR DA MOTA,
brasileira, convivente em união estável, microempreendedora individual, portadora do RG nº 2850203,
inscrita no CPF sob o nº 570.650.712-00, residente e domiciliada na Rua Franklin de Menezes, nº 283,
bairro São João de Outeiro, nesta capital, como incursa nas penas do art. 121, caput, do Código Penal
Brasileiro, para que seja submetida a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Intime-se
a ré pessoalmente e por edital. Preclusa a decisão de pronúncia, imediatamente, dê-se vista ao promotor
de justiça, Dr. José Rui de Almeida Barboza, e em seguida, aos advogados, Dr. Américo Leal, OAB/PA nº
1.590, Dr. Sâmio Sarraff, OAB/PA nº 24.782 e Dr. Matheus Calandrini Silva Graim, OAB/PA nº 26.671,
para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário (máximo
de cinco), podendo juntar documentos e requerer diligências (art. 422, CPP). Após, venham-me os autos
conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. Juiz EDMAR SILVA PEREIRA Titular da
1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO: 00016337920198140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Ação
Penal de Competência do Júri em: 15/07/2019 VITIMA:A. S. R. DENUNCIADO:JHONATAN COSTA
SOUZA PROMOTOR:DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. Processo n. 0001633-79.2019.8.14.0401.
Autor: Ministério Público. Acusados: JHONATAN COSTA SOUZA. Vítima: AGUINALDO DE SOUZA
RIBEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DESPACHO/MANDADO 1. RECEBO A DENÚNCIA de fls.
02/03 oferecida pelo Ministério Público Estadual contra o denunciado JHONATAN COSTA SOUZA,
brasileiro, paraense, mototaxista, filho de Manoel Silva Souza e Raimunda Leão da Costa, nascido em
24/10/1995, residente e domiciliado na Passagem São Pedro, nº 24, Bairro da Maracacuera, nesta capital,
como incurso nos dispositivos legais constantes na peça acusatória, uma vez que satisfaz os requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal. 2. Providencie a senhora Diretora de Secretaria, as Certidões de
Antecedentes Criminais do acusado e da vítima. 3. Cite-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias,
responder, por escrito, à acusação. 4. Apresentada a defesa, venham-me conclusos os autos. 5. Não
apresentada a resposta no prazo legal, desde já, nomeio o defensor público, Dr. Domingos Lopes Pereira,
para atuar na defesa do processado, pelo que concedo vista para que apresente a resposta à acusação. 6.
Caso não seja encontrado o acusado, deve a Secretaria proceder conforme as circunstâncias anotadas
pelo senhor oficial de justiça, ao que preceitua os artigos 353, 358, 359, 360 e 362, do CPP. Podendo, em
sendo o caso, por ato ordinatório e nas situações de endereços inexistentes ou divergentes, remeter os

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1088



autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo, caso tenha
conhecimento, novo endereço do denunciado ou onde possa ser encontrado. 7. Apresentado novos
endereços pelo representante do órgão ministerial, desde já determino seja expedido novo mandado de
citação. 8. Não apresentado novo endereço, cite-se o acusado por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 361 do CPP. 9. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me
conclusos os autos. 10. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. Juiz EDMAR SILVA PEREIRA Titular da
1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO: 00020469220198140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA PEREIRA Ação:
Inquérito Policial em: 15/07/2019 INDICIADO:SEM INDICIAMENTO VITIMA:L. W. S. G. VITIMA:V. H. B. F.
. Processo n. 0002046-92.2019.8.14.0401. Autos de Inquérito Policial n. 00006/2018.101118-8 Autor:
Ministério Público. Acusados: Jorge Artemis Melo Martins e Helvis da Silva Monteiro. Vítima: Victor Hugo
Barros Ferreira e Lucas Welleton Silva Gomes. DECISÃO, Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, por meio de um de seus representantes legais, no uso de suas atribuições constitucionais,
requereu arquivamento do inquérito policial, instaurado por portaria objetivando apurar a materialidade e
os indícios de autoria do crime de homicídio, do qual foram vítimas Hugo Barros Ferreira e Lucas Welleton
Silva Gomes, em que figuram como indiciados os policiais militares Jorge Artemis Melo Martins e Helvis da
Silva Monteiro, já qualificado nos autos, acusados de deflagrar tiros na vítima em reação aos tiros
desferidos pelas mesmas, no dia 28.11.2018, fato ocorrido na Rua do Fio, Bairro da Cabanagem, nesta
Comarca. Laudo pericial de balística às fls. 39/44. Laudo de necropsia médico-legal às fls. 58/61. É O
RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando atentamente os autos, em que pese a materialidade delitiva estar
comprovada no laudo de necropsia médico-legal juntado às fls. 58/61, emerge do lastro probatório trazido
aos autos a ocorrência de uma causa excludente de ilicitude. Nos termos do art. 25 do Código Penal
Brasileiro, age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. In casu, verifica-se que os indiciados agiram em
legítima defesa, pois, ao conter a injustas agressões perpetradas pelas vítimas, deflagraram tiros,
provocando as suas mortes. Logo, a conduta dos réus encontra-se agasalhada no art. 23, II, do Código
Penal, segundo o qual não há crime quando presente uma causa excludente de ilicitude. Pelo exposto e
por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação do Ministério Público às fls. 35/36, e por
consequência, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos de inquérito policial, face a
excludente de ilicitude - Legítima defesa - para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito
em julgado, determino à senhora Diretora de Secretaria que realize a baixa do presente inquérito no
Sistema do TJPA, bem como seja oficiado à Polícia Civil, para a retirada do indiciamento dos mesmos,
caso exista na presente ação. P.R.I.C. Belém, 15 de julho de 2019. Juiz EDMAR SILVA PEREIRA Titular
da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital. PROCESSO: 00028315420198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA
PEREIRA Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 15/07/2019 DENUNCIADO:WILLIAM CORREA
PORTELA VITIMA:L. W. S. N. J. PROMOTOR(A):DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. Processo n.
0002831-54.2019.8.14.0401. Autor: Ministério Público. Acusados: WILLIAM CORREA PORTELA. Vítima:
LUIZ WANDERLEY DA SILVA NEVES JUNIOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DESPACHO/MANDADO
1. RECEBO A DENÚNCIA de fls. 02/03 oferecida pelo Ministério Público Estadual contra o denunciado
WILLIAM CORREA PORTELA, brasileiro, RG 8055575 PC-PA, filho de Marcos Antônio Vieira Portela e
Miriam Maia Correa, nascido em 08/09/1997, residente e domiciliado na Travessa do Chaco, nº 168, Bairro
da Pedreira, nesta capital, como incurso nos dispositivos legais constantes na peça acusatória, uma vez
que satisfaz os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2. Providencie a senhora Diretora de
Secretaria, as Certidões de Antecedentes Criminais do acusado e da vítima. 3. Cite-se o réu para, no
prazo de 10 (dez) dias, responder, por escrito, à acusação. 4. Apresentada a defesa, venham-me
conclusos os autos. 5. Não apresentada a resposta no prazo legal, desde já, nomeio o defensor público,
Dr. Domingos Lopes Pereira, para atuar na defesa do processado, pelo que concedo vista para que
apresente a resposta à acusação. 6. Caso não seja encontrado o acusado, deve a Secretaria proceder
conforme as circunstâncias anotadas pelo senhor oficial de justiça, ao que preceitua os artigos 353, 358,
359, 360 e 362, do CPP. Podendo, em sendo o caso, por ato ordinatório e nas situações de endereços
inexistentes ou divergentes, remeter os autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias,
informe a este Juízo, caso tenha conhecimento, novo endereço do denunciado ou onde possa ser
encontrado. 7. Apresentado novos endereços pelo representante do órgão ministerial, desde já determino
seja expedido novo mandado de citação. 8. Não apresentado novo endereço, cite-se o acusado por edital,
pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361 do CPP. 9. Decorrido o prazo acima, com ou sem
manifestação, voltem-me conclusos os autos. 10. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. Juiz EDMAR
SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO:
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00063281320188140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Ação Penal de Competência do Júr i  em: 15/07/2019
DENUNCIADO:DENIS CRISTIANO RODRIGUES RIBEIRO VITIMA:N. R. R. PROMOTOR:DR JOSE RUI
DE ALMEIDA BARBOZA. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS O EXMO. SR. EDMAR SILVA
PEREIRA, MMº Juiz de Direito Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no pleno uso de suas atribuições
legais etc. FAZ saber através do presente EDITAL aos que virem ou dele tomarem conhecimento, que foi
denunciado, DENIS CRISTIANO RODRIGUES RIBEIRO, brasileiro, paraense, nascido em 18.06.1981,
natural de Cametá, portador do RG nº 4711418 SSP/PA, filho de Ana Maria Rodrigues Ribeiro e Oscar
George Vieira Ribeiro, residente e domiciliado na Passagem Nova, nº 20, casa A, bairro Terra Firme,
Belém, Estado do Pará, como não foi encontrado (a) para ser citado (a) pessoalmente, expediu-se este
EDITAL, para que o DENUNCIADO (A), querendo, apresente a RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇ"O, NO
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, prolatada nos autos criminais n. 0006328-13.2018.814.0401, em que figura
como vítima o N. R. R, para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital, que será
publicado no Diário de Justiça e afixado no local de costume, na forma legal. Dado e passado nesta cidade
de Belém-Pará, Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri, aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de
2019. Eu, Alexandre Diger de Oliveira, Analista Judiciário, conferi e subscrevi. Dr. EDMAR SILVA
PEREIRA Juiz Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO:
00079324820148140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Ação Penal de Competência do Júr i  em: 15/07/2019
DENUNCIADO:PATRICIO TEIXEIRA DO ROSARIO Representante(s): OAB 7710 - JORGE MAURO
OLIVEIRA DE MEDEIROS (ADVOGADO) OAB 23786 - WILLIAMES VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
OAB 23997 - CARLOS ALBERTO JORGE LEAO DA SILVA (ADVOGADO) OAB 24050 - ISMAEL
OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO) OAB 25396 - GABRIELA DUARTE SCHALKEN (ADVOGADO) OAB
23313 - BRENDA ARAUJO TAVARES SILVA (ADVOGADO) VITIMA:J. P. A. MENOR:VITIMA MENOR DE
IDADE PROMOTOR:DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. Processo nº: 0007932-48.2014.814.0401
Autor: Ministério Público Acusado: Patricio Teixeira do Rosario. Vítima: Jonata Pimentel Alves. Vistos etc.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio de um de seus representantes legais, com base em
inquérito policial e no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu em 11.07.14 denúncia contra o
nacional Patricio Teixeira do Rosario, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, sob a acusação de no dia 06.03.14, por volta das
20:30h, na esquina da Travessa barão do Triunfo com a Passagem Acácia, bairro do marco, nesta cidade,
ter tentado ceifar a vida da vítima Jonata Pimentel Alves. A denúncia foi recebida em 23.07.2014 (fl. 94). O
réu foi citado por edital em razão de não ter sido localizado para ser citado pessoalmente (fls. 47/48).
Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional à fl. 51. Pedido de decretação da prisão
preventiva formulado pelo Ministério Público às fls. 53-verso/55. Decisão decretando a prisão preventiva
do réu (fls. 58/59). Pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do réu (fls. 64/66).
Decisão tornando sem efeito a suspensão do processo e do prazo prescricional (fl.74). Manifestação do
Ministério Público perfilhando-se ao pedido de revogação formulado pela defesa (fls.75/76). Resposta à
acusação às fls. 80/82. Decisão revogando a prisão preventiva (fl. 84). Durante a instrução processual
duas testemunhas: 01 (uma) arrolada pela defesa (mídia de fl. 119) e 01 (uma) arrolada pela acusação
(mídia de fl. 134). O réu foi interrogado e qualificado em 19.11.2018 (mídia de fl. 119). A materialidade do
fato está provada à fl. 12. O Ministério Público, requereu a desclassificação do delito de homicídio tentado
para o delito de lesão corporal e a consequente redistribuição do processo ao juízo competente (fls.
137/138). Em alegações finais, a defesa do acusado requereu a sua absolvição, em razão da excludente
de ilicitude, qual seja, legítima defesa e, subsidiariamente, a impronúncia do réu (fls. 141/142). É O
RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando atentamente os autos, em que pese a materialidade do fato restar
provada, o lastro probatório trazido permite se inferir a existência de excludente de ilicitude na conduta do
acusado. In casu, embora a existência do crime esteja provada pelo laudo de lesão corporal juntado à fl.
12, o réu Patricio Teixeira do Rosario agiu em legítima defesa, como resta provado pelo seu depoimento e
da testemunha arrolada pela defesa (mídia de fl. 119), não comparecendo a vítima em juízo para trazer à
baila sua versão dos fatos. Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, diante do in dubio pro reo, hei
por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo
Penal, ABSOLVER SUMARIAMENTE o nacional PATRICIO TEIXEIRA DO ROSARIO, brasileiro, solteiro,
portador do RG nº 7138294, inscrito no CPF sob o nº 045.207.702-89, filho de Raimundo Nonato do
Rosário e Benedita Cecilia Teixeira Noronha, residente e domiciliado na Travessa Mauriti, nº 3657, entre
Passagem Pio X e Passagem Leal Martins, bairro do Marco, para que produza seus efeitos legais e
jurídicos. Intime-se o Promotor de Justiça, Dr. Rui Barboza, e, em seguida, o advogado Dr. Ismael Oliveira
de Souza, OAB-PA nº 24.050, da presente decisão. Após o trânsito em julgado, determino a Senhora
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Diretora de Secretaria que realize a baixa da presente ação penal no Sistema do TJE/PA, bem como seja
oficiado à Polícia Civil, para que tome conhecimento da absolvição sumária da ré e a retirada do
indiciamento da mesma, caso exista na presente ação. P.R.I.C. Belém, PA, 15 de julho de 2019. Juiz
EDMAR SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO:
00085112520168140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Ação Penal de Competência do Júr i  em: 15/07/2019
DENUNCIADO:JOSE MILLER SILVA SANTOS Representante(s): DEFENSORIA PUBICA (DEFENSOR
PÚBLICO - NAEM) VITIMA:W. J. S. M. DENUNCIADO:ADELSON FERREIRA FARIAS PROMOTOR:DR
JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. Processo n. 0008511-25.2016.814.0401. Autor: Ministério Público.
Acusados: Jose Miller Silva Santos e Adelson Ferreira Farias. Vítima: Wagner José dos Santos Monteiro.
Vistos, 1. Dou por preparado o presente processo. Não há nulidades a sanar nem diligências para serem
realizadas. Considerando a sessão de julgamento designada para o DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS
08:00 HORAS, a ser realizada no Plenário Elzaman Bittencourt, no Fórum Criminal de Belém, para o
julgamento do acusado JOSE MILLER SILVA SANTOS. 2. Considerando, ainda, que se trata do mesmo
fato-crime submetido a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri de Belém, determino que o acusado
ADELSON FERREIRA FARIAS seja submetido a julgamento na sessão supramencionada. 2. Intimem-se
as testemunhas arroladas à fl. 168. 3. Providencie a senhora Diretora de Secretaria, as Certidões de
Antecedentes Criminais do acusado e da vítima, assim como, as cópias do laudo de necropsia (fl. 61), da
decisão de pronúncia (fls. 143-145) e do relatório do processo para serem entregues aos jurados. 4.
Intime-se o promotor de justiça, Dr. Rui Barboza. 5. Intime-se o defensor público, Dr. Domingos Lopes
Pereira. 6. Intime-se o acusado pessoalmente e por edital. 7. Expeça-se tudo o que for necessário para o
fiel cumprimento deste despacho. 8. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. Juiz EDMAR SILVA
PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri  da Comarca da Capital PROCESSO:
00088057220198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Inquérito Policial em: 15/07/2019 INDICIADO:EM APURACAO VITIMA:B.
S. C. . Processo n. 0008805-72.2019.8.14.0401. Autos de Inquérito Policial n. 00006/20191027547 Autor:
Ministério Público. Acusado: José Fernandes Alves de Lima Neto. Vítima: Bruno Santos Cunha. DECISÃO,
Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio de um de seus representantes legais, no uso
de suas atribuições constitucionais, requereu arquivamento do inquérito policial, instaurado por portaria
objetivando apurar a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio, do qual foi vítima
BRUNO SANTOS CUNHA, em que figura como indiciado o policial militar JOSÉ FERNANDES ALVES DE
LIMA NETO, já qualificado nos autos, acusado de ter deflagrado tiros na vítima ao reagir de tiros
desferidos pela mesma, no dia 11.03.2019, fato ocorrido na Passagem Val-de-Cans, bairro da
Cabanagem, nesta Comarca. Laudo pericial de balística às fls. 15/16. Laudo de necropsia médico-legal às
fls. 32/34. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando atentamente os autos, em que pese a materialidade
delitiva estar comprovada no laudo de necropsia médico-legal juntado às fls. 32/34, emerge do lastro
probatório trazido aos autos a ocorrência de uma causa excludente de ilicitude. Nos termos do art. 25 do
Código Penal Brasileiro, age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. In casu, verifica-se que o indiciado
agiu em legítima defesa, pois, ao conter a injusta agressão perpetrada pela vítima, deflagrou tiros,
provocando a sua morte. Logo, a conduta do réu encontra-se agasalhada no art. 23, II, do Código Penal,
segundo o qual não há crime quando presente uma causa excludente de ilicitude. Pelo exposto e por tudo
que dos autos consta, acolho a manifestação do Ministério Público às fls. 35/36, e por consequência,
DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos de inquérito policial, face a excludente de ilicitude
- Legítima defesa - para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado, determino
à senhora Diretora de Secretaria que realize a baixa do presente inquérito no Sistema do TJPA, bem como
seja oficiado à Polícia Civil, para a retirada do indiciamento do mesmo, caso exista na presente ação.
P.R.I.C. Belém, 15 de julho de 2019. Juiz EDMAR SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri
da Comarca da Capital. PROCESSO: 00088179120168140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Ação Penal de
Competência do Júri em: 15/07/2019 DENUNCIADO:WASLEY DA SILVA CAVALCANTE
Representante(s): OAB 8269 - PAULO DE TARSO DE SOUSA PEREIRA (ADVOGADO) OAB 0000 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) VITIMA:F. C. M. C. PROMOTOR:DR
JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. Processo n. 0008817-91.2016.814.0401. Autor: Ministério Público.
Acusado: Wasley da Silva Cavalcante. Vítima: Felipe Carlos Moraes da Costa. Vistos, 1. O réu Wasley da
Silva Cavalcante foi condenado pelo 1º Tribunal do Júri de Belém em 10.06.2019 (fl. 527-III). 2. Dê-se vista
ao advogado, Dr. Paulo de Tarso de Souza Pereira, OAB/PA n. 8.269, para, no prazo de 08 (oito) dias,
apresentar as razões recursais. 3. Em seguida, dê-se vista ao promotor de justiça, Dr. Rui Barboza, para,
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no prazo de 08 (oito) dias, apresentar as contrarrazões recursais. 4. Apresentadas as razões e
contrarrazões, independentemente, de novo despacho, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça. 5. Cumpra-se. Belém, 18 de junho de 2019. Juiz EDMAR SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do
Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO: 00091183320198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Inquérito Policial
em: 15/07/2019 INDICIADO:EM APURACAO VITIMA:A. G. S. . Processo n. 0009118-33.2019.8.14.0401.
Autos de Inquérito Policial n. 00008/2019.100203-6 Autor: Ministério Público. Acusado: Em apuração.
Vítima: Alexandre Gomes da Silva. DECISÃO, Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio
de um de seus representantes legais, no uso de suas atribuições constitucionais, requereu arquivamento
do inquérito policial, instaurado por portaria objetivando apurar a materialidade e os indícios de autoria do
crime de homicídio, do qual foi vítima ALEXANDRE GOMES DA SILVA, em que figuram como indiciados
policiais militares acusados de deflagrar tiros na vítima em reação aos tiros desferidos pela mesma, no dia
18.03.2019, fato ocorrido na Passagem Oito de Maio, bairro da Campina, Distrito de Icoaraci, nesta
Comarca. Laudos periciais de balística acostados aos autos do Inquérito. Laudo de necropsia médico-legal
acostado aos autos do Inquérito. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando atentamente os autos, em que
pese a materialidade delitiva estar comprovada no laudo de necropsia médico-legal, emerge do lastro
probatório trazido aos autos a ocorrência de uma causa excludente de ilicitude. Nos termos do art. 25 do
Código Penal Brasileiro, age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. In casu, verifica-se que os
indiciados agiram em legítima defesa, pois, ao conter a injusta agressão perpetrada pela vítima,
deflagraram tiros, provocando a sua morte. Logo, a conduta dos réus encontra-se agasalhada no art. 23,
II, do Código Penal, segundo o qual não há crime quando presente uma causa excludente de ilicitude.
Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação do Ministério Público às fls. 35/36, e
por consequência, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos de inquérito policial, face a
excludente de ilicitude - Legítima defesa - para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito
em julgado, determino à senhora Diretora de Secretaria que realize a baixa do presente inquérito no
Sistema do TJPA, bem como seja oficiado à Polícia Civil, para a retirada do indiciamento dos mesmos,
caso exista na presente ação. P.R.I.C. Belém, 15 de julho de 2019. Juiz EDMAR SILVA PEREIRA Titular
da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital. PROCESSO: 00114238720198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA
PEREIRA Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 15/07/2019 DENUNCIADO:PEDRO JOSIMAR
NOGUEIRA DA SILVA Representante(s): OAB 6795 - RONALDO SERGIO ABREU DA COSTA
(ADVOGADO) OAB 7605 - PAULO RONALDO MONTE DE M. ALBUQUERQUE (ADVOGADO) OAB
22414 - MAYCO MICHEL DA SILVA COELHO (ADVOGADO) OAB 22628 - DAVI RABELLO LEAO
(ADVOGADO) OAB 6245 - DENNIS LOPES SERRUYA (ADVOGADO) OAB 11138 - EVANDRO
ANTUNES COSTA (ADVOGADO) OAB 13152 - LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES (ADVOGADO)
OAB 11216 - JADER BENEDITO DA PAIXAO RIBEIRO (ADVOGADO) OAB 27620 - LUCAS DA
CONCEIÇAO SANTOS (ADVOGADO) OAB 18150 - ESTEFANIA CAROLINA DO CARMO LIMA
(ADVOGADO) OAB 11003 - SAVIO BARRETO LACERDA LIMA (ADVOGADO) OAB 18002 - CAIO
GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA (ADVOGADO) OAB 20877 - LEANDRO JOSE DO MAR DOS
SANTOS (ADVOGADO) DENUNCIADO:LEONARDO FERNANDES DE LIMA Representante(s): OAB
10592 - JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS (ADVOGADO) OAB 18859 - JOAO PAULO DE CASTRO
DUTRA (ADVOGADO) OAB 19600 - ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA (ADVOGADO) OAB 13998 -
ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (ADVOGADO) OAB 20874 - KAREN CRISTINY MENDES DO
NASCIMENTO (ADVOGADO) OAB 26955 - RAYSSA GABRIELLE BAGLIOLI DAMMSKI (ADVOGADO)
OAB 27634 - JULIE REGINA TEIXEIRA MARTINS (ADVOGADO) OAB 13372 - ALINE DE FATIMA
MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE (ADVOGADO) DENUNCIADO:JOSE MARIA DA SILVA
NORONHA Representante(s): OAB 8984 - JANDER HELSON DE CASTRO VALE (ADVOGADO)
DENUNCIADO:JAISON COSTA SERRA Representante(s): OAB 14143 - LUANA MIRANDA HAGE
(ADVOGADO) OAB 20187 - LUCAS SA SOUZA (ADVOGADO) OAB 20460 - FERNANDO ANTONIO
PESSOA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 25692 - IGOR NOGUEIRA BATISTA (ADVOGADO) OAB 26857 -
JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR (ADVOGADO) OAB 27150 - DANIEL MARTINS
BARROS (ADVOGADO) DENUNCIADO:WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA Representante(s): OAB
26681 - VINICIUS DE PADUA MIRANDA DAS NEVES (ADVOGADO) OAB 29234 - VIVIANE DE SOUZA
DAS NEVES (ADVOGADO) DENUNCIADO:JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO Representante(s):
OAB 7164 - AGNALDO WELLINGTON SOUZA CORREA (ADVOGADO) DENUNCIADO:EDIVALDO DOS
SANTOS SANTANA Representante(s): OAB 21497 - VALERIA LIMA DE MORAES (ADVOGADO) OAB
21505 - RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO) OAB 24329 - ADRIANA ALMEIDA
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DE AZEVEDO RIBEIRO (ADVOGADO) DENUNCIADO:IAN NOVIC CORREA RODRIGUES
ENVOLVIDO:CHACINA DO GUAMA VITIMA:S. S. O. VITIMA:S. T. C. VITIMA:F. T. F. S. VITIMA:M. H. S.
F. VITIMA:S. S. S. M. VITIMA:A. R. R. S. VITIMA:A. G. S. VITIMA:M. I. P. M. VITIMA:L. B. T. S. VITIMA:P.
H. P. F. VITIMA:T. R. S. F. VITIMA:M. R. S. A. . Processo n. 0011423-87.2019.8.14.0401. Autor: Ministério
Público. Acusados: Pedro Josimar Nogueira da Silva, "Cabo Nogueira"; José Maria da Silva Noronha,
"Cabo Noronha"; Leonardo Fernandes de Lima, "Cabo Leo"; Ian Novic Correa Rodrigues, vulgo "Japa";
Wellington Almeida Oliveira, "Cabo Wellington"; Edivaldo dos Santos Santana; Jaison Costa Serra;
Jonatan Albuquerque Marinho, vulgo "Diel". Vítima: O Estado. Vistos, 1. Considerando os pedidos de
revogação e/ou substituição das prisões preventivas formulados em favor dos réus Jaison Costa Serra e
Wellington Almeida Oliveira, às fls. 1.457/1.472 e 1.500/1.521, respectivamente. 2. Considerando, ainda, a
apresentação das respostas à acusação dos réus José Maria da Silva Noronha (fls. 1.209/1.230), Jaison
Costa Serra (fls. 1.274/1.296), Wellington Almeida Oliveira (fls.1.500/1.521), Jonatan Albuquerque Marinho
(fls. 1.650/1.656) e Leonardo Fernandes de Lima (fls.1.658/1.659). 3. Determino que os autos aguardem
em secretaria para a apresentação das respectivas peças de defesas dos demais réus. 4. Apresentadas
as peças defensivas, concedo vistas dos autos ao nobre promotor de justiça, Dr. Rui Barboza, para que se
manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, ex vi do art. 409, do CPP, em relação às preliminares arguidas em
sede de resposta à acusação e aos pedidos de revogação e/ou substituição das prisões preventivas
decretadas em desfavor dos réus. 5. Após, conclusos. 6. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. Juiz
EDMAR SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO:
0 0 1 4 4 4 7 1 6 2 0 0 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 7 2 0 4 4 2 2 3 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Ação Penal de
Competência do Júri em: 15/07/2019 DENUNCIADO:ALVARO URBANO DE OLIVEIRA JUNIOR
Representante(s): OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)
VITIMA:C. A. M. S. PROMOTOR:JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOSA. Processo n. 0014447-
16.2007.814.0401. Autor: Ministério Público. Acusado: Álvaro Urbano de Oliveira. Vítima: Carlos Alberto
Menezes Santos. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO Vistos, etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, por meio de um de seus representantes legais, com base em inquérito policial, no uso de
suas atribuições constitucionais, ofereceu em 17.12.2009 denúncia contra o acusado Álvaro Urbano de
Oliveira, já qualificado nos autos, como incurso nas condutas previstas no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal Brasileiro, sob a acusação de que no dia 26.07.2007, por volta das 23:00 horas, em um
estabelecimento comercial localizado no bairro da Maracangalha, a vítima e o acusado começaram uma
discussão, em virtude do inadimplemento de uma dívida de valor, onde a vítima figurava como devedora
do réu. A discussão foi amenizada quando a vítima convidou o réu para ingerirem bebida alcoólica em um
bar nas redondezas. Após a ingestão das bebidas, a vítima informou que não devia mais nada para o
acusado, uma vez que pagou pelas bebidas alcoólicas deste, fato que gerou nova discussão. Ato
contínuo, o réu, de posse de uma garrafa de bebida alcoólica, investiu contra a vítima, tentando contra
vida desta, chegando ocasionar lesões corporais na mesma. Materialidade do fato à fl. 36. Denúncia
recebida em 22.08.2011 (fl. 92). O réu foi citado por edital em razão de não ter sido localizado para ser
citado pessoalmente (fls. 97/98). Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional à fl. 105.
Decretação da prisão preventiva em desfavor do réu (fls. 107/108). Citação pessoal do réu à fl.125.
Resposta à acusação às fls. 127/128. Pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor
do réu às fls. 129/130. Manifestação do Ministério Público perfilhando-se ao pedido de revogação
formulado pela defesa (fls.132/133). Designação de audiência para o dia 23.04.2018 (fl.134). Decisão
revogando a prisão preventiva (fl. 135). Durante a primeira fase do júri foram ouvidas 03 (três)
testemunhas arroladas pela acusação, 01 (uma) testemunha arrolada pela defesa e vítima (mídias de fls.
164, 173 e 188). O réu foi qualificado e interrogado em 29.04.2019 (mídia de fl. 190). Encerrada a
instrução processual, foi concedida vista às partes para a apresentação de memoriais finais escritos. O
Ministério Público, requereu a desclassificação do delito de homicídio tentado para o delito de lesão
corporal e a consequente redistribuição do processo ao juízo competente (fls. 191/192). Em alegações
finais, a defesa do acusado requereu a sua absolvição, em razão da excludente de ilicitude, qual seja,
legítima defesa. (fls. 193/194). É o relatório. Decido. É cediço que desclassificar é alterar ou deslocar de
uma classe para outra e, no que versa acerca do procedimento do Tribunal do Júri, é o momento
processual em que o juiz de direito prolata decisão desclassificatória, de natureza interlocutória, por
entender que a conduta típica capitulada na acusação não se trata de um daqueles crimes previstos no
ordenamento jurídico como sendo de competência privativa para julgamento pelo Tribunal Popular.
Compulsando atentamente os autos, verifica-se que no curso da instrução processual houve melhor
apreciação dos fatos e das provas produzidas, proporcionando novos elementos de convicção que
motivaram o Órgão Ministerial a concluir que o acusado Álvaro Urbano de Oliveira, não teve a intenção de
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ceifar a vida da vítima, não restando configurado o animus necandi. In casu, observa-se que restou
demonstrado durante a instrução processual que o objetivo do réu ao desferir os golpes de garrafa foi
apenas lesionar a vítima, tanto que desferiu apenas três, apesar de não ter existido qualquer fato
impeditivo ou mesmo resistência efetiva por parte vítima para que o réu deixasse de prosseguir na
execução de sua conduta. Verifica-se, portanto, que réu desistiu voluntariamente de prosseguir com a
execução de sua conduta. Em relação à tese de absolvição sumária arguida pela defesa, em razão da
excludente de legítima defesa, em sede de alegações finais, compulsando atentamente os autos, a meu
ver, encontra-se isolada no conjunto da prova, circunstância que lhe retira o valor probatório exigido para o
acolhimento da excludente de ilicitude nesta fase do processo. A absolvição sumária só é admitida quando
as hipóteses do art. 415, do CPP, estiverem inquestionavelmente demonstradas. Havendo incerteza
quanto à sua ocorrência, seja pela fragilidade da prova, seja por ser ela conflituosa, gerando dúvida
quanto à excludente, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Pelo exposto, acolhendo a
manifestação ministerial, com fundamento no artigo 419 c/c 74, §3º todos do Código de Processo Penal,
resolvo DESCLASSIFICAR, como o tenho feito, o crime de homicídio tentado imputado ao nacional
ÁLVARO URBANO DE OLIVEIRA para o delito lesão corporal, devendo os autos serem encaminhados à
Central de Distribuição para serem remetidos ao juízo competente. P.R.I.C. Belém, 15 de julho de 2019.
Juiz EDMAR SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO:
00153910420148140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANGELA ALICE ALVES TUMA Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 15/07/2019 VITIMA:L. C. A.
N. Representante(s): OAB 14948 - FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO (ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO ) OAB 22297 - HEITOR VICTOR RICARDO DOS ANJOS (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO )
VITIMA:P. W. C. A. DENUNCIADO:WILILAYO ALEIXO PEREIRA Representante(s): OAB 0000 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) DENUNCIADO:SAMIR COSTA
ASSUNCAO Representante(s) :  OAB 7562 -  JAIME CARNEIRO COSTA (ADVOGADO)
DENUNCIADO:MARCELO REGIS DE SOUZA AGUIAR Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA
PUBLICA (DEFENSOR) PROMOTOR:DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS A EXMª. SRA. DRA. ÂNGELA ALICE ALVES TUMA, MMª Juíza de Direito Titular da
3ª Vara do Tribunal do Júri, atuando neste processo, no pleno uso de suas atribuições legais, etc FAZ
saber aos que o presente EDITAL virem ou dele tomarem conhecimento, que foi(ram) pronunciado(a)(s)
MARCELO RÉGIS DE SOUZA AGUIAR, brasileiro(a), cearense, nascido(a) em 24.04.1991, filho(a) de
Raimunda Mary Souza do Nascimento e de José Reginaldo da Silva Aguiar, com endereço na Rodovia
Augusto Montenegro, Residencial Bosque da Felicidade, /rua Rouxinol, n. 154. Bairro Mangueirão e
WILILAYO ALEIXO PEREIRA, brasileiro(a), paraense, solteiro(a), portador(a) do RG n. 4304530 SSP/PA,
nascido(a) em 16.09.1988, filho(a) de Venina de Souza Aleixo e de Wilinaldo Botelho Pereira, residente e
domiciliado na Avenida Gentil Bittencourt, n. 3.369. Bairro Canudos, nesta capital, nesta cidade, como
incurso(a)(s) nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 121,
§2º, II e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, para que seja(m) submetido(a)(s) a
julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital. E como não foi(ram) encontrado(a)(s) para
ser(em) intimado(a)(s) pessoalmente, expediu-se este EDITAL, com prazo de 15 dias, para que o(a)(s)
PRONUNCIADO(A)(S) compareça(m) no dia 22 (VINTE E DOIS) DE AGOSTO DE 2019, ÀS 07h30min
(SETE HORAS E TRINTA MINUTOS), ao SALÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 1ª VARA DA CAPITAL,
localizado na Praça República do Líbano - Fórum Criminal, Plenário Orlando Vieira, bairro da Cidade
Velha, a fim de ser(em) submetido(a)(s) a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Capital, referente
aos autos criminais n. 0015391-04.2014.814.0401, em que a Justiça Pública Estadual move contra sua(s)
pessoa(s), sendo vítima(s) L.C.A.N e P.W.C.A. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o
presente Edital, que será publicado no Diário de Justiça e afixado no local de costume, na forma legal.
Dado e passado nesta cidade de Belém, Pará, Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri, aos 11 (onze)
dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, , Gabriela Araújo, Auxiliar Judiciária lotada na Secretaria da 1ª
Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o digitei e o conferi. Juíza ÂNGELA ALICE ALVES TUMA
Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, atuando neste processo. PROCESSO:
00170111220188140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Ação Penal de Competência do Júr i  em: 15/07/2019
DENUNCIADO:RIVALDO DAMASCENO ARCENO Representante(s): OAB 20648 - LUCIDY MONTEIRO
(ADVOGADO) DENUNCIADO:ARTHUR CABRAL ATAIDE VITIMA:V. F. S. PROMOTOR:DR JOSE RUI
DE ALMEIDA BARBOZA. Processo n. 0017011-12.2018.8.14.0401. Autor: Ministério Público. Acusados:
Rivaldo Damasceno Arceno e Arthur Cabral Ataide. Vítima: Vanessa Ferreira Silva. Vistos, 1.
Considerando o novo pedido de revogação formulado pela defesa do réu Rivaldo Damasceno Arceno, às
fls. 142/144. 2. Concedo vistas dos autos ao Promotor de Justiça, Dr. Rui Barboza, para, no prazo de 05
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(cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido formulado pela defesa às fls. 142/144. 3. Após, conclusos
para decisão. 4. Mantenho a audiência designada para o DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS 10:00.
Belém, 15 de julho de 2019. Juiz EDMAR SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da
Comarca da Capi ta l  PROCESSO: 00197626920188140401 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Inquérito Policial
em: 15/07/2019 INVESTIGADO:EM APURACAO VITIMA:A. . Processo n. 0019762-69.2018.8.14.0401.
Autos de Inquérito Policial n. 00002/2018.100956-5 Autor: Ministério Público. Acusado: Rafael Azevedo
Giusti. Vítima: Mayco Carvalho dos Santos. DECISÃO, Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
por meio de um de seus representantes legais, no uso de suas atribuições constitucionais, requereu
arquivamento do inquérito policial, instaurado por portaria objetivando apurar a materialidade e os indícios
de autoria do crime de homicídio, do qual foi vítima MAYCO CARVALHO DOS SANTOS, em que figura
como indiciado o policial militar RAFAEL AZEVEDO GIUSTI, já qualificado nos autos, acusado de
deflagrar tiros na vítima em reação aos tiros desferidos pela mesma, no dia 19.07.2018, fato ocorrido na
Avenida Gentil Bittencourt, esquina com a Travessa Castelo Branco, Bairro de São Braz, nesta Comarca.
Laudo pericial de balística às fls. 44/46. Laudo de necropsia médico-legal às fls. 52/54. É O RELATÓRIO.
DECIDO. Compulsando atentamente os autos, em que pese a materialidade delitiva estar comprovada no
laudo de necropsia médico-legal juntado às fls. 52/54, emerge do lastro probatório trazido aos autos a
ocorrência de uma causa excludente de ilicitude. Nos termos do art. 25 do Código Penal Brasileiro, age em
legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem. In casu, verifica-se que o indiciado agiu em legítima defesa, pois, ao
conter a injusta agressão perpetrada pela vítima, deflagrou tiros, provocando a sua morte. Logo, a conduta
do réu encontra-se agasalhada no art. 23, II, do Código Penal, segundo o qual não há crime quando
presente uma causa excludente de ilicitude. Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, acolho a
manifestação do Ministério Público às fls. 35/36, e por consequência, DETERMINO O ARQUIVAMENTO
dos presentes autos de inquérito policial, face a excludente de ilicitude - Legítima defesa - para que
produza seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado, determino à senhora Diretora de
Secretaria que realize a baixa do presente inquérito no Sistema do TJPA, bem como seja oficiado à Polícia
Civil, para a retirada do indiciamento do mesmo, caso exista na presente ação. P.R.I.C. Belém, 15 de julho
de 2019. Juiz EDMAR SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.
P R O C E S S O :  0 0 2 0 5 8 6 2 8 2 0 1 8 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Ação Penal de
Competência do Júri em: 15/07/2019 DENUNCIADO:LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO VITIMA:L. G.
S. A. PROMOTOR(A):DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. Processo n. 0020586-28.2018.8.14.0401.
Autor: Ministério Público. Acusados: LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO. Vítima: LUIZ DAS GRAÇAS
DE SOUZA ARAUJO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DESPACHO/MANDADO 1. RECEBO A
DENÚNCIA de fls. 03/05 oferecida pelo Ministério Público Estadual contra o denunciado LUCIANO
PANTOJA SACRAMENTO, brasileiro, filho de Maria Pantoja Sacramento, nascido em 07/10/1980,
residente e domiciliado no Distrito de Icoaraci, Conjunto Eduardo Angelim, Rua Presidente Vargas, nº 11,
Bairro Parque Guajará, nesta capital, como incurso nos dispositivos legais constantes na peça acusatória,
uma vez que satisfaz os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2. Providencie a senhora
Diretora de Secretaria, as Certidões de Antecedentes Criminais do acusado e da vítima. 3. Cite-se o réu
para, no prazo de 10 (dez) dias, responder, por escrito, à acusação. 4. Apresentada a defesa, venham-me
conclusos os autos. 5. Não apresentada a resposta no prazo legal, desde já, nomeio o defensor público,
Dr. Domingos Lopes Pereira, para atuar na defesa do processado, pelo que concedo vista para que
apresente a resposta à acusação. 6. Caso não seja encontrado o acusado, deve a Secretaria proceder
conforme as circunstâncias anotadas pelo senhor oficial de justiça, ao que preceitua os artigos 353, 358,
359, 360 e 362, do CPP. Podendo, em sendo o caso, por ato ordinatório e nas situações de endereços
inexistentes ou divergentes, remeter os autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias,
informe a este Juízo, caso tenha conhecimento, novo endereço do denunciado ou onde possa ser
encontrado. 7. Apresentado novos endereços pelo representante do órgão ministerial, desde já determino
seja expedido novo mandado de citação. 8. Não apresentado novo endereço, cite-se o acusado por edital,
pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361 do CPP. 9. Decorrido o prazo acima, com ou sem
manifestação, voltem-me conclusos os autos. 10. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. Juiz EDMAR
SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO:
00283341420188140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDMAR SILVA PEREIRA Ação: Ação Penal de Competência do Júr i  em: 15/07/2019
DENUNCIADO:WALACE NAZARENO DA SILVA CARDOSO DENUNCIADO:ANDERSON PEREIRA
VITIMA:A. G. C. PROMOTOR:DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. Processo n. 0028334-
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14.2018.8.14.0401. Autor: Ministério Público. Acusados: WALACE NAZARENO DA SILVA CARDOSO E
ANDERSON PEREIRA. Vítima: ALAN GOES CARDOSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -
DESPACHO/MANDADO 1. RECEBO A DENÚNCIA de fls. 02/04 oferecida pelo Ministério Público
Estadual contra os denunciados WALACE NAZARENO DA SILVA CARDOSO, brasileiro, paraense,
solteiro, filho de Nazareno de Deus Gonçalves Cardoso e Maria do Carmo Corrêa da Silva, residente e
domiciliado na Avenida Bernardo Sayão, nº 199, Bairro do Jurunas e ANDERSON PEREIRA, brasileiro,
solteiro, filho de Elk Pereira, residente e domiciliado na Avenida Bernardo Sayão, Passagem Camapu, nº
38, Bairro do Jurunas, ambos nesta capital, como incurso nos dispositivos legais constantes na peça
acusatória, uma vez que satisfaz os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2. Providencie a
senhora Diretora de Secretaria, as Certidões de Antecedentes Criminais do acusado e da vítima. 3. Cite-se
o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, responder, por escrito, à acusação. 4. Apresentada a defesa,
venham-me conclusos os autos. 5. Não apresentada a resposta no prazo legal, desde já, nomeio o
defensor público, Dr. Domingos Lopes Pereira, para atuar na defesa do processado, pelo que concedo
vista para que apresente a resposta à acusação. 6. Caso não seja encontrado o acusado, deve a
Secretaria proceder conforme as circunstâncias anotadas pelo senhor oficial de justiça, ao que preceitua
os artigos 353, 358, 359, 360 e 362, do CPP. Podendo, em sendo o caso, por ato ordinatório e nas
situações de endereços inexistentes ou divergentes, remeter os autos ao Ministério Público para que, no
prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo, caso tenha conhecimento, novo endereço do denunciado ou
onde possa ser encontrado. 7. Apresentado novos endereços pelo representante do órgão ministerial,
desde já determino seja expedido novo mandado de citação. 8. Não apresentado novo endereço, cite-se o
acusado por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361 do CPP. 9. Decorrido o prazo
acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os autos. 10. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de
2019. Juiz EDMAR SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 1 5 7 3 2 0 1 6 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação:
Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 DENUNCIADO:LILANDER TENORIO DA SILVA
VITIMA:J. G. T. S. PROMOTOR(A):DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 60 DIAS O EXMO. SR. DR. CLÁUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO, Juiz de Direito Titular
da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara do Tribunal do Júri
da Capital, no pleno uso de suas atribuições legais etc. FAZ saber aos que o presente EDITAL virem ou
dele tomarem conhecimento, que foi pronunciado o nacional LILANDER TENÓRIO DA SILVA, brasileiro,
convivente, filho de Milton Ferreira da Silva e Reginilda Tenório Pimentel, como incurso nas penas do art.
121, caput, do Código Penal Brasileiro, para que seja submetido a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da
Comarca da Capital. E, como não foi encontrado para ser intimado pessoalmente, no(s) endereço(s)
declinados nos autos, expediu-se este EDITAL, com prazo de 60 dias, para que o PRONUNCIADO tome
ciência da decisão de pronúncia prolatada nos autos criminais n. 0000515-73.2016.814.0401, em que a
Justiça Pública Estadual move contra sua pessoa, sendo vítima J.G.T.S. E, para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que será publicado no Diário de Justiça e afixado no local
de costume, na forma legal. Dado e passado nesta cidade de Belém, Pará, Secretaria da 1ª Vara do
Tribunal do Júri, aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, , Letícia Costa Leonardo,
Analista Judiciária da Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, conferi e subscrevi.
Juiz CLÁUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital,
respondendo cumulativamente pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital PROCESSO:
00079324820148140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019
DENUNCIADO:PATRICIO TEIXEIRA DO ROSARIO Representante(s): OAB 7710 - JORGE MAURO
OLIVEIRA DE MEDEIROS (ADVOGADO) OAB 23786 - WILLIAMES VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)
OAB 23997 - CARLOS ALBERTO JORGE LEAO DA SILVA (ADVOGADO) OAB 24050 - ISMAEL
OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO) OAB 25396 - GABRIELA DUARTE SCHALKEN (ADVOGADO) OAB
23313 - BRENDA ARAUJO TAVARES SILVA (ADVOGADO) VITIMA:J. P. A. MENOR:VITIMA MENOR DE
IDADE PROMOTOR:DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 60
DIAS O EXMO. SR. DR. CLÁUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO, Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do
Tribunal do Júri da Capital, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, no
pleno uso de suas atribuições legais etc. FAZ saber aos que o presente EDITAL virem ou dele tomarem
conhecimento, que foi absolvido sumariamente o nacional PATRÍCIO TEIXEIRA DO ROSÁRIO, brasileiro,
solteiro, nascido em 18.05.1995, filho de Raimundo Nonato do Rosário e Bendita Cecília Teixeira Noronha.
E, como não foi encontrado para ser intimado pessoalmente, no endereço declinado nos autos, expediu-se
este EDITAL, com prazo de 60 dias, para que o ABSOLVIDO tome ciência da decisão de absolvição

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1096



sumária prolatada nos autos criminais n. 0007932-48.2014.814.0401, em que a Justiça Pública Estadual
move contra sua pessoa, sendo vítima J.P.A. E, para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o
presente Edital, que será publicado no Diário de Justiça e afixado no local de costume, na forma legal.
Dado e passado nesta cidade de Belém, Pará, Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri, aos 16
(dezesseis) dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, , Letícia Costa Leonardo, Analista Judiciária da
Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, conferi e subscrevi. Juiz CLÁUDIO
HENRIQUE LOPES RENDEIRO Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, respondendo
cumulativamente pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital PROCESSO: 00085112520168140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE
LOPES RENDEIRO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 DENUNCIADO:JOSE
MILLER SILVA SANTOS Representante(s): DEFENSORIA PUBICA (DEFENSOR PÚBLICO - NAEM)
VITIMA:W. J. S. M. DENUNCIADO:ADELSON FERREIRA FARIAS PROMOTOR:DR JOSE RUI DE
ALMEIDA BARBOZA. EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS O EXMº. SR. DR. CLÁUDIO
HENRIQUE LOPES RENDEIRO, MM Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, no pleno uso
de suas atribuições legais, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, etc FAZ saber
aos que o presente EDITAL virem ou dele tomarem conhecimento, que foi(ram) pronunciado(a)(s) JOSÉ
MILLER SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, filho de Maria Luiza Cunha e Silva e de José Maria Pinheiro
Santos e ADELSON FERREIRA FARIAS, brasileiro, paraense, natural de São Sebastião da Boavista,
solteiro, nascido em 30.06.1990, filho de Deuza Ferreira Farias e de Ademias Ferreira Farias, como
incurso nas penas do Artigo 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, para que seja
submetido a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital. E como não foi(ram)
encontrado(a)(s) para ser(em) intimado(a)(s) pessoalmente, expediu-se este EDITAL, com prazo de 15
dias, para que o(a)(s) PRONUNCIADO(A)(S) compareça(m) no dia 11 (ONZE) DE SETEMBRO DE 2019,
ÀS 07H30MIN (SETE HORAS E TRINTA MINUTOS), ao SALÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 1ª VARA
DA CAPITAL, localizado na Praça República do Líbano - Fórum Criminal, Plenário Elzaman Bittencourt,
bairro da Cidade Velha, a fim de ser submetido a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Capital,
referente aos autos criminais n. 0008511-25.2016.814.0401, em que a Justiça Pública Estadual move
contra sua(s) pessoa(s), sendo vítima(s) W.J.S.M. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir
o presente Edital, que será publicado no Diário de Justiça e afixado no local de costume, na forma legal.
Dado e passado nesta cidade de Belém, Pará, Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri, aos 16
(dezesseis) dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, , Gabriela Araújo, Auxiliar Judiciária lotada na
Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o digitei e o conferi. Juiz CLÁUDIO
HENRIQUE LOPES RENDEIRO Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,
respondendo cumulativamente pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO:
0 0 1 6 2 8 1 6 1 2 0 0 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 7 2 0 5 0 6 7 7 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação:
Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 DENUNCIADO:MARIA ONEZETE MONTEIRO
NASCIMENTO Representante(s): OAB 3776 - RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE (ADVOGADO) OAB
19056 - RAQUEL BENCHIMOL GABBAY (ADVOGADO) VITIMA:A. P. L. N. VITIMA:M. N. A. M. J.
PROMOTOR(A):DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL Rua Tomázia
Perdigão, Praça República do Líbano, Prédio do Fórum Criminal, sala nº 203 - 2º andar. CEP 66.015-260,
telefone: 3205-2179 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS O EXMº. SR. DR. CLÁUDIO
HENRIQUE LOPES RENDEIRO, MM Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, no pleno uso
de suas atribuições legais, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, etc FAZ saber
aos que o presente EDITAL virem ou dele tomarem conhecimento, que foi pronunciada MARIA ONEZETE
MONTEIRO NASCIMENTO, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, filha de Claudomiro
Nascimento e Raimunda Monteiro Nascimento, como incurso nas penas do Artigo 121, caput, c/c art. 18, I
do CPB. E como não foi encontrada para ser intimada pessoalmente, expediu-se este EDITAL, com prazo
de 15 dias, para que a PRONUNCIADA compareça no dia 09 (NOVE) DE SETEMBRO DE 2019, ÀS
07H30MIN (SETE HORAS E TRINTA MINUTOS), ao SALÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 1ª VARA DA
CAPITAL, localizado na Praça República do Líbano - Fórum Criminal, Plenário Elzaman Bittencourt, bairro
da Cidade Velha, a fim de ser submetida a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da Capital, referente
aos autos criminais n. 0016281-61.2007.814.0401, em que a Justiça Pública Estadual move contra sua
pessoa, sendo vítima A.P.L.N e outra. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente
Edital, que será publicado no Diário de Justiça e afixado no local de costume, na forma legal. Dado e
passado nesta cidade de Belém, Pará, Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri, aos 16 (dezesseis) dias
do mês de julho do ano de 2019. Eu, Gabriela Araujo, Auxiliar Judiciária lotada na Secretaria da 1ª Vara do
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Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o digitei e o conferi. Juiz CLÁUDIO HENRIQUE LOPES
RENDEIRO Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, respondendo cumulativamente
pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO: 00281067320178140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE
LOPES RENDEIRO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 DENUNCIADO:ARLECY
DE ALMEIDA COELHO Representante(s): OAB 123456789 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO
PARA (DEFENSOR) VITIMA:B. F. S. PROMOTOR:JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOSA. EDITAL DE
INTIMAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS O EXMO. SR. DR. CLÁUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO, Juiz de
Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara do
Tribunal do Júri da Capital, no pleno uso de suas atribuições legais etc. FAZ saber aos que o presente
EDITAL virem ou dele tomarem conhecimento, que foi pronunciado o nacional ARLECY DE ALMEIDA
COELHO, brasileiro, solteiro, filho de Raimunda de Almeida Coelho e Clarindo de Almeida Coelho, como
incurso nas penas do art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, para que seja submetido a julgamento
pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital. E, como não foi encontrado para ser intimado
pessoalmente, no(s) endereço(s) declinados nos autos, expediu-se este EDITAL, com prazo de 60 dias,
para que o PRONUNCIADO tome ciência da decisão de pronúncia prolatada nos autos criminais n.
0028106-73.2017.814.0401, em que a Justiça Pública Estadual move contra sua pessoa, sendo vítima
B.F.S. E, para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital, que será publicado no
Diário de Justiça e afixado no local de costume, na forma legal. Dado e passado nesta cidade de Belém,
Pará, Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri, aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, ,
Letícia Costa Leonardo, Analista Judiciária da Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da
Capital, conferi e subscrevi. Juiz CLÁUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Titular da 4ª Vara do Tribunal
do Júri da Capital, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital PROCESSO:
00307932320178140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LETICIA COSTA LEONARDO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019
DENUNCIADO:MAURO AMARAL BRAGA Representante(s): OAB 8269 - PAULO DE TARSO DE SOUZA
PEREIRA (ADVOGADO) VITIMA:F. A. R. M. PROMOTOR:DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. ATO
ORDINATÓRIO De ordem do MM. Dr. Edmar Silva Pereira, Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri,
procedo à intimação do Advogado, Dr. PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA, OAB/PA 8.269, para
que fique ciente de que foi designado o dia 25/09/2019, às 10h00m, para audiência de instrução e
julgamento, tudo conforme r. despacho de fl. 60. Belém, 11 de julho de 2019. Letícia Costa Leonardo
Diretora da Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri, em exercício PROCESSO: 00307932320178140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDMAR SILVA
PEREIRA Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 DENUNCIADO:MAURO AMARAL
BRAGA Representante(s): OAB 8269 - PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA (ADVOGADO)
VITIMA:F. A. R. M. PROMOTOR:DR JOSE RUI DE ALMEIDA BARBOZA. EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 15 DIAS O EXMº. SR. DR. EDMAR SILVA PEREIRA, MM Juiz de Direito Titular da 1ª Vara do
Tribunal do Júri, no pleno uso de suas atribuições legais, etc FAZ saber aos que o presente EDITAL virem
ou dele tomarem conhecimento, que foi(foram) denunciado(s) MAURO AMARAL BRAGA, brasileiro,
paraense, filho de Elson Arno Braga e Maria das Graças Chagas Amaral, nascido em 02/09/1972, como
incurso(s) nas penas do art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro, para que seja(m) submetido(s) a
julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital. E como não foi encontrado para ser intimado
pessoalmente, expediu-se este EDITAL, com prazo de 15 dias, para que o(s) DENUNCIADO(S)
compareça(m) no dia 25 (VINTE E CINCO) DE SETEMBRO DE 2019, ÀS 10:00 (DEZ HORAS), A SALA
DE AUDIÊNCIAS DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL, localizado na Praça República do
Líbano - Fórum Criminal, bairro da Cidade Velha, a fim de ser submetido a julgamento perante o 1º
Tribunal do Júri da Capital, referente aos autos criminais n. 0030793-23.2017.814.0401, em que a Justiça
Pública Estadual move contra sua pessoa, sendo vítima F.A.R.M. E para que ninguém alegue ignorância,
mandou expedir o presente Edital, que será publicado no Diário de Justiça e afixado no local de costume,
na forma legal. Dado e passado nesta cidade de Belém, Pará, Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri,
aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, , Letícia Costa Leonardo, Analista Judiciária
lotada na Secretaria da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, conferi e subscrevi. Juiz
EDMAR SILVA PEREIRA Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital PROCESSO:
00046245320188140501 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: DENUNCIADO: B. P. V. VITIMA: L. M. S. PROMOTOR:
D .  J .  R .  A .  B .  PROCESSO:  00046245320188140501  PROCESSO ANT IGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal de Competência do Júri em:
DENUNCIADO: B. P. V. VITIMA: L.  M. S. PROMOTOR: D. J.  R. A. B. PROCESSO:
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00064580820158140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: DENUNCIADO: R. A. S. M. Representante(s): OAB
16364 - RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES (ADVOGADO) OAB 17268 - EVERSON
CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 17996 - RENATA COSTA PIRES (ADVOGADO)
VITIMA: L. M. C. PROMOTOR: D. J. R. A. B. PROCESSO: 00064580820158140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal de
Competência do Júri em: DENUNCIADO: R. A. S. M. Representante(s): OAB 16364 - RAFAEL AUGUSTO
DOS SANTOS MAGALHAES (ADVOGADO) OAB 17268 - EVERSON CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA
(ADVOGADO) OAB 17996 - RENATA COSTA PIRES (ADVOGADO) VITIMA: L. M. C. PROMOTOR: D. J.
R. A. B.  
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RESENHA: 26/06/2019 A 26/06/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM -
VARA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM PROCESSO: 00007008920008140046 PROCESSO
ANTIGO: 200020000044 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RAIMUNDO MOISES
ALVES FLEXA Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 26/06/2019 DENUNCIANTE:MINISTERIO
PUBLICO ESTADUAL ACUSADO:YGOISMAR MARIANO DA SILVA ACUSADO:ROGERIO DE OLIVEIRA
DIAS VITIMA:J. D. C. ACUSADO:DÉCIO JOSE BARROSO NUNES Representante(s): OAB 9000 -
ANTONIO MARIA DE FREITAS LEITE JUNIOR (ADVOGADO) ACUSADO:WELLINGTON DE JESUS
SILVA REPRESENTANTE:MARCOS NABORU HASHIMOTO ASSISTENTE DE ACUSACAO:MARIA
JOEL DIAS DA COSTA Representante(s): OAB 9873 - MARCO APOLO SANTANA LEAO (ADVOGADO)
OAB 10611 - JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO (ADVOGADO) OAB 10980 - ANNA CLAUDIA LINS
OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 16227 - SANDY RODRIGUES FAIDHERB (ADVOGADO) OAB 17017 -
NILDON DELEON GARCIA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 20873 - ANTONIO ALBERTO DA COSTA
PIMENTEL (ADVOGADO) . R.H Vistos, etc 1.     Vistas à defesa para se manifestar sobre a certidão de fls
4059.  Belém (PA),26/06/2019 8:33. RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
do Tribunal do Júri da Capital.  
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RESENHA: 15/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM -
VARA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM PROCESSO: 00005462520188140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE LOPES
RENDEIRO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 VITIMA:K. V. M. P.
ACUSADO:YAN WANDERSON ROSA CUIMAR ACUSADO:FABIO BRITO SANTOS
ACUSADO:ANDERSON LEONARDO BARUARA RODRIGUES ACUSADO:MILLER SIDNEY LEAL.
DESPACHO Diante da certidão de fls. 97, proceda-se a expedição de mandado de intimação tanto no
endereço de fls. 63, quanto no indicado pelo Ministério Público às fls. 88/89. Inclua-se o feito em pauta de
audiência. Cumpra-se. Belém/PA, 16 de julho de 2019. CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Juiz de
Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital PROCESSO: 00008992220108140201 PROCESSO
ANTIGO: 201020003195 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE
LOPES RENDEIRO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 NAO INFORMADO:CIAL
LAURO MARTINS VIANA NETO - DPC DENUNCIADO:REIWYSON FERREIRA MAGALHAES
Representante(s): OAB 20648 - LUCIDY MONTEIRO (ADVOGADO) VITIMA:M. A. B. . DESPACHO Tendo
em vista o teor da petição de fl. 84, determino que o acusado seja intimado no seu endereço para dizer se
possui advogado ou se opta pelo patrocínio da Defensoria Pública. Caso opte pela defesa da Defensoria
Pública, encaminhem-se os autos para ciência. Intime-se. Cumpra-se. Belém-Pa, 09 de Julho de 2019.
CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri. PROCESSO:
00013210220168140501 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019
ACUSADO:IRIS LUIZ DA COSTA SOUZA Representante(s): OAB 14092 - NELSON FERNANDO
DAMASCENO E SILVA (ADVOGADO) OAB 14055 - CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES
(ADVOGADO) ACUSADO:PAULO DE TARSO MORAIS BARROS Representante(s): OAB 14092 -
NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA (ADVOGADO) OAB 11068 - RODRIGO TEIXEIRA SALES
(ADVOGADO) VITIMA:A. G. R. . DESPACHO Às partes para o fim do art. 422 CPP. Cumpra-se.
Belém/PA, 16 de julho de 2019. CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Juiz de Direito da 4ª Vara do
Tribunal do Júri da Capital PROCESSO: 00022425520088140201 PROCESSO ANTIGO: 200820009056
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação:
Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 ACUSADO:RAULINO DA FONSECA MARVAO
Representante(s): OAB 4877 - JOSE RAIMUNDO BORGES DA SILVA (ADVOGADO) VITIMA:J. C. P.
VITIMA:R. D. C. P. . DECISÃO Em denúncia oferecida o Ministério Público do Estado do Pará, atribuiu a
RAULINO DA FONSECA MARVAO a prática do crime de homicídio, segundo a definição do art. 121, §2º, I
e IV c/c art. 14, II do Código Penal Recebida a denúncia, o processo teve andamento regular, até que foi
ventilada a ocorrência da morte do réu, ocasião em que, após diligências, fato que veio a ser comprovado
através da juntada aos autos do documento de fls. 190. Em manifestação lançada à fl. 191 o Ministério
Público requereu a declaração da extinção de punibilidade do referido acusado, em virtude de seu
falecimento. É o relatório. Fundamento e decido. A morte do agente enseja extinção de punibilidade, nos
termos do art. 107, I do Código Penal. O art. 62 do CPP, por sua vez, estabelece que diante laudo de
necropsia médico-legal e após a oitiva do Ministério Público, o juiz declarará extinta a punibilidade do réu.
No vertente caso, o óbito do denunciado está comprovado às fls. fls. 190 e a manifestação ministerial às
fls. 191. Diante do exposto, e com suporte nos dispositivos legais acima elencados, declaro extinta a
punibilidade do réu RAULINO DA FONSECA MARVAO, em virtude de sua morte. Procedam-se as
anotações e comunicações de estilo. P.R.I.C. Belém/Pa, 16 de julho de 2019. CLAUDIO HENRIQUE
LOPES RENDEIRO Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital PROCESSO:
0 0 0 2 7 4 7 2 3 2 0 0 2 8 1 4 0 2 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 2 2 0 0 0 7 2 9 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação:
Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 PROMOTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO
DO PARA ACUSADO:MARCIO DA SILVA BARATA Representante(s): DJALMA DE OLIVEIRA FARIAS
(ADVOGADO) VITIMA:J. F. O. N. VITIMA:C. A. M. T. COATOR:IPL.N§ 2002.024249/8¦ SUPC. DECISÃO
O Ministério Público do Estado, por intermédio da Promotoria de Justiça de Icoaraci, ofereceu denúncia
contra MARCIO DA SILVA BARATA, imputando-lhe a prática do crime definido no art. 121, §2º, II e IV e
art. 129 do Código Penal Brasileiro. Narra a denúncia, no dia 28 de julho de 2002, por volta das 20horas,
no canto do Maguari, o acusado utilizando-se de um revólver desferiu tiros contra a vítima José Fernando
Oliveira Nascimento, que em decorrência dos disparos veio a falecer. A denúncia foi recebida em
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10.03.2004, por decisão de fls. 117, tendo o processo regular andamento, até ter sido ventilada a
possibilidade de extinção da pretensão punitiva por cálculo de fls. 161. Instado a se manifestar sobre a
prescrição da pretensão punitiva o Ministério Público opinou pela extinção de punibilidade (fls. 163/164). É
o relatório. Decido. A pretensão punitiva em relação ao crime de homicídio qualificado prescreve em 20
(vinte) anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal. No entanto, esse prazo a que se refere o art. 109,
I do Código Penal é reduzido pela metade quando o agente é menor de 21 (vinte e um) anos de idade no
tempo da infração, nos termos do art. 115 do Código Penal. No presente caso, o recebimento da denúncia
ocorreu em 10.03.2004, por decisão de fls. 117, tendo sido este o único marco interruptivo da prescrição e
considerando que o prazo reduz pela metade quando o agente é, à época do fato menor de 21 anos nos
termos do art. 115 CP, prescrevendo em 10 (dez) anos. Assim, desde então, transcorreram-se mais de 10
(dez) anos sem que sobreviesse outra causa interruptiva da prescrição (art. 117 e incisos do CP) e não há
como prosseguir com a persecução criminal in juditio, dada a extinção do jus puniendi estatal. Diante do
exposto, e com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, I, do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de
MARCIO DA SILVA BARATA, pelo que determino o arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado
desta sentença, vez que réu teve sua punibilidade extinta. Sem custas. Dê-se baixa e efetuem-se as
anotações necessárias. P.R.I.C. Belém/PA, 16 de julho de 2019. CLAUDIO HENRIQUE LOPES
RENDEIRO Juiz de Dire i to da 4ª Vara do Tr ibunal  do Júr i  da Capi ta l  PROCESSO:
00035633420118140201 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019
AUTORIDADE POLICIAL:RENATO WANGHON FILHO DELEGADO PC VITIMA:M. F. B. S.
ACUSADO:ASCANIO LOPES JUNIOR. DESPACHO 1. Diante da renúncia de fls. 164, Intime-se o
acusado para informar se deseja constituir novo Advogado ou ante a situação financeira opta ser assistido
pela Defensoria Pública, ocasião em que os presentes autos deverão ser encaminhados para ciência. 2.
Expeça-se edital de intimação caso necessário. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao
Defensor Público vinculado a esta 4ª VTJ. Cumpra-se. Belém/PA, 16 de julho de 2019. CLAUDIO
HENRIQUE LOPES RENDEIRO Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital PROCESSO:
0 0 0 3 7 8 8 3 0 2 0 1 0 8 1 4 0 2 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 2 0 0 1 4 0 3 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação:
Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 VITIMA:J. N. F. D. NAO INFORMADO:CIAL LEILA
CHRISTIAN LIMA DE MENDONCA FREIRE - DPC ACUSADO:JOSE CORREA MOREIRA. DECISÃO Em
denúncia oferecida o Ministério Público do Estado do Pará, atribuiu a JOSE CORREA MOREIRA a prática
do crime de homicídio, segundo a definição do art. 121 do Código Penal Recebida a denúncia, o processo
teve andamento regular, até que foi ventilada a ocorrência da morte do réu, ocasião em que, após
diligências, fato que veio a ser comprovado através da juntada aos autos do documento de fls. 52. Em
manifestação lançada à fl. 53 o Ministério Público requereu a declaração da extinção de punibilidade do
referido acusado, em virtude de seu falecimento. É o relatório. Fundamento e decido. A morte do agente
enseja extinção de punibilidade, nos termos do art. 107, I do Código Penal. O art. 62 do CPP, por sua vez,
estabelece que diante laudo de necropsia médico-legal e após a oitiva do Ministério Público, o juiz
declarará extinta a punibilidade do réu. No vertente caso, o óbito do denunciado está comprovado às fls.
fls. 52 e a manifestação ministerial às fls. 53. Diante do exposto, e com suporte nos dispositivos legais
acima elencados, declaro extinta a punibilidade do réu JOSE CORREA MOREIRA, em virtude de sua
morte. Procedam-se as anotações e comunicações de estilo. Após o trânsito em julgado desta decisão
arquivem-se os autos. P.R.I.C. Belém/Pa, 16 de juLho de 2019. CLAUDIO HENRIQUE LOPES
RENDEIRO Juiz de Dire i to da 4ª Vara do Tr ibunal  do Júr i  da Capi ta l  PROCESSO:
00057029120188140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019
DENUNCIADO:FABIO HENRIQUE SANTOS RODRIGUES Representante(s): OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) VITIMA:J. P. X. VITIMA:A. F. D. . DESPACHO
Considerando a tempestividade da interposição do recurso de apelação e a juntada das razões e
contrarrazões do recurso, encaminhem-se os presentes autos ao E. Tribunal de Justiça com as
homenagens de estilo. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. CLAUDIO HENRIQUE LOPES
RENDEIRO Juiz Titular Da 4ª Vara Do Tribunal Do Júri Da Capital PROCESSO: 00071242920178140501
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE
LOPES RENDEIRO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 VITIMA:R. N. C. S.
ACUSADO:ZUILA FERREIRA AVIZ Representante(s): OAB 25102 - CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS
(ADVOGADO) ACUSADO:ERINACIO PANTOJA DA SILVA. DESPACHO / MANDADO I - Analisando os
presentes autos verifico estarem presentes os requisitos do artigo 41 do CPP, restando clara a exposição
do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação crime e o rol de testemunhas, razão pela qual
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RECEBO a DENÚNCIA. II - Cite-se os acusados, devidamente qualificados nos autos, para apresentarem
Resposta a acusação no prazo de DEZ (10), nos termos do artigo 406 do CPP. Por ocasião da citação
deverão os acusados informarem se possuem Advogado particular ou se não possuem condições
financeiras para constituir, optando pelo patrocínio da Defensoria Pública. III - Citados pessoalmente os
acusados e não apresentada a resposta, fica desde já determinado o encaminhamento dos autos ao
Defensor Público vinculado a este Juízo para apresentação da resposta a acusação. Caso haja advogado
habilitado nos autos e tendo transcorrido o prazo de dez dias sem a apresentação da resposta escrita,
notifique-se o patrono do réu, via Diário de Justiça, para a apresentação da peça, sob pena de
comunicação à OAB/PA para as providências cabíveis. IV - Caso os acusados não sejam encontrados,
desde já determino seja certificado pela Direção de Secretaria e que seja publicado Edital de citação nos
termos do artigo 361 do CPP. V - Certifique-se se houve o encaminhamento dos laudos periciais
eventualmente necessários à comprovação da materialidade delitiva. Caso, ainda não tenham sido
encaminhados, solicite-os e, se porventura, não for atendido, fica desde já determinada a reiteração
devendo ser respeitado o prazo de 05 dias. VI - Junte-se as certidões de antecedentes e primariedade. VII
- Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, de acordo com o Provimento 003/2009, alterado
pelo Provimento 011/2009 da CJRMB. VIII - Expeça-se Carta Precatória para o cumprimento da citação,
caso necessário. Passo a me manifestar sobre a manifestação ministerial pela decretação da prisão
preventiva dos ora denunciados, representada pela Autoridade Policial. A prisão preventiva é uma
faculdade do juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer
momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual
exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312,
do CPP. Renato Brasileiro acentua, apropriadamente, que: "(..) entre o momento da prática do delito e a
obtenção do provimento jurisdicional definitivo, há sempre o risco de certas situações comprometam a
atuação jurisdicional ou afetem profundamente a eficácia e utilidade do julgado. Daí o caráter imperioso da
adoção de medidas cautelares, a fim de se atenuar esse risco. (...)" (Manual de processo Penal, p. 1196.
Impetus,2011). Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem
econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena, arts. 311 e seguintes do Código
de Processo Penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente
necessárias, justifica-se. Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos
autos não tenham suporte apto suficiente para condenar os denunciados, por ainda carecer de instrução
criminal, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação
da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu
(neste sentido: STF, RTJ 64/77). No caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos dois dos
requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente:
Aplicação da lei penal, sendo a presente medida proporcional e adequada, dada as circunstâncias dos
fatos que lhes é imputada. Nesse sentido tem decidido o STF: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO
121, § 2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da
ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se
ante a existência de registros de intimidação a testemunhas (Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, DJe de 22/08/2014). 2. In casu, o paciente foi condenado pelo juízo natural à pena de 16
(dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º,
II, IV, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do
acervo fático probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na
petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira
Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 158586 AgR, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 24/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 05-09-2018
PUBLIC 06-09-2018) Ressalte-se que a fuga, que justifica a prisão preventiva como fundamento da
Garantia da Aplicação da Lei Penal, é aquela dotada de "razoável probabilidade" de que o agente
pretende ilegitimamente escapar da Justiça, ou seja, do cumprimento das suas determinações ou da
imposição de uma pena prisional final. Os fatos narrados na denúncia demostram claramente a
periculosidade dos acusados que, em liberdade podem comprometer a instrução criminal, por haver
informações nos autos colhidas pelas investigações que os acusados podem evadir-se do Estado do Pará.
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Ademais, conforme exigido pelo E. Supremo Tribunal Federal em precedentes que mitigam o rigor da
mera alusão à fuga como suficiente para a decretação da prisão preventiva (STF, HC 87343, DJ
22.06.2007), o decreto de Prisão Preventiva deve pautar-se na análise do caso concreto, versando sobre
dados específicos vinculados à quaestio, como é o caso dos autos. Pois bem, no presente caso, satisfeitos
estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já
se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da
sociedade. Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no
artigo 311 a 313 do Código de Processo Penal Pátrio, DECRETO a Prisão Preventiva de ZUILA
FERREIRA AVIZ e ERINÁCIO PANTOJA DA SILVA, qualificados nos autos. Expeça-se os respectivos
Mandados de Prisão. Comunique-se à SUSIPE, à Delegacia de Capturas e à Polícia Federal, fazendo,
ainda, o devido registro na rede INFOSEG e no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO
(conforme determinado pelo CNJ). Ciência ao Ministério Público. Renove-se, a cada três meses,
independentemente de novo despacho, o Mandado de Prisão. Capturados os denunciados, venham os
autos imediatamente conclusos. Cumpra-se. Belém/PA, 16 de julho de 2019. CLAUDIO HENRIQUE
LOPES RENDEIRO Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital PROCESSO:
00073584320148140201 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019
AUTORIDADE POLICIAL:CARLOS IVAN PINHEIRO DOS SANTOS DPC VITIMA:L. O. A.
DENUNCIADO:JESSICA MACIEL NASCIMENTO. DESPACHO / MANDADO I - Analisando os presentes
autos verifico presentes os requisitos do artigo 41 do CPP, restando clara a exposição do fato criminoso, a
qualificação do acusado, a classificação do crime e rol de testemunhas, razão pela qual RECEBO a
DENÚNCIA. II - Cite-se o acusado para apresentar Resposta a acusação no prazo de DEZ (10) dias, nos
termos do artigo 406 do CPP. Por ocasião da citação deverá o acusado informar se possui Advogado
particular ou se não possui condições financeiras para constituir, optando pelo patrocínio da Defensoria
Pública. III - Citado pessoalmente o acusado e não apresentada a resposta, fica desde já determinado o
encaminhamento dos autos ao Defensor Público vinculado a este Juízo para apresentação de resposta a
acusação. Caso haja Advogado habilitado nos autos e tendo transcorrido o prazo de dez dias sem a
apresentação da resposta escrita, notifique-se o patrono do réu, via Diário de Justiça, para apresentação
da peça, sob pena de comunicação à OAB-PA para as providências cabíveis. IV - Caso o acusado não
seja encontrado no endereço constante dos autos, determino seja realizada busca junto a plataforma do
SIEL para citação no novo endereço. Caso o endereço obtido com a busca seja o mesmo que consta na
denúncia, desde já determino seja certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria e que seja publicado Edital de
citação nos termos do artigo 361 do CPP. V - Certifique-se se houve o encaminhamento dos laudos
periciais eventualmente necessários, a comprovação da materialidade delitiva. Caso ainda não tenham
sido encaminhados, solicite-os e, se porventura, não for atendido, fica desde já determinada a reiteração
da solicitação, devendo ser respeitado o prazo de 05 dias para a apresentação dos documentos
solicitados. VI - Junte-se as certidões de antecedentes e primariedade. VII - Servirá a presente, por cópia
digitada, como mandado, de acordo com o Provimento nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009
da CJRMB. VIII - Expeça-se Carta Precatória para o cumprimento da citação, se for necessário. Cumpra-
se. Belém, 16 de julho de 2019 CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO JUIZ TITULAR DA 4ª VARA
DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL PROCESSO: 00216101720158140201 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação:
Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 VITIMA:J. B. F. AUTORIDADE POLICIAL:CARLOS
IVAN PINHEIRO DOS SANTOS DPC ACUSADO:MAURILIO DA SILVA BARBOSA Representante(s):
OAB 8269 - PAULO DE TARSO DE SOUSA PEREIRA (ADVOGADO) . DESPACHO Notifique-se as
partes para informarem se desejam insistir na oitiva das testemunhas arroladas. Cumpra-se. Belém/PA, 16
de julho de 2019. CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri
d a  C a p i t a l  P R O C E S S O :  0 0 2 8 3 1 7 7 5 2 0 1 8 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação:
Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 VITIMA:R. N. A. ACUSADO:JOSE LEVI MELO DE
SOUSA. DESPACHO / MANDADO I - Analisando os presentes autos verifico presentes os requisitos do
artigo 41 do CPP, restando clara a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação
do crime e rol de testemunhas, razão pela qual RECEBO a DENÚNCIA. II - Cite-se o acusado para
apresentar Resposta a acusação no prazo de DEZ (10) dias, nos termos do artigo 406 do CPP. Por
ocasião da citação deverá o acusado informar se possui Advogado particular ou se não possui condições
financeiras para constituir, optando pelo patrocínio da Defensoria Pública. III - Citado pessoalmente o
acusado e não apresentada a resposta, fica desde já determinado o encaminhamento dos autos ao
Defensor Público vinculado a este Juízo para apresentação de resposta a acusação. Caso haja Advogado
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habilitado nos autos e tendo transcorrido o prazo de dez dias sem a apresentação da resposta escrita,
notifique-se o patrono do réu, via Diário de Justiça, para apresentação da peça, sob pena de comunicação
à OAB-PA para as providências cabíveis. IV - Caso o acusado não seja encontrado no endereço constante
dos autos, determino seja realizada busca junto a plataforma do SIEL para citação no novo endereço.
Caso o endereço obtido com a busca seja o mesmo que consta na denúncia, desde já determino seja
certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria e que seja publicado Edital de citação nos termos do artigo 361
do CPP. V - Certifique-se se houve o encaminhamento dos laudos periciais eventualmente necessários, a
comprovação da materialidade delitiva. Caso ainda não tenham sido encaminhados, solicite-os e, se
porventura, não for atendido, fica desde já determinada a reiteração da solicitação, devendo ser respeitado
o prazo de 05 dias para a apresentação dos documentos solicitados. VI - Junte-se as certidões de
antecedentes e primariedade. VII - Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, de acordo com
o Provimento nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 da CJRMB. VIII - Expeça-se Carta
Precatória para o cumprimento da citação, se for necessário. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019
CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO JUIZ TITULAR DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA
C A P I T A L  P R O C E S S O :  0 0 2 8 9 0 1 4 5 2 0 1 8 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Ação:
Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 VITIMA:G. F. L. VITIMA:R. R. N. VITIMA:L. M. M.
ACUSADO:RAPHAEL DA SILVA PANTOJA ACUSADO:WASHINGTON SILVA SOUZA. DESPACHO /
MANDADO I - Analisando os presentes autos verifico estarem presentes os requisitos do artigo 41 do
CPP, restando clara a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação crime e o rol
de testemunhas, razão pela qual RECEBO a DENÚNCIA. II - Cite-se o acusado, qualificado nos autos,
para apresentar Resposta a acusação no prazo de DEZ (10), nos termos do artigo 406 do CPP. Por
ocasião da citação deverá o acusado informar se possui Advogado particular ou se não possui condições
financeiras para constituir, optando pelo patrocínio da Defensoria Pública. III - Citado pessoalmente o
acusado e não apresentada a resposta, fica desde já determinado o encaminhamento dos autos ao
Defensor Público vinculado a este Juízo para apresentação da resposta a acusação. Caso haja advogado
habilitado nos autos e tendo transcorrido o prazo de dez dias sem a apresentação da resposta escrita,
notifique-se o patrono do réu, via Diário de Justiça, para a apresentação da peça, sob pena de
comunicação à OAB/PA para as providências cabíveis. IV - Caso o acusado não seja encontrado, desde já
determino seja certificado pela Direção de Secretaria e que seja publicado Edital de citação nos termos do
artigo 361 do CPP. V - Certifique-se se houve o encaminhamento dos laudos periciais eventualmente
necessários à comprovação da materialidade delitiva. Caso, ainda não tenham sido encaminhados,
solicite-os e, se porventura, não for atendido, fica desde já determinada a reiteração devendo ser
respeitado o prazo de 05 dias. VI - Junte-se as certidões de antecedentes e primariedade. VII - Servirá a
presente, por cópia digitada, como mandado, de acordo com o Provimento 003/2009, alterado pelo
Provimento 011/2009 da CJRMB. VIII - Expeça-se Carta Precatória para o cumprimento da citação, caso
necessário. Defiro o recambiamento do nacional Washington Silva Souza, devendo o Sr. Diretor de
Secretaria ultimar as providencias cabíveis para este fim. Apense-se a medida cautelar de nº 0028370-
56.2018.8.14.0401 a estes autos. Providencie-se a citação dos acusados. Expeça-se carta precatória,
caso necessário. Cumpra-se. Belém/PA, 16 de julho de 2019. CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital PROCESSO: 01206238620158140201
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLAUDIO HENRIQUE
LOPES RENDEIRO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 VITIMA:M. D. M.
ACUSADO:ERICK NASCIMENTO DA COSTA. DECISÃO ERICK NASCIMENTO DA COSTA, por
intermédio de seu Advogado, ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva alegando
sinteticamente possuir os atributos necessários para a revogação da prisão (fls. 36/37). Não juntou
documentos. Instado a se manifestar o Douto órgão Ministerial, pautou-se pela manutenção da medida,
entendo inviável a aplicação de medida diversa em razão da presença dos requisitos do artigo 312 do
CPP. (fls. 40/43) É o relatório. Decido. A prisão preventiva é uma faculdade do juiz, que poderá decretá-la
em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham
desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da
existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312, do CPP. É notório, a essa altura,
que tal prisão não atenta contra a presunção constitucional de não culpabilidade, presente também no
pacto de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito contido na
Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, expressamente, a prisão em flagrante e a
preventiva. Renato Brasileiro acentua, apropriadamente, que "(..) entre o momento da prática do delito e a
obtenção do provimento jurisdicional definitivo, há sempre o risco de certas situações comprometam a
atuação jurisdicional ou afetem profundamente a eficácia e utilidade do julgado. Daí o caráter imperioso da
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adoção de medidas cautelares, a fim de se atenuar esse risco. (...)" (Manual de processo Penal, p. 1196.
Impetus,2011). Também acentua que "A privação cautelar da liberdade - que constitui providência
qualificada pela nota de excepcionalidade - somente se justifica em hipóteses estritas, não podendo
efetivar-se, legitimamente, quando ausente qualquer dos fundamentos legais necessários à sua
decretação pelo Poder Judiciário. (ob. citada). Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia
da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena,
arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em
hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se. Entendo os motivos trazidos pela Defesa
não serem suficientes para alterar o entendimento emanado nos autos em relação a prisão, uma vez que o
indiciado não foi encontrado em seu endereço, restando clara a intenção de evadir-se. Por outro lado o
Ministério Público ressalta que diante de todas as investigações que foram realizada, não existem fatos
novos que consubstanciem o pedido, pelo que não há este argumento por ora o condão de alterar o
entendimento da necessidade da manutenção da medida cautelar. Conforme o STJ: PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE INFRATOR, QUE SE
ENCONTRA FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte
e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A prisão
preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante do modus operandi da suposta conduta
criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, em concurso de pessoas e mediante grave
ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu celular, dinheiro e documentos
pessoais das vítimas, tendo sido capturado e preso em flagrante posteriormente. 4. A fuga do paciente do
distrito da culpa reforça a necessidade da medida cautelar para garantia da aplicação da lei penal. 5. O
excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em
razão das peculiaridades de cada caso. 6. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia
cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o
constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 7. Não se verifica, no caso
dos autos, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da
persecução penal. Ao contrário, o prolongamento da instrução decorre da conduta do paciente que
permanece em paradeiro desconhecido, pois foragido do distrito da culpa, o que, nos moldes da Súmula
64 desta Corte, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela
defesa. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 417.858/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) Sob outro prisma, observo a necessidade de verificação
da persistência dos motivos necessários à manutenção da medida, do ponto de vista da asseguração da
aplicação da lei penal, para assegurar o seu escorreito andamento do processo. Com efeito, válidos são
os esclarecimentos do eminente jurista Júlio Fabbrini Mirabete, quando assevera que nos termos legais, a
prisão preventiva só pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes
da autoria (Código de Processo Penal comentado, pág. 412, 5.ª. ed.). Vale ressaltar que, embora até o
presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o
denunciado, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a
decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação
do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77). Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da
prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e
materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade. Deixo de aplicar as
medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal por entender que, no caso presente, as
mesmas não são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal, havendo adequação, necessidade e
proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado Assim, por se encontrarem
presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal
Pátrio, MANTENHO a Prisão Preventiva de ERICK NASCIMENTO DA COSTA qualificado nos autos.
Diante da citação pessoal, encaminhem-se os autos a Defesa para apresentação de resposta à acusação.
Cumpra-se. Belém/PA, 16 de julho de 2019 CLAUDIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO Juiz de Direito da
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4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. PROCESSO: 00023572120128140501 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal de Competência do Júri em:
ACUSADO: G. M. S. Representante(s): OAB 16939 - ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO
(ADVOGADO) VITIMA: J. F. D. A. PROCESSO: 00042897720178140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal de Competência do Júri em:
VITIMA: J. S. P. C. ACUSADO: N. R. S. M. Representante(s): OAB 7613 - TANIA LAURA DA SILVA
MACIEL (ADVOGADO)  
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 1ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM -
MULHER DE BELEM - VARA: 1ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM -MULHER DE BELEM 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 7 1 8 2 2 0 1 5 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCIANA MACIEL RAMOS Ação: Medidas
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019---REQUERENTE:LUCIANE DA SILVA
CASTRO Representante(s): OAB 15478 - ALESSANDRA ALVES FERRAZ (ADVOGADO) OAB 20559 -
JAIRO FARIAS DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:HUMBERTO WAGNER DO CARMO LOUREIRO
Representante(s): OAB 14092 - NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA (ADVOGADO) OAB 4771 -
ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA (ADVOGADO) OAB 20874 - KAREN CRISTINY MENDES DO
NASCIMENTO (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará BELÉM
SECRETARIA DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER AUDIÊNCIA
- Proc.: 0003071-82.2015.8.14.0401 Data: 15/07/2019 Hora: 09:45 h Trata-se de autos de pedido de
Medidas Protetivas de Urgência, encaminhados pela Autoridade Policial em favor de LUCIANE DA SILVA
CASTRO, vítima de violência doméstica e familiar, onde consta como agressor HUMBERTO WAGNER
DO CARMO LOUREIRO, todos qualificados nos autos. Foram deferidas liminarmente Medidas Protetivas
de Urgência em favor da vítima ressalto que, nesta audiência, ouvidos a requerente e o requerido, se
manifestou o Ministério Público pela manutenção das Medidas Protetivas. Nos presentes autos foram
analisados em audiência (fls. 84/85, 132/133) e a presente, onde foram ouvidos as partes envolvidas,
sendo dispensada a oitiva de testemunhas. É o relatório. DECIDO. A Lei nº 11.340, que trata da violência
doméstica e familiar contra a mulher, estabeleceu medidas protetivas em face da vítima do delito previsto,
cabendo ao juiz conhecer do pedido e decidir a respeito da necessidade das medidas protetivas de
urgência, que poderão ser deferidas de imediato sem oitiva das partes ou do Ministério Público. Para
tanto, como medida cautelar, basta que se verifiquem os requisitos do fumus boni iuris e periculum in
mora. A medida foi deferida liminarmente, já que, naquele momento, verificava-se a presença dos
requisitos ensejadores, devendo-se, por hora, avaliar a necessidade de sua conservação, levando em
consideração que o fato que deu origem ao presente procedimento, já restou julgado. Considerando o
entendimento de que as medidas protetivas possuem caráter satisfativo e prescindem da existência ou
ajuizamento de outra ação, ressalto que, atingindo, de imediato, seu objetivo e exaurindo-se em seu
cumprimento, devem as mesmas serem arquivadas. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: ¿DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS
PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL.
NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL
EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 , observados os requisitos
específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de
cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência,
presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese,
as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo
instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente
garantir a eficácia prática da tutela principal. ¿O fim das medidas protetivas é proteger direitos
fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são,
necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas¿ (DIAS.
Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3.
Recurso Especial não provido. (STJ - Resp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/04/2014
(grifei))¿. Deste modo, deferida a medida, após seu cumprimento, qualquer outra discussão a respeito das
consequências penais ou cíveis, deverá ser feita através do ajuizamento das respectivas Ações no foro
competente, sendo desnecessária a tramitação da presente medida que já atingiu seu objetivo imediato e
não apresenta mais interesse (necessidade + utilidade) processual, considerando, inclusive, que o mérito
da controvérsia já restou definido. Considerando-se revogadas após o exaurimento desse lapso temporal.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e mantenho as
medidas protetivas de urgência deferida em decisão liminar, pelo prazo de 1 (um) ano a partir da
publicação desta decisão, FICANDO O REQUERIDO DEVIDAMENTE ADVERTIDO acerca da
possibilidade de DECRETAÇ¿O DA PRIS¿O PREVENTIVA e da aplicação de outras medidas previstas na
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legislação em vigor. Mantenho a requerente na PATRULHA MARIA DA PENHA pelo prazo de 1 (um) ano,
devendo os relatórios serem encaminhados a esse Juízo de 15 em 15 dias. Cientes os presentes. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 7 9 7 5 2 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCIANA MACIEL RAMOS Ação: Medidas
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019---REQUERENTE:ROSA MARIA CORREIA
SILVA REQUERIDO:VIVIANE SILVA FERREIRA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará
BELÉM SECRETARIA DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
AUDIÊNCIA - Proc.: 0004797-52.2019.8.14.0401 Data: 15/07/2019 Hora: 09:30 h DESPACHO: Diante da
ausência da requerente e considerado todo o exposto, suspendo o presente ato. Defiro o ora solicitado
pelo RMP. 1) Redesigno a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para a data de 29/07/2019,
segunda-feira, às 10h30m. 2) Intime-se a requerente, conforme certidão de fls. 25/26 e declaração da
requerida nesta audiência. 3) Cientes os presentes. 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 3 9 6 8 2 0 1 9 8 1 4 5 1 5 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): OTAVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019---REQUERENTE:JANISE SANTOS
OLIVEIRA REQUERIDO:GIOVANNI JORDAN SILVA CARICCHIO. DESPACHO R.H. Compulsando os
autos, verifico que o requerimento de Medidas Protetivas formulados pela vítima é incongruente com as
informações prestadas perante a Autoridade Policial, haja vista que do seu Termo de Declaração
depreende-se que ela coabita na mesma residência com o agressor, levando em conta a coincidência dos
endereços, e não pede para afastá-lo do lar. Assim sendo, INTIME-SE a requerente por qualquer meio,
inclusive telefônico, a fim de que compareça à Secretaria do Juízo a quem for distribuído o feito, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer sobre quais medidas protetivas tem interesse e necessidade. Por se
tratar de medida apreciada no núcleo PROPAZ/DEAM, remetam-se os autos à distribuição. P.I. Belém-PA,
12 de julho de 2019. OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 5 9 5 9 2 0 1 9 8 1 4 5 1 5 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): OTAVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019---REQUERENTE:MARIA SUELI
TEIXEIRA DE MELO REQUERIDO:PLACIDO DO ESPIRITO SANTO LEAO. DECISÃO-MANDADO DE
INTIMAÇÃO Autos de Medidas Protetivas Vítima: MARIA SUELI TEIXEIRA DE MELO, residente e
domiciliada à [...]; Agressor: PLÁCIDO DO ESPÍRITO SANTO LEÃO vulgo Tião, residente e domiciliado à
[...]. MEDIDA DE URGÊNCIA A vítima de violência doméstica e familiar, acima qualificada, requereu, nos
termos do Art. 12, III, da Lei n° 11.340/06, as Medidas Protetivas de Urgência em virtude de ter sido
ameaçada por seu companheiro, no dia 05/07/2019. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos do art.
12, § 1º, da Lei 11.340/2006, passo à apreciação do pedido da vítima. Considerando as informações
prestadas no pedido de Medidas Protetivas; e tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional
pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da
vítima, com fundamento no art. 19, § 1º, c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, aplico de imediato, como
medidas protetivas de urgência: I - Afastamento compulsório do agressor do lar, domicílio ou local de
convivência com a vítima, situado à [...], podendo levar consigo exclusivamente seus objetos de uso
pessoal (documentos de identificação, roupas, utensílios de uso pessoal), excluindo-se os móveis e
utensílios adquiridos na constância da relação conjugal. II - As seguintes proibições ao agressor: a)De se
aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b)De frequentar a residência da vítima,
a fim de preservar a integridade física e psicológica da requerente. O afastamento do agressor do lar
familiar deverá ser cumprido por Oficial de justiça, por ocasião da intimação da medida, podendo requisitar
a força policial, se necessária. Caso o Sr. Oficial de Justiça encontre resistência por parte do requerido,
AUTORIZO, desde já, o auxílio de força policial e o arrombamento da porta do imóvel, caso este se
encontre fechado, trocado a fechadura e/ou haver recusa do requerido em abrir ou fornecer as chaves
para abri-lo. ADVIRTA-SE AO AGRESSOR: 1) que poderá se manifestar sobre o pedido, caso queira, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados pela vítima; 2) da
possibilidade de decretação de sua prisão preventiva e da aplicação de outras medidas previstas na
legislação em vigor, inclusive com a imposição de multa e requisição de auxílio da força policial; e 3) que,
nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, o descumprimento da presente decisão caracteriza o Crime
de Descumprimento de Medidas Protetivas. INTIME-SE o agressor EM REGIME DE URGÊNCIA (art. 6°, §
3º, do Prov. Conjunto nº 02/2015-CJRMB/CJCI, c/c o Parágrafo Único do art. 5º, da Portaria nº 001/2018-
CMU). INTIME-SE a vítima, por qualquer meio, ou por distribuição ao zoneamento das Varas de Violência
Doméstica, cientificando-a de que: 1) deverá informar, por meio de advogado, Defensoria Pública ou
diretamente na Secretaria: a) a cessação do risco, para fins de revogação da medida, se for o caso e; b)
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qualquer mudança de endereço, sob pena de revogação das medidas. Apresentada a
contestação/manifestação e havendo a juntada de documentos relativos às medidas deferidas, intime-se a
vítima para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de não terem sido juntados documentos
pelo requerido, retornem os autos conclusos para sentença. Após, remetam-se os autos à distribuição, por
se tratar de medida apreciada no núcleo PROPAZ/MULHER. As medidas protetivas ora deferidas terão
vigência por 01 (um) ano, contados da intimação das partes. O prazo poderá ser prorrogado, mediante
comparecimento espontâneo da vítima e da necessidade de sua manutenção. Cientifique-se o Ministério
Público (art. 18, III, da Lei nº 11.340/06). AS DEMAIS VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO
MANDADO. Publique-se. Intime-se. Belém (PA), 12 de julho de 2019. OTÁVIO DOS SANTOS
ALBUQUERQUE Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 6 0 4 4 2 0 1 9 8 1 4 5 1 5 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): OTAVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019---REQUERENTE:MONIQUE
ADRIANI DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO:EDINALDO MALCHER MOREIRA. DECISÃO-MANDADO
DE INTIMAÇÃO Autos de Medidas Protetivas Vítima: MONIQUE ADRIANI DA SILVA OLIVEIRA, residente
e domiciliada à [...]; Agressor: EDINALDO MALCHER MOREIRA, residente e domiciliado à [...] podendo
também ser localizado à [...] (onde [...]). MEDIDA DE URGÊNCIA A vítima de violência doméstica e
familiar, acima qualificada, requereu, nos termos do Art. 12, III, da Lei n° 11.340/06, as Medidas Protetivas
de Urgência em virtude de ter sido ameaçada por seu ex-companheiro, no dia 09/07/2019. É o relatório.
Decido. Satisfeitos os requisitos do art. 12, § 1º, da Lei 11.340/2006, passo à apreciação do pedido da
vítima. Considerando as informações prestadas no pedido de Medidas Protetivas; e tendo em vista que a
demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida,
integridade física, moral e psicológica da vítima, com fundamento no art. 19, § 1º, c/c 22 e 23 da Lei n°
11.340/2006, aplico de imediato, como medidas protetivas de urgência: I - As seguintes proibições ao
agressor: a)De se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b)De manter contato
com a vítima por qualquer meio de comunicação; c)De frequentar a residência da vítima, a fim de
preservar a integridade física e psicológica da requerente. ADVIRTA-SE AO AGRESSOR: 1) que poderá
se manifestar sobre o pedido, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem presumidos
verdadeiros os fatos alegados pela vítima; 2) da possibilidade de decretação de sua prisão preventiva e da
aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor, inclusive com a imposição de multa e
requisição de auxílio da força policial; e 3) que, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, o
descumprimento da presente decisão caracteriza o Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas.
INTIME-SE o agressor EM REGIME DE URGÊNCIA (art. 6°, § 3º, do Prov. Conjunto nº 02/2015-
CJRMB/CJCI, c/c o Parágrafo Único do art. 5º, da Portaria nº 001/2018-CMU). INTIME-SE a vítima, por
qualquer meio, ou por distribuição ao zoneamento das Varas de Violência Doméstica, cientificando-a de
que: 1) deverá informar, por meio de advogado, Defensoria Pública ou diretamente na Secretaria: a) a
cessação do risco, para fins de revogação da medida, se for o caso e; b) qualquer mudança de endereço,
sob pena de revogação das medidas. Apresentada a contestação/manifestação e havendo a juntada de
documentos relativos às medidas deferidas, intime-se a vítima para se manifestar, no prazo de 05 (cinco)
dias. Em caso de não terem sido juntados documentos pelo requerido, retornem os autos conclusos para
sentença. Após, remetam-se os autos à distribuição, por se tratar de medida apreciada no núcleo
PROPAZ/MULHER. As medidas protetivas ora deferidas terão vigência por 01 (um) ano, contados da
intimação das partes. O prazo poderá ser prorrogado, mediante comparecimento espontâneo da vítima e
da necessidade de sua manutenção. Cientifique-se o Ministério Público (art. 18, III, da Lei nº 11.340/06).
AS DEMAIS VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO MANDADO. Publique-se. Intime-se. Belém (PA),
12 de julho de 2019. OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 7 5 1 3 6 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCIANA MACIEL RAMOS Ação: Medidas
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019---REQUERENTE:CILENE GOMES LIMA
REQUERIDO:ALUIZO SOUSA DE MACEDO. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo: 20 dias A
Exma. Dra. Luciana Maciel Ramos, MM. Juíza de Direito, respondendo pela 1ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, Comarca de Belém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER a todos que este lerem ou dele tomarem conhecimento que tramitou perante esta Vara
Especializada os autos de Medidas Protetivas de Urgência autuada sob o nº 0006751-36.2019.8.14.0401,
em que figuram como requerente CILENE GOMES LIMA e como requerido ALUIZO SOUSA DE
MACEDO, nacionalidade [...], e como este não foi encontrado para ser intimado pessoalmente, em
cumprimento ao despacho de fl. 44, expede-se o presente EDITAL, cuja finalidade é a INTIMAÇÃO do
requerido acima nominado, dos termos da respeitável sentença prolatada nos autos, que pode ser
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visualizada integralmente no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (www.tjpa.jus.br),
mas cujo dispositivo é o seguinte: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para manter as
medidas protetivas de urgência deferida em decisão liminar pelo prazo de 1(um) ano contado a partir da
publicação desta decisão, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao
pagamento das custas processuais. Determino que a Secretaria promova todos os atos necessários ao
regular cumprimento desta decisão". O intimando terá o prazo de 15 (quinze), dias para a interposição de
recurso, caso não se conforme com a sentença supra, cujo prazo será contado após o término do prazo
deste edital. Eu, .............., José Clauber Souza dos Santos, Diretor de Secretaria, o mandei digitar, conferi
e o subscrevi. O presente edital será afixado no local de costume e publicado na forma da Lei. CUMPRA-
SE. Belém (PA), segunda-feira, 15 de julho de 2019. LUCIANA MACIEL RAMOS Juíza de Direito Cód:
BD_Editais_601 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 1 4 3 1 7 2 0 1 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JOSÉ CLAUBER SOUZA DOS SANTOS Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019---REQUERENTE:ELEN DENIZE
SANTOS MAGALHAES REQUERIDO:GERSON MAGNO FERREIRA Representante(s): OAB 23560 -
ANA CARLA LOBATO PERDIGÃO (ADVOGADO) OAB 26450 - PAULO ROBERTO FRANCO PERDIGAO
(ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO Neste ato faço a INTIMAÇÃO dos Drs. PAULO ROBERTO FRANCO
PERDIGÃO, OAB/PA nº 26.450 e ANA CARLA LOBATO PERDIGÃO, OAB/PA 23560, Advogados do
acusado, para TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA nos autos. Belém, 15/07/2019 RICARDO RODRIGUES
Analista Judiciário 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 8 5 6 6 0 2 0 1 5 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCIANA MACIEL RAMOS Ação: Ação Penal -
Procedimento Sumário em: 15/07/2019---VITIMA:S. M. A. M. DENUNCIADO:PROCOPIO DA
CONCEICAO ARAUJO NETO Representante(s): OAB 16300 - YURI CUNHA MOUSINHO COELHO
(ADVOGADO) OAB 15659 - BERNARDO HAGE UCHOA (ADVOGADO) OAB 16474 - JOAO DANIEL
DAIBES RESQUE (ADVOGADO) OAB 17013 - DANIEL MEDEIROS DO LAGO FONTOURA
(ADVOGADO) OAB 16430 - TIAGO MARTINS ESTACIO (ADVOGADO) . EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA Prazo: 90 dias A Exma. Dra. Luciana Maciel Ramos, MM. Juíza de Direito, respondendo pela
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Comarca de Belém, Estado do Pará, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que este lerem ou dele tomarem conhecimento que tramitou
perante esta Vara Especializada os autos da Ação Penal autuada sob o nº 0009856-60.2015.8.14.0401,
na qual foi prolatada Sentença Condenatória em face de PROCOPIO DA CONCEIÇÃO ARAUJO NETO,
nacionalidade [...]. E como este não foi encontrado para ser intimado pessoalmente, expede-se o presente
EDITAL, cuja finalidade é a INTIMAÇÃO do sentenciado acima nominado, dos termos da respeitável
sentença prolatada nos autos, que pode ser visualizada integralmente no sítio da internet do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará (www.tjpa.jus.br), mas cujo dispositivo é o seguinte: "Por tudo o que foi exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia para CONDENAR o acusado PROCÓPIO DA
CONCEIÇÃO ARAÚJO NETO, devidamente qualificado nos autos, nas sanções punitivas do artigo 129,
§9º, do Código Penal c/c Lei nº. 11.340/06, e para ABSOLVÊ-LO, da prática do crime do artigo 147 do
Código Penal c/c Lei nº. 11.340/06, com fulcro no artigo 386, Inciso II, do Código de Processo Penal.Não
estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno definitiva a pena aplicada de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º,
alínea c, do Código Penal". O sentenciado terá o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso,
caso não se conforme com a sentença supra, cujo prazo será contado após o término do prazo deste
edital. Eu, .............., José Clauber Souza dos Santos, Diretor de Secretaria, o mandei digitar, conferi e o
subscrevi. O presente edital será afixado no local de costume e publicado na forma da Lei. CUMPRA-SE.
Belém (PA), segunda-feira, 15 de julho de 2019. LUCIANA MACIEL RAMOS Juíza de Direito Cód:
BD_Editais_600 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 6 3 5 5 6 2 0 1 3 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCIANA MACIEL RAMOS Ação: Medidas
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019---REQUERIDO:LUIS CARLOS BASTOS
MACIEL REQUERENTE:CLAUDIA KATARINA DE SOUZA SANTOS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça
do Estado do Pará BELÉM SECRETARIA DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER AUDIÊNCIA - Proc.: 0012635-56.2013.8.14.0401 Data: 15/07/2019 Hora: 09:15 h
DESPACHO: Diante da ausência das partes e considerado todo o exposto, suspendo o presente ato. 1)
Redesigno a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para a data de 29/07/2019, segunda-feira, às
10h15m. 2) Intimem-se requerente e requerido. 3) Cientes os presentes.  
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM -
MULHER DE BELEM - VARA: 3ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM -MULHER DE BELEM
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 2 6 9 0 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 QUERELANTE:REGINA CELIA VIEIRA MOTA
Representante(s): DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR PÚBLICO - NAEM) QUERELADO:CARLOS
ALBERTO DE SOUZA CAMPOS Representante(s): OAB 8935 - ANTONIO DA COSTA NETO
(ADVOGADO) . DELIBERAÇÃO: 1. Em virtude da ausência de representante da Defensoria Pública da
Mulher (NAEM), remarco esta audiência para o dia 23 de agosto de 2019, às 09h15. 2. Intime-se a
Defensoria Pública da Mulher (NAEM). 3. Intimados os presentes. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Dr.
Maurício Ponte Ferreira de Souza. Juiz de Direito PROCESSO: 00003616220198145150 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS
SCORTEGAGNA Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019
REQUERENTE:CELIA MARIA DE SOUZA REQUERIDO:RHAUSSELY VALDECY SOUZA DE MORAES
Representante(s): OAB 19563 - RONNAN RERYON LIMA NASCIMENTO (ADVOGADO) OAB 23023 -
JAIRO VITOR FARIAS DO COUTO ROCHA (ADVOGADO) . CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
CERTIFICO, para os devidos fins de direito, que a sentença prolatada nestes autos transitou livremente
em julgado. O referido é verdade e dou fé. Belém, 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar
Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-
CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos presentes autos, no sistema
LIBRA, em razão do trânsito em julgado, do que para constar, fiz este termo. Belém, 15 de julho de 2019.
Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB PROCESSO: 00019458920188140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:ANTONIO DA SILVA MATOS
VITIMA:L. C. D. M. . CERTIDÃO Certifico que expedi comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, via
INFODIP, para fins do art. 15, III, da CRFB/88. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna
Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov.
08/2014-CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos presentes autos, no
sistema LIBRA, após o cumprimento das diligências decorrentes do édito condenatório transitado em
julgado, do que para constar, fiz este termo. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar
Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-
C J R M B  P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 7 9 4 2 2 0 1 9 8 1 4 5 1 5 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARCIA
SALDANHA SANTOS REQUERIDO:ELIAS COSTA MARTINS JUNIOR. Autos: MEDIDAS PROTETIVAS
Autora: MARCIA SALDANHA SANTOS Réu: ELIAS COSTA MARTINS JUNIOR SENTENÇA Vistos, etc.
Trata-se de autos de Medida(s) Protetiva(s) de Urgência, encaminhados pela Autoridade Policial e
requerida(s) por MARCIA SALDANHA SANTOS, vítima de violência doméstica e familiar qualificada nos
autos, em face do requerido(a) ELIAS COSTA MARTINS JUNIOR, também qualificado nos autos.
Considerando as provas e alegações consubstanciadas aos autos, foram deferidas medidas protetivas em
favor da vítima. Citado, o requerido não apresentou contestação no prazo legal. Vieram-me os autos
conclusos. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do disposto no art. 355, II, do NCPC que o juiz julgará
antecipadamente a lide, conhecendo diretamente do pedido quando ocorrer a revelia. Assim, decreto à
revelia do réu e reputo como verdadeiros os fatos declarados pela vítima (art. 344 do NCPC).
Desnecessária a produção de provas em audiência, eis que não obstante a revelia decretada e a
presunção quando a matéria de fato, verifico, pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial,
que as medidas protetivas devem ser mantidas. Ressalto que a decisão ora proferida não faz coisa julgada
material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas,
aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o
exposto, julgo procedente o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência, para manter as
medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. Em consequência, declaro extinto o processo com
resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Fixo o prazo de 01 (um) ano para a duração
das medidas protetivas, após o qual a vítima deverá comparecer em juízo para justificar a sua
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necessidade. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Belém (Pa), 15 de julho de
2019. Maurício Ponte Ferreira de Souza Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher. PROCESSO: 00020539620198145150 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): OTAVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019 REQUERENTE:RITA CASSIA
VIEIRA DE SOUSA REQUERIDO:MARCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA Representante(s): OAB 22414
- MAYCO MICHEL DA SILVA COELHO (ADVOGADO) OAB 22628 - DAVI RABELLO LEAO
(ADVOGADO) OAB 11138 - EVANDRO ANTUNES COSTA (ADVOGADO) OAB 11003 - SAVIO
BARRETO LACERDA LIMA (ADVOGADO) OAB 20877 - LEANDRO JOSE DO MAR DOS SANTOS
(ADVOGADO) . Proc. n° 002053-96.2019.814.5150 SENTENÇA Versam os presentes autos de MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA pleiteada pela vítima, RITA CÁSSIA VIEIRA DE SOUSA em desfavor de
seu ex-companheiro, MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA, já qualificados nos autos, por fato
caracterizador de violência doméstica (Ameaça), ocorrido em 18/03/2019, por volta das 19h20. Em
decisão liminar, como medidas de proteção, foram deferidas contra o agressor, as proibições dele se
aproximar da vítima; de manter contato com ela; e a restrição do porte de armas. O requerido,
regularmente intimado, apresentou contestação, através de seu advogado constituído. Sucintamente
relatado, DECIDO. Entendo que a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, sendo
desnecessária a produção de provas em audiência, mesmo porque o objeto dos presentes autos é tão
somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação da medida protetiva de urgência, pelo que
passo a sua apreciação nos termos do art. 355, I, do CPC. Consta dos autos que o motivo da requerente
solicitar as medidas protetivas se deu em virtude de ter sido ameaçada pelo requerido. Em sua resposta, o
requerido aduziu que a versão da vítima não corresponde à verdade dos fatos e que o motivo do pedido
das medidas é a vingança, com intuito de prejudicá-lo. Alegou que seus filhos passaram o final de semana
com ele e no dia do fato levou seus filhos até à casa de sua genitora para pegar as mochilas e os
uniformes deles, antes de ir para o colégio. Discorreu que ao chegar à residência da requerente, ela
estava alterada e começou a xinga-lo e a ofendê-lo, chamando-o de irresponsável, moleque e idiota, mas
como ele não retrucou os xingamentos, então a vítima passou a ameaçá-lo com palavras. Disse que
pegou os filhos e levou para a escola sem proferir qualquer ameaça ou xingamento à vítima. Asseverou
que a única prova que lastreou o deferimento das medidas foi o depoimento da vítima, sem qualquer outra
comprovação. Requereu ao final a revogação das medidas protetivas. Muito embora o requerido tenha
sustentado que a única prova dos atos é o depoimento da vítima, consigno que nas questões que
envolvem violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevância. Demais, não
se trata aqui ação penal decorrente dos fatos imputados ao requerido, mas sim de medida protetiva, que
visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, a fim de resguardar-lhe, além de sua
incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência, respeito e dignidade, fundamentos
esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar, independentemente de prévia comprovação de
ilícito penal, sob pena de inviabilizar o presente instituto. Por outro lado, a defesa não carreou aos autos
nenhum elemento que comprove que a vítima tenha ameaçado o requerido, bem como que tenha agido
por vingança, ou ainda, de má-fé, com o intuito de prejudicá-lo. De igual modo, o requerido não
demonstrou a necessidade de se aproximar da vítima e de manter contato com ela, pelo que tenho que as
medidas protetivas devem ser mantidas. Por fim, indefiro a designação da audiência prevista no art. 16, da
Lei nº 11.340/06, pleiteada pela defesa, uma vez que não se aplica ao presente caso. Ante o exposto, a
fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mantenho as medidas protetivas deferidas
na decisão liminar. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com
fundamento no art. 487, I, do CPC. Mantenho o prazo de 01 ano fixados na decisão liminar para a duração
das medidas protetivas. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Belém (PA), 18 de junho de 2019. Otávio dos Santos Albuquerque Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher PROCESSO: 00032230620198145150 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOELMA DE
SOUZA SANTOS UCHOA REQUERIDO:HEBERT FARIAS UCHOA. Autos: MEDIDAS PROTETIVAS
Autora: JOELMA DE SOUZA SANTOS UCHOA Réu: HEBERT FARIAS UCHOA SENTENÇA Vistos, etc.
Trata-se de autos de Medida(s) Protetiva(s) de Urgência, encaminhados pela Autoridade Policial e
requerida(s) por JOELMA DE SOUZA SANTOS UCHOA, vítima de violência doméstica e familiar
qualificada nos autos, em face do requerido(a) HEBERT FARIAS UCHOA, também qualificado nos autos.
Considerando as provas e alegações consubstanciadas aos autos, foram deferidas medidas protetivas em
favor da vítima. Citado, o requerido não apresentou contestação no prazo legal. Vieram-me os autos
conclusos. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do disposto no art. 355, II, do NCPC que o juiz julgará

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1114



antecipadamente a lide, conhecendo diretamente do pedido quando ocorrer a revelia. Assim, decreto à
revelia do réu e reputo como verdadeiros os fatos declarados pela vítima (art. 344 do NCPC).
Desnecessária a produção de provas em audiência, eis que não obstante a revelia decretada e a
presunção quando a matéria de fato, verifico, pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial,
que as medidas protetivas devem ser mantidas. Ressalto que a decisão ora proferida não faz coisa julgada
material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas,
aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o
exposto, julgo procedente o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência, para manter as
medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. Em consequência, declaro extinto o processo com
resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Fixo o prazo de 01 (um) ano para a duração
das medidas protetivas, após o qual a vítima deverá comparecer em juízo para justificar a sua
necessidade. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Belém (Pa), 15 de julho de
2019. Maurício Ponte Ferreira de Souza Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher. PROCESSO: 00035582520198145150 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA ROSILDA
FREITAS CAVALCANTE REQUERIDO:JOSE RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA. Autos: MEDIDAS
PROTETIVAS Autora: MARIA ROSILDA FREITAS CAVALCANTE Réu: JOSE RAIMUNDO SILVA DE
OLIVEIRA SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de autos de Medida(s) Protetiva(s) de Urgência,
encaminhados pela Autoridade Policial e requerida(s) por MARIA ROSILDA FREITAS CAVALCANTE,
vítima de violência doméstica e familiar qualificada nos autos, em face do requerido(a) JOSE RAIMUNDO
SILVA DE OLIVEIRA, também qualificado nos autos. Considerando as provas e alegações
consubstanciadas aos autos, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Citado, o requerido
não apresentou contestação no prazo legal. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO.
Depreende-se do disposto no art. 355, II, do NCPC que o juiz julgará antecipadamente a lide, conhecendo
diretamente do pedido quando ocorrer a revelia. Assim, decreto à revelia do réu e reputo como
verdadeiros os fatos declarados pela vítima (art. 344 do NCPC). Desnecessária a produção de provas em
audiência, eis que não obstante a revelia decretada e a presunção quando a matéria de fato, verifico,
pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, que as medidas protetivas devem ser mantidas.
Ressalto que a decisão ora proferida não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e
familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de
modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial de
aplicação de medidas protetivas de urgência, para manter as medidas protetivas já deferidas em favor da
vítima. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art.
487, I, do CPC. Fixo o prazo de 01 (um) ano para a duração das medidas protetivas, após o qual a vítima
deverá comparecer em juízo para justificar a sua necessidade. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos. P. R. I. Belém (Pa), 15 de julho de 2019. Maurício Ponte Ferreira de Souza Juiz de Direito,
respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. PROCESSO:
00037401120198145150 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO REQUERIDO:ALEXANDRE
BARAUNA SANTAREM. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICO, para os devidos fins de
direito, que a sentença prolatada nestes autos transitou livremente em julgado. O referido é verdade e dou
fé. Belém, 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta
data, faço o arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA, em razão do trânsito em julgado, do
que para constar, fiz este termo. Belém, 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB
P R O C E S S O :  0 0 0 3 8 1 7 2 0 2 0 1 9 8 1 4 5 1 5 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019 REQUERENTE:FRIDA AZULAY
REQUERIDO:ULISSES ANTONIO MACHADO DA SILVA. Autos: MEDIDAS PROTETIVAS Autora: FRIDA
AZULAY Réu: ULISSES ANTONIO MACHADO DA SILVA SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de autos de
Medida(s) Protetiva(s) de Urgência, encaminhados pela Autoridade Policial e requerida(s) por FRIDA
AZULAY, vítima de violência doméstica e familiar qualificada nos autos, em face do requerido(a) ULISSES
ANTONIO MACHADO DA SILVA, também qualificado nos autos. Considerando as provas e alegações
consubstanciadas aos autos, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Citado, o requerido
não apresentou contestação no prazo legal. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO.
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Depreende-se do disposto no art. 355, II, do NCPC que o juiz julgará antecipadamente a lide, conhecendo
diretamente do pedido quando ocorrer a revelia. Assim, decreto à revelia do réu e reputo como
verdadeiros os fatos declarados pela vítima (art. 344 do NCPC). Desnecessária a produção de provas em
audiência, eis que não obstante a revelia decretada e a presunção quando a matéria de fato, verifico,
pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, que as medidas protetivas devem ser mantidas.
Ressalto que a decisão ora proferida não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e
familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de
modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial de
aplicação de medidas protetivas de urgência, para manter as medidas protetivas já deferidas em favor da
vítima. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art.
487, I, do CPC. Fixo o prazo de 01 (um) ano para a duração das medidas protetivas, após o qual a vítima
deverá comparecer em juízo para justificar a sua necessidade. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos. P. R. I. Belém (Pa), 15 de julho de 2019. Maurício Ponte Ferreira de Souza Juiz de Direito,
respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. PROCESSO:
00040199420198145150 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
em: 15/07/2019 REQUERENTE:LIDIANE FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO:RAIMUNDO MARCOS.
Autos: MEDIDAS PROTETIVAS Autora: LIDIANE FERREIRA DE SOUSA Réu: RAIMUNDO MARCOS
SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de autos de Medida(s) Protetiva(s) de Urgência, encaminhados pela
Autoridade Policial e requerida(s) por LIDIANE FERREIRA DE SOUSA, vítima de violência doméstica e
familiar qualificada nos autos, em face do requerido(a) RAIMUNDO MARCOS, também qualificado nos
autos. Considerando as provas e alegações consubstanciadas aos autos, foram deferidas medidas
protetivas em favor da vítima. Citado, o requerido não apresentou contestação no prazo legal. Vieram-me
os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do disposto no art. 355, II, do NCPC que o juiz
julgará antecipadamente a lide, conhecendo diretamente do pedido quando ocorrer a revelia. Assim,
decreto à revelia do réu e reputo como verdadeiros os fatos declarados pela vítima (art. 344 do NCPC).
Desnecessária a produção de provas em audiência, eis que não obstante a revelia decretada e a
presunção quando a matéria de fato, verifico, pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial,
que as medidas protetivas devem ser mantidas. Ressalto que a decisão ora proferida não faz coisa julgada
material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas,
aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o
exposto, julgo procedente o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência, para manter as
medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. Em consequência, declaro extinto o processo com
resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Fixo o prazo de 01 (um) ano para a duração
das medidas protetivas, após o qual a vítima deverá comparecer em juízo para justificar a sua
necessidade. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Belém (Pa), 15 de julho de
2019. Maurício Ponte Ferreira de Souza Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher. PROCESSO: 00041194920198145150 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019 REQUERENTE:LUZIA OLIVEIRA
DA SILVA REQUERIDO:IVALDO CRUZ DE ANDRADE. Autos: MEDIDAS PROTETIVAS Autora: LUZIA
OLIVEIRA DA SILVA Réu: IVALDO CRUZ DE ANDRADE SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de autos de
Medida(s) Protetiva(s) de Urgência, encaminhados pela Autoridade Policial e requerida(s) por LUZIA
OLIVEIRA DA SILVA, vítima de violência doméstica e familiar qualificada nos autos, em face do
requerido(a) IVALDO CRUZ DE ANDRADE, também qualificado nos autos. Considerando as provas e
alegações consubstanciadas aos autos, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Citado, o
requerido não apresentou contestação no prazo legal. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório.
DECIDO. Depreende-se do disposto no art. 355, II, do NCPC que o juiz julgará antecipadamente a lide,
conhecendo diretamente do pedido quando ocorrer a revelia. Assim, decreto à revelia do réu e reputo
como verdadeiros os fatos declarados pela vítima (art. 344 do NCPC). Desnecessária a produção de
provas em audiência, eis que não obstante a revelia decretada e a presunção quando a matéria de fato,
verifico, pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, que as medidas protetivas devem ser
mantidas. Ressalto que a decisão ora proferida não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides
domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e
passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o exposto, julgo procedente o pedido
inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência, para manter as medidas protetivas já deferidas em
favor da vítima. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento
no art. 487, I, do CPC. Fixo o prazo de 01 (um) ano para a duração das medidas protetivas, após o qual a
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vítima deverá comparecer em juízo para justificar a sua necessidade. Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos. P. R. I. Belém (Pa), 15 de julho de 2019. Maurício Ponte Ferreira de Souza Juiz de
Direito, respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. PROCESSO:
00041792220198145150 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
em: 15/07/2019 REQUERENTE:IVANILDA CHAVES SOEIRO REQUERIDO:JOSE LUIZ FERNANDES
MONTEIRO. Autos: MEDIDAS PROTETIVAS Autora: IVANILDA CHAVES SOEIRO Réu: JOSE LUIZ
FERNANDES MONTEIRO SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de autos de Medida(s) Protetiva(s) de
Urgência, encaminhados pela Autoridade Policial e requerida(s) por IVANILDA CHAVES SOEIRO, vítima
de violência doméstica e familiar qualificada nos autos, em face do requerido(a) JOSE LUIZ FERNANDES
MONTEIRO, também qualificado nos autos. Considerando as provas e alegações consubstanciadas aos
autos, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Citado, o requerido não apresentou
contestação no prazo legal. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do
disposto no art. 355, II, do NCPC que o juiz julgará antecipadamente a lide, conhecendo diretamente do
pedido quando ocorrer a revelia. Assim, decreto à revelia do réu e reputo como verdadeiros os fatos
declarados pela vítima (art. 344 do NCPC). Desnecessária a produção de provas em audiência, eis que
não obstante a revelia decretada e a presunção quando a matéria de fato, verifico, pelos depoimentos
colhidos perante a autoridade policial, que as medidas protetivas devem ser mantidas. Ressalto que a
decisão ora proferida não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares
configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em
sua situação de fato e de direito. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial de aplicação de
medidas protetivas de urgência, para manter as medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. Em
consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do
CPC. Fixo o prazo de 01 (um) ano para a duração das medidas protetivas, após o qual a vítima deverá
comparecer em juízo para justificar a sua necessidade. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos. P. R. I. Belém (Pa), 15 de julho de 2019. Maurício Ponte Ferreira de Souza Juiz de Direito,
respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. PROCESSO:
00049405320198145150 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
OTAVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em:
15/07/2019 REQUERENTE:LARISSA SILVA DE CASTRO REQUERIDO:GUSTAVO COSTA OLIVA.
DECISÃO-MANDADO DE INTIMAÇÃO Autos de Medidas Protetivas Vítima: LARISSA SILVA DE
CASTRO, residente e domiciliada à Conjunto Ariri Bolonha, quadra 23 casa 27, bairro: Coqueiro, Belém-
PA, CEP: 66650145, telefone: (91) 9198124-8965; Agressor: GUSTAVO COSTA OLIVA, residente e
domiciliado à Conjunto Ariri Bolonha, quadra 19 casa 22, bairro: Coqueiro, Belém-PA, CEP: 66650145,
telefone: (91) 98028-7738. Pode ser localizado também em seu local de trabalho, situado à Av. Almirante
Barroso nº 3000, I COMAR, bairro: Souza, CEP: 66610830, Belém-Pa. MEDIDA DE URGÊNCIA. A vítima
de violência doméstica e familiar, acima qualificada, requereu, nos termos do Art. 12, III, da Lei n°
11.340/06, as Medidas Protetivas de Urgência em virtude de ter sofrido lesão corporal por seu namorado,
no dia 11/07/2019. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos do art. 12, § 1º, da Lei 11.340/2006,
passo à apreciação do pedido da vítima. Considerando as informações prestadas no pedido de Medidas
Protetivas; e tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou
de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima, com fundamento no art. 19, §
1º, c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, aplico de imediato, como medidas protetivas de urgência: I - As
seguintes proibições ao agressor: a) De se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem)
metros; b) De manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; c) De frequentar a
residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da requerente. ADVIRTA-SE AO
AGRESSOR: 1) que poderá se manifestar sobre o pedido, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados pela vítima; 2) da possibilidade de decretação
de sua prisão preventiva e da aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor, inclusive com
a imposição de multa e requisição de auxílio da força policial; e 3) que, nos termos do art. 24-A da Lei n.
11.340/06, o descumprimento da presente decisão caracteriza o Crime de Descumprimento de Medidas
Protetivas. INTIME-SE o agressor EM REGIME DE URGÊNCIA (art. 6°, § 3º, do Prov. Conjunto nº
02/2015-CJRMB/CJCI, c/c o Parágrafo Único do art. 5º, da Portaria nº 001/2018-CMU). INTIME-SE a
vítima, por qualquer meio, ou por distribuição ao zoneamento das Varas de Violência Doméstica,
cientificando-a de que: 1) deverá informar, por meio de advogado, Defensoria Pública ou diretamente na
Secretaria: a) a cessação do risco, para fins de revogação da medida, se for o caso e; b) qualquer
mudança de endereço, sob pena de revogação das medidas. Apresentada a contestação/manifestação e
havendo a juntada de documentos relativos às medidas deferidas, intime-se a vítima para se manifestar,
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no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de não terem sido juntados documentos pelo requerido, retornem os
autos conclusos para sentença. Após, remetam-se os autos à distribuição, por se tratar de medida
apreciada no núcleo PROPAZ/MULHER. As medidas protetivas ora deferidas terão vigência por 01 (um)
ano, contados da intimação das partes. O prazo poderá ser prorrogado, mediante comparecimento
espontâneo da vítima e da necessidade de sua manutenção. Cientifique-se o Ministério Público (art. 18, III,
da Lei nº 11.340/06). AS DEMAIS VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO MANDADO. Publique-se.
Intime-se. Belém (PA), 12 de julho de 2019. OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Juiz de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 6 1 2 9 2 0 1 9 8 1 4 5 1 5 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): OTAVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019 REQUERENTE:CLECIANE
RIBEIRO LIMA REQUERIDO:EDVALDO FERNANDES DE BRITO. DECISÃO-MANDADO DE
INTIMAÇÃO Autos de Medidas Protetivas Vítima: CLECIANE RIBEIRO LIMA, residente e domiciliada à
Rua Dr. Marcelo nº 210, bairro: Sacramenta, Belém-PA, CEP: 66123310, telefone: não informado;
Agressor: EDVALDO FERNANDES DE BRITO, residente e domiciliado no mesmo endereço da vítima.
MEDIDA DE URGÊNCIA. A vítima de violência doméstica e familiar, acima qualificada, requereu, nos
termos do Art. 12, III, da Lei n° 11.340/06, as Medidas Protetivas de Urgência em virtude de ter sofrido vias
de fato por seu companheiro, no dia 11/07/2019. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos do art. 12,
§ 1º, da Lei 11.340/2006, passo à apreciação do pedido da vítima. Considerando as informações
prestadas no pedido de Medidas Protetivas; e tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional
pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da
vítima, com fundamento no art. 19, § 1º, c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, aplico de imediato, como
medidas protetivas de urgência: I - Afastamento compulsório do agressor do lar, domicílio ou local de
convivência com a vítima, situado à Rua Dr. Marcelo nº 210, bairro: Sacramenta, Belém-PA, CEP:
66123310, podendo levar consigo exclusivamente seus objetos de uso pessoal (documentos de
identificação, roupas, utensílios de uso pessoal), excluindo-se os móveis e utensílios adquiridos na
constância da relação conjugal. II - As seguintes proibições ao agressor: a) De se aproximar da vítima a
uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) De manter contato com a vítima por qualquer meio de
comunicação; c) De frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica
da requerente. O afastamento do agressor do lar familiar deverá ser cumprido por Oficial de justiça, por
ocasião da intimação da medida, podendo requisitar a força policial, se necessária. Caso o Sr. Oficial de
Justiça encontre resistência por parte do requerido, AUTORIZO, desde já, o auxílio de força policial e o
arrombamento da porta do imóvel, caso este se encontre fechado, trocado a fechadura e/ou haver recusa
do requerido em abrir ou fornecer as chaves para abri-lo. ADVIRTA-SE AO AGRESSOR: 1) que poderá se
manifestar sobre o pedido, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem presumidos
verdadeiros os fatos alegados pela vítima; 2) da possibilidade de decretação de sua prisão preventiva e da
aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor, inclusive com a imposição de multa e
requisição de auxílio da força policial; e 3) que, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, o
descumprimento da presente decisão caracteriza o Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas.
INTIME-SE o agressor EM REGIME DE URGÊNCIA (art. 6°, § 3º, do Prov. Conjunto nº 02/2015-
CJRMB/CJCI, c/c o Parágrafo Único do art. 5º, da Portaria nº 001/2018-CMU). INTIME-SE a vítima, por
qualquer meio, ou por distribuição ao zoneamento das Varas de Violência Doméstica, cientificando-a de
que: 1) deverá informar, por meio de advogado, Defensoria Pública ou diretamente na Secretaria: a) a
cessação do risco, para fins de revogação da medida, se for o caso e; b) qualquer mudança de endereço,
sob pena de revogação das medidas. Apresentada a contestação/manifestação e havendo a juntada de
documentos relativos às medidas deferidas, intime-se a vítima para se manifestar, no prazo de 05 (cinco)
dias. Em caso de não terem sido juntados documentos pelo requerido, retornem os autos conclusos para
sentença. Após, remetam-se os autos à distribuição, por se tratar de medida apreciada no núcleo
PROPAZ/MULHER. As medidas protetivas ora deferidas terão vigência por 01 (um) ano, contados da
intimação das partes. O prazo poderá ser prorrogado, mediante comparecimento espontâneo da vítima e
da necessidade de sua manutenção. Cientifique-se o Ministério Público (art. 18, III, da Lei nº 11.340/06).
AS DEMAIS VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO MANDADO. Publique-se. Intime-se. Belém (PA),
12 de julho de 2019. OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Juiz de Direito PROCESSO:
00057887420188145150 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
em: 15/07/2019 REQUERENTE:PAMELA MIRANDA DA SILVA REQUERIDO:HUDSON YAGO SAMPAIO
MIRANDA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICO, para os devidos fins de direito, que a
sentença prolatada nestes autos transitou livremente em julgado. O referido é verdade e dou fé. Belém, 15
de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar
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contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o
arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA, em razão do trânsito em julgado, do que para
constar, fiz este termo. Belém, 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB PROCESSO:
00063149220198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARCIA RENATA ARAUJO RODRIGUES REQUERIDO:NELSON
FERREIRA DE SOUZA Representante(s): OAB 5216 - MARIA TEREZA SOEIRO FONSECA
(ADVOGADO) OAB 27097 - GLEICY AMARAL DOS SANTOS (ADVOGADO) . CERTIDÃO DE TRÂNSITO
EM JULGADO CERTIFICO, para os devidos fins de direito, que a sentença prolatada nestes autos
transitou livremente em julgado. O referido é verdade e dou fé. Belém, 15 de julho de 2019. Letícia
Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina
conforme Prov. 08/2014-CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos
presentes autos, no sistema LIBRA, em razão do trânsito em julgado, do que para constar, fiz este termo.
Belém, 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB PROCESSO: 00065550320188140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAURICIO PONTE
FERREIRA DE SOUZA Ação:  Ação Penal  -  Procedimento Sumár io  em: 15/07/2019
DENUNCIADO:JONATHAM SILVA VITIMA:M. S. S. . SENTENÇA: Vistos etc. O representante do
Ministério Público ofereceu denúncia em face de JONATHAM SILVA, já qualificado nos autos, pela
suposta prática da infração penal de lesão corporal contra Marluce da Silva Souza, fato ocorrido no dia
23/10/2016. O acusado, devidamente citado, apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria
Pública. Em manifestação juntada aos autos, o órgão ministerial requereu desistência da oitiva da vítima, o
que foi homologado por este Juízo. Em seu interrogatório, o réu optou por exercer seu direito
constitucional de permanecer em silêncio. Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público e a Defesa
pugnaram pela absolvição do acusado. Relatado o suficiente, DECIDO. Não há preliminares a serem
apreciadas. Relatado o suficiente. DECIDO. Não há preliminares a serem apreciadas. Assiste razão às
partes ao pugnarem pela absolvição do réu, eis que, como bem sustentou a acusação, não restou
suficientemente comprovada a ocorrência da infração penal. Durante a instrução processual, não foram
produzidas provas suficientes uma vez que, nem mesmo a vítima, a maior interessada na comprovação
dos fatos descritos na inicial, compareceu em Juízo para ratificar o seu depoimento prestado na Delegacia.
Não foram produzidas outras provas. Por outro lado, o réu em nada contribuiu para elucidação dos fatos
haja vista que se quedou silente no seu interrogatório. Assim, verifico que não existem provas aptas a
corroborar os termos da Denúncia. Embora o Órgão Ministerial tenha atuado no sentido de comprovar os
fatos alegados na peça de ingresso, não se tem como atribuir ao réu a prática da referida conduta pela
ausência de provas aptas a ensejarem uma condenação, razão pela qual, outro desfecho não há, a não
ser a absolvição. Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia e, com fundamento no art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu, JONATHAM SILVA, já qualificado, da imputação que lhe
foi feita. Sentença proferida em audiência. Registre-se. Intimados os presentes. Considerando que as
partes renunciaram ao prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa. Belém (PA), 15 de julho
de 2019, Dr. Maurício Ponte Ferreira de Souza. Juiz de Direito. PROCESSO: 00068590720158140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS
SCORTEGAGNA Ação: Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 VITIMA:M. F. M. S.
DENUNCIADO:ANTONIO CARLOS ALBERTO MAIA DA SILVA. CERTIDÃO Certifico que expedi
comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CRFB/88. Belém
(PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta
data, faço o arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA, após o cumprimento das diligências
decorrentes do édito condenatório transitado em julgado, do que para constar, fiz este termo. Belém (PA),
15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB PROCESSO: 00087693020198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAURICIO PONTE
FERREIRA DE SOUZA Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019
REQUERENTE:LUCILEIDE PAIXAO GONCALVES REQUERIDO:MAILSON DA COSTA SILVA. Autos:
MEDIDAS PROTETIVAS Autora: LUCILEIDE PAIXAO GONCALVES Réu: MAILSON DA COSTA SILVA
SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de autos de Medida(s) Protetiva(s) de Urgência, encaminhados pela
Autoridade Policial e requerida(s) por LUCILEIDE PAIXAO GONCALVES, vítima de violência doméstica e
familiar qualificada nos autos, em face do requerido(a) MAILSON DA COSTA SILVA, também qualificado
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nos autos. Considerando as provas e alegações consubstanciadas aos autos, foram deferidas medidas
protetivas em favor da vítima. Citado, o requerido não apresentou contestação no prazo legal. Vieram-me
os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do disposto no art. 355, II, do NCPC que o juiz
julgará antecipadamente a lide, conhecendo diretamente do pedido quando ocorrer a revelia. Assim,
decreto à revelia do réu e reputo como verdadeiros os fatos declarados pela vítima (art. 344 do NCPC).
Desnecessária a produção de provas em audiência, eis que não obstante a revelia decretada e a
presunção quando a matéria de fato, verifico, pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial,
que as medidas protetivas devem ser mantidas. Ressalto que a decisão ora proferida não faz coisa julgada
material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas,
aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o
exposto, julgo procedente o pedido inicial de aplicação de medidas protetivas de urgência, para manter as
medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. Em consequência, declaro extinto o processo com
resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Fixo o prazo de 01 (um) ano para a duração
das medidas protetivas, após o qual a vítima deverá comparecer em juízo para justificar a sua
necessidade. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Belém (Pa), 15 de julho de
2019. Maurício Ponte Ferreira de Souza Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher. PROCESSO: 00088463920198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): OTAVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARILEIDE
SANTOS BRILHANTE REQUERIDO:EDSON VALE DO MONTE. DECISÃO Trata-se de informação de
descumprimento de medidas protetivas de urgência, por fato ocorrido em 11/07/2019, em que a
requerente Marileide Santos Brilhante alega que o requerido Edson Vale do Monte, mesmo ciente das
medidas protetivas, adentrou na casa dela e lhe proferiu ameaças: "se eu for para cadeia eu vou te matar".
Com a informação de descumprimento, acompanha o termo de declaração da vítima e termo de
declaração do requerido. Em seu depoimento, o requerido nega ter ameaçado a vítima ou ter ido a casa
dela e acredita que a requerente deseja prejudicá-lo judicialmente pelo fato de que estava bebendo com
amigos e de que havia uma mulher na casa dele. Verifico que o requerido foi intimado da decisão
concessória das cautelares em 10/07/2019 (fl. 21), estando em curso, ainda, o prazo para apresentação
de manifestação/contestação. Relatado o suficiente, DECIDO. Pelo apurado nos autos, entendo que não
restou suficientemente comprovado o descumprimento das medidas protetivas, mesmo por que não foram
apresentados testemunhas, filmagens, fotografias ou qualquer tipo de comprovação que evidencie a
suposta aproximação do requerido ou mesmo de que tenha proferido ameaças em face da vítima,
havendo tão-somente o depoimento dela neste sentido. Além do mais, o requerido negou os fatos lhe
imputados. Não obstante, por uma questão de cautela, determino que seja expedida ADVERTÊNCIA ao
requerido para que continue cumprindo as medidas proibitivas deferidas contra ele, sob pena de ser-lhe
decretada a prisão preventiva no caso de comprovado descumprimento das medidas protetivas, além do
pagamento de multa, a ser revertida em favor da requerente, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para
cada fatos futuros que configurem o descumprimento das cautelares. Intime-se as partes. Realizada a
intimação, acautelem-se os autos em Secretaria por 30 (trinta) dias. Em seguida, conclusos os autos.
Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Maurício Ponte Ferreira de Souza
Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
P R O C E S S O :  0 0 1 0 5 1 0 5 4 2 0 1 8 8 1 4 5 1 5 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019 REQUERENTE:SANDY DE LIMA
GONDIM Representante(s): OAB 5142 - EVANDO JOSE GUIMARAES MARTINS (ADVOGADO)
REQUERIDO:BRUNO MARTINS DO ESPIRITO SANTO Representante(s): OAB 15239 - ELSON JUNIOR
CORREA COELHO (ADVOGADO) OAB 15984 - ENDEL ELSON CORREA COELHO (ADVOGADO) OAB
8941-B - ELSON JOSE SOARES COELHO (ADVOGADO) . CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
CERTIFICO, para os devidos fins de direito, que a sentença prolatada nestes autos transitou livremente
em julgado. O referido é verdade e dou fé. Belém, 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar
Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-
CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos presentes autos, no sistema
LIBRA, em razão do trânsito em julgado, do que para constar, fiz este termo. Belém, 15 de julho de 2019.
Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB PROCESSO: 00110421620188140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): OTAVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 VITIMA:S. R. S. DENUNCIADO:VALTER FREITAS
RODRIGUES JUNIOR. DESPACHO Homologo a desistência de oitiva da vítima informada pelo órgão
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Ministerial à fl. 25. Considerando que não há outras provas a serem produzidas, uma vez que o processo
tem o seu seguimento nos termos do art. 367 CPP, em razão de o réu ter mudado de endereço sem
comunicar ao Juízo (fl. 23) e, tendo em vista que o órgão Ministerial já apresentou alegações finais (fl. 25),
dê-se vistas dos autos à Defesa para se manifestar acerca da realização de diligências, nos moldes do art.
402 do CPP, e não sendo requeridas, para apresentação de alegações finais escritas, no prazo legal.
Após, conclusos para sentença. No mais, ante o encerramento da instrução processual, cancelo a
audiência designada para 19 de novembro de 2019, às 10h. Exclua-se do sistema LIBRA e da pauta de
audiências deste Juízo. Publique-se. Intime-se. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Maurício Ponte Ferreira
de Souza Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
P R O C E S S O :  0 0 1 1 4 4 0 9 4 2 0 1 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:FABRICIO ROGERIO GONCALVES
AMADOR VITIMA:S. M. B. F. . CERTIDÃO Certifico que expedi comunicação ao Tribunal Regional
Eleitoral, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CRFB/88. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia
Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina
conforme Prov. 08/2014-CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos
presentes autos, no sistema LIBRA, após o cumprimento das diligências decorrentes do édito
condenatório transitado em julgado, do que para constar, fiz este termo. Belém (PA), 15 de julho de 2019.
Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB PROCESSO: 00114937520178140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 VITIMA:A. C. O. R. DENUNCIADO:JOSE LUIZ DE
OLIVEIRA MESCOUTO. CERTIDÃO Certifico que expedi comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, via
INFODIP, para fins do art. 15, III, da CRFB/88. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna
Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov.
08/2014-CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos presentes autos, no
sistema LIBRA, após o cumprimento das diligências decorrentes do édito condenatório transitado em
julgado, do que para constar, fiz este termo. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar
Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-
C J R M B  P R O C E S S O :  0 0 1 6 0 0 0 7 9 2 0 1 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 VITIMA:R. V. A. DENUNCIADO:RAIMUNDO SOUSA
DE OLIVEIRA. CERTIDÃO Certifico que expedi comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, via INFODIP,
para fins do art. 15, III, da CRFB/88. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar
Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-
CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos presentes autos, no sistema
LIBRA, após o cumprimento das diligências decorrentes do édito condenatório transitado em julgado, do
que para constar, fiz este termo. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário
da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB
P R O C E S S O :  0 0 1 7 6 5 0 8 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 VITIMA:M. A. S. R. DENUNCIADO:OIRAM
TAVARES. CERTIDÃO Certifico que expedi comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, via INFODIP,
para fins do art. 15, III, da CRFB/88. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar
Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-
CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos presentes autos, no sistema
LIBRA, após o cumprimento das diligências decorrentes do édito condenatório transitado em julgado, do
que para constar, fiz este termo. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário
da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB
P R O C E S S O :  0 0 1 9 5 7 9 9 8 2 0 1 8 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): OTAVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 VITIMA:G. S. N. DENUNCIADO:NIVALDO DA SILVA
MAIA. SENTENÇA: Vistos etc. O Ministério Público denunciou FABIANO GABRIEL NUNES RANGEL, já
qualificado, como incurso na sanção do artigo 129, § 9° do CPB, por fato ocorrido no dia 01/09/2018.
Recebida a denúncia, foi o réu citado e, após, oferecida resposta à acusação. Relatado o suficiente.
DECIDO. Em análise dos autos, verifico que consta a informação de que o acusado teria falecido no dia
06/06/2019, conforme fotocópia da certidão de óbito acostada aos autos. Assim, em virtude do falecimento
do acusado, a declaração da extinção da punibilidade do agente se impõe, nos termos do art. 107, I, do
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Código Penal. Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, nos termos dispostos no art.
107, inc. I, do Código Penal Brasileiro. Sentença publicada em audiência e intimados os presentes.
Registre-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se. Intimados os presentes.
Belém (PA), 11 de julho de 2019. Dr. Otávio dos Santos Albuquerque. Juiz de Direito PROCESSO:
00206382920158140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação: Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019
DENUNCIADO:JOAO FERNANDO FURTADO NUNES VITIMA:C. L. R. N. . CERTIDÃO Certifico que
expedi comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CRFB/88.
Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB TERMO DE
ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA, após o
cumprimento das diligências decorrentes do édito condenatório transitado em julgado, do que para
constar, fiz este termo. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar Judiciário da 3ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-CJRMB PROCESSO:
00229276120178140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA Ação: Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019
DENUNCIADO:ORIVALDO FRANCISCO BARROSO GONCALVES VITIMA:C. N. M. M. . DELIBERAÇÃO:
1. Defiro o requerimento do Ministério Público. 2. Considerando a necessidade de depoimento especial da
testemunha menor, Wellon Cristhian Meireles Paes, remarco esta audiência para o dia 04 de novembro de
2019, às 09h00. Para tanto, solicite-se sala para realização da audiência e a disponibilização da mídia
eletrônica, relativa ao depoimento especial, a ser gravada no notebook do Magistrado e no desktop de
patrimônio nº 146577a, nos termos do Ofício Circular nº 02/2019 - DFCrim. 3. INTIME-SE a vítima da
audiência ora designada. 4. Intimados os presentes. Belém (PA), 15 de julho de 2019, Dr. Maurício Ponte
Ferreira. Juiz de Direito. PROCESSO: 00234861820178140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:DANIEL SOARES CARNEIRO
VITIMA:M. P. F. . CERTIDÃO Certifico que expedi comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, via
INFODIP, para fins do art. 15, III, da CRFB/88. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna
Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov.
08/2014-CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos presentes autos, no
sistema LIBRA, após o cumprimento das diligências decorrentes do édito condenatório transitado em
julgado, do que para constar, fiz este termo. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar
Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-
C J R M B  P R O C E S S O :  0 0 2 4 3 1 8 1 7 2 0 1 8 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): OTAVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:WALLACE MEIRELES FEIO
VITIMA:A. E. V. C. . DESPACHO Homologo a desistência de oitiva da vítima, informada pelo órgão
Ministerial à fl. 14. Verifico que, em que pese a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público
(fl. 14), ainda não foi encerrada a instrução processual, visto que resta pendente o interrogatório, tendo
sido designada audiência com essa finalidade para a data de 15/10/2019, às 09h30 (fl. 13) Assim,
aguarde-se a realização da audiência designada. Publique-se. Intime-se. Belém (PA), 15 de julho de 2019.
Maurício Ponte Ferreira de Souza Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher. PROCESSO: 00281993620178140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 VITIMA:A. R. S. DENUNCIADO:LUIS AUGUSTO DA
ROCHA DE SOUSA. CERTIDÃO Certifico que expedi comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, via
INFODIP, para fins do art. 15, III, da CRFB/88. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna
Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov.
08/2014-CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos presentes autos, no
sistema LIBRA, após o cumprimento das diligências decorrentes do édito condenatório transitado em
julgado, do que para constar, fiz este termo. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar
Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-
C J R M B  P R O C E S S O :  0 0 2 9 7 7 4 7 9 2 0 1 7 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LETICIA DE MEDEIROS SCORTEGAGNA Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:EDEVAN QUADROS PEREIRA
VITIMA:J. S. S. . CERTIDÃO Certifico que expedi comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, via
INFODIP, para fins do art. 15, III, da CRFB/88. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna
Auxiliar Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov.
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08/2014-CJRMB TERMO DE ARQUIVAMENTO Nesta data, faço o arquivamento dos presentes autos, no
sistema LIBRA, após o cumprimento das diligências decorrentes do édito condenatório transitado em
julgado, do que para constar, fiz este termo. Belém (PA), 15 de julho de 2019. Letícia Scortegagna Auxiliar
Judiciário da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Assina conforme Prov. 08/2014-
C J R M B  P R O C E S S O :  0 0 0 2 7 3 9 2 3 2 0 1 2 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
DENUNCIADO: R. S. B. Representante(s): OAB 10870 - SHARLLES SHANCHES RIBEIRO FERREIRA
(ADVOGADO) OAB 26294 - DANIELLY DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO) VITIMA: N.
S. S. MENOR: V. M. I. PROCESSO: 00037790820198145150 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei
Maria da Penha) em: REQUERENTE: M. V. S. Representante(s): OAB 23504 - KARINE CAVALCANTI
SANTOS (ADVOGADO) OAB 15984 - ENDEL ELSON CORREA COELHO (ADVOGADO) REQUERIDO:
V .  V .  S .  P R O C E S S O :  0 0 0 9 5 2 2 8 4 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Sumário em:
DENUNCIADO: E. L. D. S. S. Representante(s): OAB 14013 - PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS
OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO - NEAH) VITIMA: P. S. S.  
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Processo nº 0010126-45.2019.8.14.0401

 
Impetrante: Lucas Oliveira do Nascimento- OAB/PA 25894

 
Paciente: Thiago Oliveira Cardoso

 
SENTENÇA

 
O Advogado LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, OAB/PA 25894, impetrou a presente ordem de
¿Habeas Corpus Preventivo¿ em favor de THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO, nomeando como
autoridade coatora a Delegada de Polícia Civil MARIA CRISTINA VALE ESTEVES, lotada na 1ª Seccional
da Sacramenta.

 
Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente está sendo investigado pela autoridade coatora, por, em
tese, ter cometido o crime de Roubo e Tentativa de Sequestro, pelo que foi indiciado. Assim, estaria o
investigado com justo receio de sofrer coaç¿o ilegal e arbitrária em sua liberdade de locomoç¿o em virtude
de eventual representaç¿o policial por medidas cautelares, pois apesar de admitir a autoria do paciente no
crime de Roubo, a nega no crime de Tentativa de Sequestro.

 
A autoridade policial, intimada a prestar as informaç¿es, às fls. 36/52, o fez, informando que a vítima
ANDRESSA KAROLLYNE OLIVEIRA ALVES registrou BOP nº 0005/2019.101393-7, em 01/04/2019,
acerca dos fatos sob investigaç¿o, entretanto, devido a seu estado emocional, fora marcada outra data
para sua oitiva, ocasi¿o em que a ofendida declarou, em síntese, que estava em via pública, quando o
condutor do veículo Celta na cor grafite, que posteriormente identificou-se como sendo o paciente,  abriu a
porta e puxou ANDRESSA pelos braços, na tentativa de colocá-la no interior do automóvel, tendo a
mesma resistido, jogando-se ao ch¿o e, aos gritos pedia socorro, o que chamou a atenç¿o das pessoas,
e, assim, o condutor ao perceber a movimentaç¿o de transeuntes, deixou a vítima e subtraiu-lhe o
aparelho celular.

 
Destaca a autoridade apontada como coatora, que a ofendida apresentou discurso coerente e detalhado,
refutando a alegaç¿o do impetrante de que o depoimento da vítima seria fajuto. Ressaltou, ainda, que
quando a ofendida compareceu à unidade policial, estava com as vestes sujas de lama e bastante
nervosa, como todas as pessoas que passam por experiências violentas.

 
Ainda, sustenta a Delegada, que o paciente foi quem apresentou incoerências em suas narrativas e que,
também, s¿o totalmente descabidas a argumentativas esposadas pelo impetrante de o paciente ter sofrido
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coaç¿o, uma vez que n¿o teria havido e nem estaria
acontecendo, por parte da autoridade suplicada, qualquer ato de ilegalidade ou abuso de poder.

 
Remetidos os autos ao Ministério Público, o parquet manifestou-se CONTRÁRIO à concess¿o do habeas
corpus preventivo em favor de THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO (fls. 53 a 56).

 
Relatados. Decido.

 
Preceitua o artigo 647 do CPP que "dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na
iminência de sofrer violência ou coaç¿o ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de puniç¿o
disciplinar", sendo que a Carta Constitucional prescreve em seu artigo 5º, Inciso LVXIII que "conceder-se-
á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coaç¿o em sua
liberdade de locomoç¿o, por ilegalidade ou abuso de poder".

 
Aplicada a lei ao caso concreto, verifica-se que as alegaç¿es trazidas aos autos por meio da impetrante

SECRETARIA DA 1ª VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS
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n¿o justificam o pedido de concess¿o do salvo conduto. Como é consabido, o habeas corpus preventivo
somente é cabível quando houver demonstraç¿o de ameaça ao direito de locomoç¿o do paciente,
decorrente n¿o de mero prognóstico ou conjectura, mas demonstrada concretamente.

 
Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios:

 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. "HABEAS CORPUS" PREVENTIVO. N¿O CONHECIMENTO.
REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESS¿O DE SALVO-CONDUTO. DESCABIMENTO. IMINENTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL N¿O DEMONSTRADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O
conhecimento do pedido de "Habeas Corpus" preventivo exige demonstraç¿o concreta de fundado
temor de que venha o paciente, em breve, a ser submetido a constrangimento sobre a sua
liberdade de locomoç¿o, n¿o bastando, para tanto, mero temor subjetivo, dissociado das provas
dos autos. 2. O "Habeas Corpus" tutela apenas a liberdade de locomoç¿o do paciente, n¿o se prestando
à correç¿o de supostas ilegalidades que n¿o se reflitam diretamente sobre tal bem. 3. Negado provimento
ao recurso. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.14.002182-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio
Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/12/2015, publicaç¿o da súmula em
16/12/2015).

 
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. Ausência de qualquer fato concreto que indique estar o paciente
na iminência de sofrer constrangimento ilegal. Habeas corpus manifestamente incabível. ORDEM
N¿O CONHECIDA. HC/M 3.335 - JM 04.12.2017 (Habeas Corpus Nº 70076106483, Sexta Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 04/12/2017). (TJ-
RS - HC: 70076106483 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2017,
Sexta Câmara Criminal, Data de Publicaç¿o: Diário da Justiça do dia 05/12/2017).

 
Como se vê, no presente caso, n¿o se encontra o paciente submetido a qualquer cerceamento ilegal de
sua liberdade de locomoç¿o, n¿o se vislumbrando, nem mesmo, a iminência de tal quadro por ilegalidade
ou abuso de poder, baseando-se o pleito no fato de existir contra si investigaç¿o criminal, a qual poderá
trazer elementos suficientes a fim de que se apure a conduta perpetrada pelo paciente.

 
Destaque-se, ainda, que também n¿o houve representaç¿o pela decretaç¿o da pris¿o do paciente, n¿o
havendo, até o momento, portanto, substrato para se temer que qualquer restriç¿o ao seu direito de
locomoç¿o esteja por vir.

 
Corroborando, consta no parecer do Ministério Público (fl.55):

 
No caso em análise, n¿o há nenhum elemento que possa demonstrar que o paciente esteja sofrendo risco
de ser preso sem justa causa, pelo contrário, há nos autos uma investigaç¿o em andamento pautada em
elementos iniciais mínimos, na qual a autoridade policial possui discricionariedade para seguir
determinada linha investigativa. Conforme elucidado pela DPC Maria Cristina Valle Esteves, esta apenas
informou ao patrono do paciente que tomaria todas as providências legais pertinentes ao caso quando
questionada sobre a possibilidade de representaç¿o pela pris¿o e, portanto, n¿o vislumbrando a
ocorrência de qualquer constrangimento ou ameaça no exercício da atividade policial.

 
Ademais, se realmente n¿o for culpado dos fatos que lhe s¿o imputados, o paciente poderá eximir-se da
responsabilidade de forma apropriada e pelas vias ordinárias, através de instruç¿o probatória, eis que a
natureza do suposto fato delituoso demanda uma profunda análise fático-probatória, o que seria
incompatível com a via estreita do habeas corpus.

 
Neste sentido:

 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRIS¿O PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇ¿O CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
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APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇ¿O DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇ¿ES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A
SEGREGAÇ¿O PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE N¿O EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENS¿O, DESPROVIDO.

 
1. O recurso em habeas corpus n¿o é a via adequada para discuss¿o acerca da autoria do crime de
tráfico, quest¿o que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, aç¿o
constitucional de rito célere e de cogniç¿o sumária.

 
(...)

 
7. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extens¿o, desprovido.

 
(RHC 108.815/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe
21/05/2019).

 
Todos os grifos s¿o do signatário.

 
Isto posto, em face das raz¿es retro expostas, NEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO.

 
Oficie-se à autoridade tida como coatora, anexando-se cópia desta decis¿o.

 
Ciência ao Ministério Público.

 
P.R.I.C.

 
Belém (PA), 15 de julho de 2019.

 
HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA

 
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e

 
Medidas Cautelares de Belém

 
 

 
 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1126



 

 
RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA VARA DE COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO DE BELEM - VARA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 0 8 4 8 2 0 1 3 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EIDE FONSECA Ação: Inquérito Policial em:
15/07/2019 INDICIADO:EM APURACAO VITIMA:O. E. AUTORIDADE POLICIAL:JURANDIR JESUS DE
FIGUEIREDO DPC. ATO ORDINATÓRIO De ordem do Exmo. Sr. Eduardo Rodrigues de Mendonça
Freire, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, nesta data,
procedo ao arquivamento dos presentes autos. Belém, 15 de julho de 2019. Eide Pantoja Auxiliar
Judic iár io PROCESSO: 00020032520108140401 PROCESSO ANTIGO: 201020081943
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDUARDO RODRIGUES DE MENDONCA FREIRE
Ação: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em: 15/07/2019 PROMOTOR:MINISTERIO PUBLICO
GEPROC DENUNCIADO:JOAO SOUZA ALVES Representante(s): OAB 9620 - JOSE LINDOMAR
ARAGAO SAMPAIO (ADVOGADO) OAB 12724 - GUSTAVO FREIRE DA FONSECA (ADVOGADO)
SIDNEY DA SILVA SALES (ADVOGADO) DENUNCIADO:JAIRO ALIVERTE DA CONCEICAO
Representante(s): OAB 1993 - NELSON MONTALVAO DAS NEVES (ADVOGADO) OAB 4378 -
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GONCALVES (ADVOGADO) OAB 13784 - THIAGO CUNHA DA
CUNHA (ADVOGADO) OAB 14220 - FABIO ROGERIO MOURA MONTALVAO DAS NEVES
(ADVOGADO) OAB 20148 - THALES KEMIL PINHEIRO VICENTE (ADVOGADO) OAB 21397 - ENIO
AGUIAR PEREIRA (ADVOGADO) OAB 21520 - BRUNO COSTA MENDONÇA (ADVOGADO)
DENUNCIADO:ADAILSON TEIXEIRA Representante(s): OAB 1993 - NELSON MONTALVAO DAS
NEVES (ADVOGADO) OAB 4378 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GONCALVES (ADVOGADO) OAB
13784 - THIAGO CUNHA DA CUNHA (ADVOGADO) OAB 14220 - FABIO ROGERIO MOURA
MONTALVAO DAS NEVES (ADVOGADO) OAB 20148 - THALES KEMIL PINHEIRO VICENTE
(ADVOGADO) OAB 21397 - ENIO AGUIAR PEREIRA (ADVOGADO) OAB 21520 - BRUNO COSTA
MENDONÇA (ADVOGADO) DENUNCIADO:DANIEL ALHO DE NOVOA Representante(s): OAB 8544 -
ARTHUR VIVALDO SILVA DE ANDRADE (ADVOGADO) OAB 9689 - SYDNEY DA SILVA SALES
(ADVOGADO) OAB 14544 - DIANA IRENE MOURA TAKETOMI (ADVOGADO) OAB 23629 - BRUNNO
DE NOVOA MARTINS PINTO (ADVOGADO) DENUNCIADO:JOEL DA COSTA CONCEICAO
Representante(s): ALEXANDRE BARBOSA LISBOA (ADVOGADO) EUZEBIO HENRIQUE VERAS ALVES
(ADVOGADO) DENUNCIADO:CLEISON LIMA LEAL Representante(s): GIOVANI CICERO JANUARIO
(ADVOGADO) DENUNCIADO:SILVIA RODRIGUES DA SILVA Representante(s): DEFENSOR PUBLICO
(DEFENSOR) DENUNCIADO:RAFAEL CONCEICAO DA SILVA Representante(s): DEFENSOR PUBLICO
(DEFENSOR) DENUNCIADO:VALCENIR SARMENTO SANTOS Representante(s): OAB 15511 -
ALEXANDRE DE MIRANDA MOURA (ADVOGADO) DEFENSOR PUBLICO (ADVOGADO)
DENUNCIADO:ANTONIO ALEXANDRE PINHEIRO DE SOUZA Representante(s): OAB 0001 -
DEFENSOR PUBLICO (DEFENSOR) DENUNCIADO:JOSE CHARLES CARVALHO DA ROCHA
Representante(s): OAB 7079 - ELIAS DAIBES (ADVOGADO) GIOVANI CICERO JANUARIO
(ADVOGADO) DENUNCIADO:TOME NAZARENO TEIXEIRA DA SILVA Representante(s): OAB 3334 -
ANTONIO AFONSO NAVEGANTES (ADVOGADO) OAB 9382 - AUGUSTO CESAR COUTINHO DE
CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO) OAB 0001 -  DEFENSOR PUBLICO (DEFENSOR)
DENUNCIADO:SANDRA FARIAS PADILHA Representante(s): OAB 9371 - ALEXANDRE BARBOSA
LISBOA (ADVOGADO) OAB 13480 - EUZEBIO HENRIQUE VERAS ALVES (ADVOGADO)
DENUNCIADO:SEBASTIAO IVAN ROSARIO SILVA Representante(s): OAB 9371 - ALEXANDRE
BARBOSA LISBOA (ADVOGADO) EUZEBIO HENRIQUE VERAS ALVES (ADVOGADO)
OBSERVACAO:PROCESSO Nº 048.2009.2.000953-4 ORIUNDO DA COMARCA DE SALINOPOLIS/PA
DENUNCIADO:FLAVIO NASCIMENTO MONTEIRO JUNIOR Representante(s): OAB 9620 - JOSE
LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO (ADVOGADO) OAB 7320 - HUMBERTO FEIO BOULHOSA
(ADVOGADO) OAB 3044 - CARLOS RAIMUNDO GUERRA VEIGA (ADVOGADO) OAB 6987 - SANTINO
SIROTHEAU CORREA JUNIOR (ADVOGADO) OAB 14266 - VERENNA MONTEIRO MAGALHAES
(ADVOGADO) OAB 14220 - FABIO ROGERIO MOURA MONTALVAO DAS NEVES (ADVOGADO) OAB
21520 - BRUNO COSTA MENDONÇA (ADVOGADO) . VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GABINETE Processo nº 0002003-25.2010.814.0401 Vistos etc. 1- Compulsando os autos, verifica-se que
Carta Precatória expedida à fl. 3165 ainda não retornou, razão pela qual DILIGENCIE a Secretaria seu
retorno e cumprimento, CERTIFICANDO nos autos. 2-No que concerne à não localização do réu JOEL DA
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COSTA CONCEIÇÃO (fl. 3168-verso), verifica-se que já fora decretada a revelia do sobredito réu à fl.
3136. Pois bem, considerando que, inobstante revel, este juízo empreendeu esforços no sentido de
viabilizar ao réu o direito de escolher seu advogado (fls. 3160, 3163), no entanto não foi localizado, diante,
ademais, da inércia do advogado por ele constituído (fls. 3041 e 3135), NOMEIO a defensoria pública para
prosseguir no feito, razão pela qual REMETAM-SE os autos ao sobredito órgão para apresentação de
alegações finais, em forma de memoriais, em favor do réu. 3- CERTIFIQUE a Secretaria o cumprimento in
totum da decisão de fl. 3160, mormente acerca dos réus VALCENIR SARMENTO SANTOS e JOSÉ
CHARLES CARVALHO DA ROCHA. 4-P.R.I.C. Belém/PA, 11/07/2019 EDUARDO RODRIGUES DE
MENDONÇA FREIRE Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado PROCESSO:
00035028720138140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDUARDO RODRIGUES DE MENDONCA FREIRE Ação: Apelação Criminal em: 15/07/2019
DENUNCIADO:MARCELO DE SOUZA CARVALHO Representante(s): OAB 12767 - RODRIGO OLIVEIRA
SANTANA (ADVOGADO) OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) PROMOTOR:SEGUNDA
(02) PROMOTORIA DE JUSTICA/ENTORPECENTES. VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GABINETE Processo nº 0003502-87.2013.814.0401 Vistos etc. 1- Compulsando os autos, verifica-se que
o advogado constituído do réu, interpôs recurso de apelação e utilizou-se da faculdade estatuída no art.
600, § 4º, do CPP (fl. 92), todavia, na instância superior, não apresentou razões recursais, razão pela qual
o nobre desembargador relator determinou o retorno dos autos para a intimação pessoal do réu
objetivando a constituição de novo advogado (fl. 103). 2- Pois bem, fora expedido mandado de intimação à
fl. 107, porém o mesmo restou infrutífero, uma vez que o sr. Oficial de Justiça não localizou o endereço (fl.
108), ocorre que o mesmo endereço foi localizado em outras oportunidades, isto é, por ocasião da
notificação pessoal (fls. 07/08) e da intimação acerca da audiência de instrução e julgamento (fls. 58/59).
Dessa forma, diante de tal incongruência, RENOVE-SE o ato, encaminhando à central de mandados
cópias dos expedientes de fls. 07, 08, 58 e 59. 3- Uma vez intimado, deve o mesmo constituir advogado,
no prazo de 10 dias, e, após, apresentar razões no prazo legal. Caso não constituído novo patrono e não
apresentadas razões, devidamente certificado, nomeio a defensoria para tal mister, devendo os autos
serem encaminhados à mesma. 4- Posteriormente, encaminhem-se os autos ao MP para apresentar
contrarrazões, no prazo legal, e depois remetam-se os autos ao E. TJE/Pa. 5-P.R.I.C. Belém/PA,
11/07/2019 EDUARDO RODRIGUES DE MENDONÇA FREIRE Juiz de Direito da Vara de Combate ao
Crime Organizado Página de 1 PROCESSO: 00061377520128140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDUARDO RODRIGUES DE MENDONCA FREIRE
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:ANA MARIA BORGES
MARTINS Representante(s): OAB 1111 - DEFENSOR PUBLICO (ADVOGADO) DENUNCIADO:JOAO
CICERO ALENCAR Representante(s): OAB 4771 - ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA
(ADVOGADO) OAB 11021 - CESAR RAMOS DA COSTA (ADVOGADO) OAB 12394 - ROBERTA MELLO
DE MAGALHAES SOUSA (ADVOGADO) OAB 10499 - ISAAC PEREIRA MAGALHAES JUNIOR
(ADVOGADO) OAB 17417 -  LUCIANO FLEXA DI PAOLO (ADVOGADO) VITIMA:O. E.
PROMOTOR:MINISTERIO PUBLICO GEPROC DENUNCIADO:RIMERSON BARBOSA DE FREITAS
Representante(s): OAB 1705 - JOSE CALANDRINI SIDONIO JUNIOR (ADVOGADO) . VARA DE
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GABINETE Processo nº 0006137-75.2012.814.0401 Vistos etc. 1-
O Ministério Publico ingressou com ação penal em face de JOÃO CÍCERO DE ALENCAR e outros, pelos
motivos de fato e de direito articulados na vestibular. À fl. 685 fora juntada certidão de óbito do
mencionado réu. À fl. 687, O MP requereu a extinção da punibilidade do réu, em virtude de seu óbito.
DECIDO. Compulsando os autos; tendo em vista a certidão de óbito acostada, à fl. 685, bem como o
parecer do MP de fl. 687, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOÃO CÍCERO DE ALENCAR, com
supedâneo no art. 107, I, do CP. 2-CERTIFIQUE a Secretaria se houve ratificação das alegações finais
apresentadas pelas defesas dos demais réus, nos termos determinados à fl. 681, bem como o transcurso
do prazo fixado por este juízo. 3-Após, conclusos para sentença. 4-P.R.I.C. Belém/PA, 15/07/2019
EDUARDO RODRIGUES DE MENDONÇA FREIRE Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime
Organizado Página de 1 PROCESSO: 00063776420128140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDUARDO RODRIGUES DE MENDONCA FREIRE
Ação: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em: 15/07/2019 DENUNCIADO:HELLEN WANESSA
NASCIMENTO FERNANDES Representante(s): OAB 1825 - OSVALDO NASCIMENTO GENU
(ADVOGADO) OAB 5157 - JANIO SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO) OAB 15262 - LUIS OTAVIO DA
SILVA DIAS (ADVOGADO) PROMOTOR:2(SEGUNDA) PROMOTORIA DE JUSTICA/ENTORPECENTES.
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GABINETE Processo nº 0003502-87.2013.814.0401
Vistos etc. 1- Compulsando os autos, verifica-se que o advogado constituído do réu, interpôs recurso de
apelação e utilizou-se da faculdade estatuída no art. 600, § 4º, do CPP (fl. 92), todavia, na instância

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1128



superior, não apresentou razões recursais, razão pela qual o nobre desembargador relator determinou o
retorno dos autos para a intimação pessoal do réu objetivando a constituição de novo advogado (fl. 103).
2- Pois bem, fora expedido mandado de intimação à fl. 107, porém o mesmo restou infrutífero, uma vez
que o sr. Oficial de Justiça não localizou o endereço (fl. 108), ocorre que o mesmo endereço foi localizado
em outras oportunidades, isto é, por ocasião da notificação pessoal (fls. 07/08) e da intimação acerca da
audiência de instrução e julgamento (fls. 58/59). Dessa forma, diante de tal incongruência, RENOVE-SE o
ato, encaminhando à central de mandados cópias dos expedientes de fls. 07, 08, 58 e 59. 3- Uma vez
intimado, deve o mesmo constituir advogado, no prazo de 10 dias, e, após, apresentar razões no prazo
legal. Caso não constituído novo patrono e não apresentadas razões, devidamente certificado, nomeio a
defensoria para tal mister, devendo os autos serem encaminhados à mesma. 4- Posteriormente,
encaminhem-se os autos ao MP para apresentar contrarrazões, no prazo legal, e depois remetam-se os
autos ao E. TJE/Pa. 5-P.R.I.C. Belém/PA, 11/07/2019 EDUARDO RODRIGUES DE MENDONÇA FREIRE
Juiz de Direi to da Vara de Combate ao Crime Organizado Página de 1 PROCESSO:
00158561820118140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
E IDE FONSECA Ação:  Proced imento  Espec ia l  da  Le i  Ant i tóx icos  em:  15 /07 /2019
DENUNCIADO:ALDEIDE THAIZE DA SILVA SANTOS PROMOTOR:PRIMEIRA (01) PROMOTORIA DE
JUSTICA/ENTORPECENTES. ATO ORDINATÓRIO De ordem do Exmo. Sr. Eduardo Rodrigues de
Mendonça Freire, Juiz de Direito respondendo pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital,
nesta data, procedo ao arquivamento dos presentes autos. Belém, 15 de julho de 2019. Eide Pantoja
Auxiliar Judiciário 
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA DE CARTA PRECATORIA CRIMINAL DE
BELEM - VARA: VARA DE CARTA PRECATORIA CRIMINAL DE BELEM PROCESSO:
00064101020198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CARNAIBA PE ACUSADO:PAULO JURANDIR
PEREIRA Representante(s): OAB 15.972 - GENECI ALVES DE QUEIROZ (ADVOGADO) .
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao
Juízo Deprecante com as anotações adequadas no Sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO: 00068301520198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA COMARCA DE
SALINOPOLIS/PA JUIZO DEPRECADO:JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CARTAS PRECATORIAS DA
COMARCA DE BELEM PA REU:ANA CAROLINA NOGUEIRA DE ARAUJO Representante(s): OAB 9720
- MARIA STELA CAMPOS DA SILVA (ADVOGADO) OAB 5541 - ALBERTO ANTONIO DE
ALBUQUERQUE CAMPOS (ADVOGADO) TESTEMUNHA:ANDREA GOMES DE BARROS
TESTEMUNHA:JORGE HENRIQUE DE JESUS BERREDO REIS TESTEMUNHA:ORIVAL ROCHA DE
MEDEIROS TESTEMUNHA:PABLO GIORDANO VAZ DE CARVALHO TESTEMUNHA:PATRICK RUIZ
LIMA TESTEMUNHA:ANA PAULA NOGUEIRA DE ARAUJO. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:
Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante com as
anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário,
Ju íza  de  D i re i to .  PROCESSO:  00088862120198140401 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZADO CRIMINAL DA COMARCA DE
SANTA IZABEL PA TESTEMUNHA:MARCELINO CARDOSO DE SOUZA DENUNCIADO:VANDERSON
BATISTA MENDES Representante(s): OAB 15754-B - LORENA MATOS ALEIXO (ADVOGADO) .
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao
Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO: 00093625920198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:LIDIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR
Representante(s) :  OAB 16909 -  MARCIO ELOY DE LIMA CARDOSO (ADVOGADO)
TESTEMUNHA:ELINALDO FERREIRA DA PAZ JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO COMARCA
ABAETETUBAPA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Renove-se audiência para o dia 16/09/2019, às
11h30min para inquirição da testemunha ELINALDO FERREIRA DA PAZ. Expeça-se mandado de
intimação à testemunha. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-lhe a nova data da audiência. Ciência
ao Advogado do acusado, através de publicação no Diário de Justiça e ao Ministério Público. Belém, Pa,
15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00094396820198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA
PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 DENUNCIADO:FELICIO DOS
SANTOS BATISTA TESTEMUNHA:DPC PRISCILLA NAIATTE SANTOS COSTA JUIZO
DEPRECANTE:JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA PA.
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao
Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 15.07.2019. Jackson José
Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00094656620198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 DENUNCIADO:MIGUEL FRANK FILHO TESTEMUNHA:DARIO
DAMIAO SOUZA SANTOS TESTEMUNHA:MAURICIO MENDES SANTIAGO RUTKOWSKY
TESTEMUNHA:CLAUDIMIRO COSTA DA SILVA TESTEMUNHA:RAFAEL LIMA DA SILVA JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COM DE RONDON DO PARA.
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o ofício de fl. 12 informando a licença para tratamento
de saúde da testemunha Dário Damião Souza Santos, devolva-se a carta precatória ao Juízo Deprecante
com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica Abdulmassih
Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO: 00094795020198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
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Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA/GO JUIZO DEPRECADO:JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CARTAS PRECATORIAS
CRIMINAIS DA COMARCA DE BELEM REU:RAIMUNDO URUBATAN DA ROCHA VALENTE
Representante(s): OAB 22884 - LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
TESTEMUNHA:SILVIA DE CASTRO SOUSA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Renove-se audiência
para o dia 05/09/2019, às 11h30min para inquirição da testemunha SÍLVIA ou SÍLVIO DE CASTRO
SOUSA. expeça-se mandado à testemunha. Intime-se o advogado do acusado, mediante publicação no
Diário de Justiça, ficando ciente de que a Defensoria Pública, por determinação de seu Conselho Superior,
não mais atua em cartas precatórias que possuem advogado constituído no processo de origem, atuando
apenas se houver expressa renúncia pelo acusado aos poderes constituídos ao causídico. Oficie-se ao
Juízo Deprecante informando-lhe a nova data da audiência. Ciência ao Ministério Público. Belém, Pa,
15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00094803520198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA
PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:WAGNER DA
SILVA SOUZA TESTEMUNHA:DENILSON POCA DE SOUZA JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO
DA COMARCA DE BENEVIDESPA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se a certidão de fl.
14 verso que informa que a testemunha não reside no endereço indicado nos autos, devolva-se a carta
precatória ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 15.07.2019.
Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00094812020198140401 PROCESSO ANTIGO:
---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH
Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 REU:RAIMUNDO URUBATAN DA ROCHA VALENTE
Representante(s): OAB 22884 - LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
TESTEMUNHA:PAMELA SUELEN FERREIRA GOMES JUIZO DEPRECANTE:JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE JARAGUA/GO JUIZO DEPRECADO:JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CARTAS
PRECATORIAS CRIMINAIS DA COMARCA DE BELEM. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-
se a certidão de fl. 14 que informa que a testemunha não reside no endereço indicado nos autos, devolva-
se a carta precatória ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa,
15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00094820520198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA
PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 DENUNCIADO:WALAS
MARQUES DA SILVA TESTEMUNHA:FELLYPE GRANDET SILVA DO ROSARIO JUIZO
DEPRECANTE:JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE URUARA PA. DELIBERAÇÃO
EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo
Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO: 00094985620198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:DOMINGOS NEUTON COSTA ARAUJO
TESTEMUNHA:EDNEIVA CORREA RAMOS FIEL JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE MARABAPA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta
precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém,
Pa, 16.07.2019.  Ana Angél ica Abdulmassih Olegár io,  Juíza de Dire i to.  PROCESSO:
00095557420198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019
INDICIADO:MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA E OUTRO Representante(s): OAB 24665 -
KARIANA MACHADO DA COSTA (ADVOGADO) OAB 18946 - JESSICA GABRIELE PICANCO ARAUJO
(ADVOGADO) TESTEMUNHA:BRAULIO SARAIVA TESTEMUNHA:DAVISON MACIEL DOS REIS JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA BARCARENAPA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:
Renove-se audiência para o dia 03/09/2019, às 11h30min para inquirição das testemunhas BRAULIO
SARAIVA e DAVISON MACIEL DOS REIS. Requisitem-se as testemunhas à Polícia Militar, para que
sejam apresentadas à audiência designada. Consigne-se no ofício requisitório das testemunhas as
advertências dos arts. 218, 219, 436, § 2º e 458, todos do Código de Processo Penal. Intimem-se os
advogados dos acusados, Drª KARIANA MACHADO DA COSTA, OAB/PA 24665 e Drª JESSICA
GABRIELE PICANCO ARAUJO, OAB/PA 18946, mediante publicação no Diário de Justiça, ficando ciente
de que a Defensoria Pública, por determinação de seu Conselho Superior, não mais atua em cartas
precatórias que possuem advogado constituído no processo de origem, atuando apenas se houver
expressa renúncia pelo acusado aos poderes constituídos ao causídico. Oficie-se ao Juízo Deprecante
informando-lhe a nova data da audiência. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Belém, Pa,
15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00101966220198140401
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PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA
PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:DOMINGOS
RAMOS DOS ANJOS TESTEMUNHA:PRISCILLA NAIATE SANTOS COSTA DPC JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BARCARENAPA. DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante
com as anotações adequadas no Sistema Libra. Belém, Pa, 15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz
d e  D i r e i t o .  P R O C E S S O :  0 0 1 0 5 0 8 3 8 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 REU:JOSIAS FERREIRA FREITAS TESTEMUNHA:DPC
PRISCILLA NAIATTE SANTOS COSTA JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BARCARENA PA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da
carta precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante com as anotações adequadas no Sistema Libra.
Belém,  Pa,  15.07.2019.  Jackson José Sodré Ferraz,  Ju iz  de Di re i to .  PROCESSO:
00112592520198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019
ACUSADO:EDILSON DO NASCIMENTO FREITAS TESTEMUNHA:NAEL SILVA SOUZA JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SAO DOMINGOS DO CAPIMPA. DELIBERAÇÃO
EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo
Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO: 00113493320198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatór ia Cr iminal  em: 16/07/2019 REU:JOELSON COSTA CASTILHO JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA PA. DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante
com as anotações adequadas no Sistema Libra. Belém, Pa, 15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz
d e  D i r e i t o .  P R O C E S S O :  0 0 1 1 4 3 1 6 4 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:FLAIR JOSE DOS SANTOS NUNES
R e p r e s e n t a n t e ( s ) :  O A B  8 0 2 0  -  D E N I L Z A  D E  S O U Z A  T E I X E I R A  ( A D V O G A D O )
TESTEMUNHA:DONIVALDO DE JESUS PALHA TESTEMUNHA:RAIMUNDO SERGIO MAGALHAES DE
CARVALHO TESTEMUNHA:DPC JIVAGO FREITAS FERREIRA JUIZO DEPRECANTE:JUIZ DA
TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA PA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:
Considerando-se que já foram inquiridas duas testemunhas; Considerando-se a informação de fl. 26,
devolva-se a carta preatória ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém,
Pa, 16.07.2019.  Ana Angél ica Abdulmassih Olegár io,  Juíza de Dire i to.  PROCESSO:
00114861520198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO
DEPRECANTE:JUIZ DA TERCEIRA VARA PENAL DE MARITUBA PA ACUSADO:ISMAIR ANTONIO
CASTRO REIS Representante(s): OAB 24024 - BEIDSON RODRIGUES COUTO (ADVOGADO)
TESTEMUNHA:NATALY PEREIRA SALINOS. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o
cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias no
sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO:
00145287220198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
JACKSON JOSE SODRE FERRAZ Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:CARLOS
HENRIQUE ALVES RIBEIRO JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
ITAPERUNARJ. R. H. Cite(m)-se o(s) acusado(s) Carlos Henrique Alves Ribeiro, qualificado nos autos,
para que apresente(m) resposta à acusação, por escrito, através de advogado(s) no prazo de 10 (dez)
dias. Ciente o(s) acusado(s) que caso não constitua(m) advogado, devidamente citado(s), será nomeado
Defensor Público pelo Juízo Deprecante para a apresentação de resposta escrita. O Oficial de Justiça
responsável pelo cumprimento do mandado deve indagar a(os) acusado(s) se este(s) possui(em)
advogado constituído, devendo ser declinado e certificado o nome e demais dados do causídico. Após a
apresentação da defesa ou, se decorrido o prazo legal, a defesa não for apresentada, ou se o denunciado
manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, ou caso o acusado não seja localizado no
endereço que dos autos consta, devolva-se a carta ao Juízo Deprecante, com as anotações necessárias
no sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito
da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém PROCESSO: 00145312720198140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA
ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:DOADI SILVA DA MATA
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JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTAREMPA. R. H. Verificando a
ausência de laudas da inicial acusatória, o que inviabiliza a realização da audiência de qualificação e
interrogatório requerida, oficie-se ao Juízo Deprecante, por via eletrônica, para que encaminhe a este
Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia das laudas 09, 10, 11, 14 e 15, ou cópia integral da denúncia e da
resposta escrita ofertada, para possibilitar o cumprimento da finalidade deprecada. Após juntada, faça
conclusão dos autos. Caso decorrido o prazo assinalado, sem resposta, devolva-se a presente carta, com
as anotações necessárias no Sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Ana Angélica Abdulmassih
Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém PROCESSO:
00145381920198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019
ACUSADO:OLIVEIRAS DE SENA BORGES E OUTROS Representante(s): OAB 14971 - DIEGO
BRILHANTE ATHAYDE (ADVOGADO) OAB 6669 - RAIMUNDO JOSE DE PAULO MORAES ATHAYDE
(ADVOGADO) TESTEMUNHA:ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR IPC TESTEMUNHA:VICTOR HUGO
DE OLIVEIRA TESTEMUNHA:RAYSON ALEXANDRE DE SOUZA NOBRE JUIZO DEPRECANTE:JUIZO
DE DIREITO COMARCA ABAETETUBAPA. R. H. Verificando que o acusado Marcos Cavalcante é
assistido por Defensoria Pública, conforme consta no termo de audiência, oficie-se ao Juízo Deprecante,
por via eletrônica, para que encaminhe no prazo de trinta dias cópia da resposta escrita ofertada, uma vez
que a Defensoria, para o exercício da ampla defesa, solicita o conhecimento prévio da referida peça
processual. Após resposta, faça conclusão dos autos para designação de audiência ou, decorrido o prazo,
sem resposta, devolva-se a carta, com as anotações necessárias no sistema. Belém, 16 de julho de 2019.
Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém
P R O C E S S O :  0 0 1 4 5 3 9 0 4 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:STENIO BRENER LAURINDO COSTA JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA BRASILIADF. R. H. Cite(m)-se o(s) acusado(s) Stenio
Brener Laurindo Costa, qualificado nos autos, para que apresente(m) resposta à acusação, por escrito,
através de advogado(s) no prazo de 10 (dez) dias. Ciente o(s) acusado(s) que caso não constitua(m)
advogado, devidamente citado(s), será nomeado Defensor Público pelo Juízo Deprecante para a
apresentação de resposta escrita. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado deve
indagar a(os) acusado(s) se este(s) possui(em) advogado constituído, devendo ser declinado e certificado
o nome e demais dados do causídico. Após a apresentação da defesa ou, se decorrido o prazo legal, a
defesa não for apresentada, ou se o denunciado manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria
Pública, ou caso o acusado não seja localizado no endereço que dos autos consta, devolva-se a carta ao
Juízo Deprecante, com as anotações necessárias no sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019.
Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém
P R O C E S S O :  0 0 1 4 5 4 6 9 3 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA
COMARCA DE LARANJAL DO JARI AP REU:YAN MARTINS SANTOS. R. H. Cite(m)-se o(s) acusado(s)
Yan Martins Santos, qualificado nos autos, para que apresente(m) resposta à acusação, por escrito,
através de advogado(s) no prazo de 10 (dez) dias. Ciente o(s) acusado(s) que caso não constitua(m)
advogado, devidamente citado(s), será nomeado Defensor Público pelo Juízo Deprecante para a
apresentação de resposta escrita. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado deve
indagar a(os) acusado(s) se este(s) possui(em) advogado constituído, devendo ser declinado e certificado
o nome e demais dados do causídico. Após a apresentação da defesa ou, se decorrido o prazo legal, a
defesa não for apresentada, ou se o denunciado manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria
Pública, ou caso o acusado não seja localizado no endereço que dos autos consta, devolva-se a carta ao
Juízo Deprecante, com as anotações necessárias no sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019.
Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém
P R O C E S S O :  0 0 1 4 5 5 3 8 5 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA VARA UNICA DE
SALVATERRA PA ACUSADO:VALDOMIRO LOPES VITIMA:A. N. S. . R.H. Oficie-se ao Juízo Deprecante,
por via eletrônica, para que informe a este Juízo no prazo de trinta dias, para fins de intimação para a
audiência a ser pautada, quem patrocina a defesa do acusado e, caso assistido por Defensoria Pública ou
advogado nomeado, encaminhe cópia da resposta escrita ofertada, uma vez que a Defensoria, para o
exercício da ampla defesa, solicita o conhecimento prévio da referida peça processual. Após resposta,
faça conclusão dos autos para designação de audiência ou, decorrido o prazo, sem resposta, devolva-se a
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carta, com as anotações necessárias no sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém PROCESSO:
00145564020198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019
ACUSADO:WENDLYNGER MAIA FERREIRA JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE SALINOPOLISPA. R. H. Considerando a exiguidade de tempo para a intimação requerida, uma vez
que são necessários quarenta dias de antecedência para a expedição de mandados à Central, conforme
art. 9º, III, do Provimento Conjunto n. 002/2015 - CJRMB/CJCI, oficie-se ao Juízo Deprecante, por via
eletrônica, para que informe a este Juízo, também por via eletrônica e no prazo de trinta dias, nova data
para a realização da audiência e com antecedência necessária para possibilitar o cumprimento da
finalidade deprecada. Informada a nova data, procedam-se as intimações necessárias ou, decorrido o
prazo, sem resposta, devolva-se a carta, com as anotações necessárias no sistema. Cumpra-se. Belém,
16 de julho de 2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória
Cr imina l  de Belém PROCESSO: 00145789820198140401 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
ANAPOLISGO INTERESSADO:JOAQUIM DIAS DE CARVALHO ACUSADO:ALESSANDRO SENA DOS
SANTOS. R. H. Cumpra-se o requerido pelo Juízo Deprecante da Comarca de Anápolis/GO, intimando-se
o advogado do acusado, Dr. Joaquim Dias de Carvalho, no endereço indicado nos autos e com cópia da
missiva, para que oferte memoriais no prazo legal. Após, devolva-se a carta, com as anotações
necessárias no sistema. Belém, 16 de julho de 2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito
da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém PROCESSO: 00146092120198140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA
ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 REU:CLAUDIA MAGALHAES DROUVOT
JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE MG. R. H. Cite(m)-se o(s)
acusado(s) Cláudia Magalhães, qualificada nos autos, para que apresente(m) resposta à acusação, por
escrito, através de advogado(s) no prazo de 10 (dez) dias. Ciente o(s) acusado(s) que caso não
constitua(m) advogado, devidamente citado(s), será nomeado Defensor Público pelo Juízo Deprecante
para a apresentação de resposta escrita. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado
deve indagar a(os) acusado(s) se este(s) possui(em) advogado constituído, devendo ser declinado e
certificado o nome e demais dados do causídico. Após a apresentação da defesa ou, se decorrido o prazo
legal, a defesa não for apresentada, ou se o denunciado manifestar o desejo de ser assistido pela
Defensoria Pública, ou caso o acusado não seja localizado no endereço que dos autos consta, devolva-se
a carta ao Juízo Deprecante, com as anotações necessárias no sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho
de 2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de
B e l é m  P R O C E S S O :  0 0 1 4 6 2 6 5 7 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 DENUNCIADO:MARCIO MODESTO DOS SANTOS JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BLUMENAU SC. R. H.
Cite(m)-se o(s) acusado(s) Márcio Modesto dos Santos, qualificado nos autos, para que apresente(m)
resposta à acusação, por escrito, através de advogado(s) no prazo de 10 (dez) dias. Ciente o(s)
acusado(s) que caso não constitua(m) advogado, devidamente citado(s), será nomeado Defensor Público
pelo Juízo Deprecante para a apresentação de resposta escrita. O Oficial de Justiça responsável pelo
cumprimento do mandado deve indagar a(os) acusado(s) se este(s) possui(em) advogado constituído,
devendo ser declinado e certificado o nome e demais dados do causídico. Após a apresentação da defesa
ou, se decorrido o prazo legal, a defesa não for apresentada, ou se o denunciado manifestar o desejo de
ser assistido pela Defensoria Pública, ou caso o acusado não seja localizado no endereço que dos autos
consta, devolva-se a carta ao Juízo Deprecante, com as anotações necessárias no sistema. Sem prejuízo,
intime-se o acusado, com cópia da carta, sobre as decisões sobre o indeferimento da oitiva da vítima em
juízo e sobre a fixação de medidas cautelares. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém 

 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA DE CARTA PRECATORIA CRIMINAL DE
BELEM - VARA: VARA DE CARTA PRECATORIA CRIMINAL DE BELEM PROCESSO:
00064101020198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO
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DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CARNAIBA PE ACUSADO:PAULO JURANDIR
PEREIRA Representante(s): OAB 15.972 - GENECI ALVES DE QUEIROZ (ADVOGADO) .
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao
Juízo Deprecante com as anotações adequadas no Sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO: 00068301520198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA COMARCA DE
SALINOPOLIS/PA JUIZO DEPRECADO:JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CARTAS PRECATORIAS DA
COMARCA DE BELEM PA REU:ANA CAROLINA NOGUEIRA DE ARAUJO Representante(s): OAB 9720
- MARIA STELA CAMPOS DA SILVA (ADVOGADO) OAB 5541 - ALBERTO ANTONIO DE
ALBUQUERQUE CAMPOS (ADVOGADO) TESTEMUNHA:ANDREA GOMES DE BARROS
TESTEMUNHA:JORGE HENRIQUE DE JESUS BERREDO REIS TESTEMUNHA:ORIVAL ROCHA DE
MEDEIROS TESTEMUNHA:PABLO GIORDANO VAZ DE CARVALHO TESTEMUNHA:PATRICK RUIZ
LIMA TESTEMUNHA:ANA PAULA NOGUEIRA DE ARAUJO. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:
Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante com as
anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário,
Ju íza  de  D i re i to .  PROCESSO:  00088862120198140401 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZADO CRIMINAL DA COMARCA DE
SANTA IZABEL PA TESTEMUNHA:MARCELINO CARDOSO DE SOUZA DENUNCIADO:VANDERSON
BATISTA MENDES Representante(s): OAB 15754-B - LORENA MATOS ALEIXO (ADVOGADO) .
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao
Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO: 00093625920198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:LIDIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR
Representante(s) :  OAB 16909 -  MARCIO ELOY DE LIMA CARDOSO (ADVOGADO)
TESTEMUNHA:ELINALDO FERREIRA DA PAZ JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO COMARCA
ABAETETUBAPA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Renove-se audiência para o dia 16/09/2019, às
11h30min para inquirição da testemunha ELINALDO FERREIRA DA PAZ. Expeça-se mandado de
intimação à testemunha. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-lhe a nova data da audiência. Ciência
ao Advogado do acusado, através de publicação no Diário de Justiça e ao Ministério Público. Belém, Pa,
15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00094396820198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA
PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 DENUNCIADO:FELICIO DOS
SANTOS BATISTA TESTEMUNHA:DPC PRISCILLA NAIATTE SANTOS COSTA JUIZO
DEPRECANTE:JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA PA.
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao
Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 15.07.2019. Jackson José
Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00094656620198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 DENUNCIADO:MIGUEL FRANK FILHO TESTEMUNHA:DARIO
DAMIAO SOUZA SANTOS TESTEMUNHA:MAURICIO MENDES SANTIAGO RUTKOWSKY
TESTEMUNHA:CLAUDIMIRO COSTA DA SILVA TESTEMUNHA:RAFAEL LIMA DA SILVA JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COM DE RONDON DO PARA.
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o ofício de fl. 12 informando a licença para tratamento
de saúde da testemunha Dário Damião Souza Santos, devolva-se a carta precatória ao Juízo Deprecante
com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica Abdulmassih
Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO: 00094795020198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA/GO JUIZO DEPRECADO:JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CARTAS PRECATORIAS
CRIMINAIS DA COMARCA DE BELEM REU:RAIMUNDO URUBATAN DA ROCHA VALENTE
Representante(s): OAB 22884 - LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
TESTEMUNHA:SILVIA DE CASTRO SOUSA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Renove-se audiência
para o dia 05/09/2019, às 11h30min para inquirição da testemunha SÍLVIA ou SÍLVIO DE CASTRO
SOUSA. expeça-se mandado à testemunha. Intime-se o advogado do acusado, mediante publicação no
Diário de Justiça, ficando ciente de que a Defensoria Pública, por determinação de seu Conselho Superior,
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não mais atua em cartas precatórias que possuem advogado constituído no processo de origem, atuando
apenas se houver expressa renúncia pelo acusado aos poderes constituídos ao causídico. Oficie-se ao
Juízo Deprecante informando-lhe a nova data da audiência. Ciência ao Ministério Público. Belém, Pa,
15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00094803520198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA
PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:WAGNER DA
SILVA SOUZA TESTEMUNHA:DENILSON POCA DE SOUZA JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO
DA COMARCA DE BENEVIDESPA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se a certidão de fl.
14 verso que informa que a testemunha não reside no endereço indicado nos autos, devolva-se a carta
precatória ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 15.07.2019.
Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00094812020198140401 PROCESSO ANTIGO:
---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH
Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 REU:RAIMUNDO URUBATAN DA ROCHA VALENTE
Representante(s): OAB 22884 - LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
TESTEMUNHA:PAMELA SUELEN FERREIRA GOMES JUIZO DEPRECANTE:JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE JARAGUA/GO JUIZO DEPRECADO:JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CARTAS
PRECATORIAS CRIMINAIS DA COMARCA DE BELEM. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-
se a certidão de fl. 14 que informa que a testemunha não reside no endereço indicado nos autos, devolva-
se a carta precatória ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa,
15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00094820520198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA
PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 DENUNCIADO:WALAS
MARQUES DA SILVA TESTEMUNHA:FELLYPE GRANDET SILVA DO ROSARIO JUIZO
DEPRECANTE:JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE URUARA PA. DELIBERAÇÃO
EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo
Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO: 00094985620198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:DOMINGOS NEUTON COSTA ARAUJO
TESTEMUNHA:EDNEIVA CORREA RAMOS FIEL JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE MARABAPA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta
precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém,
Pa, 16.07.2019.  Ana Angél ica Abdulmassih Olegár io,  Juíza de Dire i to.  PROCESSO:
00095557420198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019
INDICIADO:MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA E OUTRO Representante(s): OAB 24665 -
KARIANA MACHADO DA COSTA (ADVOGADO) OAB 18946 - JESSICA GABRIELE PICANCO ARAUJO
(ADVOGADO) TESTEMUNHA:BRAULIO SARAIVA TESTEMUNHA:DAVISON MACIEL DOS REIS JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA BARCARENAPA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:
Renove-se audiência para o dia 03/09/2019, às 11h30min para inquirição das testemunhas BRAULIO
SARAIVA e DAVISON MACIEL DOS REIS. Requisitem-se as testemunhas à Polícia Militar, para que
sejam apresentadas à audiência designada. Consigne-se no ofício requisitório das testemunhas as
advertências dos arts. 218, 219, 436, § 2º e 458, todos do Código de Processo Penal. Intimem-se os
advogados dos acusados, Drª KARIANA MACHADO DA COSTA, OAB/PA 24665 e Drª JESSICA
GABRIELE PICANCO ARAUJO, OAB/PA 18946, mediante publicação no Diário de Justiça, ficando ciente
de que a Defensoria Pública, por determinação de seu Conselho Superior, não mais atua em cartas
precatórias que possuem advogado constituído no processo de origem, atuando apenas se houver
expressa renúncia pelo acusado aos poderes constituídos ao causídico. Oficie-se ao Juízo Deprecante
informando-lhe a nova data da audiência. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Belém, Pa,
15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito. PROCESSO: 00101966220198140401
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA
PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:DOMINGOS
RAMOS DOS ANJOS TESTEMUNHA:PRISCILLA NAIATE SANTOS COSTA DPC JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BARCARENAPA. DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante
com as anotações adequadas no Sistema Libra. Belém, Pa, 15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz
d e  D i r e i t o .  P R O C E S S O :  0 0 1 0 5 0 8 3 8 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
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Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 REU:JOSIAS FERREIRA FREITAS TESTEMUNHA:DPC
PRISCILLA NAIATTE SANTOS COSTA JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BARCARENA PA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da
carta precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante com as anotações adequadas no Sistema Libra.
Belém,  Pa,  15.07.2019.  Jackson José Sodré Ferraz,  Ju iz  de Di re i to .  PROCESSO:
00112592520198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019
ACUSADO:EDILSON DO NASCIMENTO FREITAS TESTEMUNHA:NAEL SILVA SOUZA JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SAO DOMINGOS DO CAPIMPA. DELIBERAÇÃO
EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo
Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO: 00113493320198140401 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatór ia Cr iminal  em: 16/07/2019 REU:JOELSON COSTA CASTILHO JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA PA. DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: Considerando-se o cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante
com as anotações adequadas no Sistema Libra. Belém, Pa, 15.07.2019. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz
d e  D i r e i t o .  P R O C E S S O :  0 0 1 1 4 3 1 6 4 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:FLAIR JOSE DOS SANTOS NUNES
R e p r e s e n t a n t e ( s ) :  O A B  8 0 2 0  -  D E N I L Z A  D E  S O U Z A  T E I X E I R A  ( A D V O G A D O )
TESTEMUNHA:DONIVALDO DE JESUS PALHA TESTEMUNHA:RAIMUNDO SERGIO MAGALHAES DE
CARVALHO TESTEMUNHA:DPC JIVAGO FREITAS FERREIRA JUIZO DEPRECANTE:JUIZ DA
TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA PA. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:
Considerando-se que já foram inquiridas duas testemunhas; Considerando-se a informação de fl. 26,
devolva-se a carta preatória ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias no sistema Libra. Belém,
Pa, 16.07.2019.  Ana Angél ica Abdulmassih Olegár io,  Juíza de Dire i to.  PROCESSO:
00114861520198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO
DEPRECANTE:JUIZ DA TERCEIRA VARA PENAL DE MARITUBA PA ACUSADO:ISMAIR ANTONIO
CASTRO REIS Representante(s): OAB 24024 - BEIDSON RODRIGUES COUTO (ADVOGADO)
TESTEMUNHA:NATALY PEREIRA SALINOS. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando-se o
cumprimento da carta precatória, devolva-se esta ao Juízo Deprecante com as anotações necessárias no
sistema Libra. Belém, Pa, 16.07.2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário, Juíza de Direito. PROCESSO:
00145287220198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
JACKSON JOSE SODRE FERRAZ Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:CARLOS
HENRIQUE ALVES RIBEIRO JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
ITAPERUNARJ. R. H. Cite(m)-se o(s) acusado(s) Carlos Henrique Alves Ribeiro, qualificado nos autos,
para que apresente(m) resposta à acusação, por escrito, através de advogado(s) no prazo de 10 (dez)
dias. Ciente o(s) acusado(s) que caso não constitua(m) advogado, devidamente citado(s), será nomeado
Defensor Público pelo Juízo Deprecante para a apresentação de resposta escrita. O Oficial de Justiça
responsável pelo cumprimento do mandado deve indagar a(os) acusado(s) se este(s) possui(em)
advogado constituído, devendo ser declinado e certificado o nome e demais dados do causídico. Após a
apresentação da defesa ou, se decorrido o prazo legal, a defesa não for apresentada, ou se o denunciado
manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, ou caso o acusado não seja localizado no
endereço que dos autos consta, devolva-se a carta ao Juízo Deprecante, com as anotações necessárias
no sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito
da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém PROCESSO: 00145312720198140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA
ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:DOADI SILVA DA MATA
JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTAREMPA. R. H. Verificando a
ausência de laudas da inicial acusatória, o que inviabiliza a realização da audiência de qualificação e
interrogatório requerida, oficie-se ao Juízo Deprecante, por via eletrônica, para que encaminhe a este
Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia das laudas 09, 10, 11, 14 e 15, ou cópia integral da denúncia e da
resposta escrita ofertada, para possibilitar o cumprimento da finalidade deprecada. Após juntada, faça
conclusão dos autos. Caso decorrido o prazo assinalado, sem resposta, devolva-se a presente carta, com
as anotações necessárias no Sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Ana Angélica Abdulmassih
Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém PROCESSO:
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00145381920198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019
ACUSADO:OLIVEIRAS DE SENA BORGES E OUTROS Representante(s): OAB 14971 - DIEGO
BRILHANTE ATHAYDE (ADVOGADO) OAB 6669 - RAIMUNDO JOSE DE PAULO MORAES ATHAYDE
(ADVOGADO) TESTEMUNHA:ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR IPC TESTEMUNHA:VICTOR HUGO
DE OLIVEIRA TESTEMUNHA:RAYSON ALEXANDRE DE SOUZA NOBRE JUIZO DEPRECANTE:JUIZO
DE DIREITO COMARCA ABAETETUBAPA. R. H. Verificando que o acusado Marcos Cavalcante é
assistido por Defensoria Pública, conforme consta no termo de audiência, oficie-se ao Juízo Deprecante,
por via eletrônica, para que encaminhe no prazo de trinta dias cópia da resposta escrita ofertada, uma vez
que a Defensoria, para o exercício da ampla defesa, solicita o conhecimento prévio da referida peça
processual. Após resposta, faça conclusão dos autos para designação de audiência ou, decorrido o prazo,
sem resposta, devolva-se a carta, com as anotações necessárias no sistema. Belém, 16 de julho de 2019.
Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém
P R O C E S S O :  0 0 1 4 5 3 9 0 4 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 ACUSADO:STENIO BRENER LAURINDO COSTA JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA BRASILIADF. R. H. Cite(m)-se o(s) acusado(s) Stenio
Brener Laurindo Costa, qualificado nos autos, para que apresente(m) resposta à acusação, por escrito,
através de advogado(s) no prazo de 10 (dez) dias. Ciente o(s) acusado(s) que caso não constitua(m)
advogado, devidamente citado(s), será nomeado Defensor Público pelo Juízo Deprecante para a
apresentação de resposta escrita. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado deve
indagar a(os) acusado(s) se este(s) possui(em) advogado constituído, devendo ser declinado e certificado
o nome e demais dados do causídico. Após a apresentação da defesa ou, se decorrido o prazo legal, a
defesa não for apresentada, ou se o denunciado manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria
Pública, ou caso o acusado não seja localizado no endereço que dos autos consta, devolva-se a carta ao
Juízo Deprecante, com as anotações necessárias no sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019.
Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém
P R O C E S S O :  0 0 1 4 5 4 6 9 3 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA
COMARCA DE LARANJAL DO JARI AP REU:YAN MARTINS SANTOS. R. H. Cite(m)-se o(s) acusado(s)
Yan Martins Santos, qualificado nos autos, para que apresente(m) resposta à acusação, por escrito,
através de advogado(s) no prazo de 10 (dez) dias. Ciente o(s) acusado(s) que caso não constitua(m)
advogado, devidamente citado(s), será nomeado Defensor Público pelo Juízo Deprecante para a
apresentação de resposta escrita. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado deve
indagar a(os) acusado(s) se este(s) possui(em) advogado constituído, devendo ser declinado e certificado
o nome e demais dados do causídico. Após a apresentação da defesa ou, se decorrido o prazo legal, a
defesa não for apresentada, ou se o denunciado manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria
Pública, ou caso o acusado não seja localizado no endereço que dos autos consta, devolva-se a carta ao
Juízo Deprecante, com as anotações necessárias no sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019.
Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém
P R O C E S S O :  0 0 1 4 5 5 3 8 5 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA VARA UNICA DE
SALVATERRA PA ACUSADO:VALDOMIRO LOPES VITIMA:A. N. S. . R.H. Oficie-se ao Juízo Deprecante,
por via eletrônica, para que informe a este Juízo no prazo de trinta dias, para fins de intimação para a
audiência a ser pautada, quem patrocina a defesa do acusado e, caso assistido por Defensoria Pública ou
advogado nomeado, encaminhe cópia da resposta escrita ofertada, uma vez que a Defensoria, para o
exercício da ampla defesa, solicita o conhecimento prévio da referida peça processual. Após resposta,
faça conclusão dos autos para designação de audiência ou, decorrido o prazo, sem resposta, devolva-se a
carta, com as anotações necessárias no sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém PROCESSO:
00145564020198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019
ACUSADO:WENDLYNGER MAIA FERREIRA JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE SALINOPOLISPA. R. H. Considerando a exiguidade de tempo para a intimação requerida, uma vez
que são necessários quarenta dias de antecedência para a expedição de mandados à Central, conforme
art. 9º, III, do Provimento Conjunto n. 002/2015 - CJRMB/CJCI, oficie-se ao Juízo Deprecante, por via
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eletrônica, para que informe a este Juízo, também por via eletrônica e no prazo de trinta dias, nova data
para a realização da audiência e com antecedência necessária para possibilitar o cumprimento da
finalidade deprecada. Informada a nova data, procedam-se as intimações necessárias ou, decorrido o
prazo, sem resposta, devolva-se a carta, com as anotações necessárias no sistema. Cumpra-se. Belém,
16 de julho de 2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória
Cr imina l  de Belém PROCESSO: 00145789820198140401 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
ANAPOLISGO INTERESSADO:JOAQUIM DIAS DE CARVALHO ACUSADO:ALESSANDRO SENA DOS
SANTOS. R. H. Cumpra-se o requerido pelo Juízo Deprecante da Comarca de Anápolis/GO, intimando-se
o advogado do acusado, Dr. Joaquim Dias de Carvalho, no endereço indicado nos autos e com cópia da
missiva, para que oferte memoriais no prazo legal. Após, devolva-se a carta, com as anotações
necessárias no sistema. Belém, 16 de julho de 2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito
da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém PROCESSO: 00146092120198140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA
ABDULMASSIH Ação: Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 REU:CLAUDIA MAGALHAES DROUVOT
JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE MG. R. H. Cite(m)-se o(s)
acusado(s) Cláudia Magalhães, qualificada nos autos, para que apresente(m) resposta à acusação, por
escrito, através de advogado(s) no prazo de 10 (dez) dias. Ciente o(s) acusado(s) que caso não
constitua(m) advogado, devidamente citado(s), será nomeado Defensor Público pelo Juízo Deprecante
para a apresentação de resposta escrita. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado
deve indagar a(os) acusado(s) se este(s) possui(em) advogado constituído, devendo ser declinado e
certificado o nome e demais dados do causídico. Após a apresentação da defesa ou, se decorrido o prazo
legal, a defesa não for apresentada, ou se o denunciado manifestar o desejo de ser assistido pela
Defensoria Pública, ou caso o acusado não seja localizado no endereço que dos autos consta, devolva-se
a carta ao Juízo Deprecante, com as anotações necessárias no sistema. Cumpra-se. Belém, 16 de julho
de 2019. Ana Angélica Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de
B e l é m  P R O C E S S O :  0 0 1 4 6 2 6 5 7 2 0 1 9 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 DENUNCIADO:MARCIO MODESTO DOS SANTOS JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BLUMENAU SC. R. H.
Cite(m)-se o(s) acusado(s) Márcio Modesto dos Santos, qualificado nos autos, para que apresente(m)
resposta à acusação, por escrito, através de advogado(s) no prazo de 10 (dez) dias. Ciente o(s)
acusado(s) que caso não constitua(m) advogado, devidamente citado(s), será nomeado Defensor Público
pelo Juízo Deprecante para a apresentação de resposta escrita. O Oficial de Justiça responsável pelo
cumprimento do mandado deve indagar a(os) acusado(s) se este(s) possui(em) advogado constituído,
devendo ser declinado e certificado o nome e demais dados do causídico. Após a apresentação da defesa
ou, se decorrido o prazo legal, a defesa não for apresentada, ou se o denunciado manifestar o desejo de
ser assistido pela Defensoria Pública, ou caso o acusado não seja localizado no endereço que dos autos
consta, devolva-se a carta ao Juízo Deprecante, com as anotações necessárias no sistema. Sem prejuízo,
intime-se o acusado, com cópia da carta, sobre as decisões sobre o indeferimento da oitiva da vítima em
juízo e sobre a fixação de medidas cautelares. Cumpra-se. Belém, 16 de julho de 2019. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário Juíza de Direito da Vara de Carta Precatória Criminal de Belém 
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ATO ORDINATÓRIO DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO(S) PARA AUDIÊNCIA ¿ Processo nº
0006514¿02.2019.8.14.0401. Denunciado(s): J.B.O.D.S. (REU PRESO), Advogado(s): ELIEZER DA
CONCEICAO BORGES, OAB/PA nº 16102; VERA LUCIA FARACO MACIEL, OAB/PA Nº 5087;
KARINA NEVES MOURA, OAB/PA Nº 15308; LEYLA SOARES ROSA, OAB/PA Nº 15117; PEDRO
SERGIO VINETE DE SOUZA, OAB/PA Nº 6337; ANDREA LUISA FONSECA SARRAF, OAB/PA Nº
12711; WALTER JOSE DE SOUZA PINHEIRO, OAB/PA Nº 9017; JOSE AILZO SOUZA CHAVES,
OAB/PA Nº 9921; ELIANA ALMEIDA CRUZ, OAB/PA Nº 22914; FERNANDA DE SOUZA BORGES
GOMES, OAB/PA Nº 21838; TAINA CORREA CUNHA, OAB/PA Nº 24158; ANA CRISTINA CAMPOS E
SILVA CALDERARO, OAB/PA Nº 7510; IVY PINHEIRO RUFINO NEVES, OAB/PA Nº 17073. Nos
termos do provimento nº 006/2006-CJRMB, nesta data, fica(m) intimado(s) o(s) advogado(s) acima para
comparecer à audiência designada para o dia 17 de JULHO de 2019, às 10 horas, hoje, chegar com meia
hora de antecedência, . Dado e passado neste Município de Belém, Capital do Estado do Pará, Secretaria
da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente, em 17/07/2019, nesta data disponibilizo para
publicação. Eu, LEONARDO BEZERRA BITTENCOURT, Auxiliar Judiciário, o digitei e subscrevi.

 
 

 
 
 
 
Processo n.º 0054680-07.2015.8.14.0401

 
Denunciado: M.G.D.C

 
Advogado: DAVI LIRA DA SILVA ¿ OAB/PA 16206

 
DECISÃO

 
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva cumulado com pedido de substituição da constrição
cautelar por prisão domiciliar, formulado pelo denunciado M.G.D.C, por intermédio de advogado particular
(fls. 60/69), instruído com documentos (fls. 80/87).

 
Argumenta a defesa a inexistência de indícios mínimos de autoria do delito e a ausência dos pressupostos
da prisão preventiva, bem como aduz que o quadro de saúde do acusado é precário, o qual se encontra
acometido por doença crônica ¿ obesidade mórbida, em grau 3-, além se ser portador de diabetes,
hipertensão, problemas cardíacos, colesterol alto, dificuldade de locomoção e acomodação, entre outras
enfermidades.  

 
A defesa requer ao final a expedição de contramandado de prisão, com fulcro no art. 310, Parágrafo único,
do CPP, e, pugna pela substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

 
A respeito do pedido, o Ministério Público se manifestou (fls. 144 e 145) desfavoravelmente, sustentando
que há indícios de autoria e materialidade do delito em apuração, bem como que estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, constando nos autos relatos acerca das
ameaças que vem sofrendo a vítima e sua genitora, em razão do presente processo.

 
O Órgão Ministerial suscita ainda que não foi comprovado pelo requerente condição de debilidade de
saúde capaz de justificar a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 318, II, do CPP, tampouco que
o estabelecimento prisional não forneça tratamento para a sua enfermidade.  

 
É o breve relatório, passo a decidir.
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Na presente ação penal imputa-se ao réu a prática do crime capitulado no art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art.
71, todos do CPB, tendo como vítima R. M. M. dos S., menor de catorze anos, à época dos fatos.

 
A prisão preventiva do acusado foi decretada por este Juízo, o qual acolheu os argumentos do Ministério
Público, formulados na audiência de instrução e julgamento (fls. 50/51), realizada em 15/05/2019, não se
observando nos autos notícia quanto ao cumprimento do respectivo Mandado de Prisão.

 
Analisando os autos, verifica-se que, embora a saúde do réu possa inspirar cuidados, os fatos narrados e
documentos colacionados pela defesa, não trouxeram elementos capazes de desconstituir a
fundamentação da prisão cautelar decretada, pelo que, se impõe a sua manutenção. 

 
Nesse contexto, os receituários (fls. 80/83), o Atestado Médico datado de 14/01/2018 (fls. 84/85), e a Ficha
de Referência do SUS (fls. 87), que instruem o pedido sob análise, indicam apenas que a saúde do
denunciado não se apresenta hígida, entretanto, não são esclarecedores quanto à necessidade de
tratamento terapêutico fora do estabelecimento prisional.

 
O art. 318, Parágrafo único, do CPP, estabelece que: ¿Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos
requisitos estabelecidos neste artigo¿.

 
Sobre o tema, oportuno colacionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

 
¿EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM
DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE
SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. DIREITO AO RECOLHIMENTO EM CELA ESPECIAL GARANTIDO
PELA CORTE A QUO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

 
1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do risco
concreto de reiteração delitiva.

 
2. Com efeito, o Magistrado singular assinalou que o Recorrente seria o líder de complexa organização
criminosa, cujos integrantes "praticaram (e praticam) reiteradamente ilícitos, mediante a reintrodução no
mercado financeiro e a conversão em ativos lícitos de milhões de reais oriundos de infrações penais
antecedentes", e que a medida extrema foi decretada para impedir a continuidade da ocultação de valores
oriundos da lavagem de capitais. Afirmou, ainda, o risco de reiteração delitiva.

 
3. A Corte a quo reforçou tal fundamentação, assentando que a organização criminosa aparentemente
liderada pelo Recorrente tem por finalidade essencial a lavagem de dinheiro, mormente relacionado ao
crime de tráfico de drogas, e que o montante ilícito alcançou, pelo menos, R$ 46.000.000,00 (quarenta e
seis milhões de reais), do qual pouco foi recuperado até o momento. Destacou, ainda, que o Acusado
possui condenações pela prática dos crimes de peculato, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e
tráfico de drogas.

 
4. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-
base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar,
cautelarmente,  receio concreto de re i teração del i t iva,  fundamento suf ic iente para a
decretação/manutenção da prisão antecipada.

 
5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação
lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
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6. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, sob o argumento de que Recorrente estaria acometido de
obesidade mórbida, o entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso
II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra
e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese
dos autos.

 
7. No que tange à alegação de que o Recorrente, por possuir curso superior completo, faria jus à prisão
domiciliar, também não se evidencia a existência de qualquer ilegalidade na espécie, pois a Corte a quo,
atenta ao disposto no art. 295 do Código de Processo Penal, garantiu ao Recorrente o direito ao
recolhimento em cela especial.

 
8. Recurso ordinário desprovido.

 
(RHC 93.733/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)¿
(Grifo meu)

 
Assim sendo, embora não se possa ignorar a situação inadequada dos estabelecimentos prisionais, a
constrição que se impõe ao réu tem sólidos fundamentos, pautados na garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, tendo em vista ainda a existência de relatos da
vítima e de sua genitora, na audiência anteriormente mencionada (fls. 50/51), acerca das ameaças que
vêm sofrendo por parte do acusado, o qual trabalha como segurança e tem acesso à arma de fogo,
denotando, desta forma, o risco à vida e integridade física e psicológica do ofendido. 

 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e sua substituição por prisão
domiciliar, e MANTENHO a constrição cautelar decretada nos autos, com fulcro no preenchimento ¿ em
concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, como necessidade de se garantir a ordem pública e
aplicação da lei penal, em face dos indícios suficientes de autoria e materialidade.

 
Após informado o cumprimento do Mandado de Prisão à Secretaria da Vara, expeça-se ofício à SUSIPE
para que encaminhe a este Juízo laudo médico acerca do estado de saúde do referido interno, no qual
deve constar as possíveis enfermidades do acusado, assim como as terapêuticas a serem aplicadas.

 
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público.

 
Dê-se ciência a defesa do réu.

 
Cumpram-se as determinações constantes da deliberação do Juízo em audiência (fls. 51).

 
P.R.I.Cumpra-se.

 
Belém, 15 de julho de 2019.

 
Luciana Maciel Ramos

 
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA

 
 

 
 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1142



 

 
RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E
ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL - VARA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E
ADOLESCENTE DA COMARCA DA CAPITAL PROCESSO: 00026058320188140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SUAYDEN FERNANDES DA SILVA
SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:THIAGO LIRA
MIRANDA VITIMA:H. M. S. S. . DESPACHO Diante da informação de novo endereço do réu, que se
proceda com nova tentativa de citação. Para que haja o devido prosseguimento do presente feito, designo
AUDIÊNCIA de Suspensão Condicional do Processo, para o dia 09/10/2019, às 09:55. Das diligências a
serem cumpridas pela Secretaria da Vara: 1. Intime-se o Ministério Público; 2. Intime-se a defesa; 3. Cite-
se o réu diante de novo endereço informado em manifestação de fl. 19. 4. Havendo necessidade de
expedição de carta precatória para qualquer intimação, expeça-se. Cumpra-se Belém, 15 de junho de
2019. SUAYDEN FERNANDES SILVA SAMPAIO Juiz(a) de Direito titular da 2ª Vara de Crimes Contra
Criança e Adolescente da Comarca da Capital Página de 1 Fórum de: BELÉM Email :
2criancabelem@tjpa.jus.br Endereço: Largo São João, Fórum Criminal, Anexo I, 1º Andar CEP: 66.020-
560 Bairro: Cidade Velha Fone: (91)3205-2479 PROCESSO: 00037495820198140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SUAYDEN FERNANDES DA SILVA
SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:PAULO
REGINALDO SILVA DA SILVA VITIMA:J. M. F. . 2ª Vara De Crimes Contra Criança E Adolescente Da
Comarca Da Capital Ação Penal - Procedimento Ordinário PROCESSO Nº 0003749-58.2019.8.14.0401
DENUNCIADA(O): PAULO REGINALDO SILVA DA SILVA DECISÃO Trata-se de ação penal ajuizada
pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de PAULO REGINALDO SILVA DA SILVA, ao(s)
qual/quais é imputada a conduta típica descrita no ART 157 §2º, I E II DO CPB, com base nos fatos e
fundamentos narrados na denúncia constante dos autos. O(s) denunciado(s) foi/foram citado(s).
Resposta(s) à acuação constante dos autos. Eis o breve relatório. DECIDO. Não foram suscitadas pela
defesa preliminares ou questões prejudiciais que obstassem o regular andamento processual. Ademais,
não verifico quaisquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. Em razão do
exposto, RATIFICO o recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o
dia 25/09/2019 às 11 horas e 30 minutos . DAS DILIGÊNCIAS a serem cumpridas pela Secretaria da Vara:
1. Intime-se o Ministério Público; 2. Intime-se a defesa; 3. Requisite-se à Susipe a apresentação do(s)
Denunciado(s) - caso custodiado(s), OU expeça-se mandado de intimação do(s) réu(s) - caso em liberade;
4. Expeça-se mandado de intimação às vítimas e testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela
defesa - no caso de menor de idade, deverá ser intimado através de seu representante legal; 5. Requisite-
se ao Comando da Polícia Militar a apresentação das testemunhas militares que tenham sido arroladas na
denúncia e defesa. 6. Havendo necessidade de expedição de carta precatória para qualquer intimação,
expeça-se. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. SUAYDEN FERNANDES SILVA SAMPAIO Juiz(a) de
Direito titular da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital PROCESSO:
00046278520168140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
SUAYDEN FERNANDES DA SILVA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
15/07/2019 DENUNCIADO:SAM ENDERSON FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO Representante(s):
OAB - -  -  DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) VITIMA:M.  G.  B.  VITIMA:L.  O.  N.
ADOLESCENTE:VITIMA MENOR DE IDADE. SENTENÇA Trata-se de ação penal movida pelo Ministério
Público do Estado do Pará em face de SAM ENDERSON FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO,
qualificado nos autos à fl.02, por ter, em tese, incorrido nas práticas do crime tipificado no art. 157, § 2º,
incisos I e II do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), relatando, em síntese, que: "(...) no dia 27 de
fevereiro de 2016, por volta das 23h00, o denunciado, na companhia do adolescente L.D.O.N. de 15 anos
de idade, perpetrando grave ameaça, tomaram de assalto os passageiros dentro de um veículo de
transporte alternativo que trafegava na Almirante Barroso, dentre estes, a vítima MARINALVA GOMES
BARBOSA. O denunciado portava uma arma calibre 32, marca Taurus, n. de série 55100, e o adolescente
portava um simulacro de arma de fogo. A vítima relatou em que depoimento à autoridade policial, que os
comparsas anunciaram o assalto próximo ao Cidade Folia, tendo sacado as armas e subtraído daquela um
aparelho celular, marca SAMSUNG, Gran Prime, n. 980393872 e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos
reais). Ato contínuo, os dois desceram do veículo e ordenaram que o motorista seguisse adiante e que não
era para avisarem a polícia. Ocorre que, mais adiante, a polícia foi acionada e saiu em diligência tendo
prendido o denunciado em flagrante delito e apreendido o adolescente de posse da res furtiva (...)". O auto
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de exibição e apresentação de Objeto (fl. 17/IPL) comprova que parte da res furtiva foi apreendida em
poder do denunciado e do adolescente, cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega
de fl. 20/IPL. À fl. 41 consta o laudo nº 2016.01.001001-BAL que atesta a potencialidade e funcionamento
da arma e a existência de ter efetuado tiros anterior ao exame. A exordial acusatória foi recebida em
13/04/2016, à fl. 05. O denunciado foi citado pessoalmente (fl. 08) e apresentou resposta à acusação à fl.
09, através da Defensoria Pública. O recebimento da denúncia foi ratificado à fl. 14, não sendo o caso das
hipóteses do art. 397 do CPP. Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10.06.2016 (fls.
23/24), com a oitiva da testemunha JANSEN CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA. Na oportunidade o Ministério
Público desistiu da oitiva da vítima do crime de corrupção de menores, e requereu cópia do depoimento do
adolescente prestado na Vara da Infância e Juventude de Belém. Houve a continuação da audiência de
instrução e julgamento com o interrogatório do acusado SAM EMDERSON FERREIRA DA SILVA (fls.
58/59) no dia 23.01.2017, visto que o Parquet desistiu da oitiva da vítima do roubo. O depoimento prestado
pelo adolescente Lucas de Oliveira Neves perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, vítima de
corrupção de menores, foi juntado à fl. 64. Nos termos do art. 402/CPP, o Ministério Público e a Defesa
nada requereram. Foram juntadas certidões às fls. 67/69. Em sede de alegações finais (fls. 70/74), o
representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso nas sanções penais do
art. 157, § 2º, I e II do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), por entender que restou comprovada a
autoria e a materialidade delitiva de ambos os crimes. De outro lado, a defesa do denunciado, na mesma
oportunidade processual, apresentou a competente peça às fls. 75/78 e requereu a aplicação da
circunstância atenuante da confissão, o afastamento da causa de aumento de pena inerente ao concurso
de pessoas, bem como a absolvição pelo crime de corrupção de menores por ausência de prova da
menoridade. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Decido. Materialidade e autoria
comprovadas: auto de exibição e apresentação de objeto (fl. 17/IPL), comprova que parte da res furtiva foi
apreendida em poder do denunciado e do adolescente, cuja propriedade está individualizada por meio do
auto de entrega de fl. 20/IPL, laudo nº 2016.01.001001-BAL que atesta a potencialidade e funcionamento
da arma e a existência de ter efetuado tiros anterior ao exame (fls.40/43), confissão na fase policial e
judicial (fl. 07 do IPL e fls. 58/60) e prova oral colhida durante a instrução judicial. Com efeito, não há
dúvidas a respeito dos fatos, visto que comprovados pela narrativa dos policiais e confissão do réu. É certo
também o concurso de agentes (confissão e prova oral também quanto a esta causa de aumento de
pena). A testemunha JANSEN CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA, declarou em juízo que: É policial civil. Que
foi arrolado como testemunha de apresentação. Que se recorda do acusado. Que o acusado foi preso pelo
crime de roubo a uma VAN. Que foi subtraído um celular de uma vítima. Que teve conhecimento de que foi
usada arma de fogo no assalto. Que não se recorda se foi apreendida a arma de fogo. Que não recorda se
houve a participação de outra pessoa no crime. O depoimento do adolescente L. d. O. N., na Vara da
Infância e Juventude de Belém, juntado à fl. 64, este confirmou ter participado do ato, com o uso de arma
de fogo e um simulacro, pertencentes ao acusado, mencionando que o produto do roubo foi devolvido à
vítima. O réu, por sua vez, confessou os crimes e relatou sua conduta em juízo: Que tem 32 anos. Que
tem um filho de 4 anos. Que não é casado, que hoje é separado há 6 anos. Que não trabalho. Que só faz
bico na CEASA, carregando frutas. Que pega uns R$ 200,00 a R$ 150,00 reais por mês. Que só responde
a esse processo. Que foi a primeira vez que cometeu crime. Que ficou preso por aproximadamente 6
meses. Que estudou até a 7 série. Que não faz uso de drogas. Que só usa bebida alcoólica. Que usa
cigarro eventualmente. Que conheceu o Lucas há uma semana, que conheceu o menor perto de sua casa.
Que desconhecia o fato de Lucas ser envolvido com atos infracionais. Que não sabia a idade de Lucas.
Que o menor aparentava ter 15/16 anos. Que estavam usando arma de fogo. Que pegaram uma Van e
praticaram o assalto. Que só houve uma vítima. Que subtraíram um celular da vítima. Que estavam com
um simulacro e uma arma. Que a arma era do adolescente o simulacro era do depoente. Que conseguiu o
simulacro perto de sua casa, com um rapaz que fez para o depoente. Que foram presos em uma parada
de ônibus passando o cidade Folia. Que passou uma viatura, que o pessoal da parada chamaram, que
tinham várias vítimas. Que uma vítima de quem pegaram o bem, reconheceu o depoente e o de menor.
Que o que levou o depoente a cometer o assalto foi o fato de estar sem emprego e resolveu fazer isso.
Que não pretende mais cometer crimes. Que está correndo atrás de serviço. Que pensa no seu filho que
tem quatro anos e pensa muito nele. DA CARACTERIZAÇ"O DO ROUBO CONSUMADO Indiscutível a
ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão
logo ocorra a inversão da res, o que claramente se deu no caso em comento. Nesse sentido, é o
entendimento do STJ, objeto de recurso repetitivo e verbete da Súmula 582: "Consuma-se o crime de
roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (STJ, 3ª Seaco, Resp 1.499.050-RJ, Rel. Min.
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Rogerio Schietti Cruz, j. 14.10.2015). E, também, da doutrina: "A consumação do crime de roubo se perfaz
no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave
ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica. Ademais, para a configuração do roubo, é
irrelevante que a vítima não porte qualquer valor no momento da violência ou grave ameaça, visto tratar-se
de impropriedade relativa e não absoluta do objeto, o que basta para caracterizar o delito em sua
modalidade" (BITENCOURT, C. R. p. 88.). Lembrando que o efetivo ganho patrimonial do agente é mero
exaurimento do crime, não sendo necessário. DO CRIME DE CORRUPÇ"O DE MENORES O crime de
corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, trata-se de crime formal, assim, não se exige prova
de que o menor tenha sido corrompido. Ou seja, no crime formal, não é necessária a ocorrência de um
resultado naturalístico. Desse modo, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal
cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo
dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. É de
ressaltar que este é o entendimento do STF: "(...) O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva de corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento do menor na companhia do agente imputável. Precedentes. (...)" (RHC
111434, Rel. Min Carmen Lucia, 1ª Turma, j. 03.04.2012). O E. STJ, seguindo a mesma linha, assim se
manifestou em recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PENAL. CORRUPÇ"O DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇ"O DO INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇ"O DA PRETENS"O PUNITIVA DECLARADA DE
OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de
menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da
efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma
visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor
na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a
configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da
efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do
CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira
Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores. (REsp
1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇ"O, julgado em 14/12/2011, DJe
01/02/2012) - grifado No mesmo sentido: FURTO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. Ao julgar embargos infringentes que buscavam a aplicação da regra do
concurso formal próprio entre os crimes de furto circunstanciado e de corrupção de menores, a Câmara,
por maioria, deu provimento ao recurso. Segundo a relatoria, em sede de apelação, foi reconhecido o
concurso formal impróprio entre os referidos crimes, somando-se as penas aplicadas. O voto prevalecente
asseverou que, na hipótese, não é possível a aplicação do concurso formal impróprio, pois o único
propósito do réu era a subtração de objeto, tornando o fato de ter agido em concurso com menor de idade
meramente circunstancial. Com efeito, o Desembargador afirmou que, se o agente pratica crime contra o
patrimônio juntamente com inimputável, há conduta única com violação simultânea de dois mandamentos
proibitivos. Nesse contexto, filiou-se ao entendimento do STJ, exarado no HC 62.992/SP, para reconhecer
a aplicabilidade da regra do concurso formal próprio entre os crimes contra o patrimônio e a corrupção de
menores, salvo se o concurso material for mais benéfico ao sentenciado. Dessa forma, o Colegiado, ante a
inexistência de desígnios autônomos na prática dos crimes, prestigiou o entendimento minoritário no
acórdão recorrido e reduziu a pena privativa de liberdade em maior extensão. Por sua vez, o voto
dissidente propugnou pela manutenção da aplicação do concurso formal impróprio, ante a diversidade das
vítimas dos referidos crimes. Acórdão n.479053, 20070111062019EIR, Relator: JOÃO TIMOTEO DE
OLIVEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/02/2011, Publicado
no DJE: 11/02/2011. Pág.: 15. Com efeito, segundo o entendimento da Sexta Turma do E. STJ, "basta a
participação de uma criança ou adolescente em crime com o envolvimento de um adulto para que fique
caracterizado o delito de corrupção de menores (...) o objeto jurídico tutelado pelo tipo, que prevê o delito
de corrupção de menores, é a proteção da moralidade e visa coibir a prática em que existe a exploração. É
um crime de natureza formal, o qual prescinde de prova da efetiva corrupção" (HC 181021). E, ainda, em
2013 foi editada a Súmula 500 do STJ, com o objetivo de deixar expresso e sedimentado esse
entendimento: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." No tocante à
comprovação da menoridade, ressalto que consta nos autos do IPL à fl. 28 o encaminhamento do
adolescente para Delegacia especializada DATA, bem como consta nos autos, à fl. 64 o depoimento do
adolescente colhido em audiência de apresentação junto a Vara da Infância e Juventude de Belém. Assim,
resta demonstrada a menoridade do adolescente à época em que ocorreu o delito. Acerca da ausência de
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documento de identificação do adolescente, colhe-se da jurisprudência: EMBARGOS INFRIGENTES -
ART. 244-B DA LEI N.º 8.069/90 - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE MATERIALIDADE - INVIABILIDADE - MENORIDADE DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO
COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS - EMBARGOS INFRIGENTES REJEITAOS -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "para efeitos penais, o
reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (enunciado n.º 74/STJ). O
documento hábil ao qual se refere a súmula não se restringe a certidão de nascimento sendo outros
documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. - Na espécie, a idade
do menor envolvido fora comprovada por meio de auto de apreensão em flagrante de ato infracional, bem
como pelo Boletim de Ocorrência, com expressa referência à data de nascimento. V. V. CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA IDADE DO
ADOLESCENTE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Processo n.º 10024170396899002 MG. Publicação
15/02/2019. Julgamento 05/02/2019. Relator Jaubert Carneiro Jaques. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE.
CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRESCINDÍVEL. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DE DOCUMENTOS QUE
GOZAM DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO
PROBATÓRIO. REANÁLISE DA MOLDURA FÁTICO-PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA PROCESSUAL
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade da vítima não se restringe
ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação
da idade. - A idade do menor foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito/auto de
apreensão em flagrante de ato infracional, do boletim de ocorrência e das informações constantes no
Sistema de Informações Policiais (e-STJ fls. 14-47), gozando tais documentos de presunção de
veracidade, uma vez que emanados de autoridade pública, o que comprova, indene de dúvidas, a
menoridade questionada. - Condenação lastreada no vasto acervo probatório carreado aos autos, de
modo que entendimento contrário, como pretendido, demandaria a reanálise da moldura fática e probatória
delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 439.596/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 19/04/2018, DJe 30/04/2018). Na mesma linha, segue ementa do E. TJPA: APELAÇÃO PENAL.
CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INCS. I E II DO CP E 244-B DO ECA COMETIDOS EM CONCURSO
MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INEXISTÊNCIA
DE CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO OFENDIDO.
IMPROCEDÊNCIA. MENORIDADE COMPROVADA PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE SÃO DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA.
MAJORANTE DO ART. 157, §2º, INC. I DO CP QUE NÃO PODE SER EXCLUÍDA DE OFÍCIO PORQUE
O CRIME FOI COMETIDO COM ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Embora não conste dos autos cópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade
do ofendido, o auto de prisão em flagrante e o laudo de exame de corpo de delito, documentos dotados de
fé pública, constituem prova hábil para demonstrar que, na época em que o crime foi praticado, possuía 16
(dezesseis) anos de idade, sendo descabido o pleito de absolvição do crime do art. 244-B do ECA.
Precedente do STJ. 2. Ad argumentum a majorante prevista no art. 157, §2º, inc. I não pode ser retirada
ex officio porque o crime foi cometido com arma de fogo. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão
unânime. (2018.03103295-40, 193.912, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03). Por tais razões,
entendo como comprovada a menoridade nos autos e configurada a prática do delito previsto no art. 244-B
do ECA pelo acusado, nos termos que consta na peça acusatória. DO RECONHECIMENTO DO
CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO No caso, restou demonstrada a existência de
concurso de agentes entre o denunciado e o adolescente infrator L. d. O. N., pelo interrogatório do
denunciado e o relato do adolescente de fl. 64, que confirmaram a prática da subtração em conjunto, razão
pela qual será levada em conta a majorante por ocasião da fixação da pena. Neste ponto, importante
anotar que, para o concurso de agentes, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que
a conduta de um complete a do outro, não sendo necessário que todos os agentes ameacem ou agridam a
vítima para que todos respondam pelo roubo. Nesse viés, tem-se que os elementos arrolados no parágrafo
anterior são suficientes à incidência da majorante inserta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal,
porquanto trazem à tona a convergência de vontades entre os agentes, afastando-se o pleito defensivo. A
fim de que não pairem dúvidas acerca da matéria, cito a jurisprudência do STJ e do STF: "Se um maior de
idade pratica o roubo juntamente com um inimputável, esse roubo será majorado pelo concurso de
pessoas (art. 157, §2º do CP)." "A participação do menor de idade pode ser considerada com o objetivo de
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caracterizar concurso de pessoas para fins de aplicação da causa de aumento de pena no crime de
roubo." (STF, 1ª T, HC 110425/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 5.6.2012; e STJ, 6ª T., HC 150.849/DF, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. 16.8.2011). Vale dizer, ainda, que não há bis in idem na condenação pelo roubo
em concurso de agentes e pela corrupção de menores, pois os bens jurídicos tutelados são distintos e as
condutas são autônomas. Assim já assentou o C. STJ: RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA. PREJUÍZO PATRIMONIAL EXPRESSIVO. EXASPERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA REPRIMENDA.
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há
dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as
consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a
elevação da pena-base. 2. É possível a fixação da pena base acima do mínimo legal na hipótese de crime
de roubo majorado, em que as vítimas não recuperaram os bens que lhe foram subtraídos e
experimentaram prejuízo patrimonial expressivo. 3. Apesar de o roubo próprio exigir para a sua
consumação a produção do resultado, que é a subtração da coisa alheia móvel mediante violência ou
grave ameaça, não se pode dizer que o prejuízo da vítima seja inerente ao tipo penal, já que existem
casos em que há recuperação total ou parcial da res furtiva independentemente da vontade do agente,
circunstância que merece ser devidamente sopesada quando da aplicação da pena base, em observância
do princípio da individualização da pena. 4. Não há ilegalidade na imposição da reprimenda básica em
patamar superior ao mínimo legal, já que, embora não haja notícias de que os agentes tenham agredido
fisicamente as vítimas, o certo é que o grupo do qual fazia parte, armado com revólveres, ingressou em
residência, rendeu os moradores, aprisionou-os num cômodo e, mediante severas ameaças de morte,
subtraiu diversos bens, circunstâncias que extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal violado, servindo
para o aumento de pena na primeira etapa da dosimetria. 5. A jurisprudência desta Corte Superior se
assentou no sentido de que não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao
concurso de agentes pelo envolvimento de adolescente na prática do crime, seguida da condenação pelo
crime de corrupção de menores, já que se está diante de duas condutas autônomas e independentes, que
ofendem bens jurídicos distintos. 6. Recurso provido. (REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018). A grave ameaça também está caracterizada,
pois, conforme pontuou a vítima e confessou o réu, os roubadores utilizaram arma de fogo, instrumento
apto a causar temor à vítima. Ademais, consta nos autos o laudo nº 2016.01.001001-BAL que atesta a
potencialidade e funcionamento da arma. Deve ser reconhecida a majorante do uso de arma de fogo,
tendo em vista o delito sido praticado pelo denunciado e adolescente, com o uso de duas da armas de
fogo, o que enseja o aumento da sanção na fração prevista no revogado inciso I, §2º, art. 157 do CP, uma
vez que tal dispositivo mostra-se mais vantajoso ao acusado, não se aplicando ao caso a fração majorante
pelo uso de arma estabelecida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de novatio legis in
pejus, somente aplicada aos fatos praticados posteriores à sua vigência. Assim, as causas de aumento de
pena do concurso de pessoas e uso de arma estão consubstanciadas nos elementos de prova colhidos e
acima ressaltados, não havendo qualquer dúvida de que tenham, efetivamente, se configurado. Destarte,
há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a
formação da convicção no sentido condenatório. Assim, conclui-se que o acusado realizou conduta
antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõe-se à condenação e a pena que
passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. EX POSITIS,
por todos esses argumentos e pelo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 387 do Código
de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA MINISTERIAL de fls. 02/03, para condenar o
acusado SAM ENDERSON FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, nos autos qualificado, como incurso
nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).
DOSIMETRIA DA PENA Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do
Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) Culpabilidade: no que concerne ao crime de roubo, a
culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, assim como para a corrupção de menor,
motivo pelo qual deixo de considerá-la; b) Antecedentes: o réu não possui antecedentes; c) Conduta
social: tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d) Personalidade da agente:
tal circunstância não foi apurada no curso do processo; e) Motivos: do crime de roubo, são relacionados
com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não
podendo ser considerado para majoração da pena base. Do crime de corrupção de menor, são
relacionados com o intuito de corromper o menor a fim de que este praticasse roubo com o agente. Como
os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da
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pena base; f) Circunstâncias do crime: no crime de roubo, considerando as causas de aumento
reconhecidas nesta sentença, nos termos da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao uso de arma de fogo, avaliando-se
negativamente, já que ambos (denunciado e adolescente) estavam portando armas, segundo relato da
vítima e testemunha - fator de aumento do temor e diminuição de resistência. Para o crime de corrupção
de menor, não há circunstância a valorar; g) Consequências do crime: no crime de roubo, a vítima logrou
êxito em reaver os bens subtraídos. No crime de corrupção de menor, estão ligadas a própria participação
de menor em crime, o que faz parte do tipo penal. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para o
crime de corrupção de menor; h) Comportamento da vítima: não concorreu para o crime, tanto no crime de
roubo, quanto no de corrupção de menor, deve-se frisar que o crime de corrupção de menor é considerado
delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor ou de prévio envolvimento deste com
a prática de atos infracionais. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo,
quanto para o de corrupção de menor. No que diz ao "quantum" de incremento, em julgados recentes, o
colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de
aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se
houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Vejamos: A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a
partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-
base. (AgInt no AgRg no AREsp 358.732/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018). A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o
parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação
específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. (REsp 1741828/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). Neste cenário, torna-
se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do
colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso, considerando que a pena mínima para o crime de roubo é
de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 157, "caput", do Código Penal, e presente uma
circunstância judicial negativa, incrementa-se a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 anos e 8
meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, e para o crime de corrupção de menor em 01 (um)
ano de reclusão. Na segunda fase da dosagem, não há agravantes, porém, verifica-se a incidência da
atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão
pela qual a pena inicialmente fixada fica reduzida em 1/8 (um oitavo), fixando-a em 4 anos e 1 mês de
reclusão e 9 dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. Na terceira fase da dosimetria, inexiste
causa de diminuição a ser reconhecida. Quanto ao ponto das qualificadoras, tem-se que o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou
mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem
de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. Confiram-se
recentes julgados de ambas as Turmas com competência criminal daquele colendo Tribunal: É firme a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de
aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de
uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem.
(HC 462.338/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 22/11/2018). Na mesma linha: A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a
utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização
de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a
reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-
se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 3. Na espécie, foram
duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o
aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - emprego de arma - para caracterizar a
majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas
circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo
Magistrado sentenciante. (AgRg no AREsp 1251918/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a
utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização
de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a
reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-
se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 3. Na espécie, foram
duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o
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aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - emprego de arma - para caracterizar a
majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas
circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo
Magistrado sentenciante. (AgRg no AREsp 1251918/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018); De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é
plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no
mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da
pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da
dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das
majorantes (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/06/2017). Assim, na
concorrência de duas causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, do Código Penal, é admissível que
uma figure como circunstância judicial negativa a exasperar a pena-base, servindo a outra para a
majoração na 3ª fase da dosimetria da pena. Existindo causa de aumento de pena, ante o reconhecimento
de qualificadora (§ 2º, inciso II, do Código Penal), aumento a pena imposta em seu mínimo legal, 1/3 (um
terço), ou seja, em 5 anos, 5 meses e 10 dias reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa. Não há causa
de aumento para o crime de corrupção de menor, pelo que a pena resta em 1 (um) ano de reclusão. DO
CONCURSO FORMAL Verifica-se que há concurso formal de crimes nos fatos debatidos nos autos,
motivo pelo qual aplico ao réu a pena do crime de roubo, por ser mais gravosa, majorada no mínimo de
um 1/6 (um sexto). Dessa forma, o réu queda com a PENA DEFINITIVA 6 ANOS, 4 MESES E 6 DIAS DE
RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 14 DIAS-MULTA. DETRAÇ"O DO PERÍODO DE PRIS"O
PROVISÓRIA O réu foi preso em 28/02/2016 e teve a prisão preventiva revogada com substituição de
medidas cautelares em 10/06/2016, nos termos do art. 319 do CPP, em 10/06/2016. Deixo de apreciar
essa questão por entender que a mesma não irá influenciar o regime inicial de cumprimento da pena.
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Em razão do quantum da pena fixada e com base no art. 33, §2º,
"B" do CPB, determino que o regime inicial de cumprimento da pena para ao réu será o regime
semiaberto. VALOR DO DIA-MULTA Deve o dia-multa ser fixado no seu patamar legal mínimo, qual seja,
de 1/30 do salário mínimo, tendo em vista o fato de o réu gozar de precária situação financeira (artigo 49,
§1º, CP). SUBSTITUIÇ"O DA PENA E SUSPENS"O CONDICIONAL Como a pena que foi imposta ao réu
é superior a quatro anos, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, não
há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não
atender aos seus requisitos. Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e
por não preencher os requisitos do art. 77 do CP. DA INDENIZAÇ"O À VÍTIMA Deixo de fixar indenização
mínima para a vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, por não haver pedido do Ministério Público
nesse sentido, nem observância do contraditório. DAS CUSTAS Isento o réu das custas processuais, por
não ter condições financeiras, conforme preceitua o art. 40, inciso VI da Lei 8.328/2015, Regimento das
Custas do Pará ("São isentos do pagamento das custas processuais: ... VI - o réu pobre nos feitos
criminais"). DO RECURSO EM LIBERDADE Considerando o regime de cumprimento da pena aplicado
(semiaberto), o fato de ter sido revogada a prisão preventiva com substituição de medidas cautelares, não
existindo nos autos informação de descumprimento, o réu poderá recorrer em liberdade. Determino à
Secretaria Judicial que, independente do trânsito em julgado desta decisão: 1. Intime-se o Ministério
Público, pessoalmente, mediante vista dos autos; 2. Intime-se o réu pessoalmente da sentença,
conferindo-lhe o direito de apelar no prazo legal, através da Defensoria Pública; 3. Intime-se a Defensoria
Pública; 4. Comunique-se a vítima, no caso de menor de idade, deverá ser intimado através de seu
representante legal, acerca do conteúdo desta decisão (art. 201, §2º do CPP); 5. Expeça-se Guia de
Recolhimento Provisório para o réu SAM ENDERSON FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO que deverá
ser encaminhada eletronicamente à Vara de Execuções Penais competente; 6. Em relação a arma de fogo
apreendida e o simulacro as quais já foram periciadas consoante laudo de fls. 40/43, e cujo termo de
recebimento de objeto consta às fls. 44/45, determino que expeça-se ofício ao Setor de Bens Apreendidos
deste Fórum Criminal, em cumprimento das disposições contidas no art. 25 da Lei nº 10.826/03,
determinando que a arma de fogo apreendida e o simulacro conforme termo de recebimento de objeto
sejam encaminhados ao Comando do Exército mais próximo para destruição ou doação aos órgãos de
segurança pública ou às Forças Armadas, devendo o cumprimento da diligência ora determinada ser
informado nos autos; 7. Certifique se o réu vem cumprindo as medidas cautelares. Certificado o trânsito
em julgado: a) lance-se o nome do réu SAM ENDERSON FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO no rol dos
culpados; b) expeça-se a Guia de Recolhimento Definitiva, conforme Resolução do Conselho Nacional de
Justiça; c) expeça-se mandado de prisão do réu, por sentença condenatória, lançando-o no Banco
Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça; d) encaminhe-se o réu para
estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença; d) comunique-se à
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Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); e) comunicações e anotações de estilo, inclusive para fins estatísticos; g)
dê-se baixa nos apensos (se houver); h) comunique-se as vítimas, no caso de menor de idade, deverá ser
intimado através de seu representante legal, acerca do conteúdo desta decisão (art. 201, §2º do CPP).
Publique-se, em resumo. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. SUAYDEN
FERNANDES SILVA SAMPAIO Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente
Comarca da Capi ta l  PROCESSO: 00081950720198140401 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SUAYDEN FERNANDES DA SILVA SAMPAIO
Ação: Ação Penal  -  Procedimento Ordinár io em: 15/07/2019 VITIMA:W. A. C. D. M.
DENUNCIADO:WILLIANE RAMOS CARDOSO Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA
(DEFENSOR) . 2ª Vara De Crimes Contra Criança E Adolescente Da Comarca Da Capital Ação Penal -
Procedimento Ordinário PROCESSO Nº 0008195-07.2019.8.14.0401 DENUNCIADA(O): WILLIANE
RAMOS CARDOSO DECISÃO Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor de WILLIANE RAMOS CARDOSO, ao(s) qual/quais é imputada a conduta típica descrita no
ART. 157, §2º, II C/C 14, II DO CPB E ART. 244-B DA LEI 8.069/90, com base nos fatos e fundamentos
narrados na denúncia constante dos autos. O(s) denunciado(s) foi/foram citado(s). Resposta(s) à acuação
constante dos autos. Eis o breve relatório. DECIDO. Não foram suscitadas pela defesa preliminares ou
questões prejudiciais que obstassem o regular andamento processual. Ademais, não verifico quaisquer
das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. Em razão do exposto, RATIFICO o
recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13/08/2019 às 10
horas e 00 minutos . DAS DILIGÊNCIAS a serem cumpridas pela Secretaria da Vara: 1. Intime-se o
Ministério Público; 2. Intime-se a defesa; 3. Requisite-se à Susipe a apresentação do(s) Denunciado(s) -
caso custodiado(s), OU expeça-se mandado de intimação do(s) réu(s) - caso em liberade; 4. Expeça-se
mandado de intimação às vítimas e testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa - no caso
de menor de idade, deverá ser intimado através de seu representante legal; 5. Requisite-se ao Comando
da Polícia Militar a apresentação das testemunhas militares que tenham sido arroladas na denúncia e
defesa. 6. Havendo necessidade de expedição de carta precatória para qualquer intimação, expeça-se.
Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. SUAYDEN FERNANDES SILVA SAMPAIO Juiz(a) de Direito
titular da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital PROCESSO:
00106711820198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
SUAYDEN FERNANDES DA SILVA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
15/07/2019 VITIMA:O. E. VITIMA:B. A. S. M. DENUNCIADO:FLAVIA CRISTINA SOUZA DE SILVA
Representante(s): OAB 20851 - AMETISTA NOGUEIRA TURAN (ADVOGADO) . DECIS"O MANDADO
RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de
FLAVIA CRISTINA SOUZA DA SILVA, na qual lhe é imputada a prática do(s) crime(s) tipificado(s) no(s)
art. 33 c/c 40, VI da Lei nº 11.343/06, eis que redigida em consonância com o artigo 41, do CPP, estando
presentes os pressupostos processuais e as condições para o exercício regular do direito de ação, sendo
certo que existe justa causa para ação penal. Além disso, não estão presentes quaisquer das
circunstâncias previstas no artigo 395, do CPP. Cite(m)-se o(s) acusado(s): FLAVIA CRISTINA SOUZA DA
SILVA, natural de Ananindeua, RG nº 7593043 PC/PA, filha de Katia Velasco de Souza e Odirkley Reis da
Silva, nascida em 25/08/2000; ENDEREÇO: Getúlio Vargas, nº 110, Alameda 5, BAIRRO: Bengui; CEP:
66630235, apresentando-lhes cópia da denúncia, para que ofereça(m) Resposta Escrita à Acusação, por
meio de advogado habilitado ou Defensor Público, no prazo de 10 dias, podendo arrolar testemunhas,
arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa. Por ocasi"o da citaç"o ora determinada,
deverá o(a) Oficial(a) de Justiça encarregado da diligência inquirir o(a)(s) denunciado(a)(s) se a defesa
técnica que lhe é garantida será promovida por meio da Defensoria Pública ou de advogado particular
(devendo neste caso fornecer nome, telefone e, se souber, endereço eletrônico). Citado o denunciado, se
este N"O APRESENTAR A RESPOSTA ou N"O CONSTITUIR ADVOGADO, no prazo legal, desde já
nomeio o Defensor Público vinculado a 2ª VCCA, concedendo-lhe vistas dos autos para resposta, nos
termos do art. 396-A, c/c o art.406 e § 3º, do CPP. Em caso de infrutífera a citaç"o, cite-o por edital com
prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 361, do CPP. Advirto ao(s) réu(s) solto(s) que a partir deste
momento deve(m) informar a este juízo qualquer mudança de endereço. SERVIRÁ A PRESENTE
DECIS"O, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO, conforme provimento 003/2009, alterado pelo
provimento 11/2009 da CJRMB. Por fim, havendo pedido do MP para juntada de termo de apresentação
do menor na Vara da Infância, em prol da celeridade, DETERMINO à Secretaria da Vara que junte aos
autos o termo de apresentação do adolescente vítima da corrupção ao Juízo da Vara da Infância e
Juventude de Belém, referente aos fatos desta denúncia. Na hipótese de haver pedido do Ministério
Público para juntada de laudo pericial, DETERMINO à Secretaria que junte tal laudo aos autos, se já
estiver disponível no sistema Libra, devendo certificar se o laudo não estiver disponível. Neste caso, ficará
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a cargo do Ministério Público a juntada de tal laudo, por ser o titular da ação penal e por ter acesso ao
sistema PeríciaNet. DAS DILIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS PELA SECRETARIA DA VARA: 1.
Intime-se o Ministério Público; 2. Intime-se a Defesa; 3. Junte-se aos autos o termo de apresentação do
adolescente vítima da corrupção, realizado ao Juízo da Vara da Infância e Juventude de Belém, referente
aos fatos desta denúncia; 4. Caso haja pedido do Ministério Público referente ao laudo pericial, junte-se
aos autos o laudo requerido, caso esteja disponível no Libra. Não estando disponível, certifique-se e dê-se
ciência ao Ministério Público de que incumbirá ao Parquet a juntada de tal laudo. 5. Citem-se o(s)
denunciado(s). Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. SUAYDEN FERNANDES SILVA SAMPAIO
Juiz(a) de Direito titular da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital
Página de 3 Fórum de: BELÉM Email: 2criancabelem@tjpa.jus.br Endereço: Largo São João, Fórum
Criminal, Anexo I, 1º Andar CEP: 66.020-560 Bairro: Cidade Velha Fone: (91)3205-2479 PROCESSO:
00115139520198140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
SUAYDEN FERNANDES DA SILVA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
15/07/2019 DENUNCIADO:SAVIO MATHEUS DE LIMA SILVA Representante(s): OAB 0000 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) VITIMA:M. D. C. VITIMA:W. B. C.
Representante(s): MARIA DE NAZARE BATISTA DA SILVA (REP LEGAL) . DECIS"O MANDADO
RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de SAVIO
MATHEUS DE LIMA SILVA, na qual lhe é imputada a prática do(s) crime(s) tipificado(s) no(s) art. 157, §2º,
II c/c 14, II, ambos do do CP e art. 244-b do ECA, eis que redigida em consonância com o artigo 41, do
CPP, estando presentes os pressupostos processuais e as condiç"es para o exercício regular do direito de
aç"o, sendo certo que existe justa causa para aç"o penal. Além disso, n"o est"o presentes quaisquer das
circunstâncias previstas no artigo 395, do CPP. Cite(m)-se o(s) acusado(s): SAVIO MATHEUS DE LIMA
SILVA, RG nº 5372359 SSP/PA, filho de Ângela Fernanda Lima e Fabio Anderson Costa Silva, nascido em
09/08/1999; ENDEREÇO: Conjunto Sideral, Av. Brasil, S/N, BAIRRO: Sacramenta; CEP: 66089-442,
apresentando-lhes cópia da denúncia, para que ofereça(m) Resposta Escrita à Acusaç"o, por meio de
advogado habilitado ou Defensor Público, no prazo de 10 dias, podendo arrolar testemunhas, arguir
preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa. Por ocasi"o da citaç"o ora determinada, deverá
o(a) Oficial(a) de Justiça encarregado da diligência inquirir o(a)(s) denunciado(a)(s) se a defesa técnica
que lhe é garantida será promovida por meio da Defensoria Pública ou de advogado particular (devendo
neste caso fornecer nome, telefone e, se souber, endereço eletrônico). Citado o denunciado, se este N"O
APRESENTAR A RESPOSTA ou N"O CONSTITUIR ADVOGADO, no prazo legal, desde já nomeio o
Defensor Público vinculado a 2ª VCCA, concedendo-lhe vistas dos autos para resposta, nos termos do art.
396-A, c/c o art.406 e § 3º, do CPP. Em caso de infrutífera a citaç"o, cite-o por edital com prazo de 15
(quinze) dias nos termos do art. 361, do CPP. Advirto ao(s) réu(s) solto(s) que a partir deste momento
deve(m) informar a este juízo qualquer mudança de endereço. SERVIRÁ A PRESENTE DECIS"O, POR
CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO, conforme provimento 003/2009, alterado pelo provimento 11/2009
da CJRMB. Por fim, havendo pedido do MP para juntada de termo de apresentaç"o do menor na Vara da
Infância, em prol da celeridade, DETERMINO à Secretaria da Vara que junte aos autos o termo de
apresentaç"o do adolescente vítima da corrupç"o ao Juízo da Vara da Infância e Juventude de Belém,
referente aos fatos desta denúncia. Na hipótese de haver pedido do Ministério Público para juntada de
laudo pericial, DETERMINO à Secretaria que junte tal laudo aos autos, se já estiver disponível no sistema
Libra, devendo certificar se o laudo n"o estiver disponível. Neste caso, ficará a cargo do Ministério Público
a juntada de tal laudo, por ser o titular da aç"o penal e por ter acesso ao sistema PeríciaNet. DAS
DILIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS PELA SECRETARIA DA VARA: 1. Intime-se o Ministério Público;
2. Intime-se a Defesa; 3. Junte-se aos autos o termo de apresentaç"o do adolescente vítima da corrupç"o,
realizado ao Juízo da Vara da Infância e Juventude de Belém, referente aos fatos desta denúncia; 4. Caso
haja pedido do Ministério Público referente ao laudo pericial, junte-se aos autos o laudo requerido, caso
esteja disponível no Libra. N"o estando disponível, certifique-se e dê-se ciência ao Ministério Público de
que incumbirá ao Parquet a juntada de tal laudo. 5. Citem-se o(s) denunciado(s). Cumpra-se. Belém, 15 de
julho de 2019. SUAYDEN FERNANDES SILVA SAMPAIO Juiz(a) de Direito titular da 2ª Vara de Crimes
Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital PROCESSO: 00139033820198140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SUAYDEN FERNANDES DA SILVA
SAMPAIO Ação: Inquérito Policial em: 15/07/2019 INDICIADO:ROSANGELA SOUSA BRITO VITIMA:J. M.
B. S. VITIMA:G. S. B. . DECIS"O Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar fatos ocorridos no
ano de 2016 em residência situada no Bairro de Águas Negras, distribuído a esta Vara de Crimes contra
Crianças e Adolescentes. Compulsando os autos, verifiquei que nas peças informativas constam que o
objeto do Processo em epígrafe ocorreu na própria residência da indiciada, localizada em Águas Negras,
sendo este o local do fato que está sendo apurado. Esta Vara Especializada foi criada pela Lei Estadual n.
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6.709/05, cujo artigo 1º fixou sua competência nos seguintes termos, ipsis verbis, "Fica criada, na
Comarca de Belém, Estado do Pará, uma Vara Criminal Privativa para o processamento dos Crimes
contra Crianças e Adolescentes". Neste diapas"o, fica evidente que n"o compete a este Juízo processar e
decidir no feito, raz"o pela qual, com fulcro no art. 70 do CPP, DECLINO DA COMPETÊNCIA DESTA
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA E DETERMINO A
REDISTRIBUIÇ"O dos presentes autos a 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, a fim de que o
procedimento siga seu regular andamento. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 15 de julho de
2019. SUAYDEN FERNANDES SILVA SAMPAIO Juiz(a) de Direito titular da 2ª Vara de Crimes Contra
Criança e Adolescente da Comarca da Capital Página de 1 Fórum de: BELÉM Email :
2criancabelem@tjpa.jus.br Endereço: Largo São João, Fórum Criminal, Anexo I, 1º Andar CEP: 66.020-
560 Bairro: Cidade Velha Fone: (91)3205-2479 PROCESSO: 00251704120188140401 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): SUAYDEN FERNANDES DA SILVA
SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:RICARDO
ANDREY MAMORE SALDANHA Representante(s): OAB 7456 - YONE ROSELY FRANCES LOPES
PIMENTEL (ADVOGADO) VITIMA:O. E. . 2ª Vara De Crimes Contra Criança E Adolescente Da Comarca
Da Capital Ação Penal - Procedimento Ordinário PROCESSO Nº 0025170-41.2018.8.14.0401
DENUNCIADA(O): RICARDO ANDREY MAMORE SALDANHA DECISÃO Trata-se de ação penal ajuizada
pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de RICARDO ANDREY MAMORE SALDANHA,
ao(s) qual/quais é imputada a conduta típica descrita no ART. 244-B DO ECA (DISTRIBUIDO
CONFORME DECISÃO JUDICIAL DOC 20180312641050), com base nos fatos e fundamentos narrados
na denúncia constante dos autos. O(s) denunciado(s) foi/foram citado(s). Resposta(s) à acuação constante
dos autos. Eis o breve relatório. DECIDO. Não foram suscitadas pela defesa preliminares ou questões
prejudiciais que obstassem o regular andamento processual. Ademais, não verifico quaisquer das
hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. Em razão do exposto, RATIFICO o
recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2019 às 10
horas e 45 minutos. DAS DILIGÊNCIAS a serem cumpridas pela Secretaria da Vara: 1. Intime-se o
Ministério Público; 2. Intime-se a defesa; 3. Requisite-se à Susipe a apresentação do(s) Denunciado(s) -
caso custodiado(s), OU expeça-se mandado de intimação do(s) réu(s) - caso em liberade; 4. Expeça-se
mandado de intimação às vítimas e testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa - no caso
de menor de idade, deverá ser intimado através de seu representante legal; 5. Requisite-se ao Comando
da Polícia Militar a apresentação das testemunhas militares que tenham sido arroladas na denúncia e
defesa. 6. Havendo necessidade de expedição de carta precatória para qualquer intimação, expeça-se.
Cumpra-se. Belém, 15 de julho de 2019. SUAYDEN FERNANDES SILVA SAMPAIO Juiz(a) de Direito
titular da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital PROCESSO:
00290207420168140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
SUAYDEN FERNANDES DA SILVA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
15/07/2019 DENUNCIADO:MARCELO ALLISON DA SILVA DE BRITO VITIMA:C. J. L. O. VITIMA:E. L. G.
MENOR:VITIMA MENOR DE IDADE. DESPACHO HOMOLOGO a desistência da oitiva da Vítima
requerida pelo Ministério Público à fl. 80. Designo AUDIÊNCIA de continuação de instrução e julgamento
para o dia 25/09/2019, às 12h. Das diligências a serem cumpridas pela Secretaria da Vara: 1. Intime-se o
Ministério Público; 2. Intime-se a Defesa; 3. Requisite-se à Susipe a apresentação do(s) Denunciado(s) -
caso custodiado(s), ou expeça-se mandado de intimação do(s) réu(s) - caso em liberdade; 4. Expeça-se
mandado de intimação às testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa, as quais ainda
não tenham sido feitas as oitivas - no caso de menor de idade, deverá ser intimado através de seu
representante legal; 5. Requisite-se ao Comando da Polícia Militar a apresentação das testemunhas
militares que tenham sido arroladas na denúncia e defesa. 6. Havendo necessidade de expedição de carta
precatória para qualquer intimação, expeça-se. Cumpra-se Belém, 15 de junho de 2019. SUAYDEN
FERNANDES SILVA SAMPAIO Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente
Comarca da Capi ta l  PROCESSO: 00056791420198140401 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
DENUNCIADO: C. G. G. S. DENUNCIADO: M. C. A. VITIMA: C. F. L. S. VITIMA: E. F. L. B. VITIMA: R. Y.
C .  S .  P R O C E S S O :  0 0 0 7 2 0 6 0 6 2 0 1 6 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
DENUNCIADO: R. M. B. Representante(s): OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR) VITIMA: A.  F.  C.  J .  VITIMA: A.  S.  S.  MENOR: V.  M. I .  PROCESSO:
00072060620168140401 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: DENUNCIADO: R. M. B. Representante(s): OAB 0000
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) VITIMA: A. F. C. J. VITIMA: A. S. S.
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MENOR: V. M. I.  
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Número do processo: 0801811-81.2017.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: R. G. F. M.
Participação: ADVOGADO Nome: CORA BELEM VIEIRA DE OLIVEIRA BELEMOAB: 199 Participação:
REQUERIDO Nome: R. D. S. M.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁFÓRUM DISTRITAL DE ICOARACI-VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACIRUA MANOEL
BARATA, 1107, BAIRRO PONTA GROSSA, BELÉM/PA - CEP 66810-100E-mail: 1famicoaraci@tjpa.jus.br
- Telefone: 3211-7070/3211-7071ATO ORDINATÓRIOProcesso 0801811-81.2017.8.14.0201Em
cumprimento aos termos do Provimento nº 006/2006-CGJ, de 05/10/2006, e alterações pelo Provimento
nº. 08/2014 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém: Intimo a parte requerente, por
seu representante judicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento de custas judiciais
finais apuradas pela UNAJ sob pena de ser encaminhado seu nome para inscrição na Dívida Ativa do
Estado. Belém (PA), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0802379-97.2017.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: K. D. C. S. D. O.
P. Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL FERNANDES CARRERA COSTAOAB: 476PA Participação:
REQUERIDO Nome: F. A. D. C. L.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁFÓRUM DISTRITAL DE ICOARACI-VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACIRUA MANOEL
BARATA, 1107, BAIRRO PONTA GROSSA, BELÉM/PA - CEP 66810-100E-mail: 1famicoaraci@tjpa.jus.br
- Telefone: 3211-7070/3211-7071ATO ORDINATÓRIOProcesso 0802379-97.2017.8.14.0201Em
cumprimento aos termos do Provimento nº 006/2006-CGJ, de 05/10/2006, e alterações pelo Provimento
nº. 08/2014 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém:Intimo a parte requerente, por
seu representante judicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento de custas judiciais
finais apuradas pela UNAJ sob pena de ser encaminhado seu nome para inscrição na Dívida Ativa do
Estado. Belém (PA), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0802387-40.2018.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: ANTONIO
UILSON DA COSTA SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: JOSEPH HUMBOLDT DE FRANCA E
SILVAOAB: 26128/PA Participação: REQUERIDO Nome: HELOISA HELENA REIS DE SOUZAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁFÓRUM DISTRITAL DE ICOARACI-VARA
DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACIRUA MANOEL BARATA, 1107, BAIRRO PONTA GROSSA,
BELÉM/PA - CEP 66810-100E-mail: 1famicoaraci@tjpa.jus.br - Telefone: 3211-7070/3211-7071ATO
ORDINATÓRIOProcesso 0802387-40.2018.8.14.0201Em cumprimento aos termos do Provimento nº
006/2006-CGJ, de 05/10/2006, e alterações pelo Provimento nº. 08/2014 da Corregedoria de Justiça da
Região Metropolitana de Belém:Intimo a parte requerente, por seu representante judicial, para, no prazo
de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento de custas judiciais finais apuradas pela UNAJ sob pena de
ser encaminhado seu nome para inscrição na Dívida Ativa do Estado. Belém (PA), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0802853-34.2018.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: DIRCILENE
NASCIMENTO DOS SANTOS Participação: REQUERIDO Nome: JOAO KLEBER CARDOSO NORATAnte
o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial e extingo o processo com resolução do mérito e, em razão da análise das condições do
alimentante e da alimentanda, ARBITRO-OS, em definitivo, no valor equivalente a 20% (vinte por cento)
dos vencimentos do(a) requerido(a) em favor do(a) demandante, incidindo sobre 13º salário e férias,
sendo excluídos os descontos legais obrigatórios (previdência, imposto de renda, verbas rescisórias e
FGTS, se for o caso). Sem prejuízo, EXPEÇA-SE OFÍCIO à fonte empregadora do requerido indicada na
inicial para ciência e cumprimento da presente sentença, visando o desconto dos alimentos arbitrados em
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caráter definitivo. Esclarece-se, ademais, que os valores deverão ser pagos mensalmente até o 5º dia útil
subsequente ao mês vencido, por meio de depósito em conta bancária informada na inicial ou entregue
diretamente à genitora do(a) alimentando(a) mediante depósito em conta bancária. Sem custas por força
do deferimento do benefício da Lei nº 1.060/1950. Condenar o postulado em custas e honorários, que fixo
no percentual de 20 % do valor da causa. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado;
por fim, ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe. Ciente Defensoria Pública e Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.? 

 
 
 
Número do processo: 0802020-16.2018.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: I. V. S. P. A.
Participação: ADVOGADO Nome: MIGUEL PANTOJA AIRES NETOOAB: 26894/PA Participação:
REQUERIDO Nome: P. P. F. P. D. C.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁFÓRUM DISTRITAL DE ICOARACI-VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACIRUA MANOEL
BARATA, 1107, BAIRRO PONTA GROSSA, BELÉM/PA - CEP 66810-100E-mail: 1famicoaraci@tjpa.jus.br
- Telefone: 3211-7070/3211-7071ATO ORDINATÓRIOProcesso 0802020-16.2018.8.14.0201Em
cumprimento aos termos do Provimento nº 006/2006-CGJ, de 05/10/2006, e alterações pelo Provimento
nº. 08/2014 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém:Intimo a parte requerente, por
seu representante judicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento de custas judiciais
finais apuradas pela UNAJ sob pena de ser encaminhado seu nome para inscrição na Dívida Ativa do
Estado. Belém (PA), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0802175-53.2017.8.14.0201 Participação: AUTOR Nome: IURI DA SILVA DA
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: PAULO ANDRE CORDOVIL PANTOJAOAB: 9087/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ANANDA NASSAR MAIAOAB: 19088/PA Participação: ADVOGADO
Nome: SANDRO MAURO COSTA DA SILVEIRAOAB: 8707/PA Participação: RÉU Nome: marcelo alberto
pinto costa Participação: PROCURADOR Nome: WANESSA DE PAULA LOPES PINTOOAB: nullPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁFÓRUM DISTRITAL DE ICOARACI-VARA
DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACIRUA MANOEL BARATA, 1107, BAIRRO PONTA GROSSA,
BELÉM/PA - CEP 66810-100E-mail: 1famicoaraci@tjpa.jus.br - Telefone: 3211-7070/3211-7071ATO
ORDINATÓRIOProcesso 0802175-53.2017.8.14.0201Em cumprimento aos termos do Provimento nº
006/2006-CGJ, de 05/10/2006, e alterações pelo Provimento nº. 08/2014 da Corregedoria de Justiça da
Região Metropolitana de Belém:Intimo a parte requerente, por seu representante judicial, para, no prazo
de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento de custas judiciais finais apuradas pela UNAJ sob pena de
ser encaminhado seu nome para inscrição na Dívida Ativa do Estado. Belém (PA), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0801502-60.2017.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: J. M. C. D. P. N.
Participação: ADVOGADO Nome: BETANIA BENJAMIN DIAS DA PAZOAB: 10892/PA Participação:
REQUERIDO Nome: MARIA DOS ANJOS FERREIRA DA SILVAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁFÓRUM DISTRITAL DE ICOARACI-VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE
ICOARACIRUA MANOEL BARATA, 1107, BAIRRO PONTA GROSSA, BELÉM/PA - CEP 66810-100E-
mail: 1famicoaraci@tjpa.jus.br - Telefone: 3211-7070/3211-7071ATO ORDINATÓRIOProcesso 0801502-
60.2017.8.14.0201Em cumprimento aos termos do Provimento nº 006/2006-CGJ, de 05/10/2006, e
alterações pelo Provimento nº. 08/2014 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de
Belém:Intimo a parte requerente, por seu representante judicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
proceder ao pagamento de custas judiciais finais apuradas pela UNAJ sob pena de ser encaminhado seu
nome para inscrição na Dívida Ativa do Estado. Belém (PA), 16 de julho de 2019 

 
 
 
Número do processo: 0800695-40.2017.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: EVELIN CURA DE
ASSIS Participação: REQUERIDO Nome: LUCIANO PEREIRA CORDEIROAnte o exposto, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e
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extingo o processo com resolução do mérito e, em razão da análise das condições do alimentante e da
alimentanda, ARBITRO-OS, em definitivo, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
Esclarece-se, ademais, que os valores deverão ser pagos mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao
mês vencido, por meio de depósito em conta bancária informada na inicial ou entregue diretamente à
genitora do(a) alimentando(a) mediante contraprestação de recibo. Sem custas por força do deferimento
do benefício da Lei nº 1.060/1950. Condenar o postulado em custas e honorários, que fixo no percentual
de 20 % do valor da causa. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado; por fim,
ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe. Ciente Defensoria Pública e Ministério Público. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se.?  

 
 
 
Número do processo: 0800527-72.2016.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: R. N. A.
Participação: ADVOGADO Nome: DOMINGAS FERREIRA VIEIRAOAB: 8897/PA Participação:
REQUERIDO Nome: N. D. S. A. Participação: ADVOGADO Nome: GABRIELLE DE MACEDO
BARROSOAB: 26939/PA Participação: ADVOGADO Nome: ANA DO SOCORRO SOUSA FONTEOAB:
756PA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE FREITAS NAVEGANTES NETOOAB: 5703/PA
DELIBERAÇÃO: 1) Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05(cinco) dias, indique as provas que
pretenda produzir, justificando-as; 2) Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e após,conclusos para o
saneamento e organização do processo; 3) Sem prejuízo, determino a complementação do estudo social
no prazo de 30 (trinta) dias, para oitiva da autora e do infante N.S.A;4) Cientes e intimados os presentes. 
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Número do processo: 0800910-45.2019.8.14.0201 Participação: NUNCIANTE Nome: ARISTIDES
PEREIRA DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: JOYZANE DIAS NABICAOAB: 23726/PA
Participação: ADVOGADO Nome: EDINELSON MELO MARTINSOAB: 9215 Participação: NUNCIANTE
Nome: JUREMA DE JESUS DA SILVA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: JOYZANE DIAS
NABICAOAB: 23726/PA Participação: ADVOGADO Nome: EDINELSON MELO MARTINSOAB: 9215
Participação: NUNCIADO Nome: ANTONIO GAMA VIDAL PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARA1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI PROCESSO nº.
0800910-45.2019.8.14.0201 AÇÃO ORDINÁRIA PARA EMBARGOS E DEMOLIÇÃO DE OBRA NOVA
C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIAAUTORES: ARISTIDES PEREIRA DA COSTA e
JUREMA DE JESUS DA SILVA COSTARÉU: ANTÔNIO GAMA VIDAL DECISÃO/MANDADO Defiro os
benefícios da justiça gratuita, até decisão em contrário.Em razão do pedido urgente, aplica-se o artigo 12,
§ 2º, IX do CPC.Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA EMBARGOS E DEMOLIÇÃO DE OBRA NOVA
C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por ARISTIDES PEREIRA DA COSTA e
JUREMA DE JESUS DA SILVA COSTA em face de ANTÔNIO GAMA VIDALobjetivando a demolição de
obra que supostamente contraria as normas legais para edificações.Refere a inicial que, em setembro de
2018, o réu deu início a uma obra irregular para construção de uma parede e de pilares, em desrespeito
ao Código de Postura Municipal, sendo alvo de auto de infração da SEURB, objeto de relatório do Corpo
de Bombeiros e IML. Além disso, afirmam os autores que a obra acarreta risco à estrutura de sua casa, já
tendo ocasionado o aparecimento de rachaduras graves, conforme fotografias juntadas aos autos.Em
pedido final, requereram a condenação da ré a fim de que proceda a demolição da obra em questão.Os
autores juntaram os documentos necessários e bastantes para análise de seu pedido de tutela. É o relato.
DECIDO.Pede o requerente, em sede de tutela antecipada, que a requerida se abstenha de prosseguir
com a execução da obra.Quanto à tutela de urgência, exige o artigo 300 do CPC que estejam presentes
nos autos "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo." Em sede de cognição sumária, assento estar caracterizada a probabilidade do direito
invocado pelos autores, haja vista que o requerido, pelas fotos acostadas, realmente iniciou uma obra que
extrapola a simplicidade de uma mera reforma doméstica, sem o devido aval dos órgãos competentes. A
pretensão dos autores é legítima e tem amparo legal.O perigo da demora também é evidente, pois a obra
expõe a risco a própria requerida e os outros condôminos e funcionários. Os riscos de uma obra sem
autorização dos órgãos competentes e sem o registro técnico são evidentes.Pelo exposto, CONCEDO A
TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300 do CPC e DETERMINO A SUSPENSÃO IMEDIATA da
obra de construção que está sendo realizada pelo réu no imóvel localizado à Rua Santa Izabel nº. 1615-A,
bairro Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci, Belém, impondo-lhe a multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).Considerando que o CPC é orientado pelos princípios da
autocomposição (artigo 3º, § 3º) e solução consensual dos conflitos (artigo 2º), entendendo não haver
prejuízo às partes, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia26 de Agosto de 2019 às 10h,
nos termos do artigo 334.Caso não haja interesse na conciliação, as partes devem apresentar petição
nesse sentido, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data da audiência (parte final do artigo
334, §5º, do CPC).Além disso, as partes ficam também cientes que o não comparecimento injustificado à
audiência de conciliação é tido como ato atentatório à dignidade da justiça e será penalizado com multa de
até 2% sobre o valor da causa a ser revertida ao Estado (artigo 334, § 8º do CPC).CITE-SE a requerida,
por via postal, para comparecer à audiência acima designada, respeitada a antecedência mínima de 20
dias entre a citação e a data da oitiva (artigo 334, Caput) e para, caso queira, contestar a ação no prazo de
15 (quinze) dias, cujo termo inicial será contado nos termos do artigo 335 do CPC.Frustrada a citação por
via postal, por qualquer razão, independentemente de novo despacho fica autorizada a citação por Oficial
de Justiça. A cópia deste despacho servirá como mandado, nos termos do art. 1º da Resolução 03/2009
da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém. Intime-se e cumpra-se. Distrito de Icoaraci
(PA), 04 de Julho de 2019 GIOVANA DE CÁSSIA SANTOS DE OLIVEIRA Juíza de Direito respondendo
pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci 
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Número do processo: 0800897-46.2019.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: V. D. S. S.
Participação: ADVOGADO Nome: GABRIELLA SIQUEIRA AUGUSTOOAB: 27537/PA Participação:
REQUERENTE Nome: G. D. S. S. Participação: ADVOGADO Nome: GABRIELLA SIQUEIRA
AUGUSTOOAB: 27537/PA Participação: REQUERIDO Nome: A. P. D. S. Participação: REQUERIDO
Nome: A. S. O.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE
BELÉMVARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE ICOARACIProcesso : 0800897-
46.2019.814.0201Classe : AdoçãoRequerentes : V.D.S.D. e G.D.S.S.Requeridos :A.S.O. e
A.P.D.S.Envolvido : J.M.O.D.S. D E C I S Ã O 1. Proceda-se a inclusão e alteração no polo passivo do
nome do réu A.P.D.S e A.S.D.O (pais biologicos do adotando), e mantenha conforme indicado;2. Embora
se trate de adoção requerida por membro da família extensa, entendo que o documento assinado pela
mãe biológica não descreve de forma expressa e clara que a mesma concorda com a colocação da
criança em família substituta, através da adoção, em favor dos autores, o que necessita ser melhor
esclarecido nos presentes autos;3. Neste sentido, determino a citação dos requeridos (pais biológicos)
para, querendo, apresentem contestação no prazo legal;4. Considerando que a criança já se encontra sob
a responsabilidade, cuidados e guarda de fato do casal requerente, que pertencem a família extensa, e os
documentos acostados ao pedido inicial e o parecer favorável do representante do MPE (ID
11494925),defiroa guarda provisória de J.M.O.D.S. ao casal V.D.S.S. e G.D.S.S., na forma do disposto no
artigo 33 e seguintes do ECA;5.Fixo o estágio de convivência pelo prazo de tramitação do processo, até a
sentença, com acompanhamento pela equipe técnica da Vara, a qual deverá apresentar relatório ao final
do periodo;6. Determino que o casal requerente seja encaminhado para participação no curso de
preparação de pais e mães por adoção;7. Cumpridas as diligências atinentes à citação dos genitores,
encaminhem-se os autos à equipe técnica da vara para realização de estudo psicossocial e pedagógico
aprofundado, com apresentação de relatório no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias;Cumpra-se. Icoaraci,
15 de julho de 2019 Dr. Sérgio Ricardo Lima da CostaJuiz de Direito respondendo pela Vara da Infância e
Juventude Distrital de Icoaraci 

 
 
 
Número do processo: 0833087-87.2018.8.14.0301 Participação: REQUERENTE Nome: M. P. D. E. D. P.
Participação: ADOLESCENTE Nome: E. L. F. S.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁCOMARCA DE BELÉMVARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE
ICOARACI  Processo n .  :  0833087-87.2018.814.0201Classe :  Execução de Medida
SocioeducativaRequerente : Ministério Público do Estado do ParáSocioeducanda : E.L.F.S. DESPACHO
1. Abra-se vista dos autos à defesa para manifestação; 2. Após, conclusos. Icoaraci, 10 de julho de 2019
Dr. Sérgio Ricardo Lima da CostaJuiz de Direito respondendo pela Vara da Infância e Juventude Distrital
de Icoaraci  

 
 
 
Número do processo: 0800162-13.2019.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: C. D. S. P.
Participação: ADVOGADO Nome: LADISLEY DA COSTA SAMPAIOOAB: 5676 Participação:
REQUERIDO Nome: E. D. C. O.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE BELÉMVARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE ICOARACI Processo n.
: 0800162-13.2019.814.0201Classe : Autorização JudicialRequerente : Clisse da Silva PintoRequerido :
Edson da Costa Oliveira DESPACHO 1. Defiro o pedido formulado pelo representante do MPE (ID
11479845);2. Designo a data de24.07.2019às10:00horas para a realização de audiência de instrução e
julgamento para oitiva da requerente;Cientes o MPE e defesa. Cumpra-se com a máxima urgência.
Icoaraci, 12 de julho de 2019Dr. Sérgio Ricardo Lima da CostaJuiz de Direito respondendo pela Vara da
Infância e Juventude Distrital de Icoaraci  

 
 
 
Número do processo: 0803121-88.2018.8.14.0201 Participação: REQUERENTE Nome: M. P. D. E. D. P.
Participação: REQUERIDO Nome: A. C. L. C. D. D.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
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ESTADO DO PARÁCOMARCA DE BELÉMVARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE
ICOARACIProcesso n. : 0803121-88.2018.814.0201Classe : Pedido de Providências ? Medida de
Proteção Requerente :Ministério Público do Estado do ParáEnvolvidos : D.D.S. e R.D.S. D E C I S Ã O
Versam os presentes autos de Pedido de Providências para acompanhamento da medida de acolhimento
institucional dos adolescentes D.D.S. e R.D.S., atualmente com 12 e 13 anos, respectivamente.Os
genitores biológicos foram destituídos do poder familiar em 30.06.2016 (ID 6514308) e os adolescentes se
encontram em instituições de acolhimento desde tenra idade.Durante as constantes buscas realizadas no
CNA pela equipe técnica da Vara, restou localizado o perfil da Sra. Carla Maria Gallo Lamarão (ID
11536748), habilitada à adoção pela 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, acostando-se relatório
positivo de reavaliação de habilitação para adoção.Em razão da compatibilidade entre os perfis do
adolescente D.D.S. e da interessada, o membro da equipe técnica desta Vara solicitou autorização para
inicio de aproximação presencial entre os envolvidos.Vieram os autos conclusos para apreciação.Quando
analisada a possibilidade de aproximação das partes envolvidas para posterior adoção, deve-se tratar a
?adoção tardia?[1]de forma sensível e com vistas ao superior interesse do adolescente.Verificando a
situação pessoal do adolescente D.D.S. faz-se necessário considerar as peculiaridades no seu
desenvolvimento, que desde muito pequeno convive com histórico de abandonos sucessivos, sejam eles
materiais, morais e afetivos, residindo há mais de cinco (5) anos em instituições de acolhimento.A
autoridade judiciária deve buscar a inserção de crianças e adolescentes aptos a serem adotados em
famílias substitutas que reunirem condições de garantir o seu desenvolvimento pleno e saudável, tal como
preceitua o artigo 19 do ECA[2].No caso em tela, constato que D.D.S. encontra-se em medida de
acolhimento institucional em período muito superior ao estabelecido em lei, que é de 18 (dezoito)
meses[3], sem sucesso nas inserções em famílias substitutas,Em consulta aos pretendentes adotantes
inscritos no CNA, em observância a ordem cronológica dos habilitados, foi encontrada interessada com
perfil compatível ao adolescente, a qual já adotou com mantem no CNA e com relatório recente favorável
da equipe multidisciplinar da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital.Assim, diante do exposto, não
vislumbrando qualquer impedimento,Autorizar a aproximação presencialda pretendenteCarla Maria Gallo
Lamarãocom o adolescente D.D.S., no espaço de acolhimento onde se encontra, com acompanhamento
devido das respectivas equipes técnicas interdisciplinares da entidade de acolhimento e desta Vara.Dê-se
ciência a equipe técnica deste Juízo para que em conjunto com a equipe técnica da 1ª Vara da Infância e
Juventude de Belém, para apresentarem o cronograma da aproximação e acompanhamento no prazo de
cinco (5) dias, para fins de ciência deste magistrado.Em caso de qualquer intercorrência negativa entre o
adolescente e a pretendente, que seja relatado a este Juiz, e que cesse imediatamente a aproximação e o
contato da interessada com o adolescente.Cumpra-se com a máxima urgência. Icoaraci, 12 de julho de
2019 Dr. Sérgio Ricardo Lima da CostaJuiz de Direito respondendo pela Vara da Infância e Juventude
Distrital de Icoaraci [1]Expressão utilizada para configurar adoção de crianças maiores de dois anos de
idade e é também conhecida como adoção de crianças maiores, ou adoção moderna (Costa & Rosseti-
Ferreira, 2007).[2]Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em
ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.[3]§ 2o A permanência da criança e do adolescente
em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo
comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela
autoridade judiciária.  
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
 
 

 
A Dra. CLAUDIA REGINA MOREIRA FAVACHO, MMa. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Penal Distrital
de Icoaraci, no uso de suas atribuições legais etc...

 
Faz saber aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento, que tramita por esta 3ª Vara Penal Distrital
de Icoaraci, Comarca de Belém, os autos do Processo-crime nº 0004388-94.2019.814.0201, em que
é(s¿o) acusado(s): MARCIO CRUZ DA CONCEIÇÃO. E por este, fica intimado(a) o(a) advogado(a) DR. 
SYDNEY DA SILVA SALES ¿ OAB/Pa 9689; patrono(a) do(s) acusado(s), a comparecer à Secretaria da
3ª Vara Penal Distrital de Icoaraci, localizada no Fórum Pretor Tavares Cardoso, sito a Rua Manuel
Barata, nº 1107 ¿ bairro da Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci , a fim de participar de audiência de
Instrução e Julgamento, designada para o dia 20 de AGOSTO de 2019 às 11:30 horas.

 
 
 

 
Assim, para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente Edital, na forma da Lei. Dado e passado neste Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém,
aos 16 dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, ........................, Ewerton R.
Saavedra, Diretor de Secretaria da 3ª Vara Penal de Icoaraci, o digitei.

 
EWERTON RODRIGUES SAAVEDRA

 
Diretor de Secretaria da 3ª Vara Penal de Icoaraci

 
 

 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
- VARA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI PROCESSO: 00000407520028140201
PROCESSO ANTIGO: 200220000053 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: DENUNCIADO: E. C. L. VITIMA: W. B. F. COATOR:
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 0 4 7 5 2 0 1 8 8 1 4 0 2 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
DENUNCIADO: E. J. M. P. Representante(s): OAB 21549 - RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS
SOUZA (ADVOGADO) VITIMA: V. L. F. C. PROCESSO: 00042833620188140401 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
em: DENUNCIADO: J. V. S. L. VITIMA: C. R. B. G. DENUNCIADO: A. K. S. N.  

 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
Com prazo de 60 dias

 
A Dra. CLAUDIA REGINA MOREIRA FAVACHO, MM. Juíza de Direito titular pela 3ª Vara Criminal do
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Distrito de Icoaraci, no uso de suas atribuições legais etc...

 
Faz saber aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento, que pela Exma. Dra. CLAUDIA REGINA
MOREIRA FAVACHO, MM Juíza de Direito titular por esta 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, teve a
PUNIBILIDADE EXTINTA nos autos do Processo nº 0000040-75.2002.8.14.0201 o nacional EDI
COUTINHO LIMA, carioca, filho de Sebastião André de Lima e Irene Coutinho de Lima, o qual havia sido
denunciado nas penas do Art. 217-A do CPB, e se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido. E
como não foi encontrado para ser intimado pessoalmente da referida sentença de extinção da
punibilidade, expede-se, de ordem, o presente EDITAL, na forma da lei, com prazo de 60 (sessenta) dias,
para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar a ignorância. Dado e passado
neste Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, aos dezessete (17) dias do mês de julho do ano de dois mil
e dezenove (2019). Eu, ........................, Yury Yoldi dos Reis, Analista Judiciário da 3ª Vara Criminal do
Distrito de Icoaraci, o digitei.

 
Dra. CLAUDIA REGINA MOREIRA FAVACHO

 
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
Com prazo de 05 dias

 
A Dra. CLAUDIA REGINA MOREIRA FAVACHO, MM. Juíza de Direito titular pela 3ª Vara Criminal do
Distrito de Icoaraci, no uso de suas atribuições legais etc...

 
Faz saber aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento, que tramita por esta 3ª Vara Criminal do
Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, os autos processuais de número 0010801-31.2016.8.14.0201, que
tem como denunciado EVALDO NUNES NEGRÃO e como vítima ALESSANDRA MONTEIRO DA SILVA
por este, de ordem da Excelentíssima Sra. Juíza, Dra. CLAUDIA REGINA MOREIRA FAVACHO, fica
intimado os advogados de defesa THAMMYZE VERGOLINO PINHEIRO OAB/PA nº 25092, ARLINDO DE
JESUS SILVA COSTA OAB/PA nº 13998, ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA OAB/PA nº 19600, JOAO
PAULO DE CASTRO DUTRA OAB/PA nº 18859, SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES nº
21140, TARCILA DA CONCEICAO MACEDO MENDES OAB/PA nº 25930 , para que tomem ciência da
sentença de extinção de absolvição nos autos supracitados ou, caso não sejam mais os defensores do
acusado, apresentar instrumento de renúncia. Fica ciente o intimando que, uma vez não procedida junto a
este juízo a referida manifestação no prazo legal, ser-lhe-á considerado o presente edital como intimação
válida. Assim, para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital, na forma da Lei. Dado e passado neste Distrito de Icoaraci, Comarca
de Belém, aos 17 (dezessete) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu,
........................, Yury Yoldi dos Reis, Analista Judiciário da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, o
digitei.

 
Dra. CLAUDIA REGINA MOREIRA FAVACHO

 
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci
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Processo n° 0003804-34.2018.8.14.0501 

 
ATO ORDINATÓRIO  
No exercício das atribuições que me são conferidas pelo art. 1º, §1º, IX do Provimento da Corregedoria
Metropolitana nº 06/2006, INTIMO a defesa dos acusados RONIVALDO GUIMARÃES FURTADO e
GESIANE PINHEIRO DA SILVA, em nome de seu advogado constituído nos autos, JOÃO NELSON
CAMPOS SAMPAIO (OAB/PA 8.002), para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias. 

 
Distrito de Mosqueiro/PA, 16 de julho de 2019

 
Yuri Ikeda Fonseca - Analista Judiciário

 
 

 
 
 
 
Processo n° 0002645-22.2019.8.14.0501 

 
ATO ORDINATÓRIO  
No exercício das atribuições que me são conferidas pelo art. 1º, §1º, IX do Provimento da Corregedoria
Metropolitana nº 06/2006, INTIMO a defesa da acusada MICHELI CRISTINA DA SILVA FERREIRA, em
nome de seu advogado constituído nos autos, AIRTON JOSÉ DE VASCONCELOS (OAB/PA 6190), para 
apresentar alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias. 

 
Distrito de Mosqueiro/PA, 16 de julho de 2019

 
Yuri Ikeda Fonseca - Analista Judiciário

 
 

 
 
 
 
Processo n° 0002524-38.2012.8.14.0501 

 
ATO ORDINATÓRIO  
No exercício das atribuições que me são conferidas pelo art. 1º, §1º, IX do Provimento da Corregedoria
Metropolitana nº 06/2006, INTIMO a defesa do acusado NIELSON FREDERICO DOS SANTOS
BITTENCOURT, em nome de seu advogado constituído nos autos, AILTON SILVA DA FONSECA 
(OAB/PA 8159), para apresentar alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias. 

 
Distrito de Mosqueiro/PA, 16 de julho de 2019

 
Yuri Ikeda Fonseca - Analista Judiciário
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ATO ORDINATÓRIO. Pelo presente, conforme determina o Provimento nº 008/2014-CJRMB, INTIMO o
advogado do acusado LUIS FERNANDO CORREA SILVA, DR. JOÃO DURVAL DE OLIVEIRA, OAB/PA
21.359, para que proceda a devolução dos autos de nº 0000011-92.2015.814.0501. Mosqueiro, 16 de
julho de 2019. GILVANA DOS S. PEREIRA. Analista Judiciário.

 
 

 
 
 
 
ATO ORDINATÓRIO Pelo presente, conforme determina o Provimento nº 008/2014-CJRMB, INTIMO o
advogado do acusado DANIEL GOMES ALENCAR, DR. FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA OAB/PA
7890, para apresentar as Razões da Apelação, no prazo legal. Mosqueiro, 16 de julho de 2019. Marcilene
Moraes Sanches.Diretora de Secretaria
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PORTARIA Nº 069/2019 - DFA

 
Dr. CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ, Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de
Ananindeua, no uso de suas atribuições legais, etc.

 
CONSIDERANDO o expediente PA-MEM-2019-28044A

 
RESOLVE:

 
DESIGNAR a servidora ANA MARCIA BATISTA MONCAYO, Analista Judiciário, Mat.126233, para
responder pela Direção da secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, no período de 15 a
29 de julho de 2019.

 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

 
Ananindeua, 15 de julho de 2019.

 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum /Comarca de Ananindeua

 
 

 
 

FÓRUM DE ANANINDEUA

DIRETORIA DO FÓRUM DE ANANINDEUA

CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
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P R O C E S S O :  0 0 3 4 6 5 9 3 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAROLINE SLONGO ASSAD Ação: Procedimento
Comum em: 20/10/2015---REQUERENTE:MARCO ANTONIO COELHO BRASIL Representante(s): OAB
17544 - MARCO ANTONIO COELHO BRASIL (ADVOGADO) REQUERIDO:ROSSI RESIDENCIAL S.A
REQUERIDO:SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO:VENDEIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Processo nº 0034659-31.2015.8.14.0006. D E C I S Ã O
            Vistos etc.            É inviável o pedido referente à concessão da justiça gratuita em se tratando de
ação promovida por advogado, pois a profissão exercida por esse demandante é forte indicativo de não
ser pobre no sentido da lei, induzindo à suposição de condição social superior à maioria da população.
Além dessa profissão, o autor também é servidor municipal.            Acrescente-se ainda que a dificuldade
econômica não deve ser confundida com a impossibilidade exigida pela Lei 1.060/50 para a obtenção do
benefício da gratuidade, sob pena de injusta oneração das serventias, ao risco de inviabilizar o acesso à
justiça daqueles realmente necessitados por conta de uma indevida utilização do favor legal por parte de
quem não se enquadraria no figurino referido.            Sobre o assunto:       TJDFT-0260219. PROCESSO
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O artigo 4º da Lei nº 1.060/50 dispõe que para a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária
Gratuita basta a simples afirmação na própria petição inicial de que não possui condições de pagar as
custas e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. 2. A hipossuficiência somente poderia
ser afastada se o agravante tivesse anexado aos autos provas suficientes de que tem condições de arcar
com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos
termos da Lei nº 1.060/50. 3. Trata-se o agravante de advogado militando em causa própria, devidamente
inscrito junto à Ordem dos Advogado local, pretende na origem o recebimento de um crédito, cujo valor
originário afirma ser de R$ 952,36 (novecentos e cinquenta e dois e trinta e seis centavos) e exerce sua
profissão junto a um escritório de advocacia e de consultoria. Diante de tal contexto, não se tem como
acatar a sua condição de hipossuficiente, pois, é firme a presunção de que tenha condição social superior
à maioria da população. 4. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento.
(Processo nº 2014.00.2.018381-6 (813777), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira.
unânime, DJe 27.08.2014).            Isto posto, indefiro a gratuidade da justiça.            Remetam-se os autos
à UNAJ para o cálculo das custas a serem recolhidas. Após, intime-se a parte autora, por seu advogado, a
proceder ao recolhimento das custas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem
resolução do mérito.      Ananindeua, 20 de outubro de 2015. CAROLINE SLONGO ASSAD Juíza de
Direito 

 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 0 9 2 4 2 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 16/07/2019---REQUERENTE:PARAENSE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Representante(s): OAB 0701 - SERGIO FONTANA
(ADVOGADO) REQUERIDO:JOEL PEREIRA DA GRAÇA. ATO ORDINATÓRIO   De ordem, fica intimada
a parte autora, por meio do seu advogado habilitados nos autos, para que no prazo de 15 (quinze) dias,
recolha às custas necessárias para a diligência do Oficial de Justiça para citação da requerida, sob pena
de extinção e arquivamento da demanda.   Ananindeua-Pa, 16 de julho de 2019. Francisco Edilberto
Mesquita Bastos Júnior Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 4 0 2 1 2 0 0 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 3 8 7 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 16/07/2019---REQUERENTE:B V
FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Representante(s): OAB 13249 -
PATRICIA ALVES MOREIRA MARQUES (ADVOGADO) REQUERIDO:EDSON LUIZ DO AMARAL
PADILHA. PROCESSO: 0000740-21.2009.8.14.0006 ATO ORDINATÓRIO   De ordem, fica INTIMADO a
parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito e
requerer o que entender de direito, bem como indique o endereço atualizado do requerido e recolha às
custas pendentes, se houver, sob pena de extinção e arquivamento da demanda.   Ananindeua-Pa, 16 de
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julho de 2019. Francisco Edilberto Mesquita Bastos Júnior Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e
Empresarial Comarca de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 0 4 2 6 3 2 0 0 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 5 1 5 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FUNDACAO VALE DO RIO
DOCE DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FVRD Representante(s): OAB 15410-A -
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO) OAB 12268 - CASSIO CHAVES CUNHA
(ADVOGADO) EXECUTADO:NAZARENO RAMOS DE OLIVEIRA EXECUTADO:MARIA DE NAZARE
DAMIAO DE OLIVEIRA. ATO ORDINATÓRIO   De ordem, intimo a parte exequente, por meio do seu
patrono habilitado nos autos, para que recolha às custas da diligência do oficial de justiça para
cumprimento do mandado de citação de fls. 62, bem como realize o pagamento das custas referentes a
expedição do telegrama de sua intimação pessoal para manifestar interesse no feito (SECRETARIA:
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, CITAÇÃO e INTIMAÇÃO E DESPESAS POSTAIS), no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento da demanda. Ananindeua-Pa, 16 de julho de 2019. 
Francisco Edilberto Mesquita Bastos Júnior Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca
de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 8 5 6 8 2 0 1 0 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 16/07/2019---REQUERENTE:BANCO
PANAMERICANO S/A Representante(s): OAB 13846-A - CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
(ADVOGADO) REQUERIDO:FABIO DE SOUZA PINHEIRO. PROCESSO: 0004285-68.2010.8.14.0006
ATO ORDINATÓRIO   De ordem, fica intimada a parte autora, por meio do seu advogado habilitados nos
autos, para que no prazo de 15 (quinze) dias, recolha às custas necessárias para a diligência do Oficial de
Justiça para citação da requerida, sob pena de extinção e arquivamento da demanda.   Ananindeua-Pa, 16
de julho de 2019. Francisco Edilberto Mesquita Bastos Júnior Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e
Empresarial Comarca de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 0 1 7 1 2 0 0 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Consignação em Pagamento em: 16/07/2019---REQUERENTE:SANDRA MARIA ARAUJO DO
VALE Representante(s): OAB 7043 - RAIMUNDO NONATO CORREA DIAS (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO FINASA SA. PROCESSO: 0004901-71.2009.8.14.0006 ATO ORDINATÓRIO   De
ordem, fica INTIMADO a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no
prosseguimento do feito e requerer o que entender de direito, bem como recolha às custas pendentes, se
houver, sob pena de extinção e arquivamento da demanda.   Ananindeua-Pa, 16 de julho de 2019.
Francisco Edilberto Mesquita Bastos Júnior Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca
de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 3 0 3 1 0 2 0 0 5 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  1 9 8 9 1 0 1 4 9 0 0 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Despejo em: 16/07/2019---REU:HIRAN LUCIO DE MENEZES LOBO Representante(s): OAB
4652 - CARLOS ROGERIO LOBATO DE ARAUJO (ADVOGADO) OAB 3271 - JOSE MARIA DE LIMA
COSTA (ADVOGADO) OAB 4652 - CARLOS ROGERIO LOBATO DE ARAUJO (ADVOGADO) OAB 3271
- JOSE MARIA DE LIMA COSTA (ADVOGADO) AUTOR:MARIA DA CONCEICAO MIRANDA DE SOUZA
Representante(s): OAB 2847 - BERNARDO NUNES DE MORAES JUNIOR (ADVOGADO) . PROCESSO:
0005303-10.2005.8.14.0301 ATO ORDINATÓRIO   De ordem, fica INTIMADO a parte autora, para, no
prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender de
direito, bem como recolha às custas pendentes, se houver, sob pena de extinção e arquivamento da
demanda.   Ananindeua-Pa, 16 de julho de 2019. Francisco Edilberto Mesquita Bastos Júnior Diretor de
Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 7 5 5 6 9 2 0 0 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 16/07/2019---REQUERENTE:BV
FINANCEIRA SA CREDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTO Representante(s): OAB 894-B - PAULO
HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:MARILEA DO CARMO CORREIA
INTERESSADO:FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PCG
BRASIL MULTICARTEIRA Representante(s): OAB 13904-A - ACACIO FERNANDES ROBOREDO
(ADVOGADO) . PROCESSO: 0005755-69.2009.8.14.0006 ATO ORDINATÓRIO   De ordem, fica
INTIMADO a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do
feito e requerer o que entender de direito, bem como indique o endereço atualizado do requerido,
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comprove a cessão de crédito e recolha às custas pendentes, se houver, sob pena de extinção e
arquivamento da demanda.   Ananindeua-Pa, 16 de julho de 2019. Francisco Edilberto Mesquita Bastos
Júnior Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 0 5 5 8 9 2 0 1 0 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Reintegração / Manutenção de Posse em: 16/07/2019---REQUERENTE:LUCINA LEAO DA
COSTA Representante(s ) :  ANA PAULA PEREIRA MARQUES VIEIRA (DEFENSOR)
REQUERIDO:FRANCISCO SENA SOUZA SILVA . PROCESSO: 0007055-89.2010.8.14.0006 ATO
ORDINATÓRIO   De ordem, fica INTIMADO a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste
interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender de direito, bem como indique o endereço
atualizado do requerido, sob pena de extinção e arquivamento da demanda.   Ananindeua-Pa, 16 de julho
de 2019. Francisco Edilberto Mesquita Bastos Júnior Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial
Comarca de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 4 9 8 6 3 2 0 0 8 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 4 0 8 9 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 16/07/2019---REQUERENTE:BANCO
FINASA SA Representante(s): OAB 15703 - ALEXANDRE ARAUJO MAUES (ADVOGADO) OAB 18291 -
JULIA FERREIRA BASTOS SILVA (ADVOGADO) OAB 11433-A - MOISES BATISTA DE SOUZA
(ADVOGADO) REQUERIDO:PAULO SERGIO DE MOURA. PROCESSO: 0007498-63.2008.8.14.0006
ATO ORDINATÓRIO   De ordem, fica INTIMADO a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
manifeste interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender de direito, bem como indique o
endereço atualizado do requerido e recolha às custas pendentes, se houver, sob pena de extinção e
arquivamento da demanda.   Ananindeua-Pa, 16 de julho de 2019. Francisco Edilberto Mesquita Bastos
Júnior Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 7 4 4 7 3 2 0 0 7 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 7 1 0 0 4 5 9 2 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 16/07/2019---
REQUERENTE:MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA Representante(s): RAMSES SOUSA DA
COSTA (ADVOGADO) OAB 6707 - MANOEL MIRANDA RODRIGUES (ADVOGADO) . PROCESSO:
0007744-73.2007.8.14.0006 ATO ORDINATÓRIO   De ordem, fica INTIMADO a parte autora, para, no
prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender de
direito, sob pena de extinção e arquivamento da demanda.   Ananindeua-Pa, 16 de julho de 2019.
Francisco Edilberto Mesquita Bastos Júnior Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca
de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 4 8 7 8 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 16/07/2019---
REQUERENTE:ROSILDA RIBEIRO PERNA Representante(s): OAB 5727 - MARCIA DO SOCORRO
RODRIGUES MIRANDA (ADVOGADO) . PROCESSO: 0009487-87.2015.8.14.0006 ATO ORDINATÓRIO  
De ordem, fica INTIMADO a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no
prosseguimento do feito e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento da
demanda.   Ananindeua-Pa, 16 de julho de 2019. Francisco Edilberto Mesquita Bastos Júnior Diretor de
Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Ananindeua/PA 
P R O C E S S O :  0 0 3 4 6 5 9 3 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO EDIBERTO MESQUITA BASTOS
JÚNI Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:MARCO ANTONIO COELHO
BRASIL Representante(s): OAB 17544 - MARCO ANTONIO COELHO BRASIL (ADVOGADO)
REQUERIDO:ROSSI RESIDENCIAL S.A REQUERIDO:SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA REQUERIDO:VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ATO ORDINATÓRIO   De
ordem, intimo a parte requerente, por meio do seu patrono habilitado nos autos, para que providencie o
recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Ananindeua-Pa, 16 de julho de 2019.   Francisco Edilberto Mesquita Bastos Júnior Diretor de Secretaria da
1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Ananindeua/PA 

 
 
 
Número do processo: 0808085-93.2019.8.14.0006 Participação: AUTOR Nome: ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: AMANDIO FERREIRA
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TERESO JUNIOROAB: 16837/PA Participação: RÉU Nome: JANDSON MARTINS PIEDADEPODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE ANANINDEUA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO
De ordem, e na forma do art. 1º, § 2º, II, do Provimento 006/2006, fica a parte AUTORA por meio de seu
representante legal, intimada a efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de cancelamento da distribuição. Ananindeua, 15 de julho de 2019 ARMANDO AMARAL
NUNESAnalista Judiciário 

 
 
 
Número do processo: 0808074-64.2019.8.14.0006 Participação: AUTOR Nome: BANCO ITAUCARD S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPESOAB: 13846/PA Participação:
RÉU Nome: LUIS HAROLDO SILVA FREITASPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁCOMARCA
DE ANANINDEUA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO De ordem, e na forma do art. 1º, § 2º, II, do
Provimento 006/2006, fica a parte AUTORA por meio de seu representante legal, intimada a efetuar o
pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da
distribuição. Ananindeua, 15 de julho de 2019 ARMANDO AMARAL NUNESAnalista Judiciário 
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RESENHA: 13/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMILIA DE ANANINDEUA -
VARA: 1ª VARA DE FAMILIA DE ANANINDEUA

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 3 6 8 3 2 0 1 4 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Divórcio Litigioso em: 15/07/2019---REQUERENTE:J. S. L.  Representante(s):  OAB 13719 - LUANA
ROCHELLY MIRANDA LIMA (DEFENSOR)   REQUERIDO:S. S. T. L.  Representante(s):  OAB 17653 -
BRUNO GONCALVES DO VALE (ADVOGADO)  .               Decido.               Como é cediço, nas ações de
Divórcio, de natureza personalíssima, em tendo ocorrido a morte de uma das partes, antes de ser
prolatada a sentença, extingue-se a sociedade conjugal, e, por conseguinte, fica dissolvido o casamento,
restando vazio o pedido de divórcio, falecendo a ação por falta de interesse de agir, por perda
superveniente de seu objeto.               Vejamos o dispositivo: ¿Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: I -
pela morte de um dos cônjuges; II - pela nulidade ou anulação do casamento; III - pela separação judicial;
IV - pelo divórcio. § 1o O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio,
aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente.¿.               Em análise aos autos,
ficou comprovado que o divorciando veio a óbito, diante da juntada do documento de fl. 54.               No
mais, em sendo a ação principal o Divórcio e por estarem o pedido de partilha de bens vinculado àquele,
não há se falar em continuidade do feito. No caso concreto, com o fim do vínculo matrimonial entre as
partes, sem a realização da partilha dos bens indicados, operou-se a extinção da sociedade conjugal (o
regime de bens do casamento).               No mesmo sentido, sobre o pedido contraposto da ré de guarda
da filha, havendo falecido o genitor, perdeu-se o objeto da ação. Soma-se a isso, que a demandada
informou que a prole se encontra sob sua guarda, portanto face à inexistência de qualquer litígio sobre
este tema, devendo o feito deve ser extinto, sem análise do mérito.               Nessa situação, em não mais
sendo a condição de casados que rege a questão patrimonial ou de convivência, falece esta ou qualquer
outra vara de família de competência para processar e julgar o feito, devendo o feito ser extinto sem
resolução do mérito.               Ante o exposto, considerando a perda superveniente do objeto da presente
ação, face à morte do divorciando, e, diante da inexistência de interesse processual, nos termos do art.
485, inc. VI do CPC, extingo o processo sem resolução do mérito.               Após o trânsito em julgado,
nada mais havendo, ARQUIVE-SE. Arquive-se, ainda, o feito em apenso de exceção de incompetência de
n.0005041-82.2014.814.0133 que já fora julgado.               Deixo de encaminhar o feito ao Representante
Ministerial, diante da fundamentação, e de que não há prova da existência de menores ou incapazes.
              Sem custas, face à falta de sucumbência.               Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ananindeua, 12 de julho de 2019. CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ Juiz de Direito Titular da 1ª
Vara de Família de Ananindeua.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 6 8 6 3 0 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Execução de Al imentos em: 15/07/2019---MENOR:J.  S.  D.  J .    MENOR:J.  M.  M. D.  
REQUERIDO:JOILSON DA SILVA DIAS REPRESENTANTE:MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
MARQUES Representante(s):  OAB 16589-B - ANAMELIA SILVA FERREIRA (DEFENSOR)  .
           Decido.            Verifica-se dos autos que há mais de 3 (três) anos não se tem notícia de
manifestação da parte exequente.            O que se tem no presente caso, é que a parte credora, mesmo
decorrido o prazo supra, não compareceu a este juízo para demonstrar que pretende seguir com o
processo.            No mais, tentada sua intimação pessoal, por diversas vezes, inclusive, nos termos do art.
485, § 1º, do CPC, para que demonstrasse o seu interesse no prosseguimento do feito e comparecesse à
audiência de conciliação, esta deixou de diligenciar, constando, inclusive das certidões de fls. 41 e 53, que
não residia no local indicado.            Como é sabido, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao
endereço residencial declinado na inicial, sendo, por conseguinte, dever das partes a sua atualização em
caso de modificação temporária ou definitiva, conforme dispõe o parágrafo único do art. 274, do CPC.
           Portanto, não há se falar em continuidade do feito, vez que por várias vezes este juízo tentou
intimar a parte exequente, todavia sem sucesso, portanto resta configurado o abandono da causa,
devendo o feito ser arquivado.            Ressalto que, havendo interesse, poderá a parte autora requerer o
cumprimento da sentença a qualquer momento.            Isso posto, e em atenção à manifestação
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ministerial, extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de
Processo Civil.            Custas pela parte exequente, que fica suspensa sua exigibilidade, forte no art. 98, §
3º, do CPC, vez que deferida a gratuidade judiciária.            Publique-se. Registre-se. Intime-se.
           Ciente o MP.            Após trânsito em julgado, nada mais havendo, ARQUIVE-SE. Ananindeua -
PA, 11 de julho de 2019.   CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de
Família.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 1 1 9 1 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:WALTER PEREIRA DE MIRANDA
Representante(s) :    OAB 22338 -  FRANKLIN MARTINS MAGALHAES (ADVOGADO)   
REQUERIDO:LUCIMAR DE MELO DA SILVA Representante(s):  OAB 5724 - MARIA GONCALA DE
OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)  OAB 14266 - VERENNA MONTEIRO MAGALHAES (ADVOGADO)  .
Vistos etc.              O exequente peticionou informando que a suplicada não cumpre o inteiro teor da
sentença homologatória, referente à cláusula que informa a venda do imóvel do casal, dispondo que
aquela cria obstáculo à entrada de compradores ou corretores para a efetivação da compra e venda.
             A requerida, por outro lado, exercendo o seu direito à ampla defesa, refutou as alegações do
exequente, informando que não se opõe à venda, requerendo a avaliação do imóvel; e que sejam
estipulados horários para a visita dos pretensos compradores. Colacionou, inclusive, documentos (fl.
65/73) que informam que diligencia no sentido de que coloca o imóvel à venda.              O suplicante, em
réplica a manifestação da requerida, dispôs que esta não se esforça para efetivar a venda do bem imóvel,
pretendendo finalmente: i. depósito judicial das chaves da casa e de todos os cômodos do imóvel; ii. os
contatos telefônicos da requerida e contato dos advogados; iii. que os horários das visitas ao imóvel sejam
de acordo com os estipulados pela suplicada; iv. o envio dos contratos formulados pela requerida com
corretores; v. que esta permaneça no imóvel com os filhos até a efetiva venda do bem, desde que esta
não obste o acesso a todos os cômodos por corretores e compradores, e que a suplicada não mantenha
contato com os possíveis compradores.              DECIDO.              Trata-se de execução de sentença
homologatória, mediante Cumprimento de Sentença para efetivação da partilha de imóvel.              Em
atenta análise do feito, verifico, inicialmente, que não ficou determinado em sentença que a requerida seria
a única responsável pela venda do imóvel. Destarte, ambos estão incumbidos do cumprimento desta
diligência. Ademais, este dispositivo se deu mediante acordo, com as partes presentes, não havendo
qualquer manifestação contrária neste sentido.              Em que pese o exequente ter informado que a
requerida não diligência para a venda do imóvel, tal alegação não é verdadeira, vez que esta provou que
realizou contrato com corretoras, inclusive, com anúncios de venda em jornais de grande circulação. O
autor dispondo que a requerida não é diligente, não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações
unilaterais, muito menos de que já providenciou a venda do referido imóvel.              Não obstante,
havendo o requerente peticionado informando que o bem ainda não foi vendido e diante da natureza da
obrigação e considerando que este juízo, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, pode determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente,
nos termos do art. 536, do CPC: 1.     DETERMINO que a requerida deposite judicialmente, no prazo de 5
(cinco) dias, as cópias das chaves da casa e dos seus cômodos, para que os corretores e possíveis
compradores, acompanhados do exequente e da executada possam adentrar. Ressalto que o imóvel se
encontra habitado, não havendo se falar em terceiras pessoas adentrarem na residência da requerida sem
a sua presença; 2. INDEFIRO o pedido para que a suplicada deixe de manter contato com os possíveis
compradores ou corretores trazidos pelo suplicante, vez que a comunicação com os donos do imóvel,
nestes casos se faz necessária, não sendo caso de sigilo ou de direito indisponível que justifiquem tal
medida; 3. DETERMINO que a executada informe ao exequente qualquer realização de contrato com
corretoras e possíveis compradores do imóvel, sendo a recíproca verdadeira, devendo o requerente
informar todo e qualquer Contrato com Corretoras e Carteira de Clientes à requerida, tudo
antecipadamente, sob pena de NULIDADE da compra e venda; 4. DETERMINO que a suplicada informe o
número do seu telefone ao requerido, para que o seu patrono entre em contato com aquela para fins de
efetivação das visitas e da compra e venda do bem. Da mesma forma, o requerente deverá informar o seu
número de telefone à demandada para que o patrono desta também entre em contato com o seu
advogado. FINALMENTE, considerando que ambas as partes estão autorizadas a vender o bem imóvel,
no prazo de 4 (quatro) meses, ficando o exequente autorizado a adentrar no imóvel com a Corretora de
Imóveis e Clientes, obedecidos os horários já acordados por ambas as partes, com aviso prévio.
             Por fim, deixo de aplicar multa diária (astreintes) a requerida, diante da sua manifestação que
demonstrou que não está impedindo o autor de por a venda o imóvel.              Int. Cumpra-se.
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             Ananindeua-PA, 15 de julho de 2019.                             CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Família.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 9 6 7 5 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em: 15/07/2019---MENOR:T. S. S.  REPRESENTANTE:J. G. S. 
Representante(s):  OAB 13466 - LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES (DEFENSOR)   REQUERIDO:E. G.
S. .            Decido.            Verifica-se dos autos que há mais de 1 (um) ano não se tem notícia de
manifestação da parte autora.            O que se tem no presente caso, é que, mesmo decorrido o prazo
acima, a demandante não compareceu a este juízo para demonstrar que pretende seguir com o processo,
e, ainda, ciente em audiência da diligência para que atualizasse o endereço do requerido, sob pena de
extinção do feito, a demandante nada falou (fl. 28).            Portanto, não há se falar em continuidade do
feito, vez que instada a cumprir a diligência determinada, deixou o seu prazo escoar, configurando
abandono da causa, devendo o feito ser arquivado.            Ressalto que o demandante, em havendo
interesse, poderá ajuizar nova demanda a qualquer tempo.            Isso posto, e em atenção à
manifestação ministerial, extingo o processo sem resolução do mérito, vez que configurado o abandono da
causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de fl. 12, em
ficaram fixados os alimentos provisórios ao autor.            Custas pela parte autora, que fica suspensa sua
exigibilidade, forte no art. 98, § 3º, do CPC, vez que deferida a gratuidade judiciária.            Publique-se.
Registre-se. Intime-se.            Ciente o MP.            Após trânsito em julgado, nada mais havendo,
ARQUIVE-SE. Ananindeua - PA, 12 de julho de 2019. CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ Juiz de
Direito Titular da 1ª Vara de Família de Ananindeua

 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 2 3 1 1 7 2 0 1 2 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Averiguação de Paternidade em: 15/07/2019---MENOR:P. H. G. M.  REPRESENTANTE:PATRICIA
GOMES MONTEIRO Representante(s):  OAB 1825 - OSVALDO NASCIMENTO GENU (ADVOGADO) 
OAB 5157 - JANIO SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO)  OAB 13626 - VANESSA SANTOS AZEVEDO
ARAUJO (DEFENSOR)  OAB 17879 - JESSICA SOARES DE CARVALHO (ADVOGADO)  
REQUERIDO:IZIDIO DA CRUZ FARIAS Representante(s):  OAB 19899 - VANESSA EMILIA PAMPOLHA
ANTUNES (ADVOGADO)  .              Vistos etc.              Defiro o pedido de gratuidade judiciária, diante da
declaração de hipossuficiência financeira, forte no § 3º, do art. 98, do CPC.              Defiro o pedido de
desarquivamento do feito.              Junte-se os documentos aos autos, dando-se vista ao patrono da
requerente, em carga rápida, para que proceda à extração de cópias.              Decorridos 20 (vinte) dias do
desarquivamento sem manifestação do requerente, ou sem qualquer pedido de diligências, arquive-se
novamente o feito.              Int. Cumpra-se. Ananindeua, 11 de julho de 2019. CARLOS MÁRCIO DE
MELO QUEIROZ Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Família de Ananindeua

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 1 6 8 8 5 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Cumprimento de sentença em: 15/07/2019---REQUERENTE:M. V. M. M. S.  REPRESENTANTE:F. C. M. 
Representante(s):  OAB 16623-B - ROSANGELA LAZZARIN (DEFENSOR)   REQUERIDO:M. M. S. 
Representante(s):  OAB 4344 - JORGE LOPES DE FARIAS (ADVOGADO)  . S E N T E N Ç A Vistos etc.
      Cuida-se de Pedido de Cumprimento de Sentença de Alimentos ajuizada por M.V.D.M.M.D.S.
representada por FABIANA CRISTINA DO MONTE em face de MAICON MELO DA SILVA, ambos
qualificados nos autos, nos termos em que apresenta à prefacial.       Ao pedido juntou documentos de
identificação e comprovação necessários à propositura da ação.       O caderno processual foi
encaminhado para sessão de mediação, a qual logrou êxito, tendo as partes conciliado, conforme Termo
de Sessão disposto sob fls. 88/88v.       AS PARTES ACORDARAM SOB OS SEGUINTES TERMOS: 01.
Que a parte exequente perdoa o débito alimentar referente ao período de 10/10/2016 a 10/05/2019; 02.
Que as partes pactuam quanto à pensão alimentícia, sendo que o pai pagará à sua filha M.V.D.M.M.D.S.,
o percentual de 30% (TRINTA POR CENTO) sobre o valor do salário mínimo vigente, o equivalente
atualmente a R$ 299,40 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) por mês,
que deverá ser depositado na conta bancária 0031162-1, AGENCIA 3229, OPERAÇÃO 013 DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, até o dia 30 de cada mês, tendo início em 30/06/2019; 03. Que as partes
renunciam o prazo recursal.           Instado a se manifestar quanto o acordo entabulado dos autos, o
Parquet foi de parecer favorável à sua homologação (Fls. 89).       Vieram os autos conclusos.       É o
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relatório sucinto.       Diante do acordo entabulado pelas partes sob fls. 88/88v, o qual, inclusive, foi
referendado pelo Fiscal da Lei, HOMOLOGO-O POR SENTENÇA para que produza seus efeitos legais e
jurídicos. Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos
do art. 487, III, alínea b do CPC.       Custas pelo executado, ficando suspensa a exigibilidade do
pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.    Publique-se. Registre-se. Intime-se.       Demais
diligências legais necessárias.       Após as cautelas legais e de praxe, ARQUIVEM-SE. CUMPRA-SE,
SERVINDO O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO, OFÍCIO E CARTA
PRECATÓRIA, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 003/2009-CJCI. Ananindeua/PA, 12 de julho de 2019.
CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE
ANANINDEUA

 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 7 9 4 4 8 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:CARLOS ALYSSON DE VILHENA DA SILVA
Representante(s):  OAB 12320 - THAIS COELHO DE VILHENA (DEFENSOR)   REQUERIDO:ODALIA
LIMA BORGES. S E N T E N Ç A Vistos.       Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS, GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
E ALIMENTOS PARA O FILHO V.G.B.D.S. ajuizada por CARLOS ALYSSON DE VILHENA DA SILVA em
face de ODÁLIA LIMA BORGES, ambos qualificados nos autos, nos termos em que apresenta à prefacial.
        Ao pedido juntou documentos de identificação e comprovação necessários à propositura da ação.
         As partes, por intermédio da Defensoria Pública, juntaram ACORDO EXTRAJUDICIAL, sob fls.
34/35, requerendo homologação a este juízo.  AS PARTES RESOLVERAM ACORDAR SOB OS
SEGUINTES TERMOS: 01. Que reconhecem que conviveram em união estável pelo período de 2001 até
2014; 02. Que desta união resultou prole com 01 (um) filho; 03. Que a GUARDA do filho V.G.B.D.S. ficará
com a mãe; 04. Que o DIREITO DE CONVIVÊNCIA do pai será exercido de forma livre; 05. Que em
relação aos ALIMENTOS, o pai pagará ao filho V.G.B.D.S., o valor correspondente a 30% (TRINTA POR
CENTO) sobre o salário mínimo vigente, que deverá ser depositado na conta bancária da genitora, a ser
informada, até o dia 10 de cada mês; 06. Pactuam que enquanto o genitor estiver na condição de
desempregado ficará dispensado de pagar o valor supramencionado, contudo contribuirá mensalmente
com gêneros alimentícios, roupas e calçados para o filho; 07. Que em relação à partilha do único bem
adquirido na constância da união, localizado na PASSAGEM VILA NOVA, LOTEAMENTO JARDIM
VITÓRIA, ALAMEDA JADER DIAS, N. 20, COQUEIRO, ANANIDEUA/PA, resolvem acordar que o Sr.
Carlos abre mão de sua meação em favor da Sra. Odália.       Instado a se manifestar quanto o acordo
entabulado dos autos, o Parquet foi de parecer favorável à sua homologação (fls. 47).       Vieram os autos
conclusos.       É o relatório sucinto.       Ante o acima exposto, RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DA
REFERIDA UNIÃO, E NA OPORTUNIDADE A DECLARO DISSOLVIDA, conforme o acordado entre as
partes.        Diante do acordo entabulado pelas partes sob fls. 34/35, o qual, inclusive, foi referendado pelo
Fiscal da Lei, HOMOLOGO-O POR SENTENÇA para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Por
corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III,
alínea b do CPC.       Custas pro rata, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art.
98, § 3º, do CPC.                        No que tange a partilha dos bens do casal elencado na inicial, esta
sentença gera direito subjetivo inter partes não sendo título constitutivo de propriedade acaso ainda não
existente.    Publique-se. Registre-se. Intime-se.  Demais diligências legais necessárias.       Após as
cautelas legais e de praxe, ARQUIVEM-SE. CUMPRA-SE, SERVINDO O PRESENTE, POR CÓPIA
DIGITADA, COMO MANDADO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº
003/2009-CJCI. Ananindeua/PA, 12 de julho de 2019. CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ JUIZ DE
DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 8 3 3 1 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Execução de Alimentos em: 15/07/2019---EXECUTADO:I. M. C. V.  EXEQUENTE:M. S. S. V. 
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  .
      Vistos etc.       O Réu se habilitou nos autos à fl. 27-28, e apresentou pedido de Gratuidade Judiciária,
declarando que é pobre nos termos da Lei, informando que não tem condições de arcar com as custas
judiciais às quais fora condenado por sentença (fl. 23).       Decido.       Como é cediço a gratuidade
judiciária pode ser requerida e concedida em qualquer momento processual, inclusive, por simples petição.
      Ocorre que o processo já se encontra findado, tendo o interessado ingressado com o seu pedido após
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com trânsito julgado da sentença.       Nesse passo, operando-se o trânsito em julgado de sentença que
homologou o acordo nos autos, não cuidando de comprovar sua alegada hipossuficiencia no momento
processual que lhe cabia, operou-se a preclusão do seu direito.       Logo, demonstrado está o não
cabimento do pedido de concessão da justiça gratuita para isentar o ora suplicante do pagamento das
custas e despesas processuais.       Posto isto, INDEFIRO o pedido exposto na petição de fls. 27/28,
devendo o suplicante recolher as custas processuais, no prazo de trinta dias, sob pena de inscrição na
dívida ativa do Estado do Pará. Pondendo, se for o caso, requerer o parcelamento das custas.       Intime-
se, inclusive com entrega do boleto.       Decorridos os prazos firmandos, nada mais havendo, ARQUIVE-
SE. Ananindeua, 11 de julho de 2019. CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ Juiz de Direito Titular da 1ª
Vara de Família de Ananindeua.

 
P R O C E S S O :  0 0 1 5 1 7 6 4 9 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:FRANCISCA NATHALIA RAPOSO DIAS
Representante(s):  OAB 22544 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NOGUEIRA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:CICERO DA SILVA DE ARAUJO.               Vistos.               INTIME-SE a parte autora por
PRECATÓRIA pessoalmente no endereço declinado nos autos (fl. 33), para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, informe a este juízo se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, sob a advertência de que
a sua inércia incorrerá na extinção e arquivamento do processo, nos termos do §1º, do art. 485, do CPC.
               Manifestando-se positivamente, diga por sua advogada habilitada nos autos, sobre o despacho
de fl. 39, e documentos 40/41.                Após, voltem os autos em nova conclusão.          Intime-se.
Cumpra-se. Ananindeua-PA, 11 de julho de 2019. CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ Juiz de Direito
Titular da 1ª Vara de Família de Ananindeua.

 
P R O C E S S O :  0 0 1 7 5 3 7 0 5 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Alvará Judicial - Lei 6858/80 em: 15/07/2019---REQUERENTE:PATRICK WESLEY DA SILVA DOS
SANTOS Representante(s):  ANNALU MARINHO FERREIRA (DEFENSOR)   REQUERENTE:AMANDA
BEATRIZ DA SILVA SANTOS REPRESENTANTE:LETICIA LOPES DA SILVA ENVOLVIDO:ALBERTO
LUIZ NAZARE DOS SANTOS.                  DECIDO.                   Trata-se de pedido de expedição de Alvará
para levantamento de FGTS, nos termos do art. 725, VII, do CPC.                   Na espécie, o requerente
provou que o seu genitor ficou, em virtude de sentença, obrigado a lhe pagar pensão alimentícia, o valor
de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, exceto os descontos obrigatórios quando trabalhava
formalmente, não havendo informação sobre estipulação de incidência dos alimentos sobre o seu FGTS.
                  Ressalto que o FGTS, refere-se à verba indenizatória, não tendo caráter remuneratório, pelo
que não constitui base de cálculo da pensão alimentícia. Assim sendo, para que o FGTS integre o valor
dos alimentos, é necessário que seja objeto de transação entre as partes, com a expressa autorização do
titular, o que foi juntado aos autos (fl. 15).                   Nesse sentido, vejamos o entendimento
jurisprudencial: ¿APELAÇÃO CÍVEL. - Alvará - Levantamento de FGTS - Não incidência do percentual da
verba alimentar, salvo quando constar expressamente do acordo ou da sentença. Desconto indevido.
Liberação em favor do alimentante. Decisão Reformada - Recurso Provido. TJSP - Apelação: APL
994092897973 SP. Resumo: Apelação Cível.Relator(a): Egidio Giacoia. Julgamento: 23/03/2010.Órgão
Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado.Publicação: 31/03/2010.¿.                   Sendo assim, verificando
que os requerentes juntaram aos autos declaração do genitor, autorizando levantamento do valor retido
em seu nome, e, ainda, documentos que comprovam que de fato o seu genitor trabalhou na empresa
acima indicada, o pedido deve ser deferido.                   Ante o exposto, e em atenção ao parecer
ministerial, forte no art. 725, VII, do CPC, DEFIRO o pedido formulado na inicial, a fim de que sejam
EXPEDIDOS ALVARÁS: em nome de PATRICK WESLEY DA SILVA DOS SANTOS, RG nº 7594001
PC/PA, para que possa levantar 50% (cinquenta por cento) do valor retido a título de PENSÃO
ALIMENTÍCIA na conta vinculada ao FGTS de ALBERTO LUIZ NAZARÉ DOS SANTOS, CPF
329.494.212-53, e em nome de AMANDA BEATRIZ DA SILVA SANTOS, para que possa levantar os
outros 50% (cinquenta por cento) dos valores retidos a título de PENSÃO ALIMENTÍCIA na conta
vinculada ao FGTS em nome de ALBERTO LUIZ NAZARÉ DOS SANTOS, CPF 329.494.212-53, ambos
ALVARÁS alusivos a valores retidos referente à rescisão contratual de trabalho do genitor dos requerentes
junto à empresa NAZARÉ COMERC DE ALIM E MAGAZINES LTDA, perante à CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, no valor de R$ 1.458,84 - um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro
centavos - devidamente ATUALIZADO, tendo em vista a possibilidade jurídica do pedido, bem como o
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amparo legal, nos termos da fundamentação.                   Sem custas.                   Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se com as cautelas de praxe.                   Nada mais havendo, ARQUIVE-SE.
Ananindeua, 15 de julho de 2019. CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ Juiz de Direito Titular da 1ª
Vara de Família de Ananindeua

 
P R O C E S S O :  0 0 1 8 0 4 9 2 2 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:M. C. C. S.  Representante(s):  OAB 11457 -
RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA (DEFENSOR)   REQUERIDO:F. L. M. M.  Representante(s):  OAB 6012 -
JOSE ALYRIO WANZELER SABBA (ADVOGADO)  OAB 22831 - DANIEL BENAYON OLIVEIRA SABBA
(ADVOGADO)  OAB 22830 - NAYZE SABA CASTELO BRANCO (ADVOGADO)  .           Vistos etc.
          Nos termos do § 6º, do art. 485, do CPC, intime-se a parte Ré, pessoalmente, para que, no prazo de
5 (cinco) dias, informe o seu interesse no prosseguimento do feito, face à informação da autora à fl. 27 de
que não pretende dar seguimento ao processo.           Havendo interesse no prosseguimento do processo,
e, não havendo assinatura da parte autora no termo de acordo de fl. 40/41, diligencie a ré, neste sentido,
tudo sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.           Cumpridas as diligências, retornem os
autos conclusos.           Int. Cumpra-se. Ananindeua - PA, 12 de julho de 2019. CARLOS MÁRCIO DE
MELO QUEIROZ Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Família de Ananindeua. ch

 
P R O C E S S O :  0 1 3 1 0 6 2 1 6 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ Ação:
Procedimento ordinário em: 15/07/2019---AUTOR:F. A. G.  Representante(s):  OAB 10551 - BRUNO DOS
SANTOS ANTUNES (ADVOGADO)   REU:W. C. O. F. .              Vistos etc.              Tendo em vista o
disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de
organização do processo.              Inicialmente, Recebo as provas já produzidas nos autos.              Defiro
o pedido de gratuidade judiciária ao Réu, diante da declaração de hipossuficiência financeira de fl. 88, nos
termos do § 3º, do art. 98, do CPC. I.     Não havendo outras questões processuais a serem dirimidas,
reconheço como presentes os pressupostos de admissibilidade do válido julgamento do mérito (condições
da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - e pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo), declaro o feito saneado.              II. Delimitação das
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e especificação dos meios de prova
admitidos.       Fatos: i. a existência e o período da união estável entre as partes; ii. as condições pessoais
do genitor para o exercício do direito de visitas ao filho menor; iii. a avaliação da possibilidade do quantum
debeatur para o pagamento da pensão alimentícia; iv. a existência de bens constituídos pelas partes e a
partilha dos referidos bens.       Provas: Depoimento pessoal das partes e testemunhas.       Ônus da
prova: sem inversão, nos termos do art. 373, I e II, do NCPC.       III. Delimitação das questões de direito
relevantes para a decisão do mérito.       O Direito de Família. União Estável. Direito de Convivência e
Pensão Alimentícia. Partilha de Bens.       Intimem-se as partes, para que, no prazo de (05) cinco dias, em
querendo, peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes, podendo, inclusive, em cooperação, especificar
novas provas a serem produzidas, inclusive suas testemunhas, desde que especifiquem a sua
necessidade e relevância. Findo o quinquídio, sem qualquer manifestação das partes, esta decisão se
tornará estável.       Exaurido o prazo supra assinalado, certifique-se e junte-se o que houver, vindo os
autos em nova conclusão.       Ciente o Ministério Público.       Intimem-se as partes pessoalmente.
Cumpra-se. Ananindeua - PA, 11 de julho de 2019. CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ Juiz de
Direito Titular da 1ª Vara de Família.

 
 

 
 
 
Número do processo: 0808512-27.2018.8.14.0006 Participação: REQUERENTE Nome: GLEISON
NONATO PINHEIRO MIRANDA Participação: ADVOGADO Nome: WILZA MENDES DA SILVAOAB:
017492/PA Participação: REQUERENTE Nome: MARIA SINOELLE PINHEIRO DA CUNHAESTADO DO
PARÁPODER JUDICIÁRIO1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUAFórum
Desembargador Edgar Lassance Cunha, Rua Cláudio Sanders - Bairro Centro, CEP: 67030-325,
Ananindeua - PA. Fone: (91) 3201-4969 Autos: 0808512-27.2018.8.14.0006S E N T E N Ç A Vistos etc.
Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA FIXAÇÃO DE PENSÃO
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ALIMENTICIA em que são partesGLEISON NONATO PINHEIRO MIRANDA e R.P.M., representada por
MARIA SINOELLE PINHEIRO DA CUNHA, qualificados nos autos, nos termos em que apresenta à
prefacial. À inicial juntaram os documentos de identificação e comprovação necessários à propositura da
ação. AS PARTES ACORDARAM SOB OS SEGUINTES TERMOS:01. Queo pai pagará à sua filhaR.P.M.,
a título de ALIMENTOS, o valor correspondente a 73,5% (SETENTA E TRES E MEIO POR CENTO) sobre
o salário mínimo vigente;02. O valor deverá ser entregue diretamente, mediante recibo, ou depositado na
conta bancária, a ser informada, até o dia 05 de cada mês;03. Que o pai ainda se compromete em pagar o
Plano de saúde da filha, Plano de saúde Camilo Salgado, no valor de R$ 250,00, bem como custas com
as despesas escolares. Instado a se manifestar quanto o acordo entabulado dos autos, o Parquet foi de
parecer favorável à sua homologação (ID 11274494). Vieram os autos conclusos. É o relatório sucinto.
Diante do acordo entabulado pelas partes sob ID5873632, HOMOLOGO-O POR SENTENÇApara que
produza seus efeitos legais e jurídicos. Por corolário,JULGO EXTINTOO PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III,alínea bdo CPC. Custaspro rata, ficando suspensa
a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Demais diligências legais necessárias. Após as cautelas legais e de praxe, ARQUIVEM-SE. CUMPRA-SE,
SERVINDO O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO, OFÍCIO E CARTA
PRECATÓRIA, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 003/2009-CJCI. Ananindeua/PA, 12 de julho de 2019.
CARLOS MÁRCIO DE MELO QUEIROZ JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE
ANANINDEUA  

 
 
 
Número do processo: 0807044-91.2019.8.14.0006 Participação: AUTOR Nome: S. V. B. A. Participação:
ADVOGADO Nome: WANESSA OLIVEIRA SILVAOAB: 23411/PA Participação: ADVOGADO Nome:
DIEGO MAUES DA COSTA DO VALEOAB: 23344/PA Participação: ADVOGADO Nome: ROMULO
RAPOSO SILVAOAB: 014423/PA Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE BECKMANN DE CASTRO
MENEZESOAB: 10367/PA Participação: RÉU Nome: R. B. F. Participação: RÉU Nome: D. D. S. B. F.
M.ESTADO DO PARÁPODER JUDICIÁRIO1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE
ANANINDEUAFórum Desembargador Edgar Lassance Cunha, Rua Cláudio Sanders - Bairro Centro, CEP:
6 7 0 3 0 - 3 2 5 ,  A n a n i n d e u a  -  P A .  F o n e :  ( 9 1 )  3 2 0 1 - 4 9 6 9 P r o c e s s o  n º :  0 8 0 7 0 4 4 -
91.2019.8.14.0006Ação:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)[Guarda, Investigação de Paternidade,
Regulamentação de Visitas]REQUERENTE: Nome: SALOMAO VITOR BATISTA AMARALEndereço:
Estrada da Vila Nova, 9, apto 304, Cidade Nova, ANANINDEUA - PA - CEP: 67130-600REQUERIDO:
Nome: ROMULO BERNARDO FECURYEndereço: Travessa WE-32, 282, Clínica CONSULTRAN, Cidade
Nova, ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-150Nome: DANIELA DOS SANTOS BARBOSA FECURY
MOURAEndereço: Travessa WE-32, 282, Clínica Consultran, Cidade Nova, ANANINDEUA - PA - CEP:
67133-150 D E S P A C H O / M A N D A D OVistos etc.Inicialmente, considerando a existência de pedidos
cumulativos, recebo o feito pelo rito comum. DefiroPROVISORIAMENTEa Justiça Gratuita, vez que a
autora declara que é pessoa hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas
judiciais.Observe-se o segredo de justiça. I. DA AUDIÊNCIAA nova sistemática processual reforça a
importância das soluções alternativas de composição de conflitos, tanto que os art.693 a 699 do NCPC
(Capítulo X - Das Ações de Família) expressam a necessidade da busca pelo consenso, seja pela
mediação, seja conciliação.Deste modo, versando o presente feito sobre direito de família e preenchendo
a petição inicial os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do NCPC, designo audiência
deMEDIAÇÃOpara odia 29/08/2019, às 12:00 horas, a ser realizada noNÚCLEO DE MEDIAÇÃO deste
Fórum, localizado no 3º (terceiro) andar,devendo o requerido ser citado pessoalmente com pelo menos 15
(quinze) dias de antecedência. Nesta audiência, autor e réu deverão estar acompanhados de seus
advogados ou de defensores públicos.Advirta-se que, frustrada a possibilidade de conciliação e diante da
natureza da ação, e de maiores dilações probatórias os autos deverão ser encaminhados setor
multidisciplinar, para realização de estudo social, no prazo de 60 dias. Tendo em vista o disposto no
parágrafo 1º do artigo 695 do Novo Código de Processo Civil, no mandado de citação deverá constar
apenas os dados necessários à audiência, bem como o mandado deverá seguir desacompanhado de
cópia da petição inicial, sendo assegurado ao réu o direito de examinar o conteúdo da exordial a qualquer
tempo.Conste também do mandado de citação que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no
prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de mediação, ou da última sessão de
mediação, acaso seja realizada mais de uma sessão.Intime-se as partes.Cientes as partes e o MP.Advirto,
com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil que o não comparecimento injustificado da
autora ou do réu à audiência de mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
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sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor do Estado.Acaso as partes citadas/intimadas não compareçam ao ato designado, o
processo deverá ser encaminhado à secretaria deste juízo, a fim de que o Diretor certifique se até o
horário da audiência houve protocolo de justificativa de ausência ou pedido de redesignação do ato
processual. Intimem-se.Remetam-se o processo aoNÚCLEO DE MEDIAÇÃO, a fim de que as partes
sejam submetidas à sessão mediatória.Cumpra-se. Expeça-se o necessário. SERVIRÁ O PRESENTE,
POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO, NA FORMA DO
PROVIMENTO Nº 003/2009 DA CJRMB.Ananindeua - PA, 9 de julho de 2019. CARLOS MÁRCIO DE
MELO QUEIROZJuiz de Direito Titular da 1ª Vara de Família de Ananindeua 
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Número do processo: 0806129-13.2017.8.14.0006 Participação: REQUERENTE Nome: M. F. D. C.
Participação: REQUERIDO Nome: CHRISTIAN BARROS DA CONCEIÇÃOEm seguida, passou a MMª
Juíza a proferirSENTENÇA EM AUDIÊNCIA: Vistos etc.A parte autora, qualificada nos autos, ingressou
com ação, pelos motivos de fato e de direito articulados na inicial.Juntou documentos.Fora designada
audiência de conciliação.A AUTORA fora devidamente intimada para o presente ato, conforme certidão de
Num. 3093939 - Pág. 1. É o breve relatório. FUNDAMENTO eDECIDO. Compulsando os autos, tendo em
vista que a parte autora estava devidamente intimada, não compareceu, nem justificou a sua ausência até
o término desta audiência, como nos termos do Art. 7º da Lei5478/68, não resta outra alternativa deste
juízo senão a extinção do feito sem a resolução do mérito.Com efeito, dispõe o Art. 7º da Lei 5478/68:?Art.
7º O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em
revelia, além de confissão quanto à matéria de fato?.Pelo exposto, com fulcro, ademais, do disposto no
art. 7º, da Lei 5.478/78,JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas pelo
autor, ficando suspensa a cobrança das aludidas custas, em tudo observado o disposto no art. 98, § 3º do
NCPC.REVOGO A LIMINAR QUE DEFERIU ALIMENTOS PROVISÓRIOS NA BASE DE 20% DO
SALÁRIO MÍNIMO (Num. 2179959 - Pág. 1/2) EM DESFAVOR DO REQUERIDO.Transitada em julgado,
arquive-se.Ciente os presentes.P.R.I .C.O presente Termo serve comoATESTADO DE
COMPARECIMENTOa todas as pessoas que estiveram aqui presentes.Nada mais havendo a MMª Juíza
mandou encerrar o presente termo que vai lido, ciente e assinado por todos. ALESSANDRA ISADORA
VIEIRA MARQUESJUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA
REQUERIDO:___________________________________________ADV:________________
DP:_________________ MP:________________ 

 
 
 
Número do processo: 0804747-82.2017.8.14.0006 Participação: REQUERENTE Nome: G. L. S.
Participação: REQUERIDO Nome: MAURICIO SOUZA DA CONCEIÇÃOPODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁJUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA[...]Em seguida,
passou o MM Juiz a proferirSENTENÇA EM AUDIÊNCIA:Vistos etc.A parte autora, através da Defensoria
Pública, veio a Juízo pleitear alimentos à requerida menor, representada por sua genitora, juntando aos
autos prova da paternidade.Conforme certidão de Num. 2309790 - Pág. 1, o requerido foi devidamente
citado, porém, não apresentou contestação aos termos da inicial, nem compareceu à audiência designada,
incorrendo em revelia e seus efeitos.Neste sentido:ALIMENTOS. REVELIA. BINÔMIO NECESSIDADE-
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. I -AO RÉU QUE É CITADO E INTIMADO PARA A AUDIÊNCIA
E NÃO COMPARECE, APLICA-SE A PENA DE REVELIA. II - A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS DEVE
ATENDER AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. O ALIMENTANTE NÃO PROVOU A
INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA ARCAR COM OS ALIMENTOS NO VALOR FIXADO NA R.
SENTENÇA, RAZÃO PELA QUAL IMPROCEDE O PLEITO DE REDUÇÃO. III - APELAÇÃO
IMPROVIDA.(TJ-DF - APL: 1063243020098070001 DF 0106324-30.2009.807.0001, Relator: VERA
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/03/2011, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2011, DJ-e Pág.
304) (grifos do signatário).APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. FILHO MENOR DE
IDADE. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADES.REVELIA, EFEITOS. NECESSIDADE
PRESUMIDA X CONDIÇÕES FINANCEIRAS. As necessidades dos filhos menores de idade são
presumidas, competindo aos genitores lhes prestar assistência na medida de sua possibilidade. Em vista
disso, constitui encargo do alimentante provar que não reúne as condições para prestar os alimentos no
percentual postulado, que se encontra em consonância com situações similares. Deste modo, abdicando o
alimentante de comprovar sua efetiva situação financeira, cumpre acolher o pedido ao efeito de fixar os
alimentos no valor postulado. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055318463, Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 10/10/2013)(TJ-RS - AC:
70055318463 RS , Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 10/10/2013, Oitava Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/10/2013). (Grifei).Dispõe a Lei n. º 5.478/68 (Lei de
Alimentos), em seu art. 7º:Art. 7º O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido,e a
ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.(Grifos
nossos).Depreende-se dos autos, que o requerido não vem cumprindo com os deveres inerentes ao poder
familiar, mormente seus efeitos no que tange ao dever de proteção e assistência aos filhos menores (art.
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229, CF/88), impondo-se, assim, a fixação dos alimentos pleiteados na inicial, cabendo ao prudente
arbítrio deste Juízo fixá-los, considerando o binômio necessidade x possibilidade.Assim exposto, com
fulcro nos art. 7º, da Lei n.º 5.478/68, assim como o disposto no art. 355, II, do NCPC,julgo
antecipadamente a lide e procedenteo pedido nos termos da inicial, para arbitrar pensão alimentícia
mensal em favor da parte autora,20% da sua REMUNERAÇÃO E DEMAIS VANTAGENS, excluídos
apenas os descontos obrigatórios por lei, quando empregado.Quando desempregado, fixo alimentos
definitivos nopercentual de 20% do salário mínimo ao requerente/autor.A pensão alimentícia será
descontada em folha de pagamento e depositada em conta bancária de titularidade da representante legal
da menor:Banco do Brasil - Agência 3074-0 ? Conta n.º 43135-4, CPF n.º 952.649.142-49.Quando
desempregado, o requerido deverá pagar a pensão alimentícia ao autor, no percentual de 20% do salário
mínimo, mediante depósito na conta bancária de titularidade da genitora do menor:Banco do Brasil -
Agência 3074-0 ? Conta n.º 43135-4, CPF n.º 952.649.142-49, até o dia 10 de cada mês.Destarte, julgo
extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.SERVIRÁ UMA VIA
DESTE TERMO COMO OFICIO PARA DESCONTO E DEPÓSITO DO PAGAMENTO DA PENSÃO
ALIMENTICIA PELA FONTE PAGADORA DO ALIMENTANTE (QUALQUER FONTE PAGADORA).A parte
autora fica autorizada pelo juízo a apresentar este provimento judicial à fonte pagadora do
alimentante/requerido (qualquer fonte pagadora) para imediato cumprimento.Condeno, ainda, o requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pelo que arbitro em 10% do valor da
causa, com fulcro no art. 85, § 2º, incisos I, II, III e IV, do NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Após, certificado o
trânsito em julgado, arquive-se.Nada mais havendo o MM Juiz mandou encerrar o presente termo que vai
lido, ciente e assinado por todos. ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA CORDEIROJUIZ DE DIREITO
RESPONDENDO PELA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA [...] 
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Processo: 0002402-11.2019.8.14.0006

 
Acusado: PEDRO PAULO DOS SANTOS MONTEIRO (Advogado: Dr. Diorgenes Menezes Serrão ¿
OAB/PA nº 22.695.

 
Capitulação Penal: art. 33 da Lei 11.343/06.

 
ATO ORDINATÓRIO/ INTIMAÇÃO DE PATRONO

 
Nos termos do artigo 1º, inciso IX, do Provimento 006/2006-CJRMB, por meio deste, intimo o Advogado
relacionado na referência para que: 

 
1.    Apresente RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de lei, para o réu PEDRO PAULO DOS SANTOS
MONTEIRO. 

 
2.    Participem da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 10/03/2020 às
11:00horas a ser realizada na sala de audiências da 1ª Vara Criminal de Ananindeua. 

 
Ananindeua/PA, 16 de julho de 2019. 

 
SARAH REGINA SOUSA PEREIRA

 
Diretora de Secretaria da 1ª Vara Criminal

 
Comarca de Ananindeua/PA 
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RESENHA: 15/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - VARA:
2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA PROCESSO: 00069611120198140006 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDILSON FURTADO VIEIRA Ação: Auto de Prisão
em Flagrante em: 15/07/2019 FLAGRANTEADO:MARIA ELILDA SILVA DE SOUSA AUTORIDADE
POLICIAL:SECCIONAL DE POLICIA DE ANANINDEUA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Comarca de Ananindeua TERMO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA- AUDIÊNCIA GRAVADA Juiz de Direito: EDILSON FURTADO VIEIRA
DADOS DO PROCESSO Proc. n. 0006961-11.2019.8.14.0006 Delito: art. 33, da Lei n. º 11.343/2006.
Data da audiência: 15 de julho de 2019. PRESENTES AO ATO Flagranteada: MARIA ELILDA SILVA DE
SOUSA - brasileiro, paraense, nascido em 03/03/1981 (38) anos, filha de Maria Anastácia Silva de Sousa
e Pedro Lima de Sousa, residente na Rua dois de junho, Pouso do Aracanga Bloco D, 244, Águas
Brancas, Ananindeua - PA. Defensoria Pública: Roberio Pinheiro Representante do Ministério Público:
Eduardo Falesi ABERTA A AUDIÊNCIA Foi aberta a Audiência de custódia relativa a autuada MARIA
ELILDA SILVA DE SOUSA, nos autos do processo em epígrafe. Foram cientificados aos presentes de que
a audiência será gravada por meio audiovisual, sendo as gravações armazenadas em mídia, não havendo
redução a termo das declarações prestadas, consoante art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP. Iniciada a audiência,
foi realizada a entrevista com a autuada, que informou ao MM. Juiz sobre condições pessoais, sua vida
pregressa, seus vínculos familiares e suas atividades laborativas, bem como sobre as condições de sua
prisão. Em seguida, foi dada a palavra ao Ministério Público e em seguida a Defensora Pública, que se
manifestaram ORALMENTE, conforme gravação que passa a constar dos autos. DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: DA PRISÃO EM FLAGRANTE: O Delegado de Polícia Civil da Comarca de Ananindeua
informa a este Juízo a prisão da Flagranteada Maria Elilda Silva de Sousa, pela prática do crime previsto
no Art. 33, da Lei n. º 11.343/2006. Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor,
testemunhas e a conduzida, estando o instrumento assinado por todos. Constam do auto as advertências
legais quanto aos direitos constitucionais, tendo sido observada a exigência constitucional para o caso. Foi
encaminhada cópia do auto à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Relatado. Decido. O flagrante é a
única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da
legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma
que, sendo modalidade de prisão em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os
requisitos legais, sob pena de relaxamento. No caso dos autos verifica-se a ilegalidade da prisão em razão
da falta de justa causa para entrada na residência da conduzida, sem autorização, não houve campana
para averiguar se havia pessoas entrando na residência a indicar o tráfico de drogas. Neste ato a
flagranteada relatou que teve sua residência invadida e negou a autoria dos fatos. A proteção contra a
busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização,
não cabendo sua comprovação a posteriori, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o
comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos. Nesse caso, se os policiais tinham
fundadas suspeitas de que haviam drogas ou produtos de crime nas residências, deveriam monitorar o
local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão. Ou, no mínimo,
deveriam fazer-se acompanhar de alguém do povo que acompanhasse as buscas. Porém, nenhuma
providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova. Portanto a
prova colhida, sob essas circunstâncias, apresenta-se sem eficácia probatória, pois obtidas ilicitamente, já
que resultante de comportamento ilegal dos agentes estatais, violando o domicílio da acusada não
servindo de suporte a legitimar sua prisão. Neste sentido a seguinte jurisprudência: EMENTA: RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental
relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".2. A inviolabilidade de sua morada é uma das
expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, na companhia de seu grupo familiar espera ter o
seu espaço de intimidade preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os
cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exigem.3. O
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ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.4.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem
mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).5. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e
seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a
exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo art. 11.2, destinado, explicitamente, à
proteção da honra e da dignidade, assim dispõe: "Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou
abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de
ofensas ilegais à sua honra ou reputação."6. A complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as
forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de
suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos
os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que
ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que
habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda.7. Se, por um lado, a dinâmica e a
sofisticação do crime organizado exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a
coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente,
também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em
especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por policiais, sem as cautelas devidas
e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local
supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito do tráfico ali se homiziou.8. A
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de
drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.9. Tal compreensão
não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um
espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a
situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do
momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de
abrigo.10. Se é verdade que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, num primeiro momento, parece exigir a
emergência da situação para autorizar o ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial - ao
elencar hipóteses excepcionais como o flagrante delito, casos de desastre ou prestação de socorro -,
também é certo que nem todo crime permanente denota essa emergência.11. Na hipótese sob exame, o
acusado estava em local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas, quando, ao avistar a
guarnição de policiais, refugiou-se dentro de sua casa, sendo certo que, após revista em seu domicílio,
foram encontradas substâncias entorpecentes (18 pedras de crack). Havia, consoante se demonstrou,
suspeitas vagas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente,
do local em que ele estava no momento em que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e
em virtude de seu comportamento de correr para sua residência, conduta que pode explicar-se por
diversos motivos, não necessariamente o de que o suspeito cometia, no momento, ação caracterizadora
de mercancia ilícita de drogas.12. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido,
embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só,
justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser
mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial.13. Ante a ausência de normatização
que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior,
há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu na espécie - de que o morador anuiu
livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é
acompanhada de qualquer preocupação em documentar e tornar imune a dúvidas a voluntariedade do
consentimento.14. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos,
seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio. Assim, como decorrência da Doutrina dos
Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de
origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, é nula a prova
derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada do domicílio do recorrido,
de 18 pedras de crack -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão
de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.15. Recurso especial não provido, para
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manter a absolvição do recorrido. Assim, considerando, que apesar dos esforços policiais no combate a
criminalidade, as garantias constitucionais não podem ser sacrificadas e dentre elas a inviolabilidade do
domicílio, sobretudo neste caso em que não haviam elementos objetivos, seguros e racionais que
justificassem a invasão, e por decorrência da Doutrina dos Frutos da Arvore Envenenada, consagrada em
nosso artigo 5º LVI da CF tornando inclusive nula toda a prova derivada de conduta ilícita, no caso a
apreensão desautorizada no domicílio dos flagranteados das onze petecas de pasta de cocaína e 07
petecas de maconha, descritas no Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 23 ante a evidência entre o
nexo causal entre uma e outra conduta, invasão do domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão do
material ilícito. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ - RECURSO ESPECIAL : RESP 1574681 RS
2015/0307602-3. Ainda âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há manifestações recentes alinhadas ao
precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (ART. 5º, INCISO XI, DA CF). AUSÊNCIA DE
VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO TRÁFICO ANTES DA INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DA
PROVA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição
Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que,
tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-
se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado,
não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC 306.560/PR, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 2. O Supremo Tribunal
Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de
que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, DJe 10/5/2016). 3. No caso em análise, verifica-se, pela leitura do acórdão recorrido, que, em
nenhum momento, foi explicitado, com dados objetivos e concretos, em que consistiria eventual atitude
suspeita por parte do acusado. Não há qualquer referência a prévia investigação, a monitoramento ou a
campanas no local, não se tratando sequer de averiguação de denúncia robusta e, sim de uma denúncia
anônima acerca da comercialização de entorpecentes no local indicado. Tal denúncia anônima autorizaria
a abordagem policial, em via pública do envolvido, para averiguação, mas não, por si só, o ingresso em
seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial. 4. Não se pode concluir por outros
meios, salvo a abordagem policial no interior da residência, que o acusado estivesse praticando o tráfico
de drogas, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão de cerca de 1.272 pedras de crack,
pesando 281g, sob pena de violação do princípio da inviolabilidade do domicílio. Ademais, salienta-se que
a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, não justificando a
prova obtida ilicitamente. Portanto, pelo contexto fático delineado nos autos, em que pese eventual boa-fé
dos policiais militares, não havia elementos objetivos e concretos que justificassem a invasão de domicílio,
devendo o acórdão recorrido ser mantido. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp
1.753.662/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
18/09/2018, DJe 28/09/2018). HABEAS CORPUS PROCESSUAL PENAL. NOTÍCIA ANÔNIMA.
INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. APREENSÃO DE DROGAS (87,3G DE MACONHA E 40,1G DE
COCAÍNA). AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE 603.616, Rel.
Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 2. Na hipótese
vertente, o ingresso forçado na casa onde estava o Réu não possui fundadas razões, pois está apoiado
em informação de inteligência policial (notícia anônima) como único elemento prévio à violação do
domicílio. 3. Por certo, "embora do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza
quanto ao sucesso da medida", a "proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada
com base no que se sabia antes de sua realização, não depois" (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 4. Sem embargo, é amplo o
leque de elementos que se prestam a preencher o requisito de fundadas razões, pois deve haver
compatibilidade com a fase de obtenção de provas. De outra parte, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para caracterizar as fundadas razões. 5. Ordem de habeas corpus
concedida para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas
delas decorrentes, a serem aferidas pela Magistrada sentenciante, devendo o material respectivo ser
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extraído dos autos, procedendo-se à prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes,
além de colocar o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (HABEAS CORPUS Nº
496.420 - SP. Relatora Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA- JULGADO: 30/05/2019, DJe:
11/06/2019) Ante o exposto, não houve motivo que pudesse justificar a entrada no domicílio da
Flagranteada contrariando norma constitucional da inviolabilidade do domicilio, motivo pelo qual, o juízo
entende por CONCEDER HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO
POLICIAL EM RELAÇÃO A ESTE FEITO NOS TERMOS DO LXVIII DO ART. 5º DA CF. Assim RELAXO A
PRISÃO EM FLAGRANTE da indiciada MARIA ELILDA SILVA DE SOUSA - brasileira, paraense, nascido
em 03/03/1981 (38) anos, filha de Maria Anastácia Silva de Sousa e Pedro Lima de Sousa, tudo nos
termos da fundamentação. Quanto a incineração da droga, em atenção a novel redação conferida a Lei
11343/06, em especial o §3º, do Art. 50 da referida lei, verifico a regularidade do laudo de constatação,
autorizo a incineração da droga apreendia. A incineração deverá ser executada pela autoridade policial no
prazo de quinze dias e na presença do Ministério Público e autoridade sanitária, devendo ser lavrado auto
circunstanciado pelo delegado de polícia. Oficie-se imediatamente à autoridade policial dando-lhe ciência
desta decisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como ALVARÁ/MANDADO/OFÍCIO, na forma do
provimento 03/2009, alterado pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Segue em anexo neste Termo de Audiência à mídia em áudio e vídeo. Eu, Madson Tavares,
por determinação do Dr. EDILSON FURTADO VIEIRA, Juiz de Direito titular da 2ª Vara Criminal de
A n a n i n d e u a ,  o  d i g i t e i  e  s u b s c r e v i .  M M  J U I Z :
__________________________________________________________ MINISTÉRIO PÚBLICO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D E F E S A :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I N D I C I A D A :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P R O C E S S O :
0 0 0 3 0 0 3 3 4 2 0 0 8 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 2 0 0 3 3 4 1 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDILSON FURTADO VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 DENUNCIADO:LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO OU LUIS
ROSA PINHEIRO VITIMA:A. S. S. . Processo: 0003003-34.2008.8.14.0006 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusado: LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO Ação Penal - artigo 180, caput, do Código Penal.
SENTENÇA/MANDADO Cuida-se de Ação Penal instaurada mediante denúncia formulada pelo Ministério
Público Estadual em face de LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO, imputando-lhe a prática do delito previsto
no artigo 180, caput, do Código Penal. A denúncia foi recebida em decisão do Juízo datada de 19/01/2009
(fls. 36). Na data de 13/05/2013, foi proferida sentença que condenou o réu LUIS AUGUSTO ROSA
PINHEIRO à pena 01 (um) ano de reclusão, 04 (quatro) meses e 15(quinze) dias e ao pagamento de 15
(quinze) dias multa. Desse modo, considerando a pena aplicada na sentença condenatória, verifica-se que
os fatos apurados, no presente feito, foram atingidos pela prescrição. Isso porque a prescrição, após o
trânsito em julgado para acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença. É a redação do art. 110, §1º
do CP: Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória Art. 110 - A prescrição
depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos
prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1° A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). Dessa forma,
constata-se que se passaram mais de 06 (seis) anos entre a data da prolação da sentença, não tendo
ocorrido o início do cumprimento da pena, até a presente data, caracterizando, portanto, a prescrição da
pretensão punitiva, conforme previsto no art. 109, V, e art. 110, §1º, ambos do Código Penal. Ante o
exposto, acolho o parecer do Ministério Publico às fls.124/126, e reconheço prescrita a pretensão punitiva
do Estado, quanto ao réu LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO, nascido em 06/09/1982, filho de Venicia
Rosa Pinheiro ou Benicia Rosa Pinheiro, por consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos
moldes do art. 109, V, do Código Penal. Dê-se baixa no respectivo apenso de Autos de Flagrante Delito e
façam-se as necessárias anotações. Caso o réu não seja localizado para ser intimado, e tal fato esteja
devidamente certificado pelo Oficial de Justiça; proceda-se à intimação editalícia. Isento de Custas. Servirá
a presente sentença, por cópia digitada, como mandado, conforme provimento 011/2009-CJRMB Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se, Intimem-
se. Ananindeua-PA, 16 de julho de 2019. EDILSON FURTADO VIEIRA Juiz de Direito PROCESSO:
00043525520198140006 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
EDILSON FURTADO VIEIRA Ação: Inquérito Policial em: 16/07/2019 INDICIADO:EM APURACAO
VITIMA:E. S. S. I. P. S. . Processo: 0004352-55.2019.8.14.0006 DECIS"O INTERLOCUTÓRIA A
autoridade policial instaurou procedimento criminal para apurar suposto cometimento de delito em
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desfavor de Empresa Sipasa Indústrias do Pará S.A.. Após encaminhado a este Juízo, foram os autos
remetidos ao Parquet, que, em quota, de fls. 22/24, foi pelo arquivamento do procedimento, eis que não há
elementos suficientes para propositura de Ação Penal. Passo a fundamentar e, em seguida, DECIDO. A
legislaç"o (art. 28 do CPP / art. 76, da Lei n. 9.099/95) faculta ao Representante do Ministério Público a
prerrogativa de requerer o arquivamento do IPL/TCO, desde que a peça informativa careça de elementos
suficientes ao oferecimento da denúncia, a qual, uma vez recebida, inicia a Aç"o Penal. Nos presentes
autos, em quest"o, observa-se que as condições levantadas levaram o Parquet a concluir que não havia
como dar início a Aç"o Penal. Em face do exposto, acolho o parecer do Ilustre Representante do Ministério
Público, determinando o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, ficando resguardada a
possibilidade de futuro desarquivamento, nos termos do art. 18, do CPP e Súmula 524, do STF. P.R.I.C.
Ananindeua, 16 de julho de 2019. EDILSON FURTADO VIEIRA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal
de Ananindeua A.M. PROCESSO: 00053380920198140006 PROCESSO ANTIGO: -- - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDILSON FURTADO VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 VITIMA:A. C. O. E. AUTORIDADE POLICIAL:SECCIONAL
URBANA DA CIDADE NOVA DENUNCIADO:RICARDO ALEX ALVES DA SILVA Representante(s): OAB
22710 - ANDERSON ARAUJO MENDES (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua Segunda Vara Criminal Página de 3
PROCESSO N°: 0005338-09.2019.8.14.0006 DESPACHO/MANDADO DE NOTIFICAÇÃO MANDADO AO
OFICIAL DE JUSTIÇA: Notifique-se o denunciado RICARDO ALEX ALVES DA SILVA, brasileiro,
paraense, nascido em 24/11/1983, filho de Maria Terezinha de Jesus Alves e Antonio Carlos da Silva,
atualmente custodiado em uma das Casas Penais do Estado do Pará, para que apresente defesa prévia
no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 55, §1°, da Lei n° 11.343/2006. Indague-se se o réu possui
advogado constituído, declinando o nome e dados de contato do causídico (telefone, endereço, número da
OAB), devendo o Oficial de Justiça fazer constar de sua certidão tais dados fornecidos pelo réu, ou se
requer patrocínio da Defensoria Pública. Havendo advogado constituído nos autos intime-se o mesmo
para apresentar a defesa no prazo legal. Caso a resposta não seja apresentada dentro do prazo legal, fica
desde logo nomeado um Defensor Público desta Comarca para fazê-lo, nos termos do art. 55, §3°, da Lei
11.343/06. Quanto à incineração da droga, em atenção redação conferida a Lei 11343/06, em especial o
§3º, do Art. 50 da referida lei, autorizo a incineração da droga apreendia, devendo ser resguardada porção
em quantidade suficiente para Laudo definitivo e contraprova. A incineração deverá ser executada pela
autoridade policial no prazo de quinze dias e na presença do Ministério Público e autoridade sanitária,
devendo ser lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia. Após a apresentação da defesa
prévia, imediatamente conclusos para a análise do recebimento ou não da denúncia. Intime-se o réu
acerca da audiência abaixo designada. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA JUDICIAL: 1. Decorrido o
prazo sem resposta, abra-se vista à Defensoria Pública. 2. Sem prejuízo da determinação supra, designo
desde logo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 05/09/2019, ÀS 10h30min. 3.
Requisitem-se as testemunhas policiais militares, arrolados na denúncia às fls. 04. 4. Intimem-se as
testemunhas eventualmente arroladas pela defesa do réu. 5. Cientifique-se o Ministério Público e a defesa
do denunciado. Por tratar-se de processo de réu preso, cumpra-se conforme o disposto no art. 9º, inciso
VI, da Portaria 002/2015-CJRM/CJCI. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como mandado,
conforme provimento 011/2009-CJRMB. Ananindeua-PA, 16 de julho de 2019. EDILSON FURTADO
VIEIRA Juiz de Direito PROCESSO: 00061184620198140006 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDILSON FURTADO VIEIRA Ação: Inquérito
Policial em: 16/07/2019 VITIMA:A. C. O. E. AUTORIDADE POLICIAL:NUCLEO DE DE INTELIGENCIA
POLICIAL NIP BELEM INDICIADO:WELLINGTON MARTINS DE ALMEIDA Representante(s): OAB 23997
- CARLOS ALBERTO JORGE LEAO DA SILVA (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua Segunda Vara Criminal
Página de 1 Processo: 00061184620198140006 DESPACHO Vistos etc. 1. Apense os autos 0004962-
23.2019.8.14.0006, a este auto de prisão em flagrante. 2. Desentranhem-se ofícios de fls.38 e 39/46,
cadastrados no sistema libra com os números 2019.02652347-73 e 2019.02658883-59, deste caderno
processual. Assim proceda a juntada dos ofícios nos autos 0004962-23.2019.8.14.0006. 3. Com a
conclusão do inquérito policial, remetam-se os autos ao Ministério Público. 4. Cumpra-se. Ananindeua-PA,
16 de julho de 2019 EDILSON FURTADO VIEIRA Juiz de Direito PROCESSO: 00070218120198140006
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDILSON FURTADO
VIEIRA Ação: Auto de Prisão em Flagrante em: 16/07/2019 AUTORIDADE POLICIAL:DELEGACIA DE
POLICIA DA UNIDADE DE JULIA SEFFER VITIMA:R. S. FLAGRANTEADO:RAFAEL RABELO. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Juízo de Direito da Comarca de
Ananindeua Segunda Vara Criminal TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 2ª. Vara Criminal da
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Comarca de Ananindeua Juiz de Direito: EDILSON FURTADO VIEIRA DADOS DO PROCESSO Processo
nº 0007021-81.2019.8.14.0006 Flagranteado: RAFAEL RABELO Delito: art. 157, §2º, inciso II, do CP Data
da audiência: 16 de julho de 2019 Hora: 10:00 horas AUDIÊNCIA GRAVADA PRESENTES AO ATO
Flagranteado: RAFAEL RABELO - brasileiro, natural de Bragança/PA, filho de Marizete Rabelo e pai não
declarado, nascido em 16/04/1993 (26 anos), Titulo Eleitoral 074813431198, residente e domiciliado na
Rua Recife, n. 754, bairro Águas Lindas, Belém/PA, CEP 66690-740, possui filhos, sendo uma menina de
3 anos de idade e um garoto de 2 anos, que moram consigo; não possui doença grave; não há indicativo
de deficiência; não há declaração de tortura, telefone 98466-4288 (irmã Léia). Representante da
Defensoria Pública: LARISSA BELTRÃO ROSAS Representante do Ministério Público: EDUARDO FALESI
ABERTA A AUDIÊNCIA Realizado o pregão de praxe, foi aberta a Audiência de custódia relativa ao
autuado RAFAEL RABELO, nos autos do processo em epígrafe. Foram cientificados aos presentes de que
a audiência será gravada por meio audiovisual, sendo as gravações armazenadas em mídia, não havendo
redução a termo das declarações prestadas, consoante art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP. Iniciada a audiência,
foi realizada a entrevista com o autuado, que informou ao MM. Juiz sobre condições pessoais, sua vida
pregressa, seus vínculos familiares e suas atividades laborativas, bem como sobre as condições de sua
prisão. Em seguida, foi dada a palavra ao Ministério Público e em seguida a Defensora Pública, que se
manifestaram oralmente, conforme gravação que passa a constar dos autos. DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: DA PRISÃO EM FLAGRANTE: O Delegado de Polícia Civil do Julia Seffer, através do
procedimento 00341/2019.100118-0, informa a este Juízo a prisão em flagrante de RAFAEL RABELO pela
prática do crime previsto no ART. 157, §2º, inciso II do CP. Foram ouvidos no respectivo auto, na
sequência legal, condutor, testemunhas, ofendido e o indiciado, estando o instrumento assinado por todos.
Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais, tendo sido observada a
exigência constitucional para o caso. Foi encaminhada cópia do auto à Defensoria Pública e ao Ministério
Público. Não houve comunicação a família pois não forneceu informações para contato, conforme
certificado às fls. 12. Tenho que a situação não era de flagrante delito, porquanto o indiciado foi detido em
uma abordagem por estar portando o simulacro, quando ainda nem havia ciência da guarnição sobre a
acusação de roubo que lhe foi feita já na Delegacia de Policia. A prisão em flagrante é a única modalidade
de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da
custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo modalidade
de prisão em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de
relaxamento. Nos termos do art. 302, do CPP, considera-se em flagrante delito quem, está cometendo a
infração penal; acaba de cometê-la; é perseguido logo após a prática do delito ou é encontrado, logo
depois, com elementos que o faça presumir ser autor da infração. No caso dos autos o indiciado não
estava cometendo a infração penal, nem tinham acabado de cometê-la, nem fora perseguido logo após a
prática do delito, também não estava de posse do objeto roubado, sendo, contudo, reconhecido pela
vítima na DEPOL. Dessa forma, analisando os autos, não consegui vislumbrar quaisquer das modalidades
de flagrante previstas no art. 302 do CPP, assim, o relaxamento da prisão é medida que se impõe, sob
pena de ofensa ao princípio da legalidade. Diante do exposto, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE do
indiciado RAFAEL RABELO, tudo nos termos da fundamentação. Passo a analisar a representação da
prisão preventiva requerida pela autoridade policial. DA PRISÃO PREVENTIVA: O representante do
Ministério Público se manifestou favorável a custódia preventiva. A razão para não concessão de liberdade
provisória ao autuado RAFAEL RABELO, é à existência de fundamento para a incidência da segregação
cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão,
também para salvaguardar a garantia da Ordem Pública e da Instrução Processual (CPP, arts. 282, § 6º e
310, caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no
boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, sobretudo o da vítima que reconheceu o
autuado como autor do roubo de seu telefone celular (CPP, art. 312, caput). Cuida-se de procedimento
criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao indiciado está previsto na
modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima igual a 10 (dez) anos. Existem
indícios de que o conduzido RAFAEL RABELO seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as
pessoas ouvidas na esfera policial, inclusive a vítima os apontam como sendo o sujeito ativo da infração
penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I,
II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do conduzido é imprescindível para a salvaguarda da
garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal. "Ademais, condições
favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de
garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar". (STJ, HC 125.059-GO, Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para
acórdão Min. Felix Fischer, j. 16.6.2009 (Informativo STJ nº 399/2009). De outra forma, não existe
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possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta,
seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme
demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase
do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Vejo que a
ordem pública, a aplicação da lei penal e o interesse da instrução criminal não podem ser resguardados
por outras medidas cautelares diversas da prisão, bem como não existe possibilidade de aplicação de
medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente,
já que a consequência imediata seria a soltura do flagranteado, o qual possui domicílio Eleitoral em outro
Estado, o que, nesta fase do procedimento, acarretará prejuízo à instrução processual. À vista de todo o
exposto e com fulcro nos arts. 312, 313, I e 315 do CPP, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do conduzido
RAFAEL RABELO, com possibilidade de reanálise após a juntada de comprovante de residência e de
identificação. Oficie-se à autoridade policial comunicando esta decisão, bem como para que conclua o IPL
no prazo legal, bem como para que comunique a família do flagranteado, seja pelo telefone fornecido em
audiência (98466-4288 - irmã Léia) ou no endereço apresentado. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado/ofício/Alvará, na forma do provimento 03/2009, alterado pelo provimento 11/2009 ambos
da CJRMB. Segue em anexo neste Termo de Audiência à mídia em áudio e vídeo. Eu, Augusto César da
Costa Macedo, por determinação do Dr. EDILSON FURTADO VIEIRA, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
C r i m i n a l  d e  A n a n i n d e u a ,  o  d i g i t e i  e  s u b s c r e v i .  M M  J U I Z :
__________________________________________________________ MINISTÉRIO PÚBLICO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D E F E N S O R I A  P Ú B L I C A :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F L A G R A N T E A D O :
__________________________________________________ 
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
ANANINDEUA - VARA: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA PROCESSO:
00003057720158140006 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MARINEZ CATARINA VON LOHRMAN CRUZ ARRAES Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019
REQUERENTE:MANOEL BENEDITO DA COSTA DANTAS Representante(s): OAB 18004 - HAROLDO
SOARES DA COSTA (ADVOGADO) OAB 15650 - KENIA SOARES DA COSTA (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Representante(s): OAB 21984-A - JOSÉ
AUGUSTO DE REZENDE JÚNIOR (ADVOGADO) . SENTENÇA Processo: 0000305-77.2015.8.14.0006
Vistos etc. Manoel Benedito da Costa Dantas, devidamente identificado na inicial, vem requerer Ação
Revisional de Contrato de financiamento, com concessão de Tutela Antecipada contra Banco Yamaha
Motor do Brasil S/A, também identificado em fls.03, requerendo justiça gratuita, o que foi deferido,
considerando-se o fato de haver firmado contrato com a requerida com a requerida, tendo comprometido-
se em pagar R$ 6.200,00(seis mil e duzentos reais), parcelado em 36 vezes, no valor de R$287,69
(duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove reais). Alegou o autor que os juros eram abusivos,
flutuação de taxas, cobrança de comissão permanente, enfim, entendem inadmissível o conteúdo do
contrato, questionando o percentual de taxas abusivas. Citado a requerida, a mesma em contestação
manifesta-se alegando que o requerido comenta sobre a dificuldade financeira e diz que a requerida está
cobrando valores abusivos. O autor sobre contestação, vem realizando suas argumentações nos mesmos
termos da inicial. As partes em memorias se manifestaram utilizando os mesmos argumentos utilizados,
na inicial e na contestação. É o relatório. Passo a decidir: O autor, na peça inicial ratifica que assinou
contrato com a requerida e deveria efetuar o pagamento das parcelas, referentes a aquisição de um
veículo da marca YAMAHA FACTOR YBR, ED, modelo 2013, o qual deixou de efetuar os pagamentos por
está passando porque estava passando à época por uma situação financeira difícil, como também por
questionar algumas cláusulas do contrato, o qual havia firmado e era conhecedor das condições. Não
observamos que a requerida tenha cobrado juros abusivos, até por que o autor já tinha conhecimento dos
valores cobrados, portanto, não encontramos débito diverso do previsto nos instrumentos contratuais, e
isso nos leva a observância do que descreve os artigos186 e 927, ambos do código Civil, o que vem a
afastar o dano moral. Poderia o autor, utilizando-se do que determina o art.539, do CPC, para consignar o
valor que entendia ser o devido e não deixar de realizar o pagamento das parcelas anteriormente
acordada no contrato. Entendemos que a tutela de urgência não deveria ser concebida, tendo em vista
que o pedido não demostrou a probabilidade do direito e perigo do dano ou risco ao resultado útil ao
processo, segundo o que descreve o artigo 300, do CPC. Não podemos entender abusivas as cláusulas
de um contrato ao qual o autor da ação, em plena consciência, após ler o mesmo, ratificou o mesmo,
firmando a sua assinatura. O fato de ter passado o mesmo por situação financeira difícil, não lhe dar direito
de efetuar os pagamentos, ingressando com a presente ação. Como bem mencionados acima, deveria o
mesmo ingressar com Ação de consignação e pagamento, porém, jamais ter deixado de efetuar os
pagamentos, até porque entendemos que o contrato foi de boa fé e as cláusulas acompanharam as
normas legais estabelecidas para esse proposito na lei vigente no país. O contrato torna-se lei entre as
partes, por esta razão deve ser cumprido e não pode ficar submetido a Medida Provisória, conforme
argumenta o autor em fls.95, pois tudo o que deve prevalecer como lei, foram as cláusulas aceitas pelo
autor, devendo o mesmo se subordinar a elas, devendo procurar o requerido em caso de dificuldade e
tentar uma composição em negociação para suavizar o momento difícil que estivesse passando. Como
nos apegar ao art.42, do CPC, se em nenhum momento verificamos cobrança indevida por parte do
requerido, pois as tarifas cobradas em acordo com o acertado no contrato e do IOF (imposto sobre
Operação financeiras), portanto em acordo com as determinações de praxe. Entendemos que não houve
lesão ao direito do autor, considerando-se o fato de que o mesmo assinou um contrato e ratificou todos os
termos, no momento em que obteve o bem móvel, não sendo observado por este juízo, qualquer taxa
abusiva que deixasse o autor em prejuízo. Isto posto: julgo IMPROCEDENTE a pretensão esposada na
inicial, sob o entendimento que não ficou demostrando a irregularidade/nulidade contratual. Condeno o
autor ao ônus de sucumbência, os quais restaram suspensos em razão da concessão da justiça gratuita.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais
providências. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ananindeua/PA, 27/05/2019. MARINEZ CATARINA
VON LHORMANN CRUZ ARRAES Juíza de Direito auxiliando na 2ªvara civil e empresarial de
A n a n i n d e u a .  P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 3 6 5 5 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação:
Embargos à Execução em: 16/07/2019 REQUERENTE:FLAVIO WANDERLEY ANAISSE
REQUERENTE:COMERCIO DE ALIMENTOS LIRIO LTDA Representante(s): OAB 8289 - LUIZ CLAUDIO
AFFONSO MIRANDA (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO ITAU UNIBANCO S/A Representante(s): OAB
16.814-A - MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO) . PROCESSO 0000936-
55.2014.8.14.0006 SENTENÇA Vistos, etc., I-RELATÓRIO Trata-se de Embargos à Execução movido por
Comércio de Alimentos Lírio ltda e Outros em face de Banco Itaú Unibanco S/A, sob alegação unicamente
de excesso de execução. Instado a emendar a inicial no sentido de apresentar planilha de cálculos, o autor
se manteve inerte, conforme atesta certidão de fls. 92. É o sucinto relatório. Passo fundamentar e decidir.
II - FUNDAMENTAÇ"O Aplicando-se aqui, de forma subsidiária, as disposições que regem o processo de
conhecimento, nos termos do artigo 771 do CPC este juízo determinou a emenda dos Embargos,
mantendo-se o embargante, inerte. Ressalta-se que a planilha de cálculos é requisito essencial para
apreciação do Embargos à Execução pautados apenas em excesso na execução, sendo que, sua
ausência constitui rejeição liminar do mesmo. Neste sentido: Art. 525. (...) § 4º Quando o executado alegar
que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-
lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo. § 5º Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único
fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de
excesso de execução. No caso presente, não houve qualquer providência da embargante no sentido de
apresentar cálculos. Em consonância com as razões precedentes, a improcedência é a via mais adequada
a ser seguida. I- DISPOSITIVO Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS INTERPOSTOS, julgando
improcedente o pedido e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno o
embargante em custas, despesas e honorários, estes em 10% (dez por cento) do valor da causa,
devidamente corrigidos pelo INPC e devidos a partir da intimação (artigo 85, §3º, inciso I, do CPC).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, obedecida as formalidades legais,
arquive-se. Ananindeua/PA, JUIZ DE DIREITO PROCESSO: 00013910920118140006 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MAGNO GOMES DE
OLIVEIRA Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:LUCINALDO CABRAL COELHO
Representante(s): OAB 15320 - RAFAEL PAIVA GADELHA (ADVOGADO) REQUERIDO:GERALDO
CERQUEIRA FRIAS Representante(s): OAB 15692 - BRENDA DA SILVA ASSIS ARAUJO (ADVOGADO)
REQUERIDO:LAUDICEIA DE MORAES FRIAS Representante(s): OAB 15692 - BRENDA DA SILVA
ASSIS ARAUJO (ADVOGADO) . Processo nº: 0001391-09.2011.8.14.0006 DESPACHO/MANDADO
Inicialmente, registro que me encontro em exercício neste Juízo desde 13/05/2019, tendo encontrado
estes autos sem movimentação por considerável lapso temporal, uma vez que não há manifestação desde
2015 da parte autora e o requerido sequer foi citado. INTIME-SE o nobre Advogado constituído (intimação
eletrônica) ou o nobre Defensor Público (intimação pessoal) da parte autora para indicar, expressamente,
quais providências pretende sejam tomadas, no prazo de 05 dias, também sob pena de extinção em caso
de manifestação genérica. Não havendo interesse, INTIME-SE o(a) autor, pessoalmente, para, em 5
(cinco) dias úteis, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, §2º,
NCPC). Havendo interesse, fica intimado para recolher custas finais, se por acaso existentes. Esta decisão
servirá como cópia mandado CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se com urgência. Após, com ou sem as
mani fes tações,  CONCLUSOS. Ananindeua-Pará,  JUIZ(A)  DE DIREITO PROCESSO:
00017567420148140006 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019
REQUERENTE:JOSE AFONSO LISBOA CORDEIRO Representante(s): OAB 11462 - JENIFFER DE
BARROS RODRIGUES ARAUJO (DEFENSOR)  REQUERIDO:MARCOS MARCELINO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Representante(s): OAB 18029 - ANDRESA SOUZA
COSTA (ADVOGADO) OAB 25103 - LIVIA DA SILVA DAMASCENO (ADVOGADO) . Processo nº
0001756-74.2014.814.0006. SENTENÇA Relatório Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c
Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais proposta por JOSÉ AFONSO LISBOA CORDEIRO contra
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA., alegando que celebrou com a
requerida em 2007 o contrato de consorcio nº 000166066, para aquisição de um imóvel avaliado em
R$25.000,00, e que pagou 49 das 135 parcelas acordas. Alega ainda que teve conhecimento que desde
2007 a empresa ré foi interditada pelo Banco Central, e que, foram frustradas as tentativas de solução
amigável para devolução das parcelas pagas. Em vista disto, requereu a devolução das parcelas pagas,
no valor de R$15.017,32, devidamente atualizada, bem como indenização a título de danos morais no
equivalente a dez salários mínimos. Deu-se a causa o valor de R$21.797,32. Juntou documentos. Em
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contestação de fls. 82/100, a requerida informa que foi interditada no dia 15/09/2011 pelo Banco Central, e
que no dia 20/07/2012 foi distribuída a ação falimentar, que tramita sob o número 0007869-
15.2012.814.0006, neste juízo, e que no dia 16/07/2013 foi decretada a falência, restando assim
prejudicado o pedido de restituição imediata do crédito, já que, uma vez decretada a falência todos os
credores devem se sujeitar ao juízo universal da falência, que é o absolutamente competente para a
execução coletiva art. 76 da Lei Especial. Acrescenta ainda, que o valor pago pelo requerente foi de
R$49.147,08, do qual deve ser descontada a taxa de administração e o valor do seguro que é de
R$767,22. Às fls. 102 a autora apresentou tempestivamente réplica à contestação. Retornaram-me os
autos conclusos, passo a decidir. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia
Paga c/c Danos Morais proposta por JOSÉ AFONSO LISBOA CORDEIRO contra MARCOS MARCELINO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA., consorciado não contemplado que participou do
Grupo 4008, com a cota 02-347, em que pleiteia o ressarcimento do valor de R$ R$15.017,32 (Quinze mil
e Dezessete reais e Trinta e Dois centavos), atualizado até a data do ajuizamento da demanda, bem como
o pagamento de 10 salários mínimos a título de danos morais. Preliminarmente deve ficar consignado que
a demandada entrou em liquidação extrajudicial em setembro de 2011, e em julho de 2012, foi requerida
pelo próprio liquidante sua auto-falência, que veio a ser decretada por este juízo em 16/07/2013, ficando a
requerida impossibilitada de efetuar a devolução dos valores devidos ao demandante, na medida em que
está obrigada a observar a ordem de preferência legal para pagamento de seus credores estabelecida nos
termos dos artigos 83 e 84, da lei nº 11.101/2005. Como afirmado pelo requerente, efetivamente tem ele
direito à devolução do valor que pagou como consorciado vinculado ao Grupo 4008, com a cota 02-347,
na medida em que não chegou a receber o valor correspondente a carta de crédito para aquisição do bem
pretendido. Contudo, em que pese ser inegável o direito do requerente a essa devolução, há que ser
considerado que deve ser deduzido do valor pago a taxa de administração correspondente a 10% (dez por
cento) do valor da cota e o desconto do prêmio do seguro, descontos esses contratualmente pactuados,
conforme Cláusula 15.2 do contrato. Aliás, sobre tais descontos, relativos a taxa de administração
correspondente a percentual do valor das cotas pagas e o desconto do prêmio do seguro, pacífico o
entendimento de nossos tribunais, inclusive do STJ, quanto a legalidade dessa cobrança. É ver:
"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO DOS CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. CONSÓRCIO DE
BENS MÓVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO).
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 1 - omissis 2 - omissis 3 - A matéria ora analisada
encontra-se pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a Corte Especial (EREsp nº
927379/RS) consigna o entendimento de que as administradoras de consórcio possuem total liberdade
para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº
2.766/97 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva, portanto, as taxas fixadas em percentual
superior a 10% (dez por cento), conforme ocorre no presente caso. 4 - Recurso especial conhecido e
parcialmente provido".(STJ, REsp 796.842/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 18/03/2010,
DJe 12/04/2010). "RECURSO INOMINADO. ACAO DE RESTITUICAO DE V ALORES P AGOS.
CONSORCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. P AGAMENTO REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA.
DEDUCAO DO VALOR DE TAXA DE ADMINISTRACAO, TAXA DE ADESAO E SEGURO.
POSSIBILIDADE, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. FUNDO DE RESERV A QUE E P ASSIVEL
DE RESTITUICAO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (Recurso Cível No 71006560668, Primeira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 21/02/2017).
Portanto, conforme o extrato do consorciado juntado às fls. 88/90, como o total pago pelo requerente foi de
R$ 14.147,08 (Quatorze mil Cento e Quarenta e Sete reais e Oito centavos), para o ressarcimento do
mesmo, devem ser descontados a taxa de Administração e o valor do prêmio do seguro. Por sua vez,
diante dos fatos e dos fundamentos jurídicos que acabam de ser expostos, não há que se falar em
indenização por danos morais. Ora, não se pretende negar que os fatos ocorridos podem ter causado ao
autor aborrecimentos, contudo, o ato, para ser determinador de reparação, deve ser atentatório à moral,
com conteúdo suficiente a configurar o vexame e a humilhação. O descumprimento do contrato, por si só,
não pode ser causa de danos morais indenizáveis, inexistindo a descrição de qualquer conduta da ré que
pudesse ter gerado danos pessoais, já que não houve a prática de qualquer fato que pudesse causar
constrangimento público ao requerente. Assim, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que os
danos morais não se configuram apenas porque as obrigações de um contrato foram descumpridas. É
preciso que a parte requerente demonstre que a situação foi capaz de atingir seu patrimônio imaterial,
atingindo direitos de sua personalidade. "AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. 1. O inadimplemento de
contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que
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a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustação na parte inocente, mas não se apresenta
como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção
monetária tem como marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório" (REsp
876.527/RJ, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Julgado em 01/04/2008). Ademais, há de ser
ressaltado que a empresa requerida entrou em processo de liquidação extrajudicial decretada pelo Banco
Central e posteriormente, o próprio liquidante, devidamente autorizado pelo Presidente do Banco Central
do Brasil requereu sua auto- falência. Logo, deferir dano moral ao requerente prejudicaria um grande
grupo de credores em igual condição do requerente, devendo, ao entender deste juízo, prevalecer o bem
coletivo sobre o individual. Desta forma, uma vez que a falência da empresa requerida não pode ser
interpretada como ilícito capaz de fundamentar a indenização por danos morais, entendo que inexiste
direito aos mesmos Por fim, deve ser ressaltado que o autor já consta em quadro de credores da falida
pelo valor de R$ 12.846,25 (Doze mil Oitocentos e Quarente e Seis reais e Vinte e Cinco centavos), já
descontada a taxa de administração, o seguro e atualizado com juros e correção monetária em
24/07/2013, conforme Edital publicado no Diário de Justiça, Edição 6432, de 25.05.2018, na Ação Principal
(0007869-15.2012.8.14.0006), sendo, portanto evidente a tentativa de enriquecimento ilícito o pedido de
ressarcimento do valor na forma como pretendida pelo requerente, que assim deve ser indeferido. Isto
posto, Julgo a Ação Improcedente, uma vez que é incabível o ressarcimento na forma pretendida pelo
autor, já que o mesmo consta em quadro de credores da falida pelo valor de R$ 12.846,25 (Doze mil
Oitocentos e Quarente e Seis reais e Vinte e Cinco centavos), conforme Edital publicado no Diário de
Justiça, Edição 6432, de 25.05.2018, na Ação Principal (0007869-15.2012.8.14.0006), deixando ainda de
conceder o dano moral pretendido, por que a inadimplência contratual desacompanhada da demonstração
de reflexos outros que atinjam os direitos da personalidade não justificam a chamada indenização do dano
moral. Sem custas, posto o deferimento da gratuidade. P.R.I.C. Após, arquive-se, procedendo-se às
baixas de Sistema. Ananindeua-PA, 15/07/2019 CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Juiz de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 2 0 1 1 1 3 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:CLEISE LIMA DA COSTA Representante(s): OAB
8593 - GISELE DE SOUZA CRUZ DA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:SOCIEDADE BENEFICENTE
SAO CAMILO - HOSPITAL ANITA GEROSA Representante(s): OAB 3295 - NELSON GONTRAN DE
MAIA GUIMARAES (ADVOGADO) OAB 14855 - ELTON JHONES DE SOUZA (ADVOGADO) OAB 19038
- ALISSON IURI FREITAS AIRES (ADVOGADO) OAB 22395 - JULIANA PINTO DO CARMO
(ADVOGADO) REQUERIDO:BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL - PAS PLANO DE ASSISTENCIA A
SAUDE Representante(s): OAB 1067 - TAISA MARA MORAIS MENDONCA (ADVOGADO)
REQUERIDO:EMILIA VIEIRA PAIVA Representante(s): VITOR AUGUSTO DA SILVA BORGES
(ADVOGADO) OAB 13275 - FRANCISCO CEZAR OLIVEIRA SIMOES (ADVOGADO) . Processo nº:
0002011-13.2011.8.14.0006 DESPACHO/MANDADO Inicialmente, registro que me encontro em exercício
neste Juízo desde 13/05/2019, tendo encontrado estes autos sem movimentação por considerável lapso
temporal, uma vez que não há manifestação desde 2015 da parte autora e o requerido sequer foi citado.
INTIME-SE o nobre Advogado constituído (intimação eletrônica) ou o nobre Defensor Público (intimação
pessoal) da parte autora para indicar, expressamente, quais providências pretende sejam tomadas, no
prazo de 05 dias, também sob pena de extinção em caso de manifestação genérica. Não havendo
interesse, INTIME-SE o(a) autor, pessoalmente, para, em 5 (cinco) dias úteis, manifestar interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, §2º, NCPC). Havendo interesse, fica intimado
para recolher custas finais, se por acaso existentes. Esta decisão servirá como cópia mandado
CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se com urgência. Após, com ou sem as manifestações, CONCLUSOS.
Ananindeua-Pará, JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO: 00041582420108140006 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 16/07/2019 REQUERENTE:BANCO FINASA
Representante(s): OAB 6686 - CARLA SIQUEIRA BARBOSA (ADVOGADO) OAB 13846-A - CRISTIANE
BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO) REQUERIDO:LUIZ FLAVIO PEREIRA DO ROSARIO
Representante(s): OAB 6625 - NILZA RODRIGUES BESSA (ADVOGADO) OAB 15468 - NATALIN DE
MELO FERREIRA (ADVOGADO) . DESPACHO 1. Conforme certidão de fl. 127, o recurso interposto em
fls. 113-122 é intempestivo. Assim, rejeito a apelação. 2. Arquivar com as cautelas legais. Ananindeua, 26
de novembro de 2015. CESAR PUTY Juiz de Direito PROCESSO: 00047041020108140006 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXSANDRO SOUSA DE
OLIVEIRA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 16/07/2019 REQUERENTE:ITAITUBA INDUSTRIA
DE CIMENTOS DO PARÁ S/A Representante(s): OAB 6861 - FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA
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JUNIOR (ADVOGADO) REQUERIDO:HANABI COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -
ME Representante(s): OAB 18726 - JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR (ADVOGADO)
REQUERIDO:LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA REQUERIDO:LEMMON
WELLINGTON TETSURU DA CONCEIÇÃO YAMADA. ATO ORDINATÓRIO Intimação para, querendo,
apresentar contrarrazões Requerente(s): ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A
Requerido(s): HANABI COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME; LENON WALLACE
IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA; LEMMON WELLINGTON TETSURU DA CONCEIÇÃO YAMADA Por
ter sido apresentada APELAÇÃO pela parte Requerente à Sentença proferida nos autos, INTIMO a parte
Requerida para, querendo, apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao recurso. Ananindeua, 16 de julho
de 2019. ALEXSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA MAT. 110515 Servidor de Secretaria 2ª Vara Cível e
Empresarial - Comarca de Ananindeua-PA. (Nos termos do provimento nº 008/2014-CRJMB, Art. 1º, §3º,
de 05/12/2014, que alterou o provimento nº 006/2006-CRJMB). PROCESSO: 00047162620098140006
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXSANDRO SOUSA
DE OLIVEIRA Ação: Procedimento ordinário em: 16/07/2019 REQUERENTE:UNIÃO PARAENSE DOS
ESTUDANTES - UPES REPRESENTANTE:JAIDE EDINELMA NEVES DE SOUZA Representante(s):
OAB 12791 - RENATA MARIA FONSECA BATISTA (ADVOGADO) REQUERIDO:UNIÃO PARAENSE
DOS ESTUDANTES. ATO ORDINATÓRIO (Por falha na publicação) Tendo ocorrido falha no envio ao
Diário de Justiça Eletrônico da última Sentença exarada nos autos, fls.91-93, ficam INTIMADAS as partes,
para que tome ciência e se manifestem a mencionada Sentença, conforme determinado e no prazo
constante no mesmo. Desse modo, passo a disponibilizar seu teor: Ananindeua, 16 de julho de 2019.
ALEXSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA MAT. 110515 Servidor de Secretaria 2ª Vara Cível e Empresarial -
Comarca de Ananindeua-PA. (Nos termos do provimento nº 008/2014-CRJMB, Art. 1º, §3º, de 05/12/2014,
que alterou o provimento nº 006/2006-CRJMB). SENTENÇA (Sem resolução de mérito) UNI"O
PARAENSE DOS ESTUDANTES - UPES (CNPJ 02.475.343/0001-38), neste ato representada por JAIDE
EDINELMA NEVES DE SOUSA, já qualificada, ajuizou Ação Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização
por Perdas e Danos com Tutela Antecipada em face de RÉU: UNI"O PARAENSE DOS ESTUDANTES
(CNPJ 05.398.017/0001-62), já qualificada, conforme fatos e fundamentos articulados na inicial. Após
longa tramitação, e diante da ausência de citação da parte contrária, o autor, por seu advogado, foi
intimado para dar seguimento ao feito, permanecendo inerte, o que foi certificado às fls. 89. Vieram os
autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Primeiramente, cumpre destacar cabe à parte autora
promover a citação do réu nos dez (10) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo o juízo
prorrogar o prazo por mais noventa (90) dias, nos termos do art. 219, §§2º. e 3º., do CPC. No caso dos
autos, o réu não foi localizado no endereço indicado pelo autor, conforme certidão de fl. 86, tendo então
sido intimado para sanar tal irregularidade, permanecendo totalmente inerte por mais de noventa dias, não
podendo, assim, ser atribuída tal demora ao Judiciário. Ora, sabe-se que a citação válida é pressuposto
processual (CPC, art. 214), e tem a finalidade de integralizar a relação processual, interpretando-se,
assim, que na ausência de diligência da parte interessada em sua realização, deve o processo ser extinto
sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo. Neste sentido, os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AÇ"O DE BUSCA E
APREENS"O. EXTINÇ"O DO PROCESSO. FALTA DE INDICAÇ"O DO ENDEREÇO DO RÉU. AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇ"O E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 267,
IV, DO CPC. SÚMULA 240/STJ. RÉU N"O CITADO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nos
termos do artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2.
Deixando a parte autora de indicar o endereço do réu de forma a viabilizar a citação, tem-se por impositiva
a extinção da demanda, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 267, inciso IV, do Código de
Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo. 3.Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo não se mostra exigível a prévia intimação pessoal da parte
autora. 4.Aaplicaç"o da Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça é restrita aos feitos cujas
relações jurídico-processuais já se encontram aperfeiçoadas com a citação da parte ré. 5. Recurso de
Apelação conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20141010072127, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data
de Julgamento: 22/04/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/04/2015. Pág.:
239) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ"O. INTIMAÇ"O PARA INDICAÇ"O DO ENDEREÇO DO
RÉU. DILIGÊNCIA N"O CUMPRIDA. PROCESSO QUE TRAMITOU POR MAIS DE 1 ANO
AGUARDANDO A INDICAÇ"O DO NOVO ENDEREÇO. EXTINÇ"O DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇ"O E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇ"O PRÉVIA. Tendo o magistrado a quo aguardado por mais de 90 dias a
indicação do novo endereço do réu, tendo reiterado por diversas vezes a intimação da autora, ora
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recorrente, para informar esse endereço em juízo, a extinção do processo com fulcro no artigo 267, IV do
CPC constitui medida de saneamento e preservação contra a morosidade na Justiça, não merecendo,
portanto, qualquer reforma. Apelação não provida. (TJ-MA - APL: 0332562012 MA 0025800-
28.2010.8.10.0001, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 25/10/2012,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2012) RECURSO DE AGRAVO. CPC, ART. 557.
DECIS"O TERMINATIVA EM APELAÇ"O. ALEGAÇ"O DE MANIFESTAÇ"O EXPRESSA ACERCA DO
ANDAMENTO DO FEITO, COM O REQUERIMENTO DE EXPEDIÇ"O DE OFÍCIOS AOS ÓRG"OS
PÚBLICOS, PARA LOCALIZAÇ"O DO DEMANDADO E DO BEM. AUSÊNCIA DE INDICAÇ"O DO
ENDEREÇO DO RÉU. CABÍVEL O CHAMAMENTO EDITALÍCIO. APLICÁVEL A REGRA DO ARTIGO
267, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.
DECIS"O UNÂNIME. 1) Determinado promovesse a parte autora o regular andamento do feito, deixou
transcorrer o prazo legal, sem que tenha indicado o endereço da parte ré. 2). Caberia à autora requerer o
chamamento editalício e viabilizar, por óbvio, as publicações dos editais, com base no artigo 231, inciso II,
do Código de Processo Civil. 3). Diante desse cenário, a inação da recorrente dá ensejo à ausência de
pressuposto processual, pois a falta de citação obsta a angularizaç"o do processo, o que impede a
formação e desenvolvimento regular deste, impondo-se o decreto da extinção da demanda com fulcro no
inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil. (TJ-PE - AGR: 2443278 PE 0010947-
85.2011.8.17.0000, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 12/07/2011, 1ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 133/211) Diante disso, e considerando que os autos não podem e não
devem ficar se eternizando e amontoados em gabinetes e secretarias, aguardando a boa vontade das
partes, em total prejuízo à atividade do serviço forense, não havendo, assim, outra solução a se dar ao
feito, a não ser sua extinção sem cognição meritória, nos termos do art. 267, IV, do CPC. DO
DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, de ofício, com fulcro no art. 267, IV, c/c art. 219, §2º., ambos do
Código do Processo Civil julgo EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇ"O DE MÉRITO.
Custas pela parte autora na forma da lei, ficando suspensa sua obrigação, nos termos do art. 12, da Lei
1.060/50. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Int.
Ananindeua, 14 de janeiro de 2.016. CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES Juiz de Direito da 2ª.
Vara Cível e Empresarial PROCESSO: 00050102620128140006 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 AUTOR:MOTOBEL VEÍCULOS LTDA Representante(s): OAB 4854
- LEONIDAS GONCALVES DE ALCANTARA (ADVOGADO) REQUERIDO:CARMINE JORGE ARAÚJO
PARENTE. PROCESSO N 0005010-26.2012.8.14.0006 DECISÃO Vistos, etc., Compulsando os autos,
verifico que a citação do réu foi realizada por HORA CERTA, fls. 33, não tendo sido nomeado curador, até
a presente data. Em virtude do exposto, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito os atos e decisões a
partir de fls. 37 até a presente decisão e determinar a remessa dos autos à Defensoria Pública para que
seja nomeado curador para a requerida, apresentando defesa, no prazo legal. INTIME-SE. CUMPRA-SE.
Ananindeua/PA, JUIZ DE DIREITO PROCESSO: 00055273120128140006 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:JONATAS DUARTE DA SILVA Representante(s):
OAB 17125 - LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA NETO (ADVOGADO) OAB 17802-A - SHERLANNE
RAQUEL COSTA CAMPOS (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA
Representante(s): OAB 9117-A - FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 21483 -
CLAYTON MOLLER (ADVOGADO) . PROCESSO 0005527-31.2012.8.14.006 SENTENÇA Vistos, etc., I -
RELATORIO Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO movida por JONATAS DUARTE DA SILVA
em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A sob alegação de que realizou contrato de
financiamento com a requerida para aquisição de veículo automotor, porém não conseguiu honrar com as
parcelas uma vez que considera que os juros e taxas são abusivos. Juntou documentos de fls. 50/67.
Justiça gratuita deferida, fls. 69. Autor emendou a inicial fls. 70, alterando valor da causa. A requerida
apresentou contestação fls. /74106, alegando, no mérito, que não existe ilegalidade/abusividade nas
cláusulas do contrato e que a requerente tinha conhecimento delas desde a assinatura do mesmo. Juntou
documentos, fls. 107/118. Autor não apresentou réplica, conforme certidão de fls. 166. Instadas a se
manifestarem para especificarem provas, as partes mantiveram-se inertes, fls 168. Anúncio de julgamento
antecipado da lide, fls. 172. Memoriais do requerido, fls. 173/176. Vieram os autos conclusos. É o relatório.
Decido. II- FUNDAMENTAÇÃO Julgamento Antecipado da Lide Considerando que o objeto da presente
lide se funda em matéria exclusivamente de direito, entendo desnecessária a produção de quaisquer
outras provas e considero o processo pronto para julgamento. Inversão do Ônus da Prova Trata-se de
relação de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Um dos aspectos mais
relevantes do Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista
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no art. 6º, VIII, com a seguinte redação: "Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência; Em regra, a inversão do ônus da prova é ope iudicis (a critério do juiz), ou seja,
não se trata de inversão automática por força de lei (ope legis). Nesse caso, o CDC adotou a regra da
distribuição dinâmica do ônus da prova, ou seja, o magistrado tem o poder de redistribuir (inverter) o ônus
da prova, caso verifique a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. É o caso dos
presentes autos. A parte requerente é hipossuficiente no sentido técnico, econômico e jurídico, em
comparação com a empresa requerida, com maiores conhecimentos para provar sua versão dos fatos.
Preliminar Arguiu, o requerido, preliminarmente, que a parte autora não apresentou as parcelas que
pretende controverter e não comprovou os depósitos de valores incontroversos. Tendo em vista que este
juízo entende que o depósito de valores que a parte autora entende incontroverso não elide a mora, não
há razão para acolher o suscitado pelo requerido. Ademais, análise aprofundada sobre essa questão será
realizada quando da fundamentação do mérito da demanda. Mérito Da Aplicação do teto máximo de Juros
Remuneratórios Anuais à Taxa de 12% ao Ano - Anatocismo - Capitalização de Juros A presente lide tem
como causa de pedir a taxa de juros remuneratórios praticada pela Instituição Financeira e a incidência da
capitalização mensal de juros em contrato de mútuo bancário com cláusula de alienação fiduciária.
Embora a súmula 121, do STF, de fato estabeleça a vedação da capitalização de juros, ainda quando
expressamente convencionada, nos termos da Súmula 596, da Suprema Corte, tal não se aplica às
instituições financeiras, senão vejamos: "SÚMULA 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional." Ademais, o STJ possui entendimento
consolidado, proferido em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que a revisão da taxa de juros
remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em
relação à taxa média do mercado: BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS
A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à
média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada
sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ - REsp: 1112879 PR 2009/0015831-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
12/05/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2010) Ementa AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO DE 12% AFASTADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA N. 126/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS
REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. TAXA DE
ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ATÉ
30.4.2008. IOF FINANCIADO. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário
depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso
Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 2. Aplica-se a Súmula n. 126 do STJ quando há fundamento
constitucional suficiente, por si só, para a manutenção da decisão recorrida no tocante à capitalização
mensal dos juros, mas a parte não interpõe recurso extraordinário. 3. Evidenciada a abusividade das
cláusulas contratuais, afasta-se a mora do devedor (Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS). 4. É
permitida a cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnê (TEC) nos
contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto
(Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). 5. Aplica-se o óbice previsto na Súmula
n. 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial, não obstante a oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pela Corte a quo. 6. O acesso à via excepcional, nos casos em que o
Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos de declaração, não regulariza a omissão apontada,
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depende da veiculação, nas razões do recurso especial, de ofensa ao art. 535 do CPC. 7. Não é abusiva a
cláusula que convenciona o pagamento do IOF financiado (Recurso Especial repetitivo n. 1.255.573/RS).
8. Agravo regimental provido. (Processo AgRg no REsp 1460154 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2014/0141357-0 Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123) Órgão
Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 02/02/2016 Data da Publicação/Fonte DJe
18/02/2016) CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA
N. 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. A alteração da
taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado (REsp repetitivo n. 1.112.879/PR). 2. É insuscetível de
exame na via do recurso especial questão relacionada com a possibilidade de incidência da capitalização
de juros em contrato bancário quando há necessidade de reexame do respectivo instrumento contratual.
Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 543889
MS 2014/0165785-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/11/2014,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2014) Assim, segundo entendimento pacificado
do STJ e STF, é de ser reconhecida a legalidade da cobrança de juros remuneratórios em contratos
bancários, havendo pactuação neste sentido, bem como não podem ser considerados abusivos quando
pactuados de acordo com a média praticada pelo mercado financeiro nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen. Assim, somente se admite a revisão do contrato, corrigindo-se para a taxa média do mercado
financeiro, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. Da mesma forma, é
pacificado no STJ e STF o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17"2000 (em vigor como MP 2.170-36"2001), desde que expressamente pactuada, devendo a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual ser pactuada de forma expressa e clara. Neste
particular, embora o autor se insurja contra o acordo celebrado entre as partes, classificando-o como
abusivo, não deixou de reconhecer que tenha havido a pactuação prévia, não sendo, portanto, a ausência,
ou não, de pactuação objeto da presente lide. Ademais, vigora em ordenamento jurídico, notadamente
quanto às relações contratuais, a vedação do comportamento contraditório. Pela máxima venire contra
factum proprium non potest, não se pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento
anterior, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva, notadamente ferindo-se a confiança e o dever de lealdade,
que devem ser mantidos em todas as fases do contrato. No caso dos presentes autos, o autor manifesta
neste momento conduta contraditória em relação à fase pré-contratual, posto que, de acordo com o senso
comum, antes de firmar o contrato que ora alega ser abusivo, teve conhecimento das taxas de juros
remuneratórios que seriam aplicadas à avença, bem como das parcelas mensais, fixas, que deveria
adimplir, além do montante total da dívida que contrairia com o pacto ora objeto da presente lide. O venire
contra factum proprium decorre da boa-fé objetiva, preceito de ordem pública, e da segurança jurídica,
protegendo a justa expectativa gerada pelo contrato, o que pretende reverter o autor, o que não se afigura
legítimo. Este é inclusive o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. PARCELAS
FIXAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IRRELEVÂNCIA. CÁLCULO DOS JUROS. FASE PRÉ-
CONTRATUAL. PREÇO CERTO E DETERMINADO. LEGALIDADE. "VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM". BOA-FÉ CONTRATUAL. Capitalização de juros - empréstimo por parcelas fixas.
Diferentemente do que geralmente ocorre nos demais contratos bancários, o cálculo realizado pela
instituição financeira ocorreu ainda antes da assinatura do contrato, em fase pré-contratual. Por essa
razão, a capitalização de juros supostamente utilizada teria incidido unicamente na elaboração da proposta
da instituição financeira, a qual, declaração unilateral de vontade que é, não se condiciona pela vedação
legal, mesmo porque não é apta para gerar obrigações para o consumidor. Do cálculo realizado na
proposta, estipulou-se um preço certo e determinado, insuscetível de variações futuras. Recurso de
apelação desprovido. ACORDAM os Desembargadores integrantes da eg. Décima Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao
recurso; observados os fundamentos do voto do Relator. (Processo AC 7320765 PR 0732076-5,
Relator(a): Jurandyr Souza Junior, Julgamento: 23/02/2011, Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível,
Publicação: DJ 594) Registro ainda que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da base
objetiva do negócio jurídico, dispensando-se a exigência de que o fato seja imprevisível para a revisão do
contrato. Para a teoria da base objetiva do negócio jurídico, interessa saber se o fato alterou de maneira
objetiva as bases nas quais as partes contrataram, de maneira a modificar o ambiente econômico
inicialmente existente. Neste sentido, dispõe o CDC: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V - a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em
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razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; No presente caso, o autor não
demonstrou a existência de qualquer fato superveniente apto a alterar a base objetiva do contrato, pelo
que a manutenção da avença é de rigor. Assim, pelos motivos expostos, verificando que adoto
entendimento condizente com a jurisprudência atual do colendo STJ, consolidado na admissão da
capitalização mensal dos juros, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 5º da MP 2170/01.
Da Abusividade da Cobrança da Comissão de Permanência, IOF, Nulidade da Taxa de Abertura de
Cadastro e Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto e Vencimento Antecipado. Não merece prosperar as
alegações do autor quanto as tarifas aplicadas ao contrato. Esclarece-se que a comissão de permanência,
pode ser exigida para o período de mora, desde que não cumulada com correção monetária, juros de
mora e multa contratual. Assim sumulou o STJ: A Súmula 30 do STJ prevê que: "A comissão de
permanência e a correção monetária são inacumuláveis". A Súmula 294 do STJ dispõe que: "Não é
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato". Por sua vez, a Súmula 296 do
STJ dispõe que: "Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos
no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada
ao percentual contratado". Assim, não havendo comprovada cumulação, não merece prosperar o pleito.
Quanto a cobrança do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras, a autora requereu, outrossim, a
declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a inclusão do IOF no valor financiado. A cobrança
de IOF em desfavor da autora é lícita, visto que o Código Tributário Nacional, a Lei nº 8.894/94 e a Lei nº
8.033/90 definem o tomador do empréstimo como sujeito passivo da obrigação tributária, o que justifica o
repasse do imposto. A meu aviso, não há ilegalidade no financiamento de tal quantia. Afinal, o banco
recorrido antecipou o pagamento integral deste imposto e inseriu a respectiva quantia no valor total do
contrato em questão, havendo a autora acatado tal medida ao assinar o pacto em exame. Quanto a Taxa
de Abertura de Crédito não há nos autos, incidência de sua aplicação. Quanto a Tarifa de Emissão de
Boleto, além de não verificar sua incidência/cobrança, trata-se de matéria já pacificada no STJ em sede de
recursos repetitivos, não merecendo as honras da procedência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS
REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito
à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não
podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a
redação dada pela Resolução 4.021/2011). REsp 1255573 / RS RECURSO ESPECIAL 2011/0118248-3
Ressalto que não se considera ilegal o vencimento antecipado de dívida decorrente de contrato tendo
ocorrida a mora do devedor, dado que o credor tem o direito de executar toda a dívida quando evidenciada
a intenção do devedor de não mais quitar as parcelas do contato. Há que se explanar, ainda, que todas as
taxas contestadas que constam EXPRESSAMENTE DO CONTRATO, são plenamente válidas, sendo
aceitas sem ressalvas pelo consumidor, que poderia optar por não aderir e buscar outra instituição
financeira para seu financiamento. Portanto, seja com base na quebra da boa-fé objetiva, seja com base
na teoria do art. 6º do CDC, não há se falar em abusidade/nulidade das cláusulas, uma vez que
constavam expressamente do contrato a que anuiu o autor. Da Consignação em Pagamento Não havendo
abusividade contratual nas parcelas do financiamento e, diante da mora, não há que se falar em
consignação/depósito ou compensação de valores que a parte autora entenda devido. Prevalece o
entendimento jurisprudencial no sentido de que o depósito consignado em juízo dos valores calculados
aleatoriamente pela parte contratante, ainda que incontroversos, são insuficientes à descaracterização da
mora: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
(Súmula 380, STJ). Pelos mesmos motivos, constatada a mora e, tratando-se de exercício regular de
direito, não procede pedido de impedimento do requerido em colocar o nome do autor no cadastro de
proteção ao crédito, realizar cobranças pelos meios legais, como ajuizar ação respectiva ou enviar
correspondências, protestos, etc. Também não é arrazoado falar em manutenção da posse do bem móvel
nas mãos do autor. Da Repetição do Indébito Como a requerida agiu em estrito exercício regular de direito
na consecução do contrato, por óbvio, não existe repetição de indébito , muito menos em dobro, a ser
deferido, a teor do art. 52 do CDC. Ademais, entendimento do requerente esbarra na firme orientação do
Superior Tribunal de Justiça: "A aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor
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fornecedor do serviço (AgRg no REsp 1200821/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 13/02/2015). III- DISPOSITIVO Ex positis, nos termos do
art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos elencados na inicial e, em
consequência, declaro o processo extinto, com resolução do mérito. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
CONDENO a parte autora às custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, conforme artigo 85 do CPC, levando em consideração o grau de zelo profissional
referendado pela defesa, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
representada pela possibilidade de multiplicação de processos com igual matéria, como, por fim, pelo
tempo exigido para o trabalho do causídico decorrente, tudo de acordo com o art. 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC.
Contudo, suspendo a cobrança por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita. Na hipótese
de interposição de recurso, intime-se, via diário de justiça, a parte contrária, através de seu advogado
constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada das
contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o
prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao
referido órgão jurisdicional. Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a
tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente
constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação. Caso o prazo
transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos
para deliberação. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o
trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao
LIBRA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ananindeua/PA, JUIZ DE DIREITO
P R O C E S S O :  0 0 0 6 6 6 0 6 9 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação:
Monitória em: 16/07/2019 REQUERENTE:ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS Representante(s): OAB
21489 - JOSIEL DE LIMA ABREU (ADVOGADO) REQUERIDO:RODRIGO ALEXANDRE FERREIRA.
Processo nº: 0006660-69.2016.8.14.0006 DESPACHO/MANDADO Inicialmente, registro que me encontro
em exercício neste Juízo desde 13/05/2019, tendo encontrado estes autos sem movimentação por
considerável lapso temporal, uma vez que não há manifestação desde 2015 da parte autora e o requerido
sequer foi citado. INTIME-SE o nobre Advogado constituído (intimação eletrônica) ou o nobre Defensor
Público (intimação pessoal) da parte autora para indicar, expressamente, quais providências pretende
sejam tomadas, no prazo de 05 dias, também sob pena de extinção em caso de manifestação genérica.
Não havendo interesse, INTIME-SE o(a) autor, pessoalmente, para, em 5 (cinco) dias úteis, manifestar
interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, §2º, NCPC). Havendo interesse, fica
intimado para recolher custas finais, se por acaso existentes. Esta decisão servirá como cópia mandado
CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se com urgência. Após, com ou sem as manifestações, CONCLUSOS.
Ananindeua-Pará, JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO: 00070016620148140006 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALISON DIAS MONTEIRO Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:SEBASTIAO FRANCISCO MENDES Representante(s): OAB
18004 - HAROLDO SOARES DA COSTA (ADVOGADO) OAB 15650 - KENIA SOARES DA COSTA
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO ITAU VEICULOS SA Representante(s): OAB 20638-A - ANTONIO
BRAZ DA SILVA (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO Por ter ocorrido falha na publicação da
SENTENÇA do Juízo constante às fls. 126/127, passo a transcrevê-lo para ciência e intimação de seus
interessados. PROCESSO:0007001-66.2014.814.0006 AUTOR: SEBASTIÃO FRANCISCO MENDES
RÉU: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A SENTENÇA I - RELATÓRIO Trata-se de ação revisional de contrato
de financiamento c/c repetição de indébito ajuizada por SEBASTIÃO FRANCISCO MENDES em face de
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A. Foi celebrado acordo entre as partes (fls. 109/110). É o relatório.
Fundamento. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO O art. 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil
prevê a extinção do processo com resolução de mérito na hipótese de homologação de transação entre as
partes. O feito teve seu trâmite regular. O acordo celebrado, nos termos propostos, atende aos melhores
interesses da lei e das partes. III - DISPOSITIVO Posto isto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os integrantes dos polos ativo e passivo desta
lide e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos
preceituados no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Havendo bloqueio em
sistemas judiciais, determino o seu desbloqueio, caso necessário. Adotem-se todos os procedimentos de
praxe. Com o trânsito em julgado ARQUIVEM-SE. Custas na forma da lei, caso não sejam as partes
beneficiárias da justiça gratuita. Honorários nos termos do acordo. Não havendo o pagamento, expeça-se
o necessário para inscrição em dívida ativa. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
Ananindeua/PA, 30 de maio de 2019. MARCIO CAMPOS BARROSO REBELLO JUIZ DE DIREITO Titular
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de 2ª Entrância Em exercício na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-Pa Em auxílio ao Juizado
Especial de Abaetetuba Ananindeua (PA), 16 de julho de 2019. ALISON DIAS MONTEIRO Auxiliar
Judic iár io  2ª  Vara Cível  e Empresar ia l  -  Comarca de Ananindeua-PA. PROCESSO:
00073287920128140006 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019
REQUERENTE:EDSON DA COSTA SILVA Representante(s): OAB 5170 - SELMA CLARA RODRIGUES
(ADVOGADO) REQUERIDO:FIAT AUTOMOVEIS SA Representante(s): OAB 91916 - ADELMO DA SILVA
EMERENCIANO (ADVOGADO) OAB 19792-A - FELIPE GAZOLA VIERA MARQUES (ADVOGADO)
REQUERIDO:ATLAS VEICULOS LTDA Representante(s): OAB 12915 - DANIEL RODRIGUES CRUZ
(ADVOGADO) . Processo nº 0007328-79.2012.8.14.0006. SENTENÇA Vistos etc. I - RELATÓRIO Trata-
se de Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, com lucros
cessantes, ajuizada por Edson da Costa Silva, em face de Fiat Automóveis S/A e Atlas Veículos LTDA. Em
suas razões, alega ao autor que adquiriu um veículo Fiat Idea pelo valor de R$ 57.700,80 (cinquenta e
sete mil e oitocentos reais e oitenta centavos) no mês de maio de 2011 para uso no seu ofício de taxista.
Afirma que após poucos meses de uso, o veículo apresentou problemas com desgaste prematuro de
pneus, ocasionando diversas substituições precoces. Juntou notas fiscais das aquisições dos pneus e de
uma nova caixa de direção. Aduz que levou o veículo para verificações na Concessionária Atlas,
demandada no presente feito, onde não foram verificados os problemas alegados (juntou as ordens de
serviço. Alega que após levar o veículo para verificação em outras duas empresas, foram encontrados
problemas nas rodas do carro e, diante da constatação, cobrou providências da Concessionária Atlas que
se manteve inerte. Juntou aos autos diversos comprovantes referentes a compra de pneus para uso no
veículo com os supostos problemas, que, alega a parte, poderiam ser evitados se a Concessionária
tomasse as medidas técnicas cabíveis e efetuasse os reparos que lhes foram solicitados. Acostou aos
autos laudo de perícia técnica (fls. 63-64) que concluiu pela existência de vício de fabricação do veículo, o
qual tornaria o veículo incapaz de utilização segura, requerendo, com esse fundamento, a substituição do
veículo e indenização por danos materiais e morais. Em sede de dano material, pleiteia o Autor
indenização no valor de R$ 10.025,90 (dez mil e vinte e cinco reais e noventa centavos), correspondente
ao dobro dos valores que alega haver dispendido com reparos no veículo, bem como o valor de R$ 200,00
(duzentos reais) ao dia até a conclusão da presente demanda, por todos os dias em que o veículo ficou
sem circular, devido à necessidade de reparos a título de lucros cessantes. Afirma o autor que a inércia da
Concessionária Atlas, diante dos problemas alegados e das vistorias feitas por outras empresas
caracteriza dano moral, diante do fato de o carro ser utilizado em seu ofício, bem como pela atitude de
inércia da Concessionária, que não apresentou, de maneira satisfatória, qualquer solução aos problemas
que o autor apresentou. Em contestação, no mérito, a demandada Fiat opôs a inaplicabilidade de o
consumidor ser beneficiado com as opções trazidas pelo art. 18, §1º do CDC, uma vez que as solicitações
do Autor foram respondidas, tempestivamente, pois o veículo foi restituído em menos de 30 (trinta) dias.
Aduz, ainda, que o laudo técnico apresentado acusa irregularidade em uma coluna, sendo injustificada a
afirmação de defeito de fabricação. Diante disso, afirma que que a incidência do dispositivo caracterizaria
ofensa à Política Nacional das Relações de Consumo, bem como que, a inaptidão de os documentos
acostados à inicial demonstrarem a ocorrência de qualquer dano material e inexistência de danos morais,
afirmando que a situação narrada pelo autor caracteriza mero aborrecimento normal na vida de qualquer
cidadão. A Demandada Atlas Veículos teve sua revelia decretada à fl. 144 dos autos. É O RELATÓRIO.
PASSO A DECIDIR. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO As provas
constantes dos autos são suficientes para provar os fatos alegados pelas partes, não havendo
necessidade de produção de outras provas. A lide, a despeito de compreender controvérsia de fato,
reclama julgamento antecipado na forma do artigo 331 do CPC, haja vista a desnecessidade de produção
de provas em audiência e o contentamento das partes com o acervo probatório constante dos autos.
Assim, procedo ao julgamento antecipado do mérito ante a desnecessidade de maior dilação probatória,
forte no art. 355, inciso I, do CPC. II.2. DIPLOMA NORMATIVO Trata-se de relação de natureza
consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. II.3 INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Um
dos aspectos mais relevantes do Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus
da prova prevista no art. 6º, VIII, com a seguinte redação: "Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiência;" Em regra, a inversão do ônus da prova é ope iudicis (a
critério do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope legis). Nesse caso, o
CDC adotou a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, ou seja, o magistrado tem o poder de
redistribuir (inverter) o ônus da prova, caso verifique a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência
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do consumidor. É o caso dos presentes autos. A parte requerente é hipossuficiente no sentido técnico,
econômico e jurídico, em comparação com a empresa requerida, de porte nacional e até internacional.
Ademais, o requerente, ora consumidor, conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações por
meio dos documentos constantes dos autos, asseverando-se que as partes requeridas não negaram o fato
de que o produto apresentou defeito. II.4. DO DANO MORAL Verifico que as alegações do Autor têm
procedência. Explico. A Ré Fiat negou a existência de dano moral, afirmando apenas que a situação
caracteriza mero aborrecimento, comum a todos os cidadãos, sem, contudo, apresentar quaisquer provas
de que buscou, junto a concessionária ou ao Autor, solução satisfatória ao problema em análise. Verifico
que o Autor buscou imediatamente, e por mais de uma vez, junto à Concessionária demandada, a
resolução de seu problema, não obtendo respostas satisfatórias. O requerente tentou de todas as formas
resolver administrativamente. Verifico que a situação não caracteriza mero aborrecimento, conforme aduz
a Demandada, eis que o veículo era utilizado para o trabalho do Autor e, desde a fabricação, apresentava
o vício de fabricação. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acompanha tal entendimento,
conforme julgado colacionado a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO
AUTOMOTOR ZERO KM. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE
FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada a ação dentro do prazo
de noventa dias previsto no art. 26, II, § 3º, do CDC, eventual demora na citação não pode ser atribuída à
consumidora. 2. A constatação de defeito em veículo zero quilômetro revela hipótese de vício do produto e
impõe a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme
preceitua o art. 18, caput, do CDC, no caso o fornecedor direto (concessionária vendedora) e o indireto
(importadora do veículo chinês). 3. Situação experimentada que ultrapassou o mero aborrecimento,
considerando o desgaste da autora e a inutilização, desde o primeiro momento, de veículo que seria
utilizado para trabalhar. 4. Agravo interno não provido. AgInt no AREsp 1146222/RS AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0190312-2. A falha por meses, por si só, já configura dano
moral, entendido como a lesão a direito da personalidade, no caso presente o Direito à Integridade
Psíquica de ver um problema por meses sem solução, em claro menoscabo da empresa requerida para
com o cumprimento de suas obrigações contratuais. Acrescente-se a falha no dever de garantia da
segurança do Autor, eis que a falha na fabricação do carro afetou a coluna de direção do veículo.
Conforme o laudo técnico acostado às fls. 63/64, faz com que a sua coluna dianteira direita não aceite
ajuste na cambagem. Desta forma, a utilização do veículo expõe o Autor a risco em sua segurança, a
proteção do consumidor um direito consagrado no art. 6º, I. No caso presente, a ré não comprovou
qualquer fato impeditivo ao direito autoral. Assim, outro caminho não resta senão considerar procedente o
pedido de condenação pelos danos morais sofridos pelo consumidor. Portanto, a prova documental
acostada aos autos é suficiente para demonstrar que houve mais do que um mero aborrecimento ao
comprar o produto defeituoso. Assim, configurado ato ilícito por parte da empresa requerida, encontra-se
também demonstrado o nexo de causalidade entre tal ato e os danos sofridos pelo requerente.
Demonstrados tais elementos, nasce o dever de indenizar. II.5. DO DANO MATERIAL O Autor colacionou
diversas notas fiscais de aquisição de pneus novos ao processo, bem como nota fiscal de aquisição de
uma nova barra de direção para o veículo, além das notas referentes às vistorias efetuadas fora da rede
autorizada da marca Fiat, para a constatação do problema. Ao final, requer o valor de R$ 10.025,90 (dez
mil e vinte e cinco reais), correspondente ao dobro do valor que despendeu com o veículo defeituoso, a
título de danos emergentes. A Ré apresentou parca documentação em contestação, sem qualquer
demonstração de fato impeditivo do direito do autor à reparação aos danos emergentes, sendo muitos dos
documentos apresentados, iguais aos documentos anexados à exordial. Afirma, apenas que os
documentos apresentados pelo autor carecem de solidez probatória apta a demonstrar a efetiva
ocorrência de dano. Em que pese as alegações e provas apresentadas pelo autor, não há razão para ser
concedido o dobro dos valores gastos com o veículo, sob pena de configuração de enriquecimento sem
causa. Por esse motivo, julgo parcialmente procedente o pedido de condenação em danos materiais, no
montante de R$ 5.012,95 (cinco mil e doze reais e noventa e cinco centavos. Quanto ao pedido de lucros
cessantes, entendo não merece prosperar, tendo em vista que não houve comprovação nos autos. Os
lucros cessantes devem corresponder ao valor que a parte efetivamente deixou de receber, consequência
direta do ato ilícito, ou seja, o valor líquido que auferiria pelo exercício de sua atividade profissional. O
autor alega ser taxista e requer a título de lucros cessantes o valor de R$-200,00 (duzentos reais) ao dia,
porém, não comprovou, nos autos suas alegações. Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu
direito. No caso, poderia ter colacionado aos autos, por exemplo, declaração de faturamento médio emitido
pelo Sindicato respectivo, porém, não o fez. Em razão do exposto, improcede o pleito. II.6 DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER Quanto ao pedido de substituição do veículo defeituoso, entendo que assiste
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razão à parte Autora. Em que pese a Concessionária haver oferecido resposta em prazo inferior a 30 dias,
conforme dispõe o art. 18 do CDC, tal resposta revela-se ineficaz à solução do problema. Ainda, o Autor
juntou farta documentação que demonstra que o produto padece de vício que prejudica a segurança de
sua utilização. Desta forma, entendo haver incidência do § 3º do art. 18 do CPC ao caso, sendo cabível a
substituição do produto, independentemente de tal prazo: § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato
das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes
viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de
produto essencial. Assim sendo, JULGO PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer, condenando as
autoras à proceder à substituição do veículo defeituoso por um novo, conforme o art. 18, §1º, I. III.
DISPOSITIVO POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio: III.1.
JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar que as rés, solidariamente, procedam à substituição do
carro, por outro de igual modelo ou valor a depender de acordo entre as partes, no prazo de 60 dias, na
forma do art. 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor. III.2. Fixo multa de R$100,00 (cem reais) por
dia de descumprimento, a incidir a partir do 61º dia após a intimação, face a ausência de efeito
suspensivo. III.3. JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais em face das
requeridas, e, via de consequência, CONDENO-LHES, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais à parte requerente, cujo valor fixo em R$ 10.000,00 (DEZ mil reais), conforme
fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença
(data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a
contar a contar da citação. IV.4. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por
danos materiais, condenando as Rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.024,95 (cinco mil e
vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir da constatação do vício,
conforme o art. 398 do Código Civil. Condeno, as requeridas, ainda, ao pagamento das custas
processuais, em havendo, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
devendo, os autos, serem remetidos à UNAJ para cálculo. Em havendo, intimar a parte para pagamento
no prazo de 15 dias, sob pena de Inscrição na Dívida Ativa. Na hipótese de interposição de recurso,
intime-se, via diário de justiça, a parte contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que
apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada das contrarrazões recursais
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido
sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.
Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a
parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada
das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação. Caso o prazo transcorra sem
protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação.
Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e
proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA. À secretaria,
para fazer nova autuação dos autos. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ananindeua-PA, JUIZ
D E  D I R E I T O  P R O C E S S O :  0 0 0 7 4 4 0 2 8 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:WALMIR SIMAO COSTA Representante(s): OAB
15468 - NATALIN DE MELO FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO PANAMERICANO SA
Representante(s): OAB 19383-A - NELSON PASCHOALOTTO (ADVOGADO) OAB 192649 - ROBERTA
BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO) . Processo 0007440-28.2011.8.14.0006 DECISÃO Vistos, etc.
1. Analisando os autos, verifiquei que é possível o julgamento imediato do mérito. 2. Seria, portanto, o
caso de proferir, de imediato, sentença, já que o art. 355, caput, do NCPC, afirma que, ocorrendo as
hipóteses de incidência dos incisos I e II, o juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença. 3.
Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, INTIMEM-SE as partes informando que
este Juízo julgará antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355 do CPC; 4. Havendo pedido,
venham os autos conclusos para análise e posterior decisão; 5. Não havendo, venham os autos conclusos
para Sentença. CUMPRA-SE. INTIME-SE. Ananindeua/PA, JUIZ DE DIREITO PROCESSO:
00110707320168140006 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação:  Busca e Apreensão em: 16/07/2019
REQUERENTE:BANCO J SAFRA SA Representante(s): OAB 206339 - FELIPE ANDRES ACEVEDO
IBANEZ (ADVOGADO) REQUERIDO:MARINILDE RODRIGUES DIAS. Processo nº: 0011070-
73.2016.8.14.0006 DESPACHO/MANDADO Inicialmente, registro que me encontro em exercício neste
Juízo desde 13/05/2019, tendo encontrado estes autos sem movimentação por considerável lapso
temporal, uma vez que não há manifestação desde 2015 da parte autora e o requerido sequer foi citado.
INTIME-SE o nobre Advogado constituído (intimação eletrônica) ou o nobre Defensor Público (intimação
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pessoal) da parte autora para indicar, expressamente, quais providências pretende sejam tomadas, no
prazo de 05 dias, também sob pena de extinção em caso de manifestação genérica. Não havendo
interesse, INTIME-SE o(a) autor, pessoalmente, para, em 5 (cinco) dias úteis, manifestar interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, §2º, NCPC). Havendo interesse, fica intimado
para recolher custas finais, se por acaso existentes. Esta decisão servirá como cópia mandado
CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se com urgência. Após, com ou sem as manifestações, CONCLUSOS.
Ananindeua-Pará, JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO: 00149065420168140006 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARINEZ CATARINA VON LOHRMAN CRUZ
ARRAES Ação: Procedimento ordinário em: 16/07/2019 REQUERENTE:ADRIANO DOS SANTOS SOUSA
Representante(s): OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)
REQUERIDO:CENTRAL ELETRICA DO PARA SA Representante(s): OAB 14977 - MARCEL AUGUSTO
SOARES DE VASCONCELOS (ADVOGADO) OAB 6.100 - LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES
(ADVOGADO) . Processo n° 0014906-54.2016.8.14.0006 Requerente: Adriano dos Santos Sousa
Requerente: Central Elétrica do Pará AS- Celpa SENTENÇA I- RELATÓRIO Tratam os autos de ação
declaratória Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da
Tutela, requerido por ADRIANO DOS SANTOS SOUSA, devidamente qualificado na inicial, em desfavor
da empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A. Aduz em sua inicial que em 15 de fevereiro de 2016,
conforme informado pela ré, fora realizada visita de inspeção, de n°20164372454842-1, no equipamento
de medição, de sua unidade consumidora, no qual constatou-se suposta irregularidade, descrita como
"procedimento irregular fora da medição". Que, após comunicação da suposta irregularidade, a requerida
encaminhou a cobrança da suposta diferença de consumo relativo ao período de 13/02/2015 a
15/02/2016, no valor de R$ 7.670,24 (sete mil, seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). Que a
requerida atribuiu responsabilidade ao autor pelo resultado da perícia. No entanto, alega não ter dado
causa ao dano do medidor, eis que nunca teve acesso ao mesmo, visto que fica em via pública, no alto do
poste. Aludi que a ré não indicou as causas que ensejara o dano no medidor, nem mencionou qual a
interferência no resultado da medição, se acarretaria variação para mais ou para menos, impossibilitando
o exercício do seu direito de ampla defesa. Afirma, ainda, que a perícia fora realizada sem o mínimo rigor
técnico, pois a opção de cálculo por especificação de leitura foi a média dos 03(três) maiores consumos no
últimos 12 (doze) meses, em razão de impossibilidade de apuração técnica do erro da medição. Ao fim,
requereu que fosse deferida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela, para que a ré de abstenha
de cortar a energia elétrica da unidade consumidora do autor e de inscrever seu nome nos cadastros de
inadimplentes junto ao SPC e SERASA e que a presente ação fosse julgado totalmente procedente,
declarando a inexistência do citado débito, condenando até ao pagamento de indenização pelos danos
morais no valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais) em razão da imputação de furto de energia, sem prova do
fato, requereu, ainda a inversão do ônus da prova e a condenação à honorários advocatícios no percentual
de 20%(vinte por cento). Este juízo às fls.61 a 63, deferiu a liminar pleiteada, designou a audiência de
conciliação e determinou a citação da requerida. Às. Fls. 68 a requerida veio informar que a decisão
liminar está sendo cumprida. Fora realizada audiência de conciliação, contudo a mesma restou infrutífera,
conforme fls.71. Às fls. 72/91 o requerido apresentou contestação e reconvenção rebatendo, os
argumentos da requerente, requerendo ao final que a presente ação seja julgada improcedente; Caso seja
julgada procedente, que seja revisado o quantum a ser concedido a autora; Que o reconvindo seja
condenado a pagar o valor R$ 7.670,24 (sete mil, seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos),
referente ao consumo de energia elétrica, sobre o qual, após liquidado, deverá ser aplicado juros de 1%,
multa 2% e correção, tudo nos termos da regulamentação da ANEEL, relativa ao acúmulo de consumo da
UC n° 7516983, devendo ainda incidir sobre os valores os seus acréscimos legais, quais sejam multa,
juros e correção monetária, além de honorários à razão de 20%. Às fls. 93/94, a autora apresentou réplica
contrapondo aos argumentos do requerido em sede de contestação e reconvenção. Mais á frente, este
juízo determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir, fls.96. A parte autora
em petição de fls.98/99, requereu a juntada de prova documental comprovando o descumprimento da
liminar deste juízo, depoimento pessoal, oitiva de testemunha, exibição de documento pela requerida e
prova pericial. É O RELATÓRIO.DECIDO II.FUNDAMENTAÇÂO II.1. JULGAMENTO ANTECIPADO DO
MÉRITO As provas constantes dos autos são suficientes para provar os fatos alegados pelas partes, não
havendo necessidade de produção de outras provas. Assim, torno sem efeito o despacho de fls.96, bem
como, indefiro o pedido da autora quanto ao depoimento pessoal, oitiva de testemunha, exibição de
documento pela requerida e prova pericial. A lide, a despeito de compreender controvérsia de fato,
reclama julgamento antecipado na forma do artigo 355 do CPC, haja vista a desnecessidade de produção
de provas em audiência, bem como a produção de prova pericial ante ao acervo probatório constante dos
autos. Assim, procedo ao julgamento antecipado do mérito, ante a desnecessidade de maior dilação
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probatória, forte no art.355, incisos I, do CPC. II.2. PRELIMINARES REJEITO AS PRELIMINARES
apresentadas em sede de contestação. Explico. No entendimento desta magistrada, a análise das antigas
condições da ação (rectius: requisitos processuais, conforme terminologia atual), como questões
estranhas ao mérito da causa, são restritas ao quanto afirmado pela parte demandante. Essa análise é e
será feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua postulação inicial (in statu assertionis).
Nesse contexto, deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações
do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação. O que
importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, o que se trata de
problema de mérito, a ser resolvido em tópico próprio. Não se trata de um juízo de cognição sumária
dessas questões, que permitiria um reexame pelo magistrado, com base em cognição exauriente. O juízo
definitivo sobre a existência desses requisitos far-se-á em momento posterior, ou seja, no mérito. É o que
se convencionou chamar de TEORIA DA ASSERÇÃO ou da PROSPETTAZIONE. A verificação do
preenchimento desses requisitos dispensa a produção de provas em juízo, não havendo necessidade de
provar a "legitimidade ad causam" ou o "interesse de agir". Essa verificação é e será feita apenas a partir
da afirmação do demandante. Se, tomadas as afirmações como verdadeiras, as "condições da ação"
estão presentes, decidirei pela admissibilidade da demanda. A futura demonstração de que não há
"legitimidade ad causam" trata-se de problema de mérito. Por outro lado, se, tomadas as afirmações como
verdadeiras, esses requisitos não estão presentes, o caso será de extinção do processo sem exame do
mérito. Note que a teoria da asserção pode ser aplicada mesmo após a defesa do réu, como é o caso
presente. Não é, pois, o momento que a caracteriza, mas, sim, a produção ou não de prova para a
verificação do preenchimento desses requisitos. Analisada a pertinência subjetiva conforme os ditames
narrados na petição inicial, entendo descabida a alegação de ilegitimidade de parte, inépcia da inicial ou
de carência de ação. A análise aprofundada sobre essa questão será realizada quando da fundamentação
do mérito da demanda. Considerando que se encontram presentes os pressupostos e as condições da
ação, e considerado a inexistência de preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da
demanda. II.3. DO MÉRITO II.3.3.1. Quanto ao pedido de declaração de INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Analisando o pleito autoral, verifico que o ponto nodal do presente processo é a existência ou não de
falhas no procedimento da CELPA quanto a aferição de consumo não registrada por falha no medidor. No
caso dos presentes autos, entendo assistir razão à REDE CELPA. Explico. A parte autora, na própria
inicial, aduz que o objetivo seria a revisão da fatura na qual consta diferença de consumo no período de
13/02/2016 a 15/02/2016, no valor de R$ 7.670,24, porque supostamente estariam acima de sua média de
consumo. Ocorre que, dos documentos juntados pela própria parte autora (fls.30/34), demostram que a
mesma pagava valores desarrazoáveis (R$ 18,56; R$ 19,79; R$ 17,72; R$ 17,83, etc...) para quem possui
1(um) aparelho televisor, 2(duas) geladeiras, 1 (um) liquidificador, 1 (um) rádio pequeno, 5 (cinco) bicos de
luz, mesmo em uma casa em que reside uma só pessoa. Não precisa ser perito para verificar que o
medidor da unidade consumidora do autor estava de fato registrando o consumo de forma irregular, tendo
em vista o já exposto acima. Após a fiscalização, constata-se que houve alteração significativa do
consumo, condizente com os equipamentos existentes no imóvel. Ou seja, não houve ilegalidade ou abuso
na cobrança, posto que efetivamente houve alteração substancial do consumo de forma que, em casos
tais, não há que se falar em abusividade da cobrança ou em danos morais. Diante disso, comprovada
suficientemente a irregularidade apontada pela ré, não há que se falar inexigibilidade do débito, tampouco
ilegalidade na sua correção, devendo a autora arcar com o pagamento da diferença apurada pela
concessionária com fulcro nos arts. 72 e 73 da Resolução ANEEL nº 456/00, fruto da disposição
constitucional prevista no art. 174, da carta da Republica de 1988. III- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos
termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de indenização por danos
morais e declaração de inexistência de débito e EXTINGUO O PRESENTE PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Consequentemente, defiro o pedido formulado em sede de reconvenção,
condenando o reconvindo a pagar o valor de R$ 7.670,24 (sete mil, seiscentos e setenta reais e vinte e
quatro centavos), sobre o qual, deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) e multa de 1% ao mês
(capitalizados anualmente) e correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo TJPA).
Considerando-se a sucumbência, deverá o reconvindo arcar com o pagamento das Custas processuais e
dos honorários advocatícios, no que fixamos em 10% (dez por cento) do valor integral do débito, referente
aos principais acrescidos de juros e da correção de praxe aplicada pelo índice legal. Intime-se a parte
reconvinda para cumprir a obrigação de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em
que a condenação se tornar exigível, em primeiro ou segundo grau, independentemente de novas
intimações, sob pena de incidir no pagamento multa de 10 (dez por cento) sobre o valor total (principais
com juros e correções, além das custas e honorários), na forma do art. 523, §1º do Código de Processo
civil. A base de cálculo para o recurso: considera-se o valor da causa -sem acréscimos. Publique-se.

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1201



Registre-se. Cumpra-se. Intime-se. Ananindeua (Pa), aos 17 de junho de 2019. MARINEZ CATARINA
VON LOHRMANN CRUZ ARRAES Juíza de direito auxiliando na 2ª Vara Civil e empresarial de
A n a n i n d e u a .  P R O C E S S O :  0 0 1 6 3 6 5 9 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALISON DIAS MONTEIRO Ação: Impugnação ao
Valor da Causa em: 16/07/2019 IMPUGNANTE:B V FINANCEIRA Representante(s): OAB 12199 - PAULO
EDUARDO DIAS DE CARVALHO (ADVOGADO) IMPUGNADO:THIAGO PINHEIRO DA COSTA
Representante(s): OAB 20907 - OZIMAEL QUEIROZ VASCONCELOS (ADVOGADO) . ATO
ORDINATÓRIO Por ter ocorrido falha na publicação da SENTENÇA do Juízo constante às fls. 18, passo a
transcrevê-lo para ciência e intimação de seus interessados. Processo n 0016365-91.20168.14.0006
SENTENÇA Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa referente ao processo nº 0002690-
95.2015.8.14.0006, movido por B.V FINANCEIRA em face THIAGO PINHEIRO DA COSTA. Tendo em
vista que existe acordo homologado nos autos principais, entendo que a presente ação perdeu o objeto,
faltando, a parte autora, interesse de agir. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 385, VI do CPC. Custas se houver, pelo autor. Após o
trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.
Ananindeua/PA, MARCIO CAMPOS BARROSO REBELLO JUIZ DE DIREITO Titular de 2ª Entrância Em
exercício na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-Pa Em auxílio ao Juizado Especial de Abaetetuba
Ananindeua (PA), 16 de julho de 2019. ALISON DIAS MONTEIRO Auxiliar Judiciário 2ª Vara Cível e
Empresarial - Comarca de Ananindeua-PA. PROCESSO: 00201376220168140006 PROCESSO ANTIGO:
---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA
Ação: Busca e Apreensão em: 16/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRADESCO Representante(s): OAB
15201-A - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO) REQUERIDO:GLAUCYA LIMA
COSTA. Processo nº: 0020137-62.2016.814.0006. D E S P A C H O R. hoje, Defiro o pedido do autor
retro. Reexpeça-se o novo mandado na forma requerida. Desde já fica o senhor Oficial de Justiça
autorizado a utilizar-se das prerrogativas conferidas pelo art. 212, §2º do CPC, se presentes os requisitos.
Cumpra-se após o recolhimento das custas devidas, se houverem. Ananindeua, JUIZ(A) DE DIREITO
P R O C E S S O :  0 0 3 8 4 9 2 5 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:KEDSON ALAN VASCONCELOS DE SOUZA
Representante(s) :  OAB 13676 -  JOBER SANTA ROSA FARIAS VEIGA (ADVOGADO)
REQUERIDO:CYRELA MALESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Representante(s): OAB
8770 - BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) . Processo nº 0038492-57.2015.8.14.0006
SENTENÇA I- RELATÓRIO Vistos, etc., Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por Kedson Alan Vasconcelos de Souza em face de Cyrela Maresias Empreendimentos
Imobiliários Ltda, sob alegação de que foram cobrados indevidamente taxa de corretagem e evolução de
obra. Juntou documentos, fls. 20/48. Justiça gratuita deferida, fls.49. Contestação apresentada, fls, 52/67,
com preliminares de ilegitimidade passiva e suspensão do processo e, no mérito embasa sua tese
afirmando que ser descabida indenização por danos morais face ausência de provas do dano e que, os
valores pagos a título de evolução de obra e corretagem foram pagos à terceiros estranhos à lide. Conclui
que, não obstante a isso, os valores a titulo de corretagem eram de conhecimento do autor no ato da
assinatura do contrato, esclarecendo que pelos motivos expostos, não cabe repetição do indébito
pugnando pela improcedência da ação. Juntou documentos, fls. 68/115. Réplica, fls. 117/131. Requerida
pugnou pelo julgamento do feito, fls. 133. Partes informaram não ter mais provas a produzir, fls. 196/197 e
apresentaram memoriais, sendo fls. 201/203 do requerente e fls.204/211. Autos vieram-me conclusos. É o
relatório. Decido. II- FUNDAMENTAÇÃO Inversão do Ônus da Prova Trata-se de relação de natureza
consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Um dos aspectos mais relevantes do Código
de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, com a
seguinte redação: "Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência;" Em regra, a inversão do ônus da prova é ope iudicis (a critério do juiz), ou seja, não se trata
de inversão automática por força de lei (ope legis). Nesse caso, o CDC adotou a regra da distribuição
dinâmica do ônus da prova, ou seja, o magistrado tem o poder de redistribuir (inverter) o ônus da prova,
caso verifique a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. É o caso dos
presentes autos. A parte requerente é hipossuficiente no sentido técnico, econômico e jurídico, em
comparação com a empresa requerida, para provar sua versão dos fatos. Da Ilegitimidade Passiva
Considerando que a discussão acerca da legitimidade passiva se confunde com o mérito, entendo que a
preliminar deva ser rechaçada para ser apreciada conjuntamente com o mérito. Nesse sentido: Ementa
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PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AFASTAMENTO. 1.
Confundindo-se a preliminar com o mérito da ação, impõe-se o seu afastamento para que a prestação
jurisdicional seja completa. 2. Apelo provido. Sentença cassada. (TRF1 - APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA: AMS 91216 MG 1998.01.00.091216-8) Preliminar rejeitada. Da Comissão de Corretagem
Não é abusiva a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda em regime de incorporação imobiliária. A
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ- REsp 1.599.511, REsp 1793665) fixou o
entendimento de que o comprador de imóvel não precisa ser informado da obrigação de pagar pelos
serviços de corretagem antes da data da celebração do contrato, posição a qual me filio. No caso em tela,
o requerente soube, no ato da assinatura do contrato, ou seja, 15 de janeiro de 2013, através da claúsula
XIV-13 e do contrato de corretagem, fls 44/47, que seria realizada cobrança pelos serviços prestados pelo
corretor. Não obstante não ter comprovado o pagamento dos valores que alegou, a requerida juntou aos
autos, fls. 112/115, os recibos de pagamento. Tendo conhecimento prévio da comissão de corretagem a
ser cobrada, a mesma é perfeitamente válida, razão pela qual improcede pleito de indenização por danos
materiais em dobro. Da Taxa de Evolução de Obra Alega, o autor, que considera ilegal e abusiva a taxa de
evolução de obra cobrada. A requerida sustenta a ilegitimidade em responder por valores previstos no
contrato que a parte agravada firmou com a CEF, pois os mesmos foram cobrados pela instituição
bancária. Entendo que, por não haver comprovação de atraso na entrega da obra visto que a previsão
contratual para entrega era julho/2013 e foi entregue em junho de 2013, não há que se falar em
responsabilidade da requerida, sendo que, somente caberia responsabilização desta se houvesse atraso
na obra, uma vez que em havendo atraso na construção do empreendimento, não se pode penalizar o
consumidor com a cobrança do referido ônus, considerando que não foi ele quem deu causa ao atraso.
Segundo o contrato, a obra seria entregue na data de julho/2013, porém, conforme aduz o próprio
requerente, e documentos carreados aos autos, a entrega das chaves se deu em 10/06/2013, não
ocorrendo atraso. A CEF não integra a lide, e aqui está se discutindo a legalidade da taxa de evolução de
obra, visto que foi cobrada após a entrega das chaves. Se a questão versasse sobre o retardamento na
entrega das chaves e a responsabilidade da requerida quanto ao pagamento da taxa sobredita, no período
em que deu causa ao atraso, diante do dano ao consumidor, cabível seria o ressarcimento, o que não é o
caso. O contrato de financiamento firmado com a instituição financeira dispõe os termos e condições da
taxa de evolução de obra, e é esta que recebe tais quantitativos. Neste sentido, transcrevo um julgado: A
CAIXA é o agente financeiro responsável pela cobrança dos encargos e prestações previstas no contrato
de financiamento habitacional, devendo, portanto, responder pela cobrança irregular de tais parcelas (STJ,
4ª. T., REsp 897045/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/04/2013). Trata-se aqui de responsabilidade
civil, porém sem nexo causal com a construtora que entregou a obra dentro do prazo, não gerando dano
algum ao requerente, razão pela qual improcede o pleito de indenização por dano material decorrente
desta. Dos Danos Morais Incabível pedido de danos morais uma vez que não restou comprovado qualquer
ato ilícito por parte da requerida capaz de ensejar dano moral indenizável. III- DISPOSITIVO ISSO
POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por KEDSON ALAN VASCONCELOS DE SOUZA em
face de CYRELA MALESIAS EMRPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DISPOSIÇÕES FINAIS
Custas e honorários (este arbitrados em dez por cento), pelo requerente, porém suspendo o pagamento
tendo em vista o deferimento da gratuidade processual. Intimem-se, via diário de justiça, os advogados
constituídos nos autos. Na hipótese de interposição de recurso, intime-se, via diário de justiça, a parte
contrária, através de seu advogado constituído, a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias. Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões,
certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional. Na hipótese, porém, de oposição de
embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça,
através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos
conclusos para apreciação. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-
se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias
junto ao LIBRA. Publique-se. Registre-se. INTIMEM-SE as partes. AnanindeuaPA, JUIZ DE DIREITO
P R O C E S S O :  0 0 4 5 5 7 8 7 9 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:ANDERSON CASTILHOS RODRIGUES
Representante(s): OAB 12201 - SANDRA CLAUDIA MORAES MONTEIRO (ADVOGADO) OAB 28347 -
PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO (ADVOGADO) REQUERIDO:BULDING
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Representante(s): OAB 12374 - DAVI COSTA LIMA (ADVOGADO) .
Processo nº 0045578-79.2015.8.14.0006 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
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DANOS MORAIS E MATERIASIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Requerente: ANDERSON
CASTILHOS RODRIGUES Requeridos: BULDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA VISTOS, etc.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIASIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que tem como autor o cidadão ANDERSON
CASTILHOS RODRIGUES, melhor identificado em fls.03, em desfavor de BULDING SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA, também identificado na inicial, o qual pretende que a requerida, que lhe vendeu o
apartamento no residencial Super Life coqueiro, nº3, torre 18, bloco 10, situado na rua Jibóia, nº198, neste
município, pelo valor de R$ 88.900,00 (oitenta e oito mil e novecentos reais) dificultou a conclusão do
negócio, sendo que o autor, se comprometeu em pagar o vendedor, 20 parcelas de R$ 300,00 (trezentos
reais) e as demais seriam financiadas pela caixa econômica federal. Apesar de haver o autor cumprido
sua obrigação segundo o que expos nas inicias, ficou recebendo cobranças indevidas da requerida, já que
a própria mesma cancelou o contrato ao qual estabelecia que o requerente teria que pagar as referidas
parcelas, antes de realizar os financiamentos. Diante da situação, requereu o autor a inversão do ônus da
prova, nulidade da cláusula de tolerância do Contrato; nulidade da cláusula 5.51; enquadrar a transação
no CDC; restituição em dobro dos valores cobrados; valores restituídos ao autor com a devida correção e
juros. Segundo fls. 114, foi deferida a justiça gratuita e determinada a citação da ré. Em fls. 125 a 145, a
requerida vem contestar a ação, requerendo a improcedência da mesma; com aplicação ao autor da pena
de litigância de má fé. Caso seja entendido diferente e deferido algum dos pedidos que o dano moral seja
julgado com base no salário mínimo e arbitrado honorários na base de 20%. Falando sobre a contestação,
o autor em fls.175 a 190, impugna os documentos anexados na contestação; que seja julgada procedente
e antecipação de tutela. As fls.191, o meu douto antecessor determinou a audiência de conciliação, o que
foi impossível entre as partes. Entendemos que a relação a ser analisada é contratual e neste caso não
existe a necessidade da audiência de instrução e julgamento. Declaro o direito do autor está precluso, pois
o art.507, do CPC, é claro que o autor deverá trazer o que interessa a si na demanda a ser julgada, no
entanto desde janeiro de 2019, os seus patronos nada juntaram. A requerida em alegações de fls. vem
requerer a total improcedência da ação. É o Relatório. Passo a decidir; Analisando o presente processo,
verificamos que o autor, ingressou com a ação na data de 24/09/2015, portanto, antes de encerrar o prazo
que havia estipulado no contrato que anexou no rol da documentação, deixando de cumprir a clausula 3.1
e 3.1.1. Além desse fato, vem requerer que a ação seja analisada pelo CDC, o que não possui proposito já
que a relação é contratual, portanto o contrato torna-se lei entre as partes. Esse fato, ficou claro quando
verificamos o contrato assinado pelo autor. Os argumentos elencados na inicial, não puderam prosperar
quando da concessão da liminar requerida pois faltaram requisitos para que meu douto antecessor
concedesse, já que não possuíam os requisitos exigidos por lei. Assim, como nesta oportunidade, não
puderam ser acatados, por nós, já que o autor deixou de pagar as taxas acertadas e verificadas por si, por
ocasião da assinatura do contrato, e esse fato, vem ensejar de que o autor torne-se inadimplente,
descumprindo assim, outra cláusula antes aceita por si, fato inconcebível, partindo-se do princípio de que
o contrato torna-se lei entre as partes. Sabia o autor que a requerida teria o direito a prorrogação de mais
180 dias, além 24 meses estipulados no contrato, para entregar o seu imóvel. No mérito, verificamos que o
requerente em fls.91 a 100, assinou contrato de interveniência para o negócio com a imobiliária Azevedo
Barbosa, portanto, a requerida em nada poderia interferir, porém, o contrato assinado consigo por parte do
autor, este sim, deveria ser cumprido e não o foi, tendo o autor ingressado com essa ação, antes de
vencer o prazo ao qual teria aceitado por contrato, conforme consta na cláusula 4, cuja a entrega teria que
ser efeituada em 27/08/2016 e segundo a cláusula 2.2.1 o autor deveria efetuar os pagamentos, ao quais
foram pagos para imobiliária Azevedo Barbosa, conforme os recebidos acima já mencionados através da
citação das folhas. Verificamos que a requerida teria o prazo de 24 meses para entregar o imóvel,
conforme comprova o item 5.1 do contrato. Além desse prazo, teria, segundo o item. 5.1.1., mais 180 dias
uteis para efetuar a entrega. O requerente, sem aguardar os prazos estipulados no contrato, já ingressou
com a referida ação e esse fato não estaria de acordo com o princípio da razoabilidade. Sabemos pela
experiência na labuta em analise desta matéria, de que toda construção de imóvel, deve prevê uma taxa
de evolução, que ao adquirir seu imóvel já deve ficar ciente e "in casu" o que requereu leu e verificou todas
as cláusulas do contrato, sem ter qualquer razão de a posteriori questionar em juízo. Alegou o requerente
que o contrato foi cancelado, no entanto não conseguiu provar que teria efetuado o pagamento para a
requerida, das parcelas as quais teria se comprometido conforme consta no contrato anexado nos autos,
fato que ficou difícil compreender as suas argumentações, pois sabia da obrigação a cumprir e deixou de
fazer. Teria o requerente, que receber o imóvel adquirido, após ter financiado junto à Caixa Econômica
Federal, e como não o fez no prazo que havia se comprometido, o mesmo foi cancelado. Poderíamos
comparar o fato, com a extinção da ação por negligencia da parte autora, ou seja, quando ela por mais de
um mês ou por um ano, deixa de cumprir diligencias determinadas pelo magistrado. Assim se comportou o
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autor. O requerente, passou muitos meses para apresentar a documentação necessária junto a
financiadora, e esse fato dificultou a concretização do negócio, tendo inclusive pago a imobiliária Azevedo
Barbosa os valores pela intermediação, e esse valor, não pode vir a ser cobrado requerido, pois se
observarmos em fls.58 o contrato assinado por ele foi com a requerida. Não podemos falar em atraso por
parte da requerida, porque como bem mencionados, na data da entrada da ação, a requerida ainda teria
12 meses para entregar o imóvel, fora a prorrogação acima já citada. A taxa de evolução mencionada pelo
requerente, foi por ele aceita e tornou-se lei, portanto, sem qualquer condição de entendermos como
ilegal. Quanto ao dano Moral alegado pelo requerente, entendemos que ocorreu, assim vejamos: em
matéria publicada no site do STJ, no dia 01/07/2012, ficaram definido os fatos em que o dano moral é
presumido, ou seja, não necessita de prova para se configurar. Via de regra, para que ocorra o dano
moral, necessário se faz a parte junte uma prova da extensão do dano sofrido ("in casu", não conseguimos
observar). No entanto, existem alguns casos em que a jurisprudência afasta esse requisito, constando-se
assim, o dano moral presumido. Este, no entanto, desobriga a apresentação de qualquer prova que
demostre a ofensa moral da pessoa. "Em matéria publicada, assim constou: "ESPECIAL. STJ define em
quais situações o dano moral pode ser presumido. Diz a doutrina - e confirma a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) - que a responsabilização civil exige a existência do dano. Assim, foi abordado
pelo autor neste artigo, as situações em que o STJ reconheceu como dano moral in re ipsa, bem como os
principais julgados sobre cada caso. Desta forma, fica complicado reconhecer que houve dano moral por
parte da requerida. Compreendemos que o requerente deixou de pagar o que devia e deu causa para o
ato praticado pela requerida, e esse fato vem desobrigar a mesma de qualquer lesão causada a ele,
relacionados a hora e moral dele. Sabemos que a relação contratual, enseja no julgamento antecipado no
feito, portanto, dispensando qualquer instrução processual, a qual iria protelar ainda mais o julgamento de
uma demanda simples e baseada em prova material. Diante de tudo que expusemos e de ouvir as teses
defendidas, concluímos que não houve violação injusta, conclusão que se confirma em não entender dano
a dignidade e honra da pessoa do autor. Isto posto; Pela razões acima expostas, julgo improcedente a
ação proposta pelo autor, com fundamento no art.487, do C.P.C., e em consequência condeno o autor ao
pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% do valor da ação, o que faço conforme o que
determina o art.20, §3°, letras "a" e "c" do C.P.C. Cumpram-se as demais exigências legais. PRI.
Ananindeua, 11 de junho 2019. Marinez Catarina Von-Lhormann Cruz Arraes Juíza titular da Vara da
Infância e Juventude de Ananindeua. 

 
 
 
Número do processo: 0803813-56.2019.8.14.0006 Participação: DEPRECANTE Nome: JUIZO DE
DIREITO DA 21ª VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE CURITIBA PR Participação:
ADVOGADO Nome: ADRIANO MUNIZ REBELLOOAB: 24730/PR Participação: DEPRECADO Nome: 1ª
VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA PAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA ATO ORDINATÓRIO 0803813-
56.2019.8.14.0006DEPRECANTE: JUIZO DE DIREITO DA 21ª VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DE CURITIBA PRDEPRECADO: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA
PAIntimo a parte autora a promover, comprovando nos autos, o recolhimento das custas iniciais para o
processamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias. 2 de julho de 2019 CRISTIANNE PERES
COSTAAuxiliar Judiciário  
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P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 1 6 3 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HAILA HAASE DE MIRANDA Ação: Auto de Prisão
em Flagrante em: 10/07/2019---AUTORIDADE POLICIAL:DEAM ANANINDEUA DELEGACIA
ATENDIMENTO A MULHER VITIMA:R. P. M. A.  FLAGRANTEADO:K. D. C. S.. Autos de nº 0003416-
30.2019.814.0006 DESPACHO        Tendo em vista o deferimento das medidas protetivas nos autos da
prisão em flagrante nº 0005341-61.2019.8.14.0006, CUMPRA-SE a Portaria nº 02/2019, juntando-se a
cópia da respectiva decisão nos presentes autos.        Ananindeua/PA, 05 de julho de 2019. HAILA HAASE
DE MIRANDA Juíza de Direito respondendo pela 4ª Vara Criminal

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 2 2 8 2 9 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HAILA HAASE DE MIRANDA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 10/07/2019---VITIMA:M. S. Q.  DENUNCIADO:R.G. F. VITIMA:M. S. 
VITIMA:D. S. J. . DECISÃO / DESPACHO       AUTOS Nº 0009228-29.2014.814.0006        Homologo a
desistência na oitiva da vítima indicada na manifestação do Ministério Público de fl. 38.        Cumpram-se
as demais deliberações constantes à fl. 33.        Ananindeua/PA, 05 de julho de 2019. HAILA HAASE DE
MIRANDA Juíza de Direito respondendo pela 4ª Vara Criminal

 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 9 0 6 1 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HAILA HAASE DE MIRANDA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 10/07/2019---VITIMA:J. C. L. M.  INDICIADO:RUBERVAL DA SILVA MELO.
DECISÃO / DESPACHO       AUTOS Nº 0010906-11.2016.814.0006        Homologo a desistência na oitiva
da vítima indicada na manifestação do Ministério Público de fl. 40.        Cumpram-se as demais
deliberações constantes à fl. 37.        Ananindeua/PA, 05 de julho de 2019. HAILA HAASE DE MIRANDA
Juíza de Direito respondendo pela 4ª Vara Criminal

 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 6 7 5 8 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): HAILA HAASE DE MIRANDA Ação: Medidas
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 10/07/2019---REQUERENTE:R. Q. C. D.
REQUERIDO:ROMULO DE SOUZA DIAS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA   SENTENÇA Processo nº: 0012675-
83.2018.814.0006 Requerido: ROMULO DE SOUZA DIAS Requerente: R. Q. C. D.        Tratam os autos
de medidas protetivas requeridas em razão da suposta prática de violência doméstica.        A requerente
declarou não possuir mais interesse nas medidas.        Vieram os autos conclusos.        É o breve relato.
Decido.        As medidas protetivas de urgência visam assegurar à mulher em situação de risco o direito a
uma vida sem violência, sendo certo que a adoção da providência cautelar ou satisfativa, pelo Juiz está
vinculada à vontade da vítima.        Considerando que as medidas protetivas dispostas na Lei nº
11.340/2006 buscam proteger a integridade física e psicológica da mulher, contudo, na hipótese em
apreço, a própria vítima declarou não ter mais interesse na decretação das mesmas, resta evidenciada a
falta de interesse processual.        Destarte, a providência jurisdicional pleiteada pela requerente, por não
mais ser necessária, não lhe trará qualquer utilidade. Com efeito, outro caminho não há a trilhar senão o
da extinção do processo sem apreciação de mérito.        Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por desistência, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e,
por derradeiro, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS CASO JÁ DECRETADAS.        CIÊNCIA ao
Ministério Público.        Certifique-se e arquive-se, procedendo à baixa no sistema.        Ananindeua (PA),
05 de julho de 2019. HAILA HAASE DE MIRANDA Juíza de Direito respondendo pela 4ª Vara Criminal
Página de 1

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 8 5 5 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTINA SANDOVAL COLLYER Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---VITIMA:V. S. P. S.  DENUNCIADO:ADILTO CARLOS
REIS MARQUES Representante(s):  OAB 22252 - RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO (ADVOGADO)  .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 4ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE ANANINDEUA - PA Autos de nº 0001985-58.2019.8.14.0006 Acusado: ADILTO CARLOS

SECRETARIA DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA 
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REIS MARQUES Defesa: DR. RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO, OAB/PA 22.252 DESPACHO
       INTIME-SE, via DJe, o Advogado do acusado, DR. RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO, OAB/PA
22.252, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao aditamento à denúncia.
       Transcorrido o prazo in albis, com ou sem manifestação, devidamente certificado, autos
imediatamente conclusos.        CUMPRA-SE com urgência.        SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO
ATO ORDINATÓRIO.        Ananindeua - PA, 11 de julho de 2019. CRISTINA SANDOVAL COLLYER
       Juíza de Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri, respondendo pela 4ª Vara Criminal da Comarca de
Ananindeua

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 7 4 0 9 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTINA SANDOVAL COLLYER Ação: Inquérito
Policial em: 12/07/2019---VITIMA:M. C. P.  INDICIADO:CLAUDIO LEOMIR PINHEIRO DE SARGES
MACEDO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 4ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE ANANINDEUA Autos de nº 0005740-90.2019.8.14.0006 Indiciado: CLAUDIO LEOMIR
PINHEIRO DE SARGES MACEDO Defesa: DRA. MYRIAN CLÁUDIA VIEIRA COSTA OAB/PA 28.858
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA        CLAUDIO LEOMIR PINHEIRO DE SARGES MACEDO, já qualificado
nos autos, requereu, por meio de Advogada particular, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou a
sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 42/48).        O Ministério Público
manifestou-se desfavoravelmente ao pedido (fls. 78).        Passo a decidir.        Sabe-se que,
indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a
exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.
       A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova
da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que
segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão
preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue
praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do
processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal
(impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).        Analisando
os argumentos trazidos pela Defesa do acusado, entendo que inexistem fatos novos a serem
acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos.        Com efeito, restam preenchidos
os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o fumus comimissi delict e o periculum
libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação que embasam a denúncia. O
segundo se fundamenta na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.        Consta
nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios
suficientes da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações
prestadas pela vítima e pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial.        Ainda, verificam-se sérios
indícios de periculosidade do requerente, pois no caso concreto, supostamente praticou os delitos de
ameaça e descumprimento de medidas protetivas, contra sua ex-companheira, ora vítima, fato ocorrido
por meio de aplicativo de rede social e em possível continuidade delitiva, mesmo o requerido estando
ciente de proibições em seu desfavor, consoante medidas protetivas nº 0012646-33.2018.8.14.0006. Fatos
esses que, por si só, evidenciam a periculosidade em concreto e corrobora a necessidade de resguardar a
ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés contra a ofendida dos autos.
       Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou
intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que as partes são ex-companheiros,
possuindo, inclusive, filho(a) mneor, ou seja, possuem relação familiar. Assim, a manutenção da prisão
mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o representado permaneça
em liberdade, a vítima e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para
comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução
processual.        Além do que, trata-se de suposto crime de violência doméstica cometido contra a mulher
com descumprimento de medidas protetivas, quando o acusado já estava ciente de proibições impostas
contra si, mas, mesmo assim, desrespeitou ordem judicial e investiu contra a vítima, sendo necessária a
manutenção da prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art.
313, III do CPP.        Registre-se que a primariedade e os bons antecedentes do requerente, por si só, são
insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da
mesma forma, não subsiste a alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento
consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia
cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais
autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço. RECURSO
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ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA E
CÁRCERE PRIVADO. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDOS NA SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. CONDIÇÕES
SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prisão cautelar
encontra fundamento na jurisprudência desta Corte, segundo a qual configura legítima a manutenção da
segregação cautelar se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do
agente. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a
ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Recurso improvido. (STF - RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS RHC 116469 MT (STF) Data de publicação: 02/12/2013) grifei
       Nessas linhas de entendimento, cito Súmula 08 do TJE/PA que se aplica ao caso concreto: As
qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando
estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.        Destarte, verifico que não há fatos novos a
ensejar a revogação da prisão preventiva decretada nos autos, razão pela qual a mesma deverá ser
mantida, dada gravidade concreta dos supostos delitos, a necessidade de assegurar a integridade física e
psicológica da vítima, e as provas do processo em instrução - haja vista que neste tipo de crime é comum
o temor das vítimas e testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto - dão ensejo à manutenção
da custódia cautelar.        Isto posto, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
e para garantir a execução de medidas protetivas, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III do Código de
Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos
gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDIO LEOMIR
PINHEIRO DE SARGES MACEDO.        Ciência ao MP e à Defesa, esta via DJe.        Sem prejuízo,
REMETAM-SE os autos COM URGÊNCIA ao Ministério Público para o oferecimento de denúncia.
       CUMPRA-SE.        Ananindeua - PA, 11 de julho de 2019. CRISTINA SANDOVAL COLLYER Juíza de
Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri, respondendo pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua 
Página de 3

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 8 4 7 7 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CRISTINA SANDOVAL COLLYER Ação: Medidas
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---REQUERENTE:R. D. S. L.
REQUERIDO:EDINALDO CONCEICAO DA SILVA AUTORIDADE POLICIAL:DEAM ANANINDEUA
DELEGACIA ATENDIMENTO A MULHER. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA Boletim de
Ocorrência nº: 00305/2019.100963-1 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA        Trata-se de autos de Medidas
Protetivas de urgência solicitadas pela requerente acima qualificada, em desfavor do requerido, também já
qualificado, apresentado pela Autoridade Policial da DEAM / ANANINDEUA.        A requerente alega ter
sofrido violência doméstica e familiar por parte do requerido, conforme descrito pormenorizadamente nos
autos.        É o relatório. Decido.        Analisando os autos, verifico que há indícios de autoria e
materialidade, sendo necessárias as medidas elencadas para que seja garantida a integridade física e
psicológica da requerente, na qual justificam o deferimento das medidas pleiteadas.        Assim sendo,
com base no artigo 18, I, da Lei 11.340/06, DETERMINO ao requerido, salvo decisão judicial em contrário:
1.     PROIBIÇÃO de se aproximar da requerente (art. 22, III, ¿a¿, da Lei nº 11.340/06); 2.     PROIBIÇÃO
de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico,
mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III, ¿b¿, Lei 11.340/06); 3.     PROIBIÇÃO
de frequentar a residência da requerente, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III,
¿c¿, Lei 11.340/06);        No caso de existência de filho(s) do casal: ASSEVERA-SE às partes que as
medidas protetivas de urgência não se estendem aos filhos, devendo o contato com estes ser
intermediado por um terceiro, exceto se existente determinação judicial em sentido contrário.        Caso
necessário, a requerente deverá entrar com ação própria em juízo competente para pleitear prestação de
alimentos provisionais ou provisórios, e a restrição ou suspensão do direito de visita, não se evidenciando,
no caso concreto, a urgência que mereça decisão no âmbito de medidas protetivas.        Outrossim,
eventuais pedidos concernentes à partilha de bens, bem como 1) restituição de bens indevidamente
subtraídos pelo agressor, 2) proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda
e locação de propriedade em comum, 3) suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao
agressor, e 4) prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais
decorrentes da prática de violência contra a ofendida devem ser dirigidos ao Juízo de Família e dirimidos
por esse Juízo competente, sob pena de violação do Juízo natural e consequente nulidade dos atos
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processuais, haja vista que, no âmbito dos autos de medidas protetivas somente compete ao Juiz
conhecer e decidir sobre questões acima, desde que evidenciada urgência que visem proteger a mulher
contra atos atentatórios contra a sua integridade física e psíquica, e também contra o seu patrimônio,
devidamente comprovada a urgência, o que não é o caso dos autos.        INTIME-SE o requerido
cientificando-o de que o descumprimento das medidas acima poderá implicar na sua prisão em flagrante,
por tratar-se de crime, tipificado no art. 24 - A, da Lei nº 11.340/06.        INTIME-SE a requerente para
tomar ciência da decisão devendo constar do mandado que, querendo, poderá constituir advogado ou
requerer ao oficial de justiça o patrocínio da Defensoria Pública e, em caso de inércia, será nomeada essa
para proceder a sua defesa, nos termos do art. 27 e 28 da Lei Maria da Penha, devendo, neste caso, no
prazo de 10 (dez) dias, comparecer à Defensoria Pública, sob pena de extinção do processo por falta de
interesse.        OFICIE-SE à Autoridade Policial, para que tome ciência das medidas aqui estabelecidas,
devendo comunicar a este Juízo qualquer descumprimento destas medidas pelo requerido.        CITE-SE o
requerido, por mandado de citação, para apresentar contestação do pedido no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de os fatos alegados pela requerente serem presumidos como verdadeiros. CASO O OFICIAL
DE JUSTIÇA VERIFIQUE QUE O REQUERIDO ESTÁ SE OCULTANDO PARA NÃO SER
CITADO/INTIMADO DA DECISÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS, FICA AUTORIZADO, DESDE JÁ, A
PROCEDER À CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. DA MESMA FORMA, DEVERÁ SER
APLICADO, QUANDO NECESSÁRIO, O ART. 212, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
       Outrossim, considerando a certidão de fl. 02, providencie, a Secretaria, a distribuição do presente
feito, junto ao setor competente, cadastrando o necessário no Sistema LIBRA, inclusive a presente
decisão.        CUMPRA-SE a Portaria nº 02/2019.        Cópia desta Decisão servirá como MANDADO DE
INTIMAÇÃO das Medidas Protetivas de Urgência e MANDADO DE CITAÇÃO ao requerido, bem como
servirá como oficio/intimação/citação/notificação/requisição do necessário.        CUMPRA-SE NO
PLANTÃO E EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.        Ananindeua - PA, 12 de julho de 2019. CRISTINA
SANDOVAL COLLYER        Juíza de Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri, respondendo pela 4ª Vara
Criminal da Comarca de Ananindeua

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 8 3 6 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---INDICIADO: V. B. S.

 
VITIMA: A. C. B. C.

 
VITIMA: L. V. B. S.

 
DELIBERAÇ¿O: 1 ¿ Redesigno a realizaç¿o de DEPOIMENTO ESPECIAL para oitiva da vítima para 
23/06/2020, às 09h15min, nos termos do art. 10 e art. 12 da Lei nº 13.431/2017 e da Recomendaç¿o nº
33 de 23.11.2010 do CNJ 2 ¿ Dê-se vista dos autos ao MP; com a informaç¿o acerca do novo endereço
da RL da vítima, expeça-se o necessário, inclusive carta precatória. 3 ¿ Saem os presentes intimados.
Juíza de Direito: DRA. CLAUDIA REGINA MOREIRA FAVACHO

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 8 5 6 6 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: G. F. G.

 
Representante(s):

 
OAB 22814 - THAIS BORGES SILVA PRAIA (ADVOGADO)

 
(...)

 
Aberta a audiência, nos moldes do artigo 405 e parágrafos do Código de Processo Penal, constatou-se a
presença do Representante do Ministério Público. Presente o acusado, acompanhado de advogada e a
testemunha de defesa citada acima. Ausentes as demais testemunhas, inclusive a que foi arrolada pelo
MP, cuja conduç¿o restou negativa no momento da diligência, vez que n¿o foi expedido mandado de
conduç¿o coercitiva para a mesma.
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(...)

 
Na fase do art. 402, as partes nada requereram.

 
Dada a palavra ao MP, em alegaç¿es finais: requereu a absolviç¿o, conforme gravado em mídia.

 
Dada a palavra à Defesa, em alegaç¿es finais orais: requereu a absolviç¿o, conforme gravado em mídia.

 
Em seguida, o Juízo proferiu sentença nos seguintes termos:

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de GLEYDSON FONSECA
GONÇALVES, qualificado(s) nos autos, como incurso(a) nas penas do artigo descrito na denúncia.

 
Consta dos autos a denúncia, o seu recebimento, citaç¿o, defesa prévia, ratificaç¿o do recebimento da
denúncia e termo de audiência de instruç¿o e julgamento.

 
Em alegaç¿es finais, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolviç¿o do réu, diante da
ausência de provas para condenaç¿o.

 
É o relatório.

 
Decido.

 
O(a) acusado(a) foi denunciado(a) pela prática dos fatos descritos na denúncia.

 
Analisando as provas contidas nos autos, n¿o há outra alternativa e este juízo, sen¿o concordar com o
parecer ministerial, descrevendo as provas colhidas nos autos, e concluindo serem insuficientes para
condenaç¿o do(a) ré(u).

 
Em que pese a vers¿o do réu n¿o tenha sido muito coerente, e contrária às provas produzidas perante à
fase policial, seria importante o depoimento da vítima em juízo a fim de esclarecer quem de fato subtraiu
seu celular, contudo, n¿o foi possível ouvir a vítima em juízo.

 
Dessa forma, compulsando todas as provas constantes dos autos, inclusive as produzidas na fase policial,
e as cotejando, entendo que imp¿e-se a absolviç¿o do(a) ré(u).

 
Diante do exposto, julgo improcedente a pretens¿o punitiva do Estado, raz¿o pela qual ABSOLVO o(a)
réu GLEYDSON FONSECA GONÇALVES, por n¿o existir prova suficiente para a condenaç¿o, o que faço
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentaç¿o.

 
Sem incidência de custas processais (CPP, art. 805 e TJPA, Provimento nº002/2005).

 
Determino à Secretaria Judicial que, independente do trânsito em julgado desta decis¿o:

 
1. Havendo interposiç¿o de recurso, certifique a respeito da tempestividade, retornando conclusos.

 
2. Após o cumprimento das deliberaç¿es acima, ocorrendo trânsito em julgado, e nada mais havendo,
certifique-se e arquivem-se com as devidas anotaç¿es.

 
4 ¿ Saem os presentes intimados.

 
Eu, Patrícia Fernandes de Miranda, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.
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Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 7 5 9 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: E. E. S. S.

 
DENUNCIADO: A. L. F. L.

 
DENUNCIADO: B. C. S.

 
DENUNCIADO: L. E. R. F.

 
Aberta a audiência, nos moldes do artigo 405 e parágrafos do Código de Processo Penal, constatou-se a
presença do Representante do Ministério Público. Presentes os acusados BRENDO CONCEIÇ¿O DE
SOUZA e LUIDI EDJANE ROCHA FERREIRA, assistidos pela Defensoria Pública. Presente o acusado
AYRTON LUCAS FERREIRA LAMEIRA, acompanhado de advogado. Ausente a vítima. Presentes as
testemunhas citadas acima.

 
(...)

 
Na fase do art. 402, as partes nada têm a requerer.

 
Dada a palavra ao RMP: Apresentou alegaç¿es finais orais, registradas através de gravaç¿o audiovisual,
inclusive com a devida autorizaç¿o para a gravaç¿o de sua imagem e voz.

 
Dada a palavra ao advogado: Apresentou alegaç¿es finais orais, registradas através de gravaç¿o
audiovisual, inclusive com a devida autorizaç¿o para a gravaç¿o de sua imagem e voz.

 
Dada a palavra à Defensoria: Apresentou alegaç¿es escritas, nos seguintes termos: ratifica a
manifestaç¿o do advogado.

 
DELIBERAÇ¿O:

 
Vistos os autos.

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de AYRTON LUCAS
FERREIRA LAMEIRA,BRENDO CONCEICAO DE SOUZA,LUIDI EDJANE ROCHA FERREIRA, 
qualificado(s) nos autos, como incurso(a) nas penas do  DISTRIBUIÇ¿O POR CONTINUIDADE AO
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA .

 
Consta dos autos a denúncia, o seu recebimento, citaç¿o, defesa prévia, ratificaç¿o do recebimento da
denúncia e termo de audiência de instruç¿o e julgamento.

 
Em alegaç¿es finais, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolviç¿o do réu, diante da
ausência de provas para condenaç¿o.

 
É o relatório.

 
Decido.

 
O(a) acusado(a) foi denunciado(a) pela prática dos fatos descritos na denúncia.

 
Analisando as provas contidas nos autos, n¿o há outra alternativa e este juízo, sen¿o concordar com o
parecer ministerial, muito bem fundamentado, descrevendo as provas colhidas nos autos, e concluindo
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serem insuficientes para condenaç¿o do(a) ré(u).

 
Dessa forma, compulsando todas as provas constantes dos autos, inclusive as produzidas na fase policial,
e as cotejando, entendo que imp¿e-se a absolviç¿o do(a) ré(u).

 
Diante do exposto, julgo improcedente a pretens¿o punitiva do Estado, raz¿o pela qual ABSOLVO o(a)
ré(u) AYRTON LUCAS FERREIRA LAMEIRA,BRENDO CONCEICAO DE SOUZA,LUIDI EDJANE
ROCHA FERREIRA, por n¿o existir prova suficiente para a condenaç¿o, o que faço com fulcro no art.
386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentaç¿o.

 
Sem incidência de custas processais (CPP, art. 805 e TJPA, Provimento nº 002/2005).

 
Determino à Secretaria Judicial que, independente do trânsito em julgado desta decis¿o:

 
1. Comunique a vítima, no caso de menor de idade, deverá ser intimado através de seu representante
legal, acerca do conteúdo desta decis¿o (art. 201, §2º do CPP);

 
2. Havendo interposiç¿o de recurso, certifique a respeito da tempestividade, retornando conclusos.

 
3. Havendo fiança recolhida ou apreendido valores, DETERMINO A DEVOLUÇ¿O AO INDICIADO,
devendo ser intimado pessoalmente ou por Defensor, no prazo de 30 (trinta) dias, para levantamento do
valor. N¿o localizado, intime-se por edital, no mesmo prazo. N¿o comparecendo, determino a perda da
fiança/valor para o Fundo de Reaparelhamento do Judiciário ¿ FRJ.

 
4. Sendo apreendida qualquer tipo de arma branca, e considerando o tempo de desuso e a falta de
interesse na vinculaç¿o daquela a este feito, bem como o teor da presente decis¿o, DETERMINO A
DESTRUIÇ¿O do referido bem apreendido.

 
5. Havendo a apreens¿o de arma de fogo e/ou muniç¿es, CUMPRA-SE Portaria nº 08/2018.

 
6. Quanto ao celular SANSUMG ROXO apreendido, conforme fl. 31 do IPL, concedo aos réus prazo até o
dia 15/07/2019 para comparecerem à Secretaria comprovando a propriedade e requerendo a restituiç¿o.
Passado tal prazo, n¿o havendo pedido de restituiç¿o, determino a sua destruiç¿o, conforme orientaç¿o
da Corregedoria.

 
7. Tratando-se de droga, oficie à autoridade policial para que providencie a incineraç¿o da droga
apreendida, caso ainda n¿o tenha sido;

 
8. Nos casos acima, proceda-se a baixa no Cadastro Nacional de Bens Apreendidos do CNJ.

 
9. Por consequência, revogo a pris¿o de BRENDO e determino a retirada de monitoramento eletrônico dos
demais réus. Oficie-se à SUSIPE para tanto. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA BRENDO.

 
10. Após o cumprimento das deliberaç¿es acima, ocorrendo trânsito em julgado, e nada mais havendo,
certifique-se e arquivem-se com as devidas anotaç¿es.

 
Eu, Vitor Antônio Oliveira Baia, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 6 8 1 7 2 0 0 7 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 7 2 0 0 1 5 3 2 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: O. S. S.
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Representante(s):

 
OAB 20476 - MAURICIO PIRES RODRIGUES (ADVOGADO)

 
OAB 23422 - LUCIANA DOLORES ARAUJO MIRANDA (ADVOGADO)

 
DECIS¿O

 
Homologo a desistência da oitiva da vítima indicada na manifestaç¿o da defesa de fl. 203, conforme já
decidido em fl. 197.

 
DEFIRO o pedido da defesa à fl. 203, para que o comparecimento mensal seja realizado no juízo da
residência do réu ¿ Abaetetuba-PA, a fim de que o réu n¿o seja onerado ainda mais pela demora do
processo.

 
No mais, verifico que está pendente o interrogatório do réu, deprecado para Abaetetuba-PA desde
11/04/2019, sem resposta de tal juízo até o momento.

 
Assim, determino à Secretaria que:

 
- expeça nova carta precatória para Abaetetuba, para cumprimento das cautelares por esse juízo;

 
- consulte o malote digital para saber do retorno da carta precatória;

 
- caso o interrogatório tenha sido realizado, junte-se aos autos e vistas às partes para alegaç¿es finais;

 
- n¿o havendo resposta do juízo deprecado, determino seja tentado contato via telefone e/ou e-mail,
contudo, novamente sem resposta, oficie-se à corregedoria solicitando que interceda.

 
Intimem-se.

 
Ananindeua,  10 de julho de 2019.

 
HAILA HAASE DE MIRANDA

 
Juiz(a) de Direito respondendo pela 4ª Vara Penal De Ananindeua

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 8 4 2 0 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: C. C. S. F.

 
REQUERIDO: C. U. L. F.

 
(...)

 
DELIBERAÇ¿O: A MM. Juíza passou a DELIBERAR nos seguintes termos:

 
1 ¿ Redesigno audiência de depoimento especial para 02/06/2020, às 10:00 horas.

 
2 ¿ Saem os presentes intimados.

 
Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA
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P R O C E S S O :  0 0 0 4 3 3 5 2 5 2 0 0 6 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 6 2 0 0 1 6 7 7 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---ACUSADO: J. A. P. C.

 
VITIMA: S. C. C. S.

 
(...)

 
DELIBERAÇ¿O: A MM. Juíza passou a DELIBERAR nos seguintes termos:

 
1 ¿ Certifique-se acerca das cartas precatórias expedidas às fls. 129 e 131.

 
2 ¿ Sem prejuízo do acima exposto, redesigno audiência de instruç¿o para 24/02/2021, às 09:00 horas.

 
3 ¿ Expeça-se carta precatória para o réu para ciência do presente ato, bem como para seu interrogatório
neste juízo da 4ª Vara Criminal.

 
4 ¿ Expeça-se mandado de intimaç¿o para a testemunha de Defesa D. F., no endereço indicado às fls.
106/17.

 
5 - Saem os presentes intimados.

 
Eu, Patrícia Fernandes de Miranda, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 4 3 8 6 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: D. A. P.

 
AUTORIDADE POLICIAL: D. S. A.

 
INDICIADO: J. F. S.

 
Representante(s):

 
OAB 22245 - MARCELO BRASIL CAMPOS (ADVOGADO)

 
DESPACHO

 
Considerando que tratam-se de autos com réu preso e a escuta especializada da vítima à fl. 08, ainda que
perante à Autoridade Policial, Devolvam-se os autos ao Ministério Público, COM URGÊNCIA, para
manifestaç¿o quanto ao oferecimento da denúncia.

 
Após, venham os autos para apreciaç¿o do pedido de revogaç¿o apresentado pela Defesa do indiciado.

 
Ananindeua - PA, 09 de julho de 2019.

 
HAILA HAASE DE MIRANDA

 
Juíza de Direito respondendo pela 4ª Vara Criminal

 
Comarca de Ananindeua - PA
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P R O C E S S O :  0 0 0 5 6 3 6 2 7 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---ACUSADO: M. A. B.

 
VITIMA: A. O. A.

 
(...)

 
Aberta a audiência, nos moldes do artigo 405 e parágrafos do Código de Processo Penal, constatou-se a
presença do Representante do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ausente a vítima e sua RL.
Ausente o acusado.

 
Dada a palavra ao RMP: Insiste na oitiva da vítima, e requer vista dos autos para informar novo endereço.

 
Dada a palavra à Defesa: nada requereu.

 
DELIBERAÇ¿O: 1 ¿ Redesigno a realizaç¿o de DEPOIMENTO ESPECIAL para oitiva da vítima para 
30/06/2020, às 09h15min, nos termos do art. 10 e art. 12 da Lei nº 13.431/2017 e da Recomendaç¿o nº
33 de 23.11.2010 do CNJ 2 ¿ Dê-se vista dos autos ao MP, com a informaç¿o, expeça-se o necessário,
inclusive carta precatória. 3 ¿ Saem os presentes intimados.

 
Eu, Patrícia Fernandes de Miranda, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 8 4 1 3 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: L. P. P.

 
REQUERIDO: M. J. S. A.

 
AUTORIDADE POLICIAL: D. A. D. A. A. M.

 
DECIS¿O

 
Trata-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência, encaminhado pela autoridade policial, e formulado
por L. P. P. em face de Max Junior Santos Albuquerque.

 
Em certid¿o de fl. 13, a requerente informou que opta pelo trâmite do feito perante a comarca de
Ananindeua/PA, em raz¿o de ser o local do seu domicílio.

 
Assim, considerando a informaç¿o da vítima, e nos termos do art. 15, I da Lei nº 11.340/2006, determino a
remessa dos autos à Comarca de Ananindeua-PA para o processamento do feito.

 
Belém- PA, 08 de julho de 2019.

 
OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE

 
Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica

 
e Familiar Contra a Mulher

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 0 5 2 0 7 2 0 1 0 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: D. M. R.
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ACUSADO: A. S. C.

 
DELIBERAÇ¿O: A MM. Juíza passou a DECIDIR nos seguintes termos:

 
1 ¿ SENTENÇA: Em análise dos autos, verifico que a pretens¿o punitiva estatal foi alcançada pela
prescriç¿o, pois, desde a última causa interruptiva até a presente data, já se ultrapassou o prazo previsto
para o Estado exercer sua pretens¿o punitiva. Observa-se que a pena em abstrato prevista para os
supostos delitos, conforme previs¿o legal para os tipos específicos, combinado com o art. 109, teve o
prazo prescricional extrapolado. Assim, ressaltando-se que a prescriç¿o se fundamenta, dentre outros, na
segurança jurídica, n¿o podendo alguém ficar aguardando por tempo infindo o agir do Estado, resta a este
Juízo apenas reconhecer a sua ocorrência, já que se trata de matéria de ordem pública. Diante do
exposto, e por tudo mais que dos autos consta, observada a pena máxima abstratamente cominada para
os delitos em tela, DECLARO extinta a punibilidade do acusado, com fulcro nos artigos 107, 109 e
seus incisos todos do Código Penal Brasileiro, tendo em vista a prescriç¿o da pretens¿o punitiva
estatal.

 
2 ¿ Caso tenham sido decretadas medidas protetivas nos presentes autos, REVOGO-AS.

 
3 ¿ Havendo fiança recolhida ou apreendido valores, DETERMINO A DEVOLUÇ¿O AO RÉU, devendo ser
intimado pessoalmente ou por Defensor, no prazo de 30 (trinta) dias, para levantamento do valor. N¿o
localizado, intime-se por edital, no mesmo prazo. N¿o comparecendo, determino a perda da fiança/valor
para o Fundo de Reaparelhamento do Judiciário ¿ FRJ.

 
4 ¿ Sendo apreendida qualquer tipo de arma branca, e considerando o tempo de desuso e a falta de
interesse na vinculaç¿o daquela a este feito, bem como o teor da presente decis¿o, DETERMINO A
DESTRUIÇ¿O do referido bem apreendido.

 
5 ¿ Havendo a apreens¿o de arma de fogo e/ou muniç¿es, CUMPRA-SE Portaria nº 08/2018.

 
6 ¿ Havendo, ainda, bens apreendidos, determino sua devoluç¿o. N¿o sendo assim possível ou se restar
imprestável, DETERMINO sua destruiç¿o.

 
7 ¿ Nos casos acima, proceda-se a baixa no Cadastro Nacional de Bens Apreendidos do CNJ.

 
8 ¿ Saem os presentes intimados.

 
9 ¿ Dê-se ciência à Defensoria Pública.

 
10 ¿ Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

 
Eu, Vitor Antônio Oliveira Baia, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 2 6 4 9 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: R. T. O.

 
DENUNCIADO: J. T. R.

 
DECIS¿O / DESPACHO

 
Homologo a desistência na oitiva da vítima indicada na manifestaç¿o do Ministério Público de fl. 73.
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Cumpram-se as demais deliberaç¿es constantes à fl. 72.

 
Ananindeua/PA, 05 de julho de 2019.

 
HAILA HAASE DE MIRANDA

 
Juíza de Direito respondendo pela 4ª Vara Criminal

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 9 4 4 8 5 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: V. F. A. S.

 
VITIMA: Y. S. F.

 
VITIMA: M. R. J. S.

 
VITIMA: E. J. S.

 
DENUNCIADO: J. P. R. A.

 
(...)

 
Aberta a audiência, nos moldes do artigo 405 e parágrafos do Código de Processo Penal, constatou-se a
presença do representante do Ministério Público. Ausência n¿o justificada da Defensoria Pública, vez que
até o início da audiência n¿o foi encaminhado ofício a este Juízo acerca da referida ausência. Ausentes os
acusados. Presentes as testemunhas acima indicadas. Ausentes as demais.

 
(...)

 
Após, a MMa. Juíza assim DELIBEROU:

 
1 - Decreto a revelia dos acusados WALDEMIR FILIPE ARAÚJO DOS SANTOS e WALNER MICHAEL
ARAÚJO DA SILVA, nos termos do art. 367 do CPP, haja vista que, mesmo intimados, n¿o compareceram
ao ato.

 
2 - Decreto a revelia dos acusados AMILSON MARQUES ALVES e MARCELO RAMON DAS NEVES, nos
termos do art. 367 do CPP, haja vista que mudaram de endereço sem informar este juízo.

 
3 ¿ Oficie-se à Vara de Infância, e requisite-se cópia da mídia acima especificada.

 
4 ¿ Dê-se vista dos autos ao MP para manifestaç¿o ao norte solicitada.

 
5 ¿ Saem os presentes intimados.

 
Eu, Patrícia Fernandes de Miranda, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA

 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 6 3 9 4 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: A. R. C. M.

 
DENUNCIADO: E. J. S.
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DENUNCIADO: P. S. F.

 
Processo nº: 0011639-40.2017.8.14.0006

 
Acusado: E. DE J. DA S. (DEFENSORIA PÚBLICA)

 
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA

 
E. DE J. DA S., já qualificado no auto, requereu através de sua defesa, a REVOGAÇ¿O DA PRIS¿O
PREVENTIVA, fls. 86v.

 
O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido, fls. 91/92.

 
Passo a decidir.

 
Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a pris¿o de caráter
processual é a exceç¿o, só podendo ser decretada ou mantida quando houver raz¿es suficientes para sua
concretizaç¿o.

 
A primeira raz¿o para a pris¿o processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda raz¿o é o periculum libertatis, que
segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a pris¿o
preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue
praticando crimes); b) conveniência da instruç¿o criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do
processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicaç¿o da lei penal
(impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

 
Analisando os argumentos trazidos pelas Defesas dos acusados, entendo que inexistem fatos novos a
serem acrescentados a motivar a revogaç¿o da pris¿o decretada nos autos.

 
Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o fumus
comimissi delict e o periculum libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informaç¿o que
embasam a denúncia. O segundo se fundamenta na garantia da ordem pública, conveniência da instruç¿o
criminal para garantia da aplicaç¿o da lei penal.

 
Consta nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar
indícios suficientes da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declaraç¿es
prestadas pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial.

 
Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade dos requerentes, pois no caso concreto, o imputado
delito de roubo teria sido praticado em concurso de pessoas, com número elevado de agentes (04)
e com o uso de um simulacro de arma de fogo, bem como com a corrupç¿o de 01 adolescente
(D.T.S.), subtraindo bens de várias vítimas.

 
De outro lado, pesa em desfavor do acusado a notícia sobre nova pris¿o, à fl. 37, a demonstrar que
mesmo em liberdade condicionada com monitoramento eletrônico, concedida por este Juízo, o acusado
supostamente continuou a delinquir. Com efeito, é assente o entendimento no STJ segundo o qual os
citados registros s¿o aptos a justificar a decretaç¿o/manutenç¿o da pris¿o preventiva, como garantia da
ordem pública, porquanto podem indicar que a personalidade do agente é voltada à prática de crimes,
ocorrendo, deste modo, fundado receio de reiteraç¿o (STJ. 5ª Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel
de Faria, julgado em 18/12/2014 - Info 554, e STJ. 3ª Seç¿o. RHC 63.855-MG, Rel. para acórd¿o Min.
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/05/2016).

 
Além disso, foi juntado aos autos o comunicado da SUSIPE, fl.23, a indicar que o réu n¿o cumpriu
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integralmente as medidas cautelares impostas, haja vista que quebrou de forma injustificada o
monitoramento eletrônico imposto por este Juízo, a evidenciar que a imposiç¿o de medidas cautelares n¿o
é suficiente ao acusado em quest¿o.

 
Registre-se que a primariedade e bons antecedentes, por si só, s¿o insuficientes para a concess¿o de
liberdade quando presentes os requisitos da pris¿o preventiva. Da mesma forma, n¿o subsiste a eventual
alegaç¿o de residência fixa e ocupaç¿o lícita, consoante o entendimento consolidado também do
Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, n¿o inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a
persecuç¿o penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida
extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.

 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO,
AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDOS NA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇ¿O DO DELITO.
CONDIÇ¿ES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
pris¿o cautelar encontra fundamento na jurisprudência desta Corte, segundo a qual configura legítima a
manutenç¿o da segregaç¿o cautelar se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a
periculosidade do agente. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
primariedade, a residência fixa e a ocupaç¿o lícita n¿o possuem o cond¿o de impedir a pris¿o
cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no
caso. 3. Recurso improvido. (STF - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS RHC 116469 MT
(STF) Data de publicaç¿o: 02/12/2013) grifei

 
Nessas linhas de entendimento, cito Súmula 08 do TJE/PA que se aplica ao caso concreto:

 
As qualidades pessoais s¿o irrelevantes para a concess¿o da ordem de Habeas Corpus, mormente
quando estiverem presentes os requisitos da pris¿o preventiva.

 
Ademais, tratam os autos de crime com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04
anos como permissivo para a manutenç¿o da pris¿o preventiva, nos termos do artigo 313, I, do CPP.

 
Vale citar que n¿o prospera o argumento acerca de eventual constrangimento ilegal em raz¿o de
excesso de prazo da instruç¿o, como sustentou a Defesa, na medida em que o feito encontra-se em 
regular andamento, aguardando apenas o interrogatório do acusado, ora requerente, oportunidade
em que será encerrada a instruç¿o processual.

 
Por oportuno, convém registrar que, segundo a Corte Superior de Justiça, os prazos indicados para a
conclus¿o da instruç¿o criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as 
peculiaridades de cada processo[1], raz¿o pela qual a jurisprudência os tem mitigado, à luz do Princípio
da Razoabilidade. Ressalte-se que no caso concreto, tratam-se de autos com 03 (três) acusados,
sendo que o requerente encontra-se custodiado em outro Estado (Macapá-AP), além do rol com
várias vítimas e testemunhas, o que justifica o tempo de pris¿o provisória.

 
Destarte, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, por eventual excesso de prazo para a
formaç¿o da culpa, quando o atraso na instruç¿o criminal for motivado por injustificada demora ou desídia
do aparelho estatal[2], o que n¿o é o caso em quest¿o, haja vista que, a despeito da alegaç¿o sustentada
pela Defesa, a pris¿o do acusado foi novamente imposta em raz¿o da quebra do monitoramento
eletrônico e da suposta prática de novo crime.

 
Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da pris¿o, sendo
insuficiente a aplicaç¿o de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem
pública, diante do modo de execuç¿o, o número de agentes e vítimas, bem como a violência
supostamente empregada pelo requerente, circunstâncias estas que d¿o ensejo à manutenç¿o da
custódia cautelar.
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Destarte, para garantia da ordem pública, da instruç¿o processual e para garantia da aplicaç¿o da lei
penal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, n¿o se vislumbrando, por
hora, a possibilidade de aplicaç¿o de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO os pedidos de
REVOGAÇ¿O DA PRIS¿O PREVENTIVA de E. DE J. DA S..

 
Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

 
CUMPRAM-SE todas as deliberaç¿es de fl. 86-verso.

 
CERTIFIQUE-SE acerca da carta precatória de fl. 88. Caso n¿o exista resposta, oficie-se, com
urgência e pelo meio mais célere, o juízo deprecado, informando-lhe da condiç¿o de preso provisório
que ostenta o réu, solicitando a maior brevidade possível no cumprimento da deprecata.

 
Ananindeua - PA, 11 de julho de 2019.

 
CRISTINA SANDOVAL COLLYER

 
Juíza de Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri, respondendo pela 4ª Vara Criminal da Comarca de
Ananindeua

 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 8 6 0 8 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTORIDADE POLICIAL: D. P.
A.

 
INDICIADO: O. O. S. F.

 
Aberta a audiência, nos moldes do art. 10 e do art. 12 da Lei nº 13.431/2017, bem como da
Recomendaç¿o nº 33, de 23/11/2010 do CNJ, c/c art. 405 e parágrafos do Código de Processo Penal,
constatou-se a presença do Representante do Ministério Público. Ausente o investigado. Ausentes a
vítima e sua representante legal.

 
Dada a palavra ao MP: Insiste no depoimento especial da vítima, e diante da certid¿o de fl. 81 requer sua
conduç¿o coercitiva.

 
DELIBERAÇ¿O: A MM. Juíza passou a DELIBERAR nos seguintes termos:

 
1 ¿ Redesigno audiência de depoimento especial pro dia 13/05/2020, às 09:15 horas.

 
2 ¿ Defiro o requerido pelo MP. Expeça-se mandado de conduç¿o coercitiva para a vítima.

 
3 ¿ Diante da certid¿o de fl. 80, intime-se o investigado por edital com prazo de 10 dias, para que constitua
advogado particular ou indique a necessidade de patrocínio da Defensoria Pública, ficando ciente de que
n¿o constituindo advogado particular no prazo de 10 (dez) dias após sua intimaç¿o, será nomeado
Defensor Público, devendo o Sr. Diretor de Secretaria certificar o decurso do prazo sem manifestaç¿o e
fazer remessa dos autos à Defensoria Pública.

 
4 ¿ Saem os presentes intimados.

 
Eu, Vitor Antônio Oliveira Baia, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA
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P R O C E S S O :  0 0 1 2 4 6 0 1 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: A. F. S.

 
DENUNCIADO: G. E. C.

 
Representante(s):

 
OAB 7894 - LAERTE JUSTINO DA MOTA (ADVOGADO)

 
OAB/PA 21.486.- DR. CAMILO RAMOS CAVALCANTE (ADVOGADO)

 
(....)

 
Aberta a audiência, nos moldes do artigo 405 e parágrafos do Código de Processo Penal, constatou-se a
presença do Representante do Ministério Público. Presente o acusado, mas ausente seu advogado.
Presentes as testemunhas citadas acima e ausentes os demais.

 
Preliminarmente, ouvido o réu, ratificou que continua sendo patrocinado pelo DR. CAMILO RAMOS
CAVALCANTE, OAB/PA 21.486.

 
Dada a palavra ao RMP: Insiste na oitiva das vítimas e da testemunha. Requer vistas dos autos para se
manifestar em relaç¿o às ausentes.

 
DELIBERAÇ¿O: A MM. Juíza passou a DELIBERAR nos seguintes termos:

 
1 ¿ Diante da ausência do advogado do acusado, restou prejudicado o ato. Redesigno a audiência de
depoimento especial e instruç¿o e julgamento para o dia 25/07/2019 às 10:15 horas.

 
2 ¿ Defiro o requerido pelo MP. Dê-se vistas e, com a informaç¿o, expeça-se o necessário para as oitivas,
inclusive carta precatória, autorizado seu cumprimento pelo plant¿o. Em caso de desistência, desde já
homologo.

 
3 ¿ Intime-se, via DJE, o patrono do acusado para justificar sua ausência ao ato, advertindo-o de que nova
ausência injustificada implicará em multa e comunicaç¿o à OAB/PA.

 
4 ¿ Requisite-se o réu preso.

 
5 ¿ Saem os presentes intimados.

 
Eu, Vitor Antônio Oliveira Baia, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. CRISTINA SANDOVAL COLLYER

 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 3 0 5 4 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---INDICIADO: S. I. ¿ ADVOGADO
DE DEFES: DR. MANOEL RICARDO CARVALHO CORREA, OAB/PA 7361

 
VITIMA: A. L. V. P.

 
(...) Aberta a audiência, nos moldes do art. 10 e do art. 12 da Lei nº 13.431/2017, bem como da
Recomendaç¿o nº 33, de 23/11/2010 do CNJ, c/c art. 405 e parágrafos do Código de Processo Penal,
constatou-se a presença do Representante do Ministério Público. Presente o investigado, acompanhado
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de Advogado. (...)

 
DELIBERAÇ¿O: A MM. Juíza passou a DELIBERAR nos seguintes termos:

 
1 ¿ Remetam-se os autos à Equipe Multidisciplinar para elaboraç¿o do relatório de credibilidade da oitiva
especial, a ser realizado pelo Psicólogo, no prazo de 15 dias.

 
2 ¿ Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.

 
3 ¿ Saem os presentes intimados.

 
Eu, Patrícia Fernandes de Miranda, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. CLAUDIA REGINA MOREIRA FAVACHO

 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 9 8 3 5 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: J. A. S.

 
Representante(s):

 
OAB 9479 - EDILMA DOS SANTOS MODESTO (ADVOGADO)

 
OAB 17218 - IVAN DA SILVA MORAES (ADVOGADO)

 
OAB/PA nº 12.283 - Jeff Launder Martins Moraes (ADVOGADO)

 
DENUNCIADO: M. M. S.

 
Representante(s):

 
OAB 9479 - EDILMA DOS SANTOS MODESTO (ADVOGADO)

 
OAB 17218 - IVAN DA SILVA MORAES (ADVOGADO)

 
OAB/PA nº 12.283 - Jeff Launder Martins Moraes (ADVOGADO)

 
VITIMA: D. V. C. F.

 
Representante(s):

 
OAB 3555 - DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO )

 
OAB 18280 - RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO )

 
OAB 15873 - MICHELE ANDREA TAVARES BELEM (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO )

 
VITIMA: M. E. C. C.

 
Representante(s):

 
OAB 3555 - DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO )
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OAB 18280 - RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO )

 
OAB 15873 - MICHELE ANDREA TAVARES BELEM (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO )

 
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA

 
Compulsando os autos, verifico que assiste raz¿o à Defesa do acusado J, A. D. S. (fls. 106/109) e ao
Parquet (fls. 112 e 124) vez que se trata de aç¿o penal instaurada para apurar o crime de estupro de
vulnerável contra as vítimas dos autos, em raz¿o de fatos ocorridos nos anos de 2016 e 2017, tendo como
suposto autor o acusado (além do acusado M.) J, A. D. S., adolescente à data do fato, vez que atingiu a
maioridade apenas em 20.06.2018 (carteira de identidade à fl. 35 do IPL). Assim, falece competência a
este Juízo para processar e julgar o feito quanto ao referido acusado.

 
Tais as circunstâncias, recebo o aditamento à denúncia para fazer constar como acusado apenas o
acusado M. M. D. S., contra o qual prosseguirá o feito, bem como DETERMINO a extraç¿o de cópia
integral dos presentes autos, inclusive das mídias, e sua posterior remessa à Distribuiç¿o, para que
distribua à Vara da Infância desta comarca, para a adoç¿o das medidas cabíveis.

 
Providencie, a Secretaria, a retificaç¿o no Sistema LIBRA com a exclus¿o do nome do acusado J. A. D. S.
do cadastro destes autos no Sistema LIBRA, e da papeleta de identificaç¿o do processo.

 
Cumpram-se todas as deliberaç¿es de fl.118.

 
Cientifique-se o Ministério Público, os Assistentes de Acusaç¿o e a Defesa (via DJe) da presente decis¿o,
devendo o Parquet e a Defesa, ainda, apresentar manifestaç¿o quanto à juntada, pelo Assistente de
acusaç¿o, dos documentos de fls. 120/123.

 
CUMPRA-SE.

 
SERVE A PRESENTE DECIS¿O COMO ATO ORDINATÓRIO E OFÍCIO.

 
Ananindeua (PA), 10 de julho de 2019.

 
HAILA HAASE DE MIRANDA

 
Juíza de Direito, respondendo pela 4ª Vara Criminal

 
Comarca de Ananindeua

 
P R O C E S S O :  0 0 1 4 4 6 3 3 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: T. O. M.

 
Representante(s):

 
OAB 13998 - ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (ADVOGADO)

 
DENUNCIADO: M. B. J.

 
(...)

 
Aberta a audiência, nos moldes do artigo 405 e parágrafos do Código de Processo Penal, constatou-se a
presença do representante do Ministério Público. Presentes os acusados, acompanhados de advogados.
Presentes as vítimas e as testemunhas citadas acima e ausentes as demais.
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(...)

 
Na fase do art. 402, as partes nada têm a requerer.

 
(...)

 
Em seguida, o Juízo proferiu sentença nos seguintes termos:

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face dos acusados, 
qualificado(s) nos autos, como incurso(a) nas penas do artigo descrito na denúncia.

 
Consta dos autos a denúncia, o seu recebimento, citaç¿o, defesa prévia, ratificaç¿o do recebimento da
denúncia e termo de audiência de instruç¿o e julgamento.

 
Em alegaç¿es finais, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolviç¿o do réu, diante da
ausência de provas para condenaç¿o.

 
É o relatório.

 
Decido.

 
O(a) acusado(a) foi denunciado(a) pela prática dos fatos descritos na denúncia.

 
Analisando as provas contidas nos autos, n¿o há outra alternativa e este juízo, sen¿o concordar com o
parecer ministerial, descrevendo as provas colhidas nos autos, e concluindo serem insuficientes para
condenaç¿o do(a) ré(u).

 
Isso porque as vítimas n¿o reconheceram os réus,  conforme depoimentos colhidos em juízo, pairando
dúvidas sobre a autoria delitiva, portanto n¿o há provas suficientes para condenaç¿o.

 
Dessa forma, compulsando todas as provas constantes dos autos, inclusive as produzidas na fase policial,
e as cotejando, entendo que imp¿e-se a absolviç¿o do(a) ré(u).

 
Diante do exposto, julgo improcedente a pretens¿o punitiva do Estado, raz¿o pela qual ABSOLVO os
réus MARCELO BRAND¿O DE JESUS e THIAGO OLIVEIRA DE MORAES, por n¿o existir prova
suficiente para a condenaç¿o, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos
termos da fundamentaç¿o.

 
Sem incidência de custas processais (CPP, art. 805 e TJPA, Provimento nº002/2005).

 
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DOS RÉUS.

 
Determino à Secretaria Judicial que, independente do trânsito em julgado desta decis¿o:

 
1. Havendo interposiç¿o de , certifique a respeito da tempestividade, retornando conclusos.

 
2. Após o cumprimento das deliberaç¿es acima, ocorrendo trânsito em julgado, e nada mais havendo,
certifique-se e arquivem-se com as devidas anotaç¿es.

 
Eu, Patrícia Fernandes de Miranda, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA
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P R O C E S S O :  0 0 1 9 7 6 6 9 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTORIDADE POLICIAL: D. P.
I. A. C. R. C.

 
VITIMA: B. O. C.

 
DENUNCIADO: P. B. S.

 
Advogada de defesa: DRA. CILENY REGINA OLIVEIRA DA SILVA, OAB/PA 13.888

 
(...)

 
Aberta a audiência, nos moldes do art. 10 e do art. 12 da Lei nº 13.431/2017, bem como da
Recomendaç¿o nº 33, de 23/11/2010 do CNJ, c/c art. 405 e parágrafos do Código de Processo Penal,
constatou-se a presença do Representante do Ministério Público. Presente o acusado, acompanhado de
advogada. Ausentes a vítima e a testemunha.

 
Dada a palavra ao RMP: Insiste na oitiva especial da vítima e no depoimento da testemunha, e requer
vistas dos autos para pesquisar e informar seus atuais endereços.

 
DELIBERAÇ¿O: A MM. Juíza passou a DELIBERAR nos seguintes termos:

 
1 ¿ Redesigno audiência de depoimento especial e instruç¿o e julgamento pro dia 18/11/2019, às 09:15
horas.

 
2 ¿ Defiro o requerido pelo MP. Dê-se vistas e, com a informaç¿o, expeça-se o necessário para as oitivas,
inclusive carta precatória.

 
3 ¿ Saem os presentes intimados.

 
Eu, Vitor Antônio Oliveira Baia, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA

 
P R O C E S S O :  0 0 2 9 5 5 9 9 5 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: L. S. F.

 
DENUNCIADO: T. S. S. L. Advogado(a) de defesa: DR ANTONIO ROSA RAMOS NETO, OAB/PA Nº
14.555

 
(...)

 
Aberta a audiência, nos moldes do artigo 405 e parágrafos do Código de Processo Penal, constatou-se a
presença do representante do Ministério Público. Presente o acusado, acompanhado de Advogado.
Presentes a testemunha e a vítima citada acima e ausentes as demais.

 
(...)

 
Após, a MMa. Juíza assim DELIBEROU:

 
1 - Redesigno audiência de instruç¿o e julgamento para o dia 09.03.2020 às 08:30h.
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2 ¿ Defiro o requerido pela Defesa, renova-se a diligência quanto à testemunha M. E. D.S. F.. Expeça-se a
carta precatória acima indicada.

 
3 ¿ Saem os presentes intimados.

 
Eu, Patrícia Fernandes de Miranda, Analista Judiciário, com anuência da Magistrada, digitei o presente
expediente.

 
Juíza de Direito: DRA. HAILA HAASE DE MIRANDA

 

 

 
 
 
 
ATO ORDINATÓRIO

 
Requerente: ANA NATÁLIA VILHENA DO NASCIMENTO

 
Advogado(a)(s): DR. ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES, OAB/PA Nº 10.367; DR. DIEGO
MAUÉS DA COSTA DO VALE, OAB/PA Nº 23.344; DRA. WANESSA OLIVEIRA DA SILVA, OAB/PA Nº
23.411.

 
DE ORDEM, da Excelentíssima Senhora Doutora HAILA HAASE DE MIRANDA, Juiza de Direito
respondendo pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua, e em cumprimento a Portaria em vigor que
regulamenta o andamento dos pedidos de Medidas Protetivas de Urgência perante este Juízo, FICA(M)
INTIMADO(A)(S) O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) acima identificado(a)(s), para que se manifeste(m), no
prazo de 05 (cinco) dias, a respeito do Estudo Social realizado pela Equipe Técnica Multidisciplinar
vinculada a esta Vara.

 
Ananindeua, 16 de julho de 2019.

 
Vanessa Gonçalves Bentes

 
Auxiliar Judiciário na 4ª Vara Criminal

 
Comarca de Ananindeua

 
___________

 
PORTARIA N. 01, DE 16 DE JANEIRO DE 2019. ADITA A PORTARIA Nº 07, DE 10 DE ABRIL DE 2018

 
Art. 2º. Não constatada a existência de procedimento de medidas protetivas anterior envolvendo as
mesmas partes, deverão ser imediatamente conclusos os autos e, após, deverão ser cumpridos os
seguintes atos pelos servidores da secretaria da vara:

 

[1] HC 220.218/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe
10/09/2012.

[2] HC 220.218/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe
10/09/2012.
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(...)

 
§ 2º Apresentada contestação pelo requerido, deverão os autos ser encaminhados à equipe interdisciplinar
da vara para fins de elaboração de estudo social no prazo de 30(trinta) dias e, com a juntada deste aos
autos ou informada a impossibilidade de realização pela equipe com ambas as partes, intimados a
requerente e o requerido, nesta sequência, através de advogado constituído ou da Defensoria Pública,
para manifestação no prazo individual de 5(cinco) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem a manifestação
das partes, dar vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, após, conclusos. (Grifamos)

 
 

 
 
 
 
ATO ORDINATÓRIO

 
Requerente: CLEUDES TEIXEIRA DA SILVA

 
Advogado(a)(s): DR. PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA ALVES, OAB/PA Nº 20.106.

 
DE ORDEM, da Excelentíssima Senhora Doutora HAILA HAASE DE MIRANDA, Juiza de Direito
respondendo pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua, e em cumprimento a Portaria em vigor que
regulamenta o andamento dos pedidos de Medidas Protetivas de Urgência perante este Juízo, intima a
vítima, através de seu advogado, a apresentar novo endereço do requerido.

 
Ananindeua, 16 de julho de 2019.

 
Vanessa Gonçalves Bentes

 
Auxiliar Judiciário na 4ª Vara Criminal

 
Comarca de Ananindeua

 
___________

 
PORTARIA N. 02, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2019. ADITA A PORTARIA N. 01, DE 16 DE JANEIRO DE
2019.

 
Art. 2º. Não constatada a existência de procedimento de medidas protetivas anterior envolvendo as
mesmas partes, deverão ser imediatamente conclusos os autos e, após, deverão ser cumpridos os
seguintes atos pelos servidores da secretaria da vara (...)

 
§4º Caso o requerido não seja localizado no endereço indicado, dê-se vista dos autos à Defensoria
Pública ou intime-se o advogado constituído pela requerente para, no prazo de 10(dez) dias, informar o
endereço atualizado. Transcorrido o prazo in albis ou não informado o endereço, devidamente certificado
nos autos, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o abandono de causa.
Após, conclusos.
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
ANANINDEUA - VARA: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA PROCESSO:
00107058720148140006 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA Ação: Reintegração / Manutenção de Posse em: 16/07/2019
REQUERENTE:JOAO LINDENBERG DE ANDRADE MACHADO Representante(s): OAB 12669 - NEILA
MOREIRA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:FABIO JOSE FURTADO DOS REMEDIOS KASAHARA
Representante(s): OAB 4401 - MARIA NILZA FURTADO DOS REMEDIOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:ELISA CRISTINA TELES KASAHARA Representante(s): OAB 4401 - MARIA NILZA
FURTADO DOS REMEDIOS (ADVOGADO) . EDITAL DE INTIMAÇÃO "PRAZO: 20 DIAS" AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUERENTE: JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO
REQUERIDOS: FABIO JOSE FURTADO DOS REMÉDIOS KASAHARA / ELISA CRISTINA TELES
KASAHARA Dr. LUIS AUGUSTO DA E. MENNA BARRETO PEREIRA, Juíz de Direito DA 3ª Vara Cível de
Ananindeua, Estado do Pará, FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento que, por este Juízo e expediente desta secretaria desta comarca se processa os termos da
presente Ação de ALVARÁ, a INTIMAÇÃO do espólio do requerente acima identificado na pessoa da
herdeira, Sr(a) BÁRBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO, brasileira, residente em local incerto e não
sabido, a fim de que se manifestem acerca da ação em epígrafe, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data da publicação, acerca do interesse no prosseguimento do feito, quanto a sucessão processual sob
pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 313, § 2º, II do CPC. E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados e que no futuro não possam alegar ignorância, será o
presente edital, afixado no átrio do Fórum no local de costume, assim como publicado no Diário da Justiça
Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Ananindeua 16 (décimo sexto) dia do mês de julho do ano de
2019. Eu, __________ (Ruth Nunes), Auxiliar Judiciário, o digitei e segue subscrito pelo Diretor de
Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial, em conformidade com o Proviemento 006/2006 da CJRMB
FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA DIRETORA DE SECRETARIA DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL
DE ANANINDEUA, EM EXERCICIO PROCESSO: 00127039020148140006 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 16/07/2019 REQUERENTE:BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL
SA Representante(s): OAB 13904-A - ACACIO FERNANDES ROBOREDO (ADVOGADO)
REQUERIDO:PAULO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA. Intimo o advogado da parte autora para, nos termos
do art. 1°, § 2°, inciso XI do Provimento 006/2006 e art. 1º do Provimento 08/2014, ambos da CJRMB c/c
art. 4º, VI da Lei 8328/2015 e art. 12, § 2º da mesma lei, recolher as despesas processuais referentes às
diligências do Oficial de Justiça e a expedição de mandado(s) de citação, no prazo de 05 (cinco) dias.
Ananindeua, 16 de julho de 2019 DIRETOR(a)/SERVIDOR(a) DA SECRETARIA DA 3ª VARA CIVEL E
EMPRESARIAL DE ANANINDEUA PROCESSO: 00127194420148140006 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Representante(s): OAB 15763-A - GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO) REQUERIDO:JARELL
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Intimo o advogado da parte autora para, nos termos do art. 1°,
§ 2°, inciso XI do Provimento 006/2006 da CJRMB c/c art. 4º, VI da Lei 8328/2015 e art. 12, § 2º da
mesma lei, recolher as despesas processuais referentes às diligências do Oficial de Justiça, no prazo de
05 (cinco) dias. Ananindeua, $DTHOJE DIRETOR(a)/ Servidor(a) DE SECRETARIA DA 3ª VARA CIVEL E
EMPRESARIAL DE ANANINDEUA PROCESSO: 00506634620158140006 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ADRIANA GRIGOLIN LEITE Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:JOSE CRISTIANO CLIMACO Representante(s): OAB 9166 -
BRUNO MOTA VASCONCELOS (ADVOGADO) REQUERIDO:BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA
Representante(s): OAB 115762 - RENATO TADEU RONDINA MANDALTI (ADVOGADO) . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ANANINDEUA 3ª VARA
CIVEL E EMPRESARIAL DESPACHO/DECISÃO Processo n.: 0050663-46.2015.8.14.0006 Vistos os
autos. Desarquivem-se os autos. Com o desarquivamento, voltem conclusos para análise do pedido de
liberação de valores depositados na subconta 2018026786. Ananindeua/PA, 09 de julho de 2019. Adriana
Grigolin Leite Juíza de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua PROCESSO:
00575253320158140006 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA Ação: Embargos à Execução em: 16/07/2019
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EMBARGADO:HSBC INVESTIMENT BANK BRASIL SA BANCO DE INVESTIMENTO Representante(s):
OAB 6686 - CARLA SIQUEIRA BARBOSA (ADVOGADO) OAB 15530 - LAYSA AGENOR LEITE
(ADVOGADO) EMBARGANTE:ALDERLAN SOARES DE LIMA Representante(s): OAB 18976 - RUBIA
PATRICIA OLIVEIRA BARRETO (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO CONSIDERANDO, que o(s)
Executado(s) apresentou(aram) EMBARGOS À EXECUÇÃO, através do presente, fica(m) INTIMADO(s)
O(s) EMBARGADO/EXEQUENTE, através de seu(s) ADVOGADO(S) constituído nos autos, para,
querendo, apresentar manifestação sobre os embargos à execução, no prazo de 15 dias, na forma de lei.
Eu, _____ Carlos Eduardo Vieira da Silva. Analista Judiciário matrícula 108235, digitei. Ananindeua/Pa
aos, 16 de julho de 2019. CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA Analista Judiciário da 3ª Vara Cível e
Empresarial de Ananindeua/PA Matrícula 108235 TJE/PA 

 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
ANANINDEUA - VARA: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA PROCESSO:
00575253320158140006 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA Ação: Embargos à Execução em: 16/07/2019
EMBARGADO:HSBC INVESTIMENT BANK BRASIL SA BANCO DE INVESTIMENTO Representante(s):
OAB 6686 - CARLA SIQUEIRA BARBOSA (ADVOGADO) OAB 15530 - LAYSA AGENOR LEITE
(ADVOGADO) EMBARGANTE:ALDERLAN SOARES DE LIMA Representante(s): OAB 18976 - RUBIA
PATRICIA OLIVEIRA BARRETO (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO CONSIDERANDO, que o(s)
Executado(s) apresentou(aram) EMBARGOS À EXECUÇÃO, através do presente, fica(m) INTIMADO(s)
O(s) EMBARGADO/EXEQUENTE, através de seu(s) ADVOGADO(S) constituído nos autos, para,
querendo, apresentar manifestação sobre os embargos à execução, no prazo de 15 dias, na forma de lei.
Eu, _____ Carlos Eduardo Vieira da Silva. Analista Judiciário matrícula 108235, digitei. Ananindeua/Pa
aos, 16 de julho de 2019. CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA Analista Judiciário da 3ª Vara Cível e
Empresarial de Ananindeua/PA Matrícula 108235 TJE/PA 
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JUIZ: FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

 
PROCESSO: 0004662-41.2018.814.0121. Ação: Cobrança. Requerente: LOG-IN LOGÍSTICA
INTERMODAL S/A (Adv. Silas Dutra Pereira, OAB/PA nº 14261). Requerida: BRASIL TROPICAL ¿
HARDWOODS AND FOODS LTDA. TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ABERTA A
AUDIÊNCIA: QUE não houve possibilidade de composição amigável da demanda, face a ausência da
parte ré. QUE o Advogado requereu prazo para juntada de CARTA DE PREPOSIÇÃO e expedição de
Mandado de Citação/Intimação a ser cumprida por Oficial de Justiça. DELIBERAÇÃO: 1 ¿ DEFIRO o
pedido e CONCEDO o prazo de 10 dias para juntada de CARTA DE PREPOSIÇÃO. 2 ¿ REMARCO a
presente audiência para o dia 18/09/2019, às 10h00min, ficando a parte autora, desde já, intimada. 3 ¿
EXPEÇA-SE o necessário. 4 ¿ CUMPRA-SE.

 
PROCESSO: 0000465-28.2012.814.0097. Ação: Reparação de Danos. Requerente: N.R.R.S. R.L.: Elielza
Reis dos Santos (Adv. Afonso de Melo Silva, OAB/PA nº 4543). Requeridos: Antonio Santidio Menott
Rodrigues Caliari (Adv. Raimundo Alves de Souza Junior, OAB/PA nº 9905) e José Batista de Miranda
Dunga. DESPACHO. 1. DEFIRO o pedido de fls. 426/427, motivo pelo qual determino o bloqueio da
Carteira Nacional de Habilitação ¿ CNH dos requeridos, devendo permanecerem bloqueados até que a
dívida seja paga ou firmado acordo para sua quitação, devendo a Secretaria expedir ofício ao DETRAN,
informando desta decisão para providências necessárias. 2. INTIME-SE a parte requerente para que, no
prazo de 10 dias, requeira o que entender de direito. 3. Após conclusos.

 
PROCESSO: 0009439-15.2016.814.0097. Ação: Alimentos. Requerente: V.S.S. R.L.: P.E.M.S. Requerido:
C.C.S. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Versam os autos sobre PEDIDO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
sob o rito previsto no art. 528 do NCPC formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, aduzindo em síntese o
descumprimento do pagamento alimentar. O executado, devidamente citado, não apresentou
manifestação. Em parecer de fls. 23 o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento da ação com a
decretação da prisão do executado, tendo este Juízo decretado a prisão do requerido, o mandado de
prisão foi expedido e cumprido. Após o cumprimento da prisão as partes entabularam acordo para
quitação da dívida, o que foi homologado por este Juízo, que ainda determinou a suspensão processual
até o cumprimento do acordo e caso este não fosse cumprido o processo voltaria ao seu curso normal
pelo rito da prisão conforme decisão de fls. 43/44. O requerido voltou a se tornar inadimplente, tendo o
Ministério Público pugnado pela decretação da prisão do requerido, este intimado a se manifestar, quedou-
se inerte. Incumbe ao executado o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo e modificativo dos
direitos postulados pelo exequente, como nos autos não restou comprovado a total impossibilidade da
prestação alimentar é inafastável a decretação da prisão civil, entendimento inclusive esposado pela
jurisprudência pátria. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, pelo prazo de 60
dias ou até o devido adimplemento das três últimas parcelas quantificadas no peticionamento inaugural,
mais as que venceram e vencerem no decorrer da demanda, com supedâneo do art. 528 do NCPC e em
consonância a súmula 309 do STJ. CIÊNCIA à DP e MP.

 
PROCESSO: 0024774-40.2009.814.0097. Ação: Usucapião. Requerente: Gilson Albuquerque Fontenele
R.L.: João Batista Albuquerque Fontenele (Adv. Elenize das Merces Mesquita, OAB/PA nº 19110).
Requeridas: G & P INCORPORAÇÕES LTDA. (Adv. Luiz Carlos Silva Mendonça, OAB/PA nº 5781) e E.M.
ANDRADE COMÉRCIO. DESPACHO. 1. Fazendo uma análise do pedido de reconsideração de fls. 323,
onde o requerente apresentou atualização de seu endereço e fundamentado nos princípios da celeridade
e economia processual, levando em consideração ainda que as demais partes do processo que foram
intimadas a se manifestar acerca do referido pedido e quedaram-se inerte, este Juízo modifica a decisão
de fls. 321, para determinar que o processo volte a seguir o fluxo normal e que seja expedida nova carta
precatória, após  o recolhimento das respectivas custas, para citação da empresa E.M. ANDRADE

FÓRUM DE BENEVIDES
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COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO conforme já havia sido determinado às fls. 261. 2.
INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 dias, recolha as custas pertinentes para o
cumprimento da diligência. 3. Após conclusos.

 
PROCESSO: 0133701-71.2015.814.0097. Ação: Reconhecimento e Dissolução de União Estável
(Apelação). Requerente/Apelante: S.H.S.S. (Advs. Sergio Sena Gonçalves, OAB/PA nº 5496 e Mauricio
Luz Reis, OAB/PA nº 24906). Requerido/Apelado: E.M.S. DESPACHO. R.H. 1 ¿ Dos autos, em relação
aos alimentos, entende o Juízo que, não obstante a Requerente exercer a atividade de empregada
doméstica, a mesma ficou limitada temporariamente, a partir do nascimento da filha do casal, que hoje
conta com 05 anos de idade, não tendo nenhum tipo de necessidade especial. Ademais, a autora reside
em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, do qual paga o financiamento. O Requerido, atualmente,
encontra-se empregado, não tendo outros filhos. Sendo assim, e tendo em vista que é dever de ambas as
partes o sustento da f i lha dos mesmos, MODIFICO a decisão de f l .  110-111 e FIXO,
PROVISORIAMENTE, o valor da pensão em 25% do salário mínimo. 2 ¿ REDESIGNO a audiência de
conciliação, instrução e julgamento para a data de 19/09/2019, às 11h00min. 3 ¿ Renovem-se os atos de
intimação das partes. 4 ¿ Cientes MP e DP. 5 ¿ Após, aguarde-se a realização de audiência.

 
 

 
 
 
Número do processo: 0801275-91.2017.8.14.0097 Participação: REQUERENTE Nome: R. F. B.
Participação: REQUERIDO Nome: E. D. S. G.Número: 0801275-91.2017.8.14.0097Requerente:REJANE
FIGUEIREDO BARROS, brasileira, solteira, do lar, portador doRG n° 7084828, inscrito no CPF sob o n°
022.178.292-38, residente e domiciliada naRua Principal, nº 5, Vila Cuiarana, bairro Portelinha, município
d e  S a l i n ó p o l i s / P A ,  C E P : 6 8 . 7 2 1 - 0 0 0 ,  t e l e f o n e :  ( 9 1 )  9  8 0 8 1 - 3 2 0 5 ,  e - m a i l :
rejanebarros0809@gmail.comRequeridos:ESTEVÃO LUCAS BARROS GUEDES, ELDO NETOBARROS
GUEDES e REGINA VITÓRIA BARROS GUEDES, menores, neste atorepresentados por seu genitor
ELBE DA SILVA GUEDES, brasileiro, convivente,portador do RG nº. 6103704 PC/PA e CPF nº.
006.622.362-89, inspetor de qualidadeda Empresa MOTOLINER AMAZONAS, situada à rodovia BR 316,
s/n, KM 20Condomínio Alianza Park, Galpão 8, Bairro Canutama, Benevides/PA, CEP: 68.795-000Vistos,
etc.1 - Trata-se de pedido de revisão de pensão alimentícia, proposto nos seguintes termos:Conforme se
depreende da sentença prolatada no dia 10.11.2015, nos autos do processo de nº 0051983-
47.2015.8.14.0034, que tramitou no juízo da Vara Única da comarca de Nova Timboteua, a requerente
comprometeu-se a pagar aos alimentados, a título de pensão alimentícia, o valor de R$ 236,00 (duzentos
e trinta e seus reais), tendo em vista que, na época do acordo, a requerente era auxiliar de serviços gerais.
Ocorre que, atualmente, a requerente se encontra desempregada, consoante se depreende da cópia da
CTPS em anexo, garantindo sua subsistência através de auxílio financeiro de familiares.Ademais, a
requerente possui um filho menor, JOSÉ ARTHUR FIGUEIREDO BARROS, conforme comprova a
certidão de nascimento em anexo, cuja paternidade é do genitor dos requeridos, porém este não o
registrou, sendo a requerente responsável pelo sustento deste. Por outro lado, o genitor dos requeridos
também tem o dever legal de contribuir para o sustento da prole, destacando-se que é pessoa jovem,
sadia e apta ao trabalho, não havendo justificativa para se escusar do encargo alimentar.Além disso, o
genitor dos requeridos havia se comprometido em reatar o relacionamento com a requerente, o que
ocasionou a nova gravidez desta, alegando que iria exonerá-la de pagar o valor de alimentos àquele.
Porém, após uma sériede agressões físicas e verbais que praticou contra a requerente, esta decidiu voltar
para a casa de seus pais, e assim, o genitor dos requeridos decidiu executá-la judicialmente pelas
parcelas em atraso, uma vez que a requerente havia se tranquilizado acreditando que não precisaria mais
arcar com os valores de pensão alimentícia, agindo o genitor de má-fé contra a requerente. Diante da
notória redução da capacidade financeira da requerente e do consequente desiquilíbrio entre as
possibilidades da alimentante e necessidades do alimentado, busca-se a tutela jurisdicional para que seja
revisto o quantum da pensãoalimentícia devido aos menores, de modo a minorá-la, restabelecendo, assim,
o equilíbrio entre a obrigação da genitora e a necessidade dos filhos.2 - O Juízo concedeu tutela
antecipada requerida para minorar os alimentos para o valor de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais)
para R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 300, do CPC/15.3 - Foi realizada audiência de conciliação
(evento Num. 4480375 - Pág. 1).4 - O requerido não apresentou contestação (evento Num. 5564756 -
Pág. 1).5 - A DP requereu o julgamento antecipado (evento Num. 6017798 - Pág. 1).6 - O MP manifestou-
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se pela procedência do pedido (evento Num. 7913236 - Pág. 1).É o relatório. DECIDO:Decreto a revelia
dos requeridos, e,nos termos do art. 355 do CPC, passo a julgar antecipadamente a lide:PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. PROVA DA
ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO QUANTUM. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.Procede o pedido de revisão da verba alimentícia se o
alimentante comprova, de modo eficaz, que o valor da pensão antes estabelecida está efetivamente em
desacordo com a fortuna de quem os presta.Apelo parcialmente provido à unanimidade. (TJ-MA - AC:
137822007 MA, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE, Data de Julgamento: 22/02/2008, SAO LUIS).AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS - PROVA DA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
ALIMENTANTE - REDUÇÃO DO 'QUANTUM' DA VERBA ALIMENTÍCIA. AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS - PROVA DA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - REDUÇÃO
DO 'QUANTUM' DA VERBA ALIMENTÍCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PROVA DA
ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - REDUÇÃO DO 'QUANTUM' DA VERBA
ALIMENTÍCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -- PROVA DA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO
ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - REDUÇÃO DO 'QUANTUM' DA VERBA ALIMENTÍCIA. - O Juiz deve
fixar a verba segundo seu convencimento e pelos elementos probatórios, pois o critério é a necessidade
do alimentado e a possibilidade do alimentante. - É do alimentante o ônus de provar superveniente
mudança na sua situação financeira, bem assim a concreta impossibilidade de continuar arcando com a
obrigação alimentícia assumida. (TJ-MG 100350404480410011 MG 1.0035.04.044804-1/001(1), Relator:
SILAS VIEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2007, Data de Publicação: 26/07/2007).Dos autos, foi anexada
a carteira de trabalho demonstrando que a requerente está desempregada e com mais um filho,e, somado
à inércia dos requeridos, demonstra a alteração na situação financeira da autora, motivo pelo qual deve
ser acolhido o pedido.Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, e JULGO PROCEDENTE o
pedido, confirmando a decisão do evento Num. 3532245 - Pág. 1, para minorar os alimentos para o valor
de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) para R$ 100,00 (cem reais), valor este corrigido anualmente
conforme o índice de correção do salário mínimo.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, face
à natureza da demanda.P.R.I.Cumpra-se.Benevides (Pa), 08/01/19. 

 
 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1232



 

 
 
JUÍZA: LUCIANA MACIEL RAMOS

 
PROCESSO Nº 00740064520088140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿
QUADRILHA OU BANDO - DENUNCIADO: ISAAC PIRES TAVARES (ADV. CAROLINE FERREIRA DA
ROSA OAB/PA 23714) -  JOHNATAN VIEIRA LEAL (ADV. JOSE RUBENILDO VIEIRA OAB/PA 9579) ¿
BALTAZER DE OLIVEIRA (ADV. PEDRO PAULO DA SILVA CAMPOS OAB/PA 1847) - VITIMA:¿
TERMO DE AUDIENCIA ¿ AUDIENCIA GRAVADA ¿ DELIBERAÇÃO: REDESIGNO o dia 22/06/2020 às
09:30 horas para audiência de instrução e julgamento. 2 ¿ INTIMEM-SE os advogados PEDRO PAULO
CAMPOS, OAB/PA 1847 e JOSÉ RUBENILDO CORRÊA OAB/PA Nº 9579, para que no prazo de 48
horas justifiquem a ausência sob pena de aplicação de multa, nos termos do art. 265 do CPP. 3 ¿
REQUISITEM-SE as testemunhas R.N.T.R, L.O.L.D.B. e M.D.M. 4 ¿ REQUISITE-SE o acusado ISAAC
PIRES TAVARES. 5 ¿ CONCEDO o prazo de 10 dias para que a advogada CAROLINE FERREIRA DA
ROSA, OAB/PA 23714 junte procuração aos autos. Cumpra-se. Nada mais havendo, a MMª. Juíza deu por
encerrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

 
PROCESSO Nº 00059584920138140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿
VIOLENCIA DOMESTICA- DENUNCIADO: ANDRE EVANGELISTA DE SOUZA (ADV. PAULO
ROBERTO VALE DOS REIS OAB/PA 4276) ¿ VITIMA: M.F.D.C. ¿ TRMO DE AUDIÊNCIA: ABERTA A
AUDIÊNCIA: Verifica-se que consta as fls. 99 dos autos o pedido de prescrição requerido pelo Ministério
Público, assim passo a proferir a sentença nos seguintes termos: Com relação ao requerimento da
declaração da prescrição referente ao réu ANDRE EVANGELISTA DE SOUZA, verifico que o trânsito em
julgado da sentença ocorreu em 21/03/2016, conforme fls. 77 dos autos e considerando o tempo decorrido
até a presente data, resta prescrita a pretensão executória desde março de 2019 pois no presente caso o
acusado foi condenado a pena de 07 meses e 12 dias de detenção. Diante do exposto, nos termos dos
artigos 107 IV, 109, inciso II, DECRETO A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, extinguindo a
punibilidade do denunciado ANDRE EVANGELISTA DE SOUZA. SENTENÇA PUBLICADA EM
AUDIÊNCIA. ARQUIVE-SE. Nada mais havendo, a MMª. Juíza deu por encerrado o presente termo, que
lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

 
PROCESSO Nº 00000223420118140133 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ TRAFICO
DE DROGAS - DENUNCIADO: LEANDRO LISBOA ¿ (ADV. LUIS FERNANDO FREITAS MOREIRA
OAB/PA 2468) ¿ VITIMA: O.E ¿ TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ¿
AUDIÊNCIA GRAVADA ¿ DELIBERAÇÃO: 1 ¿ Vistas as partes para apresentação de memoriais no
prazo legal e sucessivo de 05 dias. 2 ¿ Conclusos para sentença. 3 - Cumpra-se. Nada mais havendo, a
MMª. Juíza deu por encerrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

 
PROCESSO Nº 00010373920118140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ TRAFICO
DE DROGAS - DENUNCIADO: JOSE RAIMUNDO DA SILVA ¿ (ADV. EDGAR PINHEIRO DIAS OAB/PA
16239-B) ¿ VITIMA: O.E ¿ TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ¿ AUDIÊNCIA
GRAVADA ¿ DELIBERAÇÃO: 1 ¿ Vistas as partes para apresentação de memoriais no prazo legal e
sucessivo de 05 dias. 2 ¿ Conclusos para sentença. 3 - Cumpra-se. Nada mais havendo, a MMª. Juíza
deu por encerrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

 
PROCESSO Nº 00197979520148140006 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ ROUBO
MAJORADO - DENUNCIADO: LUCAS DE JESUS NORONHA ¿ (ADV. LUIS FERNANDO FREITAS
MOREIRA OAB/PA 2468) ¿ VITIMA: O.E ¿ TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
¿ AUDIÊNCIA GRAVADA ¿ DELIBERAÇÃO: 1 ¿ Vistas as partes para apresentação de memoriais no
prazo legal e sucessivo de 05 dias. 2 ¿ Conclusos para sentença. 3 - Cumpra-se. Nada mais havendo, a
MMª. Juíza deu por encerrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

 
JUÍZA: VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ

 

SECRETARIA DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES 
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PROCESSO Nº 00009025920188140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ HOMICIDIO
QUALIFICADO- DENUNCIADO: RIGLES RAFAEL CHAGAS DE ASSUNÇÃO (ADV. FABIO SOUZA
RAMINHO OAB/PA 26266) -  HERNANDES DE JESUS DOS SANTOS MOURA - VITIMA:A.B.J,
J.H.S.S., F.S.S.¿ ATO ORDINATÓRIO: fica REMARCADA A AUDIÊNCIA designada no processo às
fls.23/24, para o dia 01 de AGOSTO de 2019, às 10h00min, em virtude do Exma. Dra. VIVIANE
MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Benevides, respondendo pela Vara Criminal de Benevides, estar em acompanhamento de dependentes a
atendimento de saúde. Feito o PREGÃO, encontra-se ausente o acusado RIGLES RAFAEL CHAGAS DE
ASSUNÇÃO. Ausente a testemunha indicada na Denúncia MATHEUS RIBEIRO DOS REIS. Requisite-se
a testemunha MATHEUS RIBEIRO DOS REIS, o qual se encontra custodiado. O referido é verdade e dou
fé.

 
PROCESSO Nº 00386511820158140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ TRÁFICO
DE DROGAS - DENUNCIADO: ROGÉRIO DA SILVA COSTA (ADV. JAIME CARNEIRO COSTA
OAB/PA 7562) ¿ ALEF MARQUES DOS PASSOS - VITIMA: A.C.-.O.E. ¿ ATO ORDINATÓRIO: fica
REMARCADA A AUDIÊNCIA designada no processo às fls.153, para o dia 22 de JUNHO de 2020, às
11h30min, em virtude do Exma. Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, Juíza de
Direito Titular, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, respondendo pela Vara Criminal de
Benevides, estar realizando audiências em sua Vara, não sendo possível realizar este ato. Feito o
PREGÃO, encontram-se PRESENTES os acusados ROGÉRIO DA SILVA COSTA e ALEF MARQUES
DOS PASSOS. Presentes as testemunhas indicadas pela Defesa M.B.D.N. e D.D.S.B. O(s) Réu(s) e
testemunhas ficaram intimados a comparecerem a este Juízo na data acima assinalada, recebendo cópia
do presente documento. Necessário a Requisição dos Policiais R.N.M.D.S., M.R.F.C. e D.C.D.C. a
comparecerem para nova data designada. O referido é verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00008308220128140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ TRÁFICO
DE DROGAS - DENUNCIADO: FABRICIO DA COSTA PIEDADE ¿ SARA CRISTINA DE SOUZA
SANTOS (ADV. EDGAR PINHEIRO DIAS OAB/PA 16239-B) ¿ VITIMA: O.E. ¿ TERMO DE AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - DELIBERAÇÃO. 1 ¿ REDESIGNO o dia 06/07/2020 às 11:30 horas
para audiência de instrução e julgamento. 2 ¿ Requisite-se a testemunha M.R.C.D.C. 3 - Cumpra-se. Nada
mais havendo, a MMª. Juíza deu por encerrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai
devidamente assinado.

 
PROCESSO Nº 00019855720118140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ CRIME
TENTADO - DENUNCIADO: LAILSON SANTOS DA PAIXÃO ¿ (ADV. MARCIA HELENA RAMOS
AGUIAR OAB/PA 9089) ¿ VITIMA: J.B.L.D.O. ¿ TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO ¿ AUDIÊNCIA GRAVADA ¿ DELIBERAÇÃO: 1 - Redesigno o dia 07/05/2020 as
11h30min para audiência de instrução e julgamento. CIENTE OS PRESENTES. 2 ¿ EXPEÇA-SE
MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha JOÃO BATISTA LEAL DE OLIVEIRA. 3 ¿
VISTAS dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a não localização das testemunhas
M.D.S.G. e L.A.D.S.G., conforme certidão nos autos. 4 - INTIME-SE a advogada MARCIA HELENA
RAMOS AGUIAR OAB/PA nº 9089, para que justifique sua ausência no prazo de 48 horas, sob pena de
aplicação de multa, nos termos do artigo 265 do CPP. 5 - Cumpra-se Nada mais havendo, a MMª. Juíza
deu por encerrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

 
PROCESSO Nº 01327160520158140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿
EXTORÇÃO - DENUNCIADO: MAGNO NOEL BARBOSA DA SILVA (ADV. MANOEL VERA CRUZ DOS
SANTOS OAB/PA 7873) ¿ VITIMA: L.M.D.S.J. ¿ ATO ORDINATÓRIO: fica remarcada a audiência
designada no processo às fls.23/24, para o dia 21 de JANEIRO de 2020, às 09h00minutos, em virtude do
Exma. Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da 1ª Vara
Cível e Empresarial de Benevides, respondendo pela Vara Criminal de Benevides, estar realizando
audiências em sua Vara, não sendo possível realizar este ato. Feito o PREGÃO, Presente o acusado e a
vítima. O referido é verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00025638320128140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ TRAFICO
DE DROGAS - DENUNCIADO: RENATO ELERES DA COSTA (ADV. LUIZ FERNANDO DE F.
MOREIRA OAB/PA 2468) ¿ VITIMA: O.E. ¿ ATO ORDINATÓRIO: fica REMARCADA A AUDIÊNCIA
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designada no processo às fls.92, para o dia 03 de AGOSTO de 2020, às 09h30min, em virtude do Exma.
Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da 1ª Vara Cível e
Empresarial de Benevides, respondendo pela Vara Criminal de Benevides, estar realizando audiências em
sua Vara, não sendo possível realizar este ato. FEITO O PREGÃO: Ausente o acusado RENATO ELERES
DA COSTA. Necessário a Requisição das testemunhas Policiais M.D.M, A.L.B. e F.B.D.J. O referido é
verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00004614920168140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ CRIME DE
TRÃNSITO- DENUNCIADO: ANTONIO MARCIO ANSELMO DA SILVA (ADV. ALEXANDRE FONTES
DE MELLO OAB/PA 19538) ¿ VITIMA: O.E. ¿ ATO ORDINATÓRIO: fica REMARCADA A AUDIÊNCIA
designada no processo às fls.92, para o dia 03 de AGOSTO de 2020, às 10h00min, em virtude do Exma.
Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da 1ª Vara Cível e
Empresarial de Benevides, respondendo pela Vara Criminal de Benevides, estar realizando audiências em
sua Vara, não sendo possível realizar este ato. FEITO O PREGÃO: Presente o acusado ANTONIO
MARCIO ANSELMO DA SILVA acompanhado de seu advogado ALEXANDRE FONTES DE MELLO
GONÇALVES, OAB/PA 19538. Necessário a Requisição das testemunhas Policiais P.M.L.N., A.L.P. e
M.A.S.R. O Réu ficou intimado a comparecer a este Juízo na data acima assinalada, recebendo cópia do
presente documento. O referido é verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00069423920188140006 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ TRÁFICO
DE DROGAS - DENUNCIADO: FLAVIO GANZER MONTEIRO (ADV. FRANCILIO ANTONIO GUEDES
NETO OAB/PA 20145) ¿ VITIMA: O.E. ¿ ATO ORDINATÓRIO: fica REMARCADA A AUDIÊNCIA
designada no processo às fls.13, para o dia 04 de JUNHO de 2020, às 11h30min, em virtude do Exma.
Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da 1ª Vara Cível e
Empresarial de Benevides, respondendo pela Vara Criminal de Benevides, estar realizando audiências em
sua Vara, não sendo possível realizar este ato. Feito o PREGÃO, encontra-se PRESENTE o acusado
FLAVIO GANZER MONTEIRO acompanhado de seu advogado FRANCILIO ANTONIO GUEDES NETO,
OAB/PA 20.145. Necessário a Requisição dos Policiais J.V.D.R.V., L.F.M.D.A. e A.V.R.C. a
comparecerem para nova data designada. O acusado FLAVIO GANZER MONTEIRO e seu advogado
ficam intimados neste ato, recebendo cópia deste ato ordinatório. O referido é verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00009084220138140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ CRIME DE
TRÂNSITO - DENUNCIADO: RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS ¿ (ADV. AMARILDO SOUTO
GUERRA OAB/PA 23919) ¿ VITIMA: A.D.J.S. e C.C.P. ¿ TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO ¿ AUDIÊNCIA GRAVADA ¿ DELIBERAÇÃO: 1 ¿ REDESIGNO o dia 13/04/2020 as
12:00 horas para audiência de instrução e julgamento. FICANDO INTIMADOS OS PRESENTES. 2 ¿
Requisite-se à testemunha PRE AUGUSTO MULLER COSTA PENHA. 3 ¿ Concedo o prazo de 05 dias
para a Defesa se manifestar sobre a testemunha de Defesa ALIERTE MARGARIDA DA SILVA. 4 ¿
INTIME-SE a testemunha de Defesa J..M.D.S.M. no endereço informado às fls. 17. 5 ¿ Considerando o
pedido da defesa, DISPENSO o réu do compromisso de assinatura trimestral, tendo em vista o prazo
decorrido desde o recebimento da denúncia, deverá a secretaria fazer anotação quanto a dispensa do
acusado de comparecer trimestralmente em juízo. 6 - Cumpra-se. Nada mais havendo, a MMª. Juíza deu
por encerrado o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

 
PROCESSO: 00039750520198140097 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A) /
SERVENTUÁRIO(A): VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ Ação: Carta Precatória
Criminal em: 04/07/2019---TESTEMUNHA:EUGENIO DA SILVA PINTO ACUSADO: DORIVAL XAVIER
LIMA (ADV. JAIME CARNEIRO COSTA OAB/PA 7562). DESPACHO:: 01 - Designo o dia 07 de
AGOSTO de 2019, às 10h30min, para audiência de oitiva da Testemunha/Vitima. 02- Intime-se/Requisite-
se a Testemunha/Vítima: EUGÊNIO DA SILVA PINTO, residente XXXX.   MARINEZ DE OLIVEIRA
FAVACHO, residente XXXX.   03 - Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. 04 - Comunique o Juízo
Deprecante da data designada para audiência, bem como que somente na presente data a Cártula foi
recebida.  05 -Cumpra-se.

 
PROCESSO Nº 00064382220168140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ HOMICIDIO
QUALIFICADO - DENUNCIADO: ALALDIM DE CANINDE ARAUJO PEREIRA (ADV. MARIA DINAIR
SOARES DE OLIVEIRA OAB/PA 2580) ¿ IVERSON DOS SANTOS COSTA (ADV. MARCELO DE
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OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA OAB/PA 10491) - VITIMA: O.E. ¿ ATO ORDINATÓRIO: fica
REMARCADA A AUDIÊNCIA designada no processo às fls.67, para o dia 30 de JULHO de 2020, às
11h30min, em virtude do Exma. Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, Juíza de
Direito Titular, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, respondendo pela Vara Criminal de
Benevides, estar realizando audiências em sua Vara, não sendo possível realizar este ato. FEITO O
PREGÃO: Presente o acusado ALADIM DE CANINDE ARAUJO PEREIRA acompanhado pela advogada
MARIA DINAIR SOARES DE OLIVEIRA, OAB/PA 2580. Presente o acusado IVERSON DOS SANTOS
COSTA acompanhado pelo advogado MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA,
OAB/PA 10491. Presentes as testemunhas arroladas pelo Ministério Público P.F.D., M.D.N.S.D.S. E
J.N.D.R.. Presentes as testemunhas indicadas pelas Defesas P.C.F.G. e M.B.C.. O(s) Réu(s) e
testemunhas ficaram intimados a comparecerem a este Juízo na data acima assinalada, recebendo cópia
do presente documento. O referido é verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00061106320148140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ ESTUPRO
DE VULNERÁVEL - DENUNCIADO: REGIVALDO JOSE LOPES DA CONCEIÇÃO (ADV. FRANCILIO
ANTONIO GUEDES NETO OAB/PA 20145) ¿ VITIMA: A.K.A.C. ¿ ATO ORDINATÓRIO: fica
REMARCADA A AUDIÊNCIA designada no processo às fls.23/24, para o dia 23 de Abril de 2020, às
12h00min, em virtude do Exma. Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, Juíza de
Direito Titular, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, respondendo pela Vara Criminal de
Benevides, estar realizando audiências em sua Vara, não sendo possível realizar este ato. Feito o
PREGÃO, encontra-se PRESENTE o acusado REGIVALDO JOSÉ LOPES DA CONCEIÇÃO e seu
advogado FRANCILIO ANTONIO GUEDES NETO, OAB/PA 20145. O Réu REGIVALDO JOSÉ LOPES DA
CONCEIÇÃO ficou intimado a comparecer a este Juízo na data acima assinalada, recebendo cópia do
presente documento. O referido é verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00017101120118140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ ROUBO -
DENUNCIADO: OLIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR (ADV. ZENAIDE GALVÃO DOS SANTOS
OAB/PA 7410) ¿ VITIMA: O.E. ¿ ATO ORDINATÓRIO: fica REMARCADA A AUDIÊNCIA designada no
processo às fls.23/24, para o dia 24 de AGOSTO de 2020, às 11h30min, em virtude do Exma. Dra.
VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da 1ª Vara Cível e
Empresarial de Benevides, respondendo pela Vara Criminal de Benevides, estar realizando audiências em
sua Vara, não sendo possível realizar este ato. Feito o PREGÃO, encontram-se AUSENTES os acusados
OLIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR e PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS. Necessária a
intimação da vítima R.S.N. Necessário a Requisição da testemunha E.D.S.S.. Necessária a requisição dos
acusados, tendo em vista que se encontram custodiados. O referido é verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00011513820148140133 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ TRAFICO
DE DROGAS- DENUNCIADO: PAULO DOS SANTOS DA SILVA (ADV. LUIZ FERNANDO FREITAS
MOREIRA OAB/PA 2468) ¿ VITIMA: O.E. ¿ ATO ORDINATÓRIO: fica REMARCADA A AUDIÊNCIA
designada no processo, para o dia 25 de AGOSTO de 2020, às 09h00min em virtude de as diligências
não terem sido cumpridas por motivo de acumulo de pauta e da Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES
AUGUSTO DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, respondendo
pela Vara Criminal de Benevides só estar realizando audiências de Réus presos. O referido é verdade e
dou fé.

 
PROCESSO: 00000827420178140097 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRA O(A)/RELATOR(A) /
SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: -CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE - DENUNCIADO: ARNALDO
ANDRADE BETZEL ¿ ARNALDO BETZEL ¿ HADEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA -
Representante(s):  HUGO NOGUEIRA OAB/PA 8478 -  VITIMA: O.E. ¿ SENTENÇA: 01 - ARNALDO
ANDRADE BETZEL, ARNALDO BETZEL e HADEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRA LTDA,
qualificados nos autos, requereram através de seu patrono, que seja declarada a extinção da punibilidade
do crime-fim (crime ambiental) pela prescrição, com a extinção do crime-meio (falsidade ideológica) (fls.
65/67). O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu turno, manifestou parcialmente favorável ao pedido de
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, somente quanto ao crime
ambiental e em relação ao acusado ARNALDO BETZEL, nos termos do artigo 107, IV c/c 115, ambos do
CPB. Foi atribuído ao ARNALDO BETZEL, a prática das condutas descritas no art. 46 da Lei 9.605/98 e
art. 299 do CPB. A denúncia foi recebida em 03.04.2017 e até a presente data não houve causa
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interruptiva da prescrição. É o relatório. Passo a decidir. Quanto a consunção alegada pela defesa do
acusado, não se vislumbra no presente caso, como bem ressaltou o Parquet, considerando que o crime
menos grave (crime ambiental) não absorve o crime mais grave (falsidade ideológica), sendo este o
entendimento do STJ e dos Tribunais. Senão Vejamos: EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA DE AUTORIZAÇÃO DE
TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL - ATPF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. CRIME
AMBIENTAL E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CASO
CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o documento
falsificado - ATPF (Autorização de Transporte de Produtos Florestais), supostamente utilizado pelo
Recorrido para ludibriar a fiscalização do IBAMA, refere-se a serviços executados pela União, deve ser
reconhecida a competência do Juízo federal. 2. O princípio da consunção não pode ser aplicado no caso
concreto (crime ambiental e de falsidade ideológica). Para tanto, pressupõe-se a existência de um delito
como fase de preparação ou execução de outro mais grave, impondo sua absorção. Na espécie, não se
verifica essa hipótese. Ainda que assim não fosse, o Parquet Federal deixou de denunciar o ora
Recorrente pelo crime ambiental, tendo em vista já ter se operado o marco prescricional. Portanto, ausente
qualquer concurso aparente de normas a ser solucionado. 3. Recurso desprovido. (STJ- RECURSO
ORDINARIO EM HABEAS CORPUS: RHC 58071 PA 2015/0079843-8 - Sexta-Turma. DJe 25/06/2015.
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL (ART. , , DA LEI N. /98). FALSIDADE IDEOLÓGICA
(ART. DO ). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. BIS IN IDEM. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em
conflito aparente de normas, entre os delitos previstos no art. do e no art. , , da Lei n. /98, a ser
solucionado com a aplicação do princípio da consunção, à medida que os bens jurídicos tutelados por
cada um desses crimes são distintos. 2. Não caracteriza bis in idem o fato de o paciente ter cumprido
transação por crime ambiental e ser processado por crime de falsidade ideológica. 3. Ordem denegada.
(Habeas Corpus, Processo nº 0000890-57.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª
Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento:
26/04/2017). No que se refere ao crime ambiental previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, verifico que ocorrida
à prática delituosa, surge para o Estado o direito a pretensão punitiva. Todavia, tal direito deve ser
exercido dentro de certo lapso de tempo. Decorrido este prazo, que pode está sujeito à suspensão ou
interrupção, decorre a prescrição da pretensão punitiva. Sendo assim, a prescrição penal extingue
diretamente o direito de punir, de que o Estado é titular, conforme preceitua o artigo 107, IV, Código Penal
dispondo que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição, decadência ou perempção.
A prescrição punitiva antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos parágrafos 1º e
2º do artigo 110, do Código Penal Brasileiro regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime. No caso em comento, foi imputado ao réu ARNALDO BETZEL a prática da conduta
descrita no art. 46 da Lei 9.605/98, tendo como pena detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano.
Considerando ainda que o denunciado conta com 73 (setenta e três) anos de idade, sendo que a
prescrição da pena ocorre em 02 (dois) anos, consoante o artigo 109, inciso V c/c art. 115, ambos do CPB.
Ocorre que entre a data do recebimento da denúncia (03/04/2017) e os dias atuais já transcorreram mais
de 02 (dois) anos, razão pela qual se torna imprescindível atentar para a ocorrência da prescrição somente
quanto ao crime previsto no art. 46 da Lei 9.605/98 e em relação ao acusado ARNALDO BETZEL, não se
estendo aos demais denunciados. Diante do exposto, nos termos do art. 107 IV c/c 109, V c/c art. 115,
todos do CPB, DECRETO A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA POR PARTE DO ESTADO,
somente quanto ao crime previsto no art. 46 da Lei 9.605/98 e em relação ao denunciado ARNALDO
BETZEL. 02 - Diligencie-se para realização da audiência designada à fl.56. P. R. I.

 
PROCESSO: 00014014320188140097 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A) /
SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: C. A. N. S. (ADV. MARCOS BAHIA BEGOT
OAB/PA 8842)- VITIMA: C. S. L. DESPACHO: 1) Considerando a Certidão de Trânsito em Julgado de fls.
84, intimem-se o Ministério Público e a defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de
testemunhas que irão dep0,0,or em plenário, nos termos do artigo 422, do Código de Processo Penal. 2)
Após, conclusos.

 
PROCESSO: 00044757120198140097 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A) /
SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---INDICIADO: A. S. R (ADV. BRUNO ALEX SILVA DE AQUINO
OAB/PA 19735).-VITIMA: Y. V. P. F. DESPACHO: Analisando os autos, verifico que a presente carta
precatória foi expedida, pelo Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua, com a finalidade de se realizar
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audiência de escuta especial. Entretanto, o Município de Benevides, onde reside a vitima, e o Município de
Ananindeua, sede do Juízo Deprecante, são comarcas contíguas e de fácil comunicação, razão pela qual
se deve aplicar, subsidiariamente ao processo penal, o disposto no Art. 255 do CPC, dispensando-se a
utilização de carta precatória, nesses casos. Assim também o Manual de Rotinas das Varas Criminais e de
Execução Penal do TJPA, estabelece, na rotina descrita às fls. 23, alínea c, que, se forem arroladas
testemunhas residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, elas serão ouvidas na
comarca de sua residência somente se, intimadas, afirmarem a impossibilidade de comparecimento e a
recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo. Devolva-se a carta precatória com as
nossas homenagens.

 
PROCESSO Nº 00019814420168140097- AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - DENUNCIADO: MANOEL DOS SANTOS DICKSON ¿ VITIMA: H.N.B ¿ SENTENÇA: 
Vistos etc. MANOEL DOS SANTOS DICKSON (brasileiro, paraense, solteiro, RG nº 5825895 PC/PA.,
nascido em 19/12/1988, filho de Elza Maria Dias dos Santos e de Arlindo da Silva Dickson, residente e
domiciliado XXXX.) foi denunciado no dia 04 de julho de 2016, perante o Juízo desta Comarca, pela
prática das condutas delituosas tipificadas pelo art. 147, caput, do CPB c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06.
Narra a denúncia que: Consta dos presentes autos de Inquérito Policial, que na data de 29.02.2016, por
volta das 19h00, na Estrada do Araci, Santa Bárbara do Pará - PA, o Denunciado MANOEL DOS SANTOS
DICKSON, ameaçou a integridade física da sua ex companheira, a Vítima TIANI BEA TRIZ COSTA DA
SILVA. Narram os autos, que MANOEL e TIANI tiveram um relacionamento de três anos e possuem dois
filhos juntos. Que no dia do fato a vítima estava na casa das amigas HELIZANGELA e ELOISA, quando o
denunciado chegou com dois terçados, aparentado está drogado e bêbado, que o Denunciado queria
reatar o relacionamento com TIANI mas com a negativa da vítima, o denunciado ficou ainda mais
enfurecido, ameaçando a TIANI, HELIZANGELA e ELOISA. Após, a vítima conseguiu fugir e acionar a
polícia que prendeu MANOEL. Ao diligenciarem no local, a polícia militar encontrou o denunciado bebendo
no bar. Ao ser interrogado, o Denunciado MANOEL DOS SANTOS DICKSON declarou que foi procurar
TIANI para que reatassem e TIANI não quis e que o declarante ficou revoltado em saber disso, mas nega
que estivesse com terçados ou ameaçado TIANI e suas amigas. A denúncia foi recebida em 11 de janeiro
de 2017 (fls. 39/39v). Citado pessoalmente (fls.41/42), o denunciado MANOEL DOS SANTOS DICKSON
apresentou resposta escrita à acusação (fls. 45/46). Em 22 de maio de 2017 foi mantido o recebimento de
denúncia e designada data para realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 47/47v). Em
audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18 de junho de 2018 foi decretada a revelia do
acusado, conforme termo de fls. 54/54v. O Ministério Público representou pela prisão preventiva do
acusado, em razão do descumprimento das medidas protetivas (fls. 55/59). Em audiência de instrução e
julgamento realizada no dia 27 de novembro de 2018 foi inquirida a vítima TIANI BEATRIZ COSTA DA
SILVA e as testemunhas arroladas na denúncia HELIZANGELA DO NASCIMENTO BARBALHO, ELOIZA
DO NASCIMENTO BARBALHO, PM TERÊNCIO DUARTE CORDEIRO e PM ADRIANO FREITAS
MARTINS. O Parquet reiterou o pedido de decretação da prisão preventiva. Não houve pedido de
diligência. Foi concedido prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para as partes apresentarem memoriais finais,
conforme termo e mídia de fls. 70/71. Em 03 de dezembro de 2018 este Juízo decretou a prisão preventiva
do acusado (fls. 72/73), sendo expedido o respectivo Mandado de prisão em 04/12/2018. O Mandado de
prisão foi cumprido em 11/02/2019. Ocorre que, havendo decreto de prisão em mais de um processo,
consta a informação apenas na outra ação criminal, vindo estes autos para o gabinete judicial para
julgamento sem a devida identificação e informações de que o réu encontrava-se preso, sendo identificada
a circunstância por ocasião da verificação de lista de presos, em que consta o nome do réu, paralelamente
à prolação da presente sentença. O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a condenação do
réu MANOEL DOS SANTOS DICKSON nas penas do art. 147, caput, do CPB c/c art. 7º, II, da Lei nº
11.340/06 (fls. 75/78). A Defesa, em memoriais finais, requereu a absolvição do réu MANOEL DOS
SANTOS DICKSON, nos termos do art. 386, inciso V do CPP. Requereu, ainda, em caso de eventual
condenação a aplicação da pena no mínimo legal (fls. 80/82). Certidão de antecedentes do acusado à fl.
83. É, em síntese, o relatório. Não há preliminares a serem analisadas. DECIDO. Ante a manifestação das
partes, entendo que se trata de caso de condenação, estando a denúncia devidamente comprovada em
relação ao réu MANOEL DOS SANTOS DICKSON. Vejamos: A materialidade do crime de ameaça restou
satisfatoriamente comprovada pelos relatos formulados pela vítima e das testemunhas perante a
autoridade policial e confirmados em juízo. A autoria do crime de ameaça, da mesma forma, resta
comprovada pelos relatos colhidos na fase de inquérito policial e pelas declarações formuladas perante
este juízo. A vítima TIANI BEATRIZ COSTA DA SILVA, em Juízo, afirmou que conviveu três anos com o
acusado; Que após a separação o acusado vem a ameaçando de morte a relatora; Que no dia do fato, o
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acusado chegou drogado na casa de sua amiga; Que o acusado estava com uma faca tentando furá-la,
sendo que a declarante estava com uma criança no colo; Que depois o acusado voltou com dois terçados
e as amigas da declarante tentavam protegê-la; Que o fato ocorreu na casa de HELIZANGELA; Que o
acusado tem feito ameaças até os dias atuais; Que foi buscar os filhos na casa da sua genitora, que o
acusado adentrou na residência e a ameaçou, alegando que não tinha medo de nada; Que não conseguiu
a partilha da guarda na Defensoria; Que o denunciado não está pagando alimentos; Que o acusado é
usuário de drogas e desconfia que o mesmo anda vendendo; Que chegou a abordar a declarante dizendo
que ia fazer uma besteira com a mesma e iria botar fogo na casa; Que certo dia tomou as crianças da
declarante; Que declarante retornou a morar a sua residência e acusado voltou a fazer ameaças de morte;
Que o acusado puxa a faca e ameaça a vida da mesma. A testemunha HELIZANGELA DO NASCIMENTO
BARBALHO, ouvida na condição de informante, afirmou em Juízo que o conhece o acusado; Que é amiga
da vítima; Que acusado conviveu com a vítima e têm dois filhos; Que a vítima se separou porque o
acusado a agredia muito; Que quando a vítima se separou, a mesma ficou na residência da declarante;
Que no dia do fato, a vítima estava na residência da declarante, quando o acusado chegou dizendo que
queria voltar, sendo que a vítima não queria voltar, apenas queria dinheiro para a alimentação das
crianças; Que acusado retornou a noite ameaçando matar a vítima e a declarante; Que o acusado vem
ameaçando constantemente a vítima, inclusive atualmente, alegando que vai matar a vítima e botar fogo
na casa da mesma; Que o acusado trata muito mal a vítima; Que o acusado tem o prazer de fumar
maconha perto do próprio filho; Que o acusado já ameaçou a declarante e também a agrediu; Que possui
até BO do fato. A testemunha ELOIZA DO NASCIMENTO BARBALHO, ouvida na condição de informante,
afirmou em Juízo que conhece o acusado e a vítima; Que conhece o acusado desde pequeno; Que
começou criar amizade com a vítima, depois que a mesma foi pedir socorro na casa da mãe da
declarante; Que a vítima só saia quando o acusado não estava em casa, porque o mesmo a agredia muito
e até batia com ferro na cabeça da referida; Que a vítima veio morar na casa da genitora da declarante;
Que no dia do fato, o acusado foi atrás da vítima na casa da genitora da declarante e ameaçou de morte
HELIZANGELA e a vítima; Que a vítima não consegue ficar mais na própria residência, porque o acusado
está com drogas em casa; Que o acusado é usuário; Que acusado ameaça a sua família e inclusive já
agrediu HELIZANGELA e a declarante; Que o acusado já agrediu o irmão da declarante, de nome
FRANCISCO com uma garrafa de bebida no rosto do mesmo, sendo que FRANCISCO está com rosto
deformado; Que existe até BO. A testemunha Policial Militar TERÊNCIO DUARTE CORDEIRO afirmou em
Juízo que se lembra da ocorrência do fato; Que não conhece o acusado; Que recebeu informações na
delegacia que o acusado estava drogado e agredindo a esposa; Que os policiais foram até o mesmo e o
encontraram bebendo; Que o acusado resistiu à prisão. A testemunha Policial Militar ADRIANO FREITAS
MARTINS afirmou em Juízo que se recorda da ocorrência e não do acusado; Que era de violência
doméstica; Que o acusado estava trancado na residência, quando a guarnição chegou; Que o acusado
estava alcoolizado e resistiu prisão. Inegável, assim, que restou caracterizado, in casu, o crime de
ameaça, diante da conduta do acusado que, por intermédio de palavras ameaçadoras, infundiu na vítima,
dolosamente, justo e sério temor de que poderia causar-lhe um mal injusto e grave. Oportuno mencionar
que os relatos contundentes da vítima, bem como as inúmeras ocorrências policiais realizadas por esta e
processos judiciais, nos dão certeza da prática de ameaça perpetrada pelo réu contra a vítima. Frise-se
que a violência doméstica é caracterizada pelas agressões físicas, sexuais ou psicológicas praticadas por
homem contra uma mulher com quem tenha convivido em qualquer relação íntima de afeto. Ademais,
enfatize-se que em delitos desta natureza a palavra da vítima avulta de importância como meio de prova e
somente perde seu valor quando apresenta reconstituição inverossímil ou incoerente, ou, ainda, quando
desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios. Vejamos: APELAÇÃO - LEI MARIA DA
PENHA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - EXCLUSÃO DA
SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- SENTENÇA
CONFIRMADA. I. Autoria comprovada pelas declarações coerentes da ofendida e da informante, que é
filha do acusado. II. Em crimes cometidos no ambiente doméstico as palavras da vítima e de familiares
ganham especial relevo, eis que praticados muitas vezes na intimidade familiar, longe de testemunhas
oculares. III. O pedido de afastamento da suspensão condicional da pena, carece de interesse recursal. o
sentenciado poderá recusar as condições impostas perante a vara de execuções penais. caso as rejeite, o
benefício perde o efeito e será executada a pena privativa de liberdade. IV. Apelação improvida. - Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1ª Turma Criminal. (grifo nosso). Resta demonstrado,
conforme se subsume do depoimento da vítima e demais depoimentos prestados em Juízo, que o réu e a
vítima viviam em união estável. ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o que mais dos autos consta,
convencendo-me da existência e autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de decisão judicial,
julgo PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 03/07, em relação ao acusado MANOEL DOS SANTOS
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DICKSON, CONDENANDO-O nas penas dos art. 147, caput, do CPB c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06.
DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP ¿ PRIMEIRA PARTE) Não se vislumbra, em relação ao denunciado,
qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do
fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em
obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, visto que o acusado demonstrava total descaso com a
aplicação da lei penal, sendo a vítima ameaçada de morte a todo tempo, inclusive em via pública. O réu
não é reincidente. A personalidade e a conduta social do réu são propensas a práticas delituosas, visto
que já foi condenado por crime semelhante ao ora analisado, conforme certidão de antecedentes de fls.
83. Os motivos do crime são desfavoráveis, consistindo em verdadeiro constrangimento à liberdade afetiva
da ofendida. As circunstâncias em que o crime foi praticado são desfavoráveis, visto que as ameaças
eram realizadas na presença dos filhos do casal, os quais são menores. As consequências são
desfavoráveis ante o trauma causado na vítima, visto que até hoje recebe ameaças, mesmo estando o
acusado preso. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, ante
as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de ameaça em 05 (cinco) meses de detenção.
AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP ¿ SEGUNDA FASE). Não há circunstâncias atenuantes
ou agravantes. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP ¿ TERCEIRA FASE) Inexistem
causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva em 05 (cinco) meses de
detenção. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO A pena será cumprida inicialmente em REGIME
ABERTO, conforme o disposto no § 2º, c do art. 33 do Código Penal. DETRAÇÃO Considerando a pena
aplicada, verifico que o tempo de prisão preventiva a que submetido ao réu não altera o regime inicial, pelo
que deixo de aplicar a detração neste momento. SUBSTITUIÇÃO DE PENA (ART. 59, INC. IV DO CP) O
réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44 do CP. SUSPENSÃO DE PENA
(ART. 77 DO CP) Da mesma forma, não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que
dispõe o art. 77 do CP. LIBERDADE PROVISÓRIA Considerando o teor da presente sentença, bem como
o regime de cumprimento da pena, revogo a prisão preventiva do réu. Expeça-se, imediatamente,
ALVARÁ DE SOLTURA em favor do condenado MANOEL DOS SANTOS DICKSON. DISPOSIÇÕES
FINAIS: - Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; - Comunique-se à Justiça Eleitoral o
desfecho dessa decisão, para os efeitos do art. 15, III, da CF; - Expeça-se guia de execução, com as
cautelas de estilo, ao Juízo das Execuções Penais; - Comunique-se ao Instituto de Identificação do Estado
do Pará, para as anotações de estilo; Sem custas. Oportunamente, arquive-se com as cautelas de praxe.
Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 
PROCESSO: 00032248620178140097 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A) /
SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: A. M. M.Representante(s): OAB 7587 -
ELSON SANTOS DE ARRUDA (ADVOGADO) - VITIMA: A. C. A. DESPACHO: 1) Considerando a
Certidão de Trânsito em Julgado de fls. 243, intimem-se o Ministério Público e a defesa para, no prazo de
5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, nos termos do artigo 422, do
Código de Processo Penal. 2) Após, conclusos.

 
PROCESSO Nº 00084613820168140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ ESTUPRO
DE VULNERÁVEL - DENUNCIADO: DOUGLAS MONTEIRO DA SILVA (ADV. LUIZ FERNANDO
FREITAS MOREIRA OAB/PA 2468) ¿ VITIMA: A.P.C.C.. ¿ ATO ORDINATÓRIO: fica REMARCADA A
AUDIÊNCIA designada no processo às fls.23/24, para o dia 01 de AGOSTO de 2019, às 09h00min, em
virtude do Exma. Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da
1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, respondendo pela Vara Criminal de Benevides, estar em
acompanhamento de dependentes a atendimento de saúde. Feito o PREGÃO, encontra-se PRESENTE o
acusado DOUGLAS MONTEIRO DA SILVA Expeça-se mandado de intimação para o acusado DOUGLAS
MONTEIRO DA SILVA. O referido é verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00040302920148140097 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿ CRIME DE
TRANSITO - DENUNCIADO: ADÃO CARLOS DA SILVA  - ARRENHUS SARMENTO CALANDRINI DE
AZEVEDO (ADV. ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES OAB/PA 6459) ¿ VITIMA: O.E ¿ ATO
ORDINATÓRIO: fica REMARCADA A AUDIÊNCIA designada no processo às fls.23/24, para o dia 12 de
MARÇO de 2020, às 10h30min, em virtude do Exma. Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES AUGUSTO
DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, respondendo pela Vara
Criminal de Benevides, estar realizando audiências em sua Vara, não sendo possível realizar este ato.
Feito o PREGÃO, encontra-se AUSENTES os acusados ADÃO CARLOS DA SILVA e ARRENHIUS
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SARMENTO CALANDRINI DE AZEVEDO. O referido é verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00000014420168140006 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINARIO ¿
RECEPTAÇÃO - DENUNCIADO: JOEL CARDOSO NEGRÃO - (ADV. JOSE RUBENILDO CORREA
OAB/PA 9579)  - VITORIO HENRIQUE COELHO LAMEIRA ¿ VITIMA: D.M.A.B.G ¿ ATO
ORDINATÓRIO: fica REMARCADA A AUDIÊNCIA designada no processo às fls.23/24, para o dia 31 de
AGOSTO de 2020, às 11h30min, em virtude do Exma. Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES
AUGUSTO DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, respondendo
pela Vara Criminal de Benevides, estar realizando audiências em sua Vara, não sendo possível realizar
este ato. Feito o PREGÃO, encontram-se Ausentes os acusados JOEL CARDOSO NEGRÃO e VITORIO
HENRIQUE COELHO LAMEIRA. Necessário a requisição das testemunhas PM GEIDSON ALVES
MOREIRA e PM DENILSON JOSÉ NASCIMENTO O referido é verdade e dou fé.

 
PROCESSO Nº 00021338720198140097 ¿ CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL - DENUNCIADO:
HELISONDY BACELAR PINHEIRO - (ADV. HUGO CESAR DE MIRANDA CINTRA OAB/PA 10265)  -
ATO ORDINATÓRIO: fica REMARCADA A AUDIÊNCIA designada no processo às fls.15, para o dia 13 de
AGOSTO de 2019, às 08h30min, em virtude do Exma. Dra. VIVIANE MONTEIRO FERNANDES
AUGUSTO DA LUZ, Juíza de Direito Titular, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, respondendo
pela Vara Criminal de Benevides, estar realizando audiências em sua Vara, não sendo possível realizar
este ato. Feito o PREGÃO, encontra-se AUSENTE a testemunha JANAINA SANTOS DA SILVA.
Necessário a CONDUÇÃO COERCITIVA da testemunha JANAINA SANTOS DA SILVA. O referido é
verdade e dou fé.

 
 

 
 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1241



 

 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

 
Publicação que deve ser feita imediatamente na rede mundial de computadores, no sítio do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) e na plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), onde permanecerá por 06 (seis) meses; na imprensa local, 01 (uma) vez; e no órgão
oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, conforme determinação do § 3º, do art.
755, do CPC.

 
O Exmo. Dr. FÁBIO ARAÚJO MARÇAL, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível, respondendo pela 3ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, Estado do Pará (PA), no uso de suas atribuições
legais, etc.,

 
FAZ SABER, aos que virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento ou notícia, que por este Juízo
e Cartório tramitaram os autos de interdição autuados sob o n.º 0800312-15.2019.8.14.0097, tendo
acolhido os pedidos expressos na folha 05/11, conforme consta na sentença acostada nas folhas 100/101,
dos autos, decisão que decretou a interdição do Sr. SILVIO GUILHERME OLIVEIRA NUNES, brasileiro,
união estável, desempregado, portador do RG 2644006 SSP/PA e CPF 410.988.112-91, residente e
domiciliado na Rodovia Augusto Meira Filho, n° 14, Conjunto Jardim dos Jurutis I, QD 13, LT 14, Bairro:
Centro, CEP: 68795-000, Benevides/PA. A interdição aqui publicada teve como motivo o fato de o
Interditado ser portador da mazela classificada como CID T90 + S06 + F07, conforme prova carreada nos
autos em epígrafe (folha 30). Desta feita, é entendida como sendo INCAPAZ, RELATIVAMENTE A
CERTOS ATOS OU À MANEIRA DE OS EXERCER, nos termos do art. 1.767, I, do Código Civil. O
encargo da curatela foi conferido à Sra. PATRÍCIA RODRIGUES CORREA, brasileira, união estável, do
lar, portadora do RG 4737855 SSP/PA e do CPF 824.529.622-87, residente e domiciliada no mesmo
endereço do Interditado. A referida Curadora não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens
móveis ou imóveis de qualquer natureza, que venham a pertencer ao Interditado, sem a necessária
autorização Judicial. Os valores eventualmente recebidos de entidades previdenciárias deverão ser
aplicados exclusivamente na saúde, na alimentação e no bem-estar do Interditado. A sentença será
inscrita no Registro de Pessoas Naturais, em conformidade com a determinação do § 3º, do art. 755, do
Novo Código de Processo Civil.

 
EXPEDIDO nesta Cidade e Comarca de Benevides, Estado do Pará (PA), aos dezesseis (16) dias do mês
de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), nos termos do Provimento n.º 006/2006, alterado pelo
Provimento n.º 008/2014, da CGJRMB.

 
DARLAN OLIVEIRA CAVALCANTE

 
Diretor de Secretaria da 3ª Vara Cível e Empresarial

 
da Comarca de Benevides (PA)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
Pelo presente EDITAL, informo aos que virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo tramitam
os Autos Cíveis da Ação de Dissolução de União Estável, processo nº 0002531-04.2011.814.0133, em
que são partes HILDACELE ROCHA MACHADO, como requerente, e ANDRECI SANTA BRIGIDA, como
requerido. É o presente para INTIMAR a parte requerente HILDACELE ROCHA MACHADO, a qual se
encontram em lugar incerto e não sabido, da sentença proferida nos autos, cuja disposição final
determinou o seguinte: ¿Ao que tudo indica, pela tempo de tramitação do feito, a parte requerente deixou
de informar o Juízo eventual modificação de seu endereço. Ora, a falta de endereço adequado para as
intimações do(a) requerente, bem como a falta de diligência da parte no sentido de informar a alteração no
seu endereço, evidenciam a ausência de interesse no resultado útil do processo, o que caracteriza
ausência de interesse processual. Portanto, considerando o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC, e
sendo impossível a continuidade do feito, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. Isento de custas em razão da gratuidade deferida. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério
Público. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Marituba-PA, 25 de fevereiro de
2019. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de
Marituba-PA¿. Para que ninguém possa alegar ignorância, será o presente afixado em lugar de costume e
publicado na forma da lei. Dado e passado neste município de Marituba(PA), 16 de julho de
2019. JEFFERSON OLIVEIRA SOUZA Auxiliar Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Cível e
Empresarial Comarca de Marituba/PA Art. 1º, §2º e §3º do Provimento 006/2006-CJRMB c/c Art. 1º do
Provimento 08/2014-CJRMB

 
 

 
 
 
Número do processo: 0801316-76.2019.8.14.0133 Participação: AUTOR Nome: MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARA Participação: RÉU Nome:
MUNICÍPIO DE MARITUBAPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE MARITUBA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIALRua Cláudio Barbosa da Silva, nº 536,
C e n t r o ,  M a r i t u b a - P A ,  C E P  6 7 . 1 0 5 - 1 6 0 T e l e f o n e :  ( 9 1 )  3 2 9 9 - 8 8 0 0  -  E - m a i l :
1civelmarituba@tjpa.jus.br________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________Processo nº.: 0801316-76.2019.8.14.0133Requerente - Nome: MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARAEndereço: Rua João Diogo, 100, - até 149/150, Campina, BELéM - PA -
CEP: 66015-165Paciente: ALMERINDA PIRES VAZ CAMPELOEndereço: Internada no Hospital de
Urgência e Emergência Augusto ChavesRequerido(a) 1 - Nome: ESTADO DO PARAEndereço: Rua dos
Tamoios, 1671, Batista Campos, BELéM - PA - CEP: 66033-172Requerido(a) 2 - Nome: MUNICÍPIO DE
MARITUBAEndereço: BR 316, KM 12, s/n, Prefeitura Municipal, Centro, MARITUBA - PA - CEP: 67200-
000 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANDADO1 - Trata-se de pedido de antecipação de tutela em sede
de Ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor dos entes federativos
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MARITUBA, todos já qualificados nos autos, objetivando, em sede
de cognição sumária, a internação da paciente ALMERINDA PIRES VAZ CAMPELO, de 72 anos de idade,
em leito de UTI em hospital com suporte para tratamento de diabetes mellitus, uma vez que a substituída
foi diagnosticada com crises recorrentes de hipoglicemia e hiperglicemia, dispneia, sudorese fria, nível de
consciência baixo, náuseas, vômitos acompanhados de sangue, conforme laudo médico apresentado com
a Inicial, sendo que a idosa já foi cadastrada na central de leitos sob o nº. SISREG 296 414 866/SER 109
0105. No referido laudo, expedido no dia 09.07.2019, o médico consignou a extrema urgência de
internação da paciente em leito de UTI, destacando que a idosa está se alimentando através de sonda.2 -
Segundo o Parquet, o ajuizamento da Ação se deu na compreensão de que se trata de direito indisponível,

FÓRUM DE MARITUBA
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legitimando-o à propositura. Quanto ao tratamento postulado, teria sido requisitado por médico integrante
do Sistema Único de Saúde, respaldando-se, assim, a pretensão.3 - Sustenta-se a imprescindibilidade da
internação para o tratamento da paciente em UTI, sendo imprescindível a medida para restaurar sua
saúde e evitar seu óbito.4 - Assim, por entender que a responsabilidade dos entes federativos é solidária,
o Parquet postulou a antecipação de tutela, como requisitado pelo profissional de saúde, sob pena de
aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).5 - Relatei e passo a decidir.6 - De pronto,
saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem caminhado, até o presente momento, de
forma pacífica em respaldar o ajuizamento de Ação civil pública na defesa de direitos indisponíveis, como
também respaldando-se a legitimidade do Parquet para o ajuizamento dessas ações de tutela coletiva
para proteção de direitos considerados indisponíveis.7 - Embora o Juízo tenha reservas quanto ao uso
indiscriminado de Ações civis públicas para fins de obtenção de pretensões individuais, não se pode
destacar, no presente caso, que o Ministério Público apenas e tão somente postula o adimplemento de
prestação já constante em políticas públicas do sistema único de saúde.8 - Nesse aspecto é importante
destacar que o Ministério Público bem delineou o quadro clínico da paciente, a tentativa de solução dos
fatos sem a intervenção do Poder Judiciário e o necessário cadastramento prévio da paciente na central
de leitos.9 ? No presente caso, temos como inquestionável a responsabilidade solidária dos entes
federativos, exaustivamente já afirmada e escancarada na jurisprudência da Suprema Corte e de todos os
Tribunais de Justiça, ganhando especial relevo no julgamento da STA 175/CE.10 - Sem maiores delongas,
afirmo que o Ministério Público cumpriu rigorosamente os preceitos elementares para ajuizamento da
presente ação, insculpidos no enunciado 03 da I Jornada de Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de
Justiça, cujo teor reproduzo: ENUNCIADO 03 - Recomenda-se ao autor da ação a busca preliminar sobre
a disponibilidade do atendimento, evitando a judicialização desnecessária.11 ? A questão assume
relevância na medida em que o Ministério Público tem assento no Comitê Interinstitucional de Resolução
Administrativa de Demandas de Saúde (CIRADS).12 - Repita-se, não se persegue na presente ação
absolutamente nada que já não esteja introduzido nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT),
havendo laudo médico do SUS indicando a necessidade da internação em UTI.13 - Nas circunstâncias,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida pelo Ministério Público, nas linhas do
artigo 300 do CPC, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Marituba que providenciem, em
03 (três) dias, a internação da paciente ALMERINDA PIRES VAZ CAMPELO, de 72 anos de idade, em
leito de UTI, em instituição pública ou particular com suporte para tratamento de doença diabete mellitus, a
contar o prazo de 03 dias da efetiva comunicação deste ato processual, independentemente da juntada
aos autos do mandado cumprido, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para CADA UM DOS RÉUS/OBRIGADOS.14 ? Friso
claramente que a paciente ficará internada a critério médico e não judicial, cabendo tal avaliação ao
Profissional de Saúde, inclusive para todos os fins de alta médica.15 ? Cumpra-se a presente Decisão
como Mandado no PLANTÃO, CITANDO-SE e INTIMANDO-SE os dois réus, Município de Marituba e
Estado do Pará, para o cumprimento de seu teor e para ciência dos termos da ação proposta, outorgando-
se o prazo de 15 dias (ressalvado o disposto no artigo 183 do CPC) para apresentação de Contestação.16
? Determino também, para cumprimento no Plantão e por decisão-mandado, a intimação da paciente ou
de sua representante legal e/ou familiares que se encontrarem na unidade de saúde aonde a paciente está
internada.17 ? Apresentadas as Contestações, havendo arguição de preliminares, remetam-se os autos ao
Ministério Público para apresentação de Réplica.18 ? Ciência ao Ministério Público. Marituba-PA, 16 de
julho de 2019 . AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHAJuiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e
Empresarial de Marituba-PA,Respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca. 

 
 
 
 
PROCESSO: 00002434419988140006 P R O C E S S O A N T I G O : 2 0 0 0 1 0 0 3 4 1 2 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA Ação:
Execução Fiscal EXEQUENTE:A FAZENDA NACIONAL Representante(s): OAB 8327 - ALEKSEY
LANTER CARDOSO (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:TRANSNORTE LTDA Representante(s): OAB
15201-A - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO) Processo nº. 0000243-
44.1998.8.14.0006 DESPACHO 1. Cumpra-se como requerido pela Exequente às fls. 113/114. 2. Após a
devolução dos autos, retornem conclusos. AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA Juiz de Direito
respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marituba-PA

 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 1 4 6 7 6 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA Ação:
Consignação em Pagamento REQUERENTE:A DE J L MARINHO Representante(s): OAB 14929 - KELER
BELMONTE LOUREIRO (ADVOGADO) ADILSON DE JESUS LOPES MARINHO (REP LEGAL)
REQUERIDO:BANCO DO BRASIL SA Representante(s): OAB 21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS
(ADVOGADO) OAB 21078-A - JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO). PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MARITUBA 1ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL Processo: 0012146-76.2015.8.14.0133 DESPACHO 1. A despeito da Certidão
de fl. 103, tendo em vista que ambas as partes não têm mais provas a produzir, encaminhem-se aos autos
À UNAJ a fim de que informe se até o presente momento processual há pendência de custas a serem
expedidas e/ou recolhidas por qualquer das partes. 2. Em caso positivo, a Secretaria judicial deverá, ato
contínuo, providenciar a cobrança das custas em questão. 3. Posteriormente, certifique-se e retornem os
autos conclusos para Sentença. Intimem-se e cumpra-se. Marituba-PA, 01 de julho de 2019. AUGUSTO
CARLOS CORREA CUNHA Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marituba-PA

 
P R O C E S S O :  0 0 4 8 1 1 8 1 0 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA Ação:
Execução de Alimentos EXEQUENTE: L.B.C. Representante(s): OAB 13719 ¿ LUANA ROCHELLY
MIRANDA LIMA (DEFENSOR) D. B. D. (REP LEGAL) EXECUTADO: L. F. S. C. Representante(s): OAB
7097 ¿ LAZARO SEBASTIAO DE OLIVEIRA FALCAO (ADVOGADO) Processo nº. 0048118-
10.2015.8.14.0133. DESPACHO Considerando o tempo transcorrido desde a petição de fls. 53/54 e a
possibilidade de que o débito alimentar já tenha sido quitado, intime-se pessoalmente a parte exequente,
para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena
de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Considerando a
notícia de que existe cumprimento de sentença de alimentos nos autos da ação nº. 0000813-
98.2013.8.14.0133 e com a finalidade de evitar duplicidade de execução ou decisões conflitantes,
proceda-se ao apensamento dos autos daquela demanda com os do presente feito. Intime-se. Cumpra-se
o presente como mandado. Marituba, 01 de julho de 2019. AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA Juiz de
Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marituba

 
 

 
 
 
RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
MARITUBA -  VARA: 1ª  VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA PROCESSO:
00791304220158140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA Ação:  Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:HABRAAO SATIRIO DA MATA Representante(s): OAB 23458 - DORIVAL PEREIRA
TANGERINO NETO (ADVOGADO) REQUERIDO:RITA DAIANA ATAYDE RIBEIRO Representante(s):
OAB 9579 - JOSE RUBENILDO CORREA (ADVOGADO) REQUERIDO:ANDRE LUCIANO MACAMBIRA
CUNHA Representante(s): OAB 9579 - JOSE RUBENILDO CORREA (ADVOGADO) . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MARITUBA 1ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL Rua Cláudio Barbosa da Silva, nº 536, Centro, Marituba-PA, CEP 67.105-160
T e l e f o n e :  ( 9 1 )  3 2 9 9 - 8 8 0 0  -  E - m a i l :  1 c i v e l m a r i t u b a @ t j p a . j u s . b r
_____________________________________________________________________________________
Processo: 0079130-42.2015.8.14.0133 DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem para determinar a
renovação da diligência de citação da parte requerida 2 ANDRÉ LUCIANO MACAMBIRA CUNHA. Para
tanto, a Secretaria judicial deverá expedir carta de citação pelos correios para o endereço profissional
declinado nos autos. 2. Acaso não encontrado pelos correios, oficie-se ao Cartório Bezerra Falcão
requisitando cópia da Certidão de Casamento mencionada no Documento de fls. 19/19-verso, e, com a
resposta, proceda-se à pesquisa no SIEL pelo endereço do requerido 2 ANDRÉ LUCIANO MACAMBIRA
CUNHA. Sendo positiva esta última busca, proceda-se à sua citação pessoal também pelos correios,
autorizando-se, desde já, a expedição de mandado acaso novamente não seja localizado. 3. Somente se
frustradas as tentativas alhures, retornem os autos conclusos para pesquisa no INFOJUD. 4.
Simultaneamente, verifico que a parte requerida 1 RITA DAIANA ATAIDE RIBEIRO não apresentou com
sua Contestação os documentos que a qualifiquem corretamente nos autos, motivo pelo qual outorgo-lhe o
prazo de 05(cinco) dias para apresentar em Juízo documento oficial com foto e comprovante de endereço
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residencial atualizado. 5. Defiro o pedido formulado em audiência e outorgo também ao advogado da parte
requerida 1 o prazo derradeiro de 05(cinco) dias para a juntada do instrumento de mandato respectivo,
bem como para manifestação sobre a proposta de acordo apresentada pela parte requerente em
audiência. 6. Os autos deverão permanecer na Secretaria judicial até o cumprimento das determinações 1
e 2 do presente. 7. Intime-se e cumpra-se. Marituba-PA, 03 de julho de 2019. AUGUSTO CARLOS
CORREA CUNHA Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marituba-PA 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 1 3 1 0 7 2 0 1 7 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA Ação:
Ação Civil de Improbidade Administrativa REQUERIDO:SOCORRO GARCIA BATISTA DO COUTO
Representante(s): OAB 14082 - JULIANA CASTRO BECHARA (ADVOGADO) OAB 13686 - GILBERTO
SOUSA CORREA (ADVOGADO) AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MARITUBA 1ª VARA CÍVEL - PRIVATIVA DOS
FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, INFÂNCIA E JUVENTUDE Processo: 0000131-07.2017.8.14.0133
DESPACHO 1. Nada obstante o teor da Certidão de fls. 500 (Documento nº 2019.02250922-93), trata-se
de litígio que envolve direitos públicos indisponíveis em demanda proposta com base na Lei nº
8.429/1992. Em outras palavras, a ausência de Contestação não acarreta a presunção de veracidade das
alegações formuladas na Inicial. Eis por que a revelia não produz seu efeito material no presente caso, nos
precisos termos do inciso II, do art. 345 do Código de Processo Civil. 2. Posto isso, proceda-se à intimação
das partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, indicarem as eventuais provas que pretendem
produzir, além dos documentos que constam nos autos. A intimação do Ministério Público deverá ser feita
nos termos do art. 183, §1º do CPC. Recebidos os autos do órgão e juntada sua eventual Manifestação, a
parte requerida deverá ser intimada por meio publicação no diário oficial, nos termos do art. 346 do CPC.
3. ADVERTE-SE às partes que, acaso não haja manifestação sobre provas, este Juízo realizará o
julgamento antecipado do mérito. 4. Na presente data, determino a juntada aos autos, em anexo, dos
espelhos de consulta/inclusão de restrição nos Sistemas RENAJUD e BACENJUD já determinados na
Decisão de fls. 481/483. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Marituba-PA, 05 de julho de 2019. AUGUSTO
CARLOS CORREA CUNHA Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de
Marituba-PA
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Número do processo: 0801315-91.2019.8.14.0133 Participação: EXEQUENTE Nome: DIRECIONAL
DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: SERVIO
TULIO DE BARCELOSOAB: 21148/PA Participação: EXECUTADO Nome: ANTONIO MAURICIO
CHAGAS DE FREITASPODER JUDICIÁRIO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA
Proc.:0801315-91.2019.8.14.0133 ATO ORDINATÓRIO Amparado pelo Provimento 006/2006 da CRJMB:
Fica intimado o autor para pagamento/complementação das custas iniciais no prazo de 15(quinze) dias
Marituba, 16 de julho de 2019 JAIRSON DE JESUS LOPES DOS SANTOS Diretor de Secretaria  

 
 
 
Número do processo: 0801309-84.2019.8.14.0133 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA
Participação: RÉU Nome: ROSA MARIA LUCENA XAVIERPODER JUDICIÁRIO DO PARÁ2ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA Proc.:0801309-84.2019.8.14.0133 ATO ORDINATÓRIO
Amparado pelo Provimento 006/2006 da CRJMB: Fica intimado o autor para pagamento/complementação
das custas iniciais no prazo de 15(quinze) dias Marituba, 16 de julho de 2019 JAIRSON DE JESUS
LOPES DOS SANTOS Diretor de Secretaria  

 
 
 
Número do processo: 0801315-91.2019.8.14.0133 Participação: EXEQUENTE Nome: DIRECIONAL
DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: SERVIO
TULIO DE BARCELOSOAB: 21148/PA Participação: EXECUTADO Nome: ANTONIO MAURICIO
CHAGAS DE FREITASProcesso:0801315-91.2019.8.14.0133 ATO ORDINATÓRIO Amparado pelo
Provimento 006/2006 da CRJMB: Ao autor para juntar o relatório de conta do processo, conforme previsão
do art.9º, § 1º da Lei 8328/15(Lei de custas), no prazo de 15(quinze) dias. Marituba, 16 de julho de 2019
JAIRSON DE JESUS LOPES DOS SANTOSDiretor de Secretaria § 1º. Comprova-se o pagamento de
custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente como relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do
processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento  

 
 

SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1247



 

 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - GABINETE DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA - VARA: VARA
CRIMINAL DE MARITUBA PROCESSO: 00008104620138140133 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 DENUNCIADO:ANDSON MONTEIRO DA SILVA VITIMA:O. E. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE MARITUBA DENUNCIADO: ANDSON MONTEIRO DA SILVA DECISÃO/MANDADO Vistos os autos.
Nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA, por verificar que satisfaz
os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como por não vislumbrar as hipóteses
legais de rejeição preliminar, elencadas no art. 395 do referido diploma legal. Cite-se o(s) réu(s), no
endereço constante dos autos ou na Casa Penal onde estiver custodiado, para responder à acusação por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Deve o Sr. Oficial de Justiça indagar se
o(s) réu(s) possue(m) advogado constituído ou se requer(em) o patrocínio da Defensoria Pública. Caso
o(s) réu(s) se oculte(m) para não ser(em) citado(s), certifique o Sr. Oficial de justiça esta ocorrência e
proceda a citação com hora certa, na forma estabelecia nos arts. 227 a 229 do CPC. Não apresentada a
resposta no prazo legal ou se o(s) acusado, citado(s), não constituir(em) defensor, intime-se o Defensor
Público vinculado a esta Comarca, para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, defesa escrita. Não sendo
encontrado o(s) acusado(s) para ser citado(s) pessoalmente e caso haja informações de que o(s)
mesmo(s) encontra-se em local incerto e não sabido, expeça-se EDITAL de Citação, com prazo de 15
(quinze) dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, na forma do provimento
03/2009, alterado pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB. Oficie-se ao CPC RENATO CHAVES nos
termos requeridos pelo Ministério Público. Cumpra-se. Marituba (PA), 16 de julho de 2019. IRAN
FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal de Marituba PROCESSO:
00010468520198140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 VITIMA:F. M. Q.
DENUNCIADO:LIDELSON SILVA AZEVEDO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA DENUNCIADO: LIDELSON SILVA
AZEVEDO residente à Rua Joao Nunes de Souza, 569, casa A, Aguas Brancas, Ananindeua/PA
DECISÃO/MANDADO Vistos os autos. Nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, RECEBO A
DENÚNCIA, por verificar que satisfaz os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, bem
como por não vislumbrar as hipóteses legais de rejeição preliminar, elencadas no art. 395 do referido
diploma legal. Cite-se o(s) réu(s), no endereço constante dos autos ou na Casa Penal onde estiver
custodiado, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Deve
o Sr. Oficial de Justiça indagar se o(s) réu(s) possue(m) advogado constituído ou se requer(em) o
patrocínio da Defensoria Pública. Caso o(s) réu(s) se oculte(m) para não ser(em) citado(s), certifique o Sr.
Oficial de justiça esta ocorrência e proceda a citação com hora certa, na forma estabelecia nos arts. 227 a
229 do CPC. Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o(s) acusado, citado(s), não constituir(em)
defensor, intime-se o Defensor Público vinculado a esta Comarca, para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, defesa escrita. Não sendo encontrado o(s) acusado(s) para ser citado(s) pessoalmente e caso haja
informações de que o(s) mesmo(s) encontra-se em local incerto e não sabido, expeça-se EDITAL de
Citação, com prazo de 15 (quinze) dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, na
forma do provimento 03/2009, alterado pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB. Oficie-se ao CPC
RENATO CHAVES nos termos requeridos pelo Ministério Público. Cumpra-se. Marituba (PA), 16 de julho
de 2019. IRAN FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal de Marituba
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 2 6 8 8 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 DENUNCIADO:JOSE DOS SANTOS VITIMA:O. E. . P O D E R J
U D I C I Á R I O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MARITUBA Denunciado: PAULO BERNARD SILVA DA COSTA. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de
denúncia em que se apura a prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9503/97 Em audiência realizada
no dia 15.01.2016, foi homologada a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei
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9099/95. É o relatório. Decido. Segundo o § 3º do art. 89 da Lei 9.099/95, a suspensão condicional do
processo deve ser revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou
não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. No caso em questão foi homologado benefício
no 19.09.2014 suspendendo o processo por 02 (dois) anos, expirando o prazo de prova no dia 19.09.2016;
Nesse sentido: TJGO-009742) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SURSIS PROCESSUAL. DECURSO
DE PRAZO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
SEGUNDO ENTENDIMENTO DO ARTIGO 89, DA LEI Nº 9.099/95. Cumprindo o prazo de dois (02) anos
da suspensão condicional do processo, sem que houvesse a revogação de tal benefício
independentemente do cumprimento da obrigação imposta, a extinção da punibilidade é medida que se
impõe. (Recurso em Sentido Estrito nº 9701-4/220 (200703325404), 1ª Câmara Criminal do TJGO, Rel.
Elcy Santos de Melo. j. 11.12.2007, unânime, DJ 06.02.2008). Ante o exposto, findo o prazo de 2 (dois)
anos, julgo extinta a punibilidade do acusado PAULO BERNARD SILVA DA COSTA relativamente à
imputação de cometimento dos delitos tipificados no art. 306 da Lei 9503/97, com fundamento no art. 89, §
5º, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as partes. P.R.I.C. Marituba, 16 de julho de 2019. IRAN FERREIRA
SAMPAIO Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Marituba PROCESSO:
00013268820158140006 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019
DENUNCIADO:JOSE DOS SANTOS VITIMA:O. E. . P O D E R J U D I C I Á R I O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA Denunciado: JOSÉ
DOS SANTOS. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de denúncia em que se apura a prática do crime previsto
no art. 12 da Lei 10.826/03 Em audiência realizada no dia 15.01.2016, foi homologada a suspensão
condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9099/95. É o relatório. Decido. Segundo o § 3º do
art. 89 da Lei 9.099/95, a suspensão condicional do processo deve ser revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do
dano. No caso em questão foi homologado benefício no 19.09.2014 suspendendo o processo por 02 (dois)
anos, expirando o prazo de prova no dia 19.09.2016; Nesse sentido: TJGO-009742) RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. SURSIS PROCESSUAL. DECURSO DE PRAZO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEGUNDO ENTENDIMENTO DO ARTIGO 89, DA LEI
Nº 9.099/95. Cumprindo o prazo de dois (02) anos da suspensão condicional do processo, sem que
houvesse a revogação de tal benefício independentemente do cumprimento da obrigação imposta, a
extinção da punibilidade é medida que se impõe. (Recurso em Sentido Estrito nº 9701-4/220
(200703325404), 1ª Câmara Criminal do TJGO, Rel. Elcy Santos de Melo. j. 11.12.2007, unânime, DJ
06.02.2008). Ante o exposto, findo o prazo de 2 (dois) anos, julgo extinta a punibilidade do acusado JOSÉ
DOS SANTOS relativamente à imputação de cometimento dos delitos tipificados no art. 306 da Lei
9503/97, com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as partes. P.R.I.C. Marituba, 16
de julho de 2019. IRAN FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca
d e  M a r i t u b a  P R O C E S S O :  0 0 0 1 7 2 9 2 5 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: PROCESSO
CRIMINAL em:  16/07/2019 DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA ALTO TAQUARI
ACUSADO:GILDASIO DA SILVA BARBOSA. TERMO DE AUDIÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA Carta
Precatória: 0001729-25.2019.8.14.0133 Classe: CARTA PRECATORIA Autor: Ministério Público do
Estado do Pará Acusado: GILDASIO DA SILVA BARBOSA Defesa: Defensoria publica Aos 11 dias do
mês de julho do ano de 2019, às 08h30, nesta Cidade de Marituba, Estado do Pará, na Sala de Audiência
da Vara Criminal do Fórum Local, onde se achava presente a Dr. IRAN FERREIRA SAMPAIO, MM. Juiz
de Direito Respondendo pela Vara, comigo a assessora do juízo abaixo assinada. Presente a
Representante do Ministério Público (RMP) Dr. Julio Cesar Costa e o Representante da Defensoria
Pública Dr. Thiago Vasconcelos. ABERTA A AUDIÊNCIA, feito o pregão de praxe, verificou-se a ausência
do acusado não apresentado pela SUSIPE. Ao fim, o MM. Juiz proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: 1) Diante da impossibilidade de realização da audiência redesigno para o dia 27.08.2019 às
09h30 2) Requisite-se o denunciado. Nada mais havendo. Eu, Tainá Ferreira, assessora, conferi e assino.
C U M P R A - S E .  J U I Z  D E  D I R E I T O :
____________________________________________________________ MINISTÉRIO PÚBLICO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D E F E S A :
____________________________________________________________________ PROCESSO:
00017625420158140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 VITIMA:O. E.
DENUNCIADO:ARIEL COSTA DA SILVA. P O D E R J U D I C I Á R I O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA Denunciado: ARIEL COSTA DA
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SILVA. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de denúncia em que se apura a prática do crime previsto no art.
306 da Lei 9503/97 Em audiência realizada no dia 25.09.2015, foi homologada a suspensão condicional do
processo, nos termos do art. 89 da Lei 9099/95. É o relatório. Decido. Segundo o § 3º do art. 89 da Lei
9.099/95, a suspensão condicional do processo deve ser revogada se, no curso do prazo, o beneficiário
vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. No
caso em questão foi homologado benefício no 19.09.2014 suspendendo o processo por 02 (dois) anos,
expirando o prazo de prova no dia 19.09.2016; Nesse sentido: TJGO-009742) RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. SURSIS PROCESSUAL. DECURSO DE PRAZO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEGUNDO ENTENDIMENTO DO ARTIGO 89, DA LEI Nº
9.099/95. Cumprindo o prazo de dois (02) anos da suspensão condicional do processo, sem que houvesse
a revogação de tal benefício independentemente do cumprimento da obrigação imposta, a extinção da
punibilidade é medida que se impõe. (Recurso em Sentido Estrito nº 9701-4/220 (200703325404), 1ª
Câmara Criminal do TJGO, Rel. Elcy Santos de Melo. j. 11.12.2007, unânime, DJ 06.02.2008). Ante o
exposto, findo o prazo de 2 (dois) anos, julgo extinta a punibilidade do acusado ARIEL COSTA DA SILVA
relativamente à imputação de cometimento dos delitos tipificados no art. 306 da Lei 9503/97, com
fundamento no art. 89, § 5º, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as partes. P.R.I.C. Marituba, 16 de julho de
2019. IRAN FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de
M a r i t u b a  P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 1 2 0 3 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Carta Precatória
Criminal em: 16/07/2019 JUIZO DEPRECANTE:JUIZO COMARCA DE TAILANDIA /PA JUIZO
DEPRECADO:JUIZO CRIMINAL DE MARITUBA DENUNCIADO:MAIK DA SILVA SANTOS. TERMO DE
AUDIÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA Carta Precatória: 0002112-03.2019.8.14.0133 Classe: CARTA
PRECATORIA Autor: Ministério Público do Estado do Pará Acusado: MAIK DA SILVA SANTOS Defesa:
defensor publico Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2019, às 09H45, nesta Cidade de Marituba,
Estado do Pará, na Sala de Audiência da Vara Criminal do Fórum Local, onde se achava presente a Dr.
IRAN FERREIRA SAMPAIO, MM. Juiz de Direito Respondendo pela Vara, comigo a assessora do juízo
abaixo assinada. Presente a Representante do Ministério Público (RMP) Dr. Julio Cesar Costa e o
Representante da Defensoria Publica Dr Thiago Vasconcelos. ABERTA A AUDIÊNCIA, feito o pregão de
praxe, verificou-se a ausência das testemunhas ANTONIO ROSENILDO DOS SANTOS PASTANA e
LUCIO MAURO OLIVEIRA SILVA. Ao fim, o MM. Juiz proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: 1) Considerando que os autos encontram-se na Corregedoria de Policia Militar, redesigno
audiência para o dia 28.08.2019 às 08h45 2) Requisite-se as testemunhas policiais militares. Nada mais
havendo. Eu, Tainá Ferreira, assessora, conferi e assino. CUMPRA-SE. JUIZ DE DIREITO:
____________________________________________________________ MINISTÉRIO PÚBLICO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D E F E S A :
____________________________________________________________________ PROCESSO:
00025644720188140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019
DENUNCIADO:CARLOS ALBERTO DREYER Representante(s): OAB 12743 - ARTHUR DIAS DE
ARRUDA (ADVOGADO) VITIMA:C. E. P. S. C. . TERMO DE AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE
SUSPENS"O CONDICIONAL Processo: 0002564-47.2018.8.14.0133 Classe: Ação Penal - Procedimento
Ordinário Autor: Ministério Público do Estado do Pará Acusados: CARLOS ALBERTO DREYER Defesa:
Arthur Dias de Arruda OAB/PA12.743 Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2019, às 11h00, nesta
Cidade de Marituba, Estado do Pará, na Sala de Audiência da Vara Criminal do Fórum Local, onde se
achava presente a Dr. IRAN FERREIRA SAMPAIO, MM. Juiz de Direito Respondendo pela Vara, comigo a
assessora abaixo assinada. Presente a Representante do Ministério Público (RMP) Dr. Júlio Cesar Costa
e advogado de defesa. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO O Ministério
Público, tendo em vista a primariedade do (a) acusado (a), propôs a concessão do benefício da suspensão
condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 89 da Lei
Federal nº 9.099/1995. Aberta a audiência: a) O Ministério Público ofereceu a seguinte proposta de
suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos: 1. Proibição de frequentar bares, boates
e congêneres. 2. Comparecimento a cada 3 (três) meses à Secretaria da Vara Criminal de Marituba para
informar e justificar suas atividades e informar endereço, caso mude. A Secretaria da Vara funciona
apenas às sextas-feiras para esse comparecimento. 3. Não voltar a delinquir (praticar crime ou
contravenção penal). 4. Não se ausentar dos municípios da Região Metropolitana de Belém onde reside
por período superior a 30 (trinta) dias sem comunicar e pedir autorização ao Juízo. b) Esclareceu-se, ainda
que a suspensão condicional do processo: a) será revogada se, no curso do prazo, o(a) beneficiário(a) vier
a ser processado por outro crime (art. 89, § 3º, da Lei Federal nº 9.099/1995); b) poderá ser revogada se
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o(a) acusado(a) vier a ser processado(a), no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer
outra condição imposta (art. 89, § 4º, da Lei Federal nº 9.099/1995); c) suspende o curso do prazo
prescricional durante o período de suspensão (art. 89, § 6º, da Lei Federal nº 9.099/1995); d) caso não
aceita, ensejará a continuidade do processo (art. 89, § 7º, da Lei Federal nº 9.099/1995); e) se cumprida
sem revogação, implicará na extinção da punibilidade do(a) acusado(a) (art. 89, § 5º, da Lei Federal nº
9.099/1995). c) Em seguida e, com anuência do (a) seu(sua) defensor(a), o(a) acusado(a) ACEITOU a
proposta de suspensão condicional do processo. DECISÃO PELO (A) JUIZ (A) DE DIREITO "Tendo em
vista a concordância manifestada pelo (a) acusado (a) com relação à suspensão da ação penal e,
considerando estarem satisfeitos os pressupostos legais para concessão do benefício (art. 89, caput, da
Lei Federal nº 9.099/1995), SUSPENDO A AÇÃO PENAL PELO PRAZO DE 02 ANOS, e de
consequência, submeto o (a) acusado (a) a período de prova, mediante as seguintes condições: 1
Proibição de frequentar bares, boates e congêneres 2 Comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, a
cada 3 (três) meses, para informar e justificar suas atividades; 3 Não voltar a delinquir (praticar crime ou
contravenção penal). Aguarde-se o cumprimento das condições estabelecidas, promovendo-se a
conclusão dos presentes autos quando do integral cumprimento das condições ou na hipótese de
descumprimento de qualquer delas. Havendo descumprimento dos termos da suspensão condicional do
processo, ou sendo o acusado processado por outro crime, certifique-se e conclusos - Art. 89, §3o e §4o,
da Lei 9.099/95. Promovam-se as comunicações obrigatórias previstas em lei. Presentes intimados. Nada
mais havendo, eu, Tainá Ferreira, assessora do juízo, conferi e assino. Lido e achado conforme, foi o
presente termo encerrado e por todos assinado. Encerrou-se a presente audiência com as formalidades
legais. CUMPRA-SE. JUIZ DE DIREITO: ____________________________________________________
MINISTÉRIO PÚBLICO: _______________________________________________ DEFESA:
___________________________________________________________  ACUSADO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P R O C E S S O :
00026883020188140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019
DENUNCIADO:JOSE LAERCIO AZEVEDO LIMA. TERMO DE AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE
SUSPENS"O CONDICIONAL Processo: 0002688-30.2018.8.14.0133 Classe: Ação Penal - Procedimento
Ordinário Autor: Ministério Público do Estado do Pará Acusados: JOSÉ LAERCIO AZEVEDO LIMA
Defesa: Dr. Francisco das Chagas Cardoso da Costa OABPA 25277 Aos 11 dias do mês de julho do ano
de 2019, às 09h00, nesta Cidade de Marituba, Estado do Pará, na Sala de Audiência da Vara Criminal do
Fórum Local, onde se achava presente a Dr. IRAN FERREIRA SAMPAIO, MM. Juiz de Direito
Respondendo pela Vara, comigo a assessora abaixo assinada. Presente a Representante do Ministério
Público (RMP) Dr. Júlio Cesar Costa e o advogado nomeado para o ato. PROPOSTA DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO O Ministério Público, tendo em vista a primariedade do (a) acusado (a),
propôs a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos,
mediante as condições previstas no art. 89 da Lei Federal nº 9.099/1995. Aberta a audiência: a) O
Ministério Público ofereceu a seguinte proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02
(dois) anos: 1. Proibição de frequentar bares, boates e congêneres. 2. Comparecimento a cada 3 (três)
meses à Secretaria da Vara Criminal de Marituba para informar e justificar suas atividades e informar
endereço, caso mude. A Secretaria da Vara funciona apenas às sextas-feiras para esse comparecimento.
3. Não voltar a delinquir (praticar crime ou contravenção penal). 4. Não se ausentar dos municípios da
Região Metropolitana de Belém onde reside por período superior a 30 (trinta) dias sem comunicar e pedir
autorização ao Juízo. b) Esclareceu-se, ainda que a suspensão condicional do processo: a) será revogada
se, no curso do prazo, o(a) beneficiário(a) vier a ser processado por outro crime (art. 89, § 3º, da Lei
Federal nº 9.099/1995); b) poderá ser revogada se o(a) acusado(a) vier a ser processado(a), no curso do
prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta (art. 89, § 4º, da Lei Federal nº
9.099/1995); c) suspende o curso do prazo prescricional durante o período de suspensão (art. 89, § 6º, da
Lei Federal nº 9.099/1995); d) caso não aceita, ensejará a continuidade do processo (art. 89, § 7º, da Lei
Federal nº 9.099/1995); e) se cumprida sem revogação, implicará na extinção da punibilidade do(a)
acusado(a) (art. 89, § 5º, da Lei Federal nº 9.099/1995). c) Em seguida e, com anuência do (a) seu(sua)
defensor(a), o(a) acusado(a) ACEITOU a proposta de suspensão condicional do processo. DECISÃO
PELO (A) JUIZ (A) DE DIREITO "Tendo em vista a concordância manifestada pelo (a) acusado (a) com
relação à suspensão da ação penal e, considerando estarem satisfeitos os pressupostos legais para
concessão do benefício (art. 89, caput, da Lei Federal nº 9.099/1995), SUSPENDO A AÇÃO PENAL PELO
PRAZO DE 02 ANOS, e de consequência, submeto o (a) acusado (a) a período de prova, mediante as
seguintes condições: 1 Proibição de frequentar bares, boates e congêneres 2 Comparecimento pessoal e
obrigatório em Juízo, a cada 3 (três) meses, para informar e justificar suas atividades; 3 Não voltar a
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delinquir (praticar crime ou contravenção penal). Aguarde-se o cumprimento das condições estabelecidas,
promovendo-se a conclusão dos presentes autos quando do integral cumprimento das condições ou na
hipótese de descumprimento de qualquer delas. Havendo descumprimento dos termos da suspensão
condicional do processo, ou sendo o acusado processado por outro crime, certifique-se e conclusos - Art.
89, §3o e §4o, da Lei 9.099/95. Promovam-se as comunicações obrigatórias previstas em lei. Presentes
intimados. Considerando o oficio encaminhado pela Defensoria Pública e no tocante aos honorários do
defensor dativo nomeado para o ato para representar o denunciado, o advogado Dr. Francisco Costa
OAB/PA 25277, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita
somente a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que
regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do
EOAB), é inconcebível que o Estado - na medida que não implementou adequadamente o serviço de
Defensoria Pública - locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
espécie e não em URH'S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da pratica de ato único, fixo a remuneração
da defensora dativa que atuou na presente audiência R$ 500,00 (quinhentos reais), valendo a presente
decisão como título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia
assinada deste termo como certidão desta decisãoNada mais havendo, eu, Tainá Ferreira, assessora do
juízo, conferi e assino. Lido e achado conforme, foi o presente termo encerrado e por todos assinado.
Encerrou-se a presente audiência com as formalidades legais. CUMPRA-SE. JUIZ DE DIREITO:
____________________________________________________ MINISTÉRIO PÚBLICO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D E F E S A :
___________________________________________________________  ACUSADO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P R O C E S S O :
00030047720178140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019
DENUNCIADO:ALBERTO FABRICIO LOPES AZEVEDO DENUNCIADO:EDMILSON MIRANDA DE
SOUZA. TERMO DE AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENS"O CONDICIONAL Processo: 0003004-
77.2017.8.14.0133 Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário Autor: Ministério Público do Estado do
Pará Acusados: EDMILSON MIRANDA DE SOUZA e ALBERTO FABRICIO LOPES AZEVEDO Defesa:
defensor publico Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2019, às 10h00, nesta Cidade de Marituba,
Estado do Pará, na Sala de Audiência da Vara Criminal do Fórum Local, onde se achava presente a Dr.
IRAN FERREIRA SAMPAIO, MM. Juiz de Direito Respondendo pela Vara, comigo a assessora abaixo
assinada. Presente a Representante do Ministério Público (RMP) Dr. Júlio Cesar Costa e o defensor
público Dr. Thiago Vasconcelos. ABERTA A AUDIÊNCIA, feito o pregão de praxe, verificou-se a ausência
dos acusados. O RMP requereu a continuação do processo com vistas para manifestação quanto a
ausência dos denunciados. Ao fim, o MM. Juiz proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 1)
Vistas ao Ministerio Publico para manifestação 2) Após, retornem conclusos. Nada mais havendo. Eu,
T a i n á  F e r r e i r a ,  a s s e s s o r a ,  c o n f e r i  e  a s s i n o .  C U M P R A - S E  J U I Z  D E  D I R E I T O :
____________________________________________________ MINISTÉRIO PÚBLICO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D E F E S A :
___________________________________________________________  ACUSADO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P R O C E S S O :
00032787020198140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019
DENUNCIADO:LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA GOMES. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA DENUNCIADO: LUIZ
GONZAGA DE OLIVEIRA GOMES residente à Rua São Jorge, n 10, entre Rua São Francisco e Rua 1 de
janeiro, prox a Bica, Marituba DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/MANDADO Nos termos do artigo 55 da Lei
11.343/2006, NOTIFIQUE-SE pessoalmente o(s) denunciado(s), para que ofereça defesa prévia, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o(s) acusado(s) poderá arguir preliminares e alegar tudo o
que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada à
resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), citado, não constituir defensor, desde já NOMEIO Defensor
Público com atuação na Comarca para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.
CÓPIA DESSA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CART
PRECATÓRIA/REQUISIÇÃO DO NECESSÁRIO. CUMPRA-SE. Marituba (PA), 16 de julho de 2019. IRAN
FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito PROCESSO: 00034138220198140133 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal -
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Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 DENUNCIADO:JOSE MIRANDA DA COSTA. Vistos os autos.
Nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA, por verificar que satisfaz
os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como por não vislumbrar as hipóteses
legais de rejeição preliminar, elencadas no art. 395 do referido diploma legal. De acordo com o art. 77 do
CP c/c art. 89 da Lei 9.099/95, designo audiência de proposta de suspensão para o dia 21.11.2019 às
08h30. Cite-se e intime-se os acusados, advertidos que na ocasião acima os mesmos deverão se fazer
acompanhar de advogado, sob pena de ser-lhes nomeado defensor público, bem como que caso, não
tenham interesse na suspensão condicional, deverão apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias a
contar de sua citação, sob pena de ser-lhes nomeado defensor para tanto, de acordo com o quanto
estabelecido no §2º, do art. 396-A, do CPP; Providencie a certidão Judicial Criminal atualizada dos
denunciados, COM URGÊNCIA. Dê-se ciência ao Ministério Público Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, na forma do provimento 03/2009, alterado
pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB. Marituba, 16 de julho de 2019. IRAN FERREIRA SAMPAIO
Ju i z  de  D i r e i t o  PROCESSO:  00034536420198140133  PROCESSO ANT IGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 DENUNCIADO:LUIZ HENRIQUE LOBATO ALVES VITIMA:O. E. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE MARITUBA DENUNCIADO: LUIZ HENRIQUE LOBATO ALVES residente à Rua Parque Real, n 502,
Decouville, Marituba DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/MANDADO Nos termos do artigo 55 da Lei
11.343/2006, NOTIFIQUE-SE pessoalmente o(s) denunciado(s), para que ofereça defesa prévia, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o(s) acusado(s) poderá arguir preliminares e alegar tudo o
que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada à
resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), citado, não constituir defensor, desde já NOMEIO Defensor
Público com atuação na Comarca para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.
CÓPIA DESSA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CART
PRECATÓRIA/REQUISIÇÃO DO NECESSÁRIO. CUMPRA-SE. Marituba (PA), 16 de julho de 2019. IRAN
FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito PROCESSO: 00038511120198140133 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Incidente de
Sanidade Mental em: 16/07/2019 INTERESSADO:ROSILENE MONTEIRO DA SILVA. DECISÃO Vistos e
etc. Oficie-se à Corregedoria de Justiça da Capital deste E. TJPA para que tome medidas cabíveis no
sentido de fazer o IML Renato Chaves cumprir a perícia determinada por este Juízo, considerando que se
trata de ré presa e que o órgão tripudia sobre a determinação judicial ainda que oficiado por duas vezes.
Oficie-se ainda ao Ministério Público do Estado para que tome as providências cabíveis em face do diretor
do órgão. Oficie-se à DECRIF para que instaure o procedimento cabível pela pratica de crime de
desobediência em face do diretor do órgão. Cumpra-se com a máxima urgência. Belém, 16/07/2019. IRAN
FERREIRA SAMPAIO Juiz Substituto PROCESSO: 00040555520198140133 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal -
P roced imen to  Ord iná r io  em:  16 /07 /2019  DENUNCIADO:CLAUDIO SOUZA CUNHA
DENUNCIADO:MATHEUS FONSECA. DECIS"O/MANDADO Vistos e etc. 1. Nos termos do art. 396 do
Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA, por verificar que satisfaz os requisitos legais do art.
41 do Código de Processo Penal, bem como por não vislumbrar as hipóteses legais de rejeição preliminar,
elencadas no art. 395 do referido diploma legal. Cite-se o(s) réu(s), no endereço constante dos autos ou
na Casa Penal onde estiver custodiado, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário.Deve o Sr. Oficial de Justiça indagar se o(s) réu(s) possue(m) advogado
constituído ou se requer(em) o patrocínio da Defensoria Pública.Caso o(s) réu(s) se oculte(m) para não
ser(em) citado(s), certifique o Sr. Oficial de justiça esta ocorrência e proceda a citação com hora certa, na
forma estabelecia nos arts. 227 a 229 do CPC.Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o(s)
acusado, citado(s), não constituir(em) defensor, intime-se o Defensor Público vinculado a esta Comarca,
para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, defesa escrita. Não sendo encontrado o(s) acusado(s) para
ser citado(s) pessoalmente e caso haja informações de que o(s) mesmo(s) encontra-se em local incerto e
não sabido, expeça-se EDITAL de Citação, com prazo de 15 (quinze) dias. 2. Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 20/08/2019, às 10h, sem prejuízo da análise prévia das teses defensiva
que por ventura sejam trazidas nas defesas escritas, inclusive de absolvição sumária. REQUISITE-SE os
denunciados REQUISITE-SE as testemunhas policiais militares: - MARCOS PINHEIRO DE REZENDW -
IRAILSON GALENO DA CRUZ - MARLON BARROSO DE OLIVEIRA INTIME-SE a testemunha NAZARE
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DE JESUS DOS SANTOS BANDEIRA residente à Rua D. Pedro I, n.51, CJ Almir Gabriel, Marituba As
testemunhas de defesa devem ser apresentadas independentemente de intimação. Servirá o presente, por
cópia digitada, como mandado/ofício, na forma do provimento 03/2009, alterado pelo provimento 11/2009
ambos da CJRMB. Belém, 16/07/2019. IRAN FERREIRA SAMPAIO Juiz Substituto Página de 2 Fórum de:
MARITUBA Email: 1crimmarituba@tjpa.jus.br Endereço: Rua Claudio Barbosa da Silva, nº 536 CEP:
67.200-000 Bairro: CENTRO Fone: (91)3299-8800 PROCESSO: 00045942120198140133 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 DENUNCIADO:DENNER JONH DOS SANTOS
COSTA DENUNCIADO:VITOR RAMOS SILVA DENUNCIADO:LUCAS FABRICIO FERREIRA ARAUJO.
DECIS"O/MANDADO Vistos e etc. 1. Nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, RECEBO A
DENÚNCIA, por verificar que satisfaz os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, bem
como por não vislumbrar as hipóteses legais de rejeição preliminar, elencadas no art. 395 do referido
diploma legal. Cite-se o(s) réu(s), no endereço constante dos autos ou na Casa Penal onde estiver
custodiado, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Deve
o Sr. Oficial de Justiça indagar se o(s) réu(s) possue(m) advogado constituído ou se requer(em) o
patrocínio da Defensoria Pública.Caso o(s) réu(s) se oculte(m) para não ser(em) citado(s), certifique o Sr.
Oficial de justiça esta ocorrência e proceda a citação com hora certa, na forma estabelecia nos arts. 227 a
229 do CPC.Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o(s) acusado, citado(s), não constituir(em)
defensor, intime-se o Defensor Público vinculado a esta Comarca, para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, defesa escrita. Não sendo encontrado o(s) acusado(s) para ser citado(s) pessoalmente e caso haja
informações de que o(s) mesmo(s) encontra-se em local incerto e não sabido, expeça-se EDITAL de
Citação, com prazo de 15 (quinze) dias. 2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia
26/08/2019, às 10h, sem prejuízo da análise prévia das teses defensiva que por ventura sejam trazidas
nas defesas escritas, inclusive de absolvição sumária. REQUISITE-SE os denunciados REQUISITE-SE as
testemunhas policiais militares: -JORIVALDO BORGES DE SOUZA -ADINALDO JARDIM DE ARAUJO
NUNES INTIMEM-SE as testemunhas: - JOAO EVANGELISTA DA SILVA BRITO residente à Rua nova,
n.13b, Decouville, Marituba -DANILO VINICIUS FEITOSA ROSA residente à Rua Primeira, n18, CJ Viver
Melhor, qd 18, Centro, Marituba As testemunhas de defesa devem ser apresentadas independentemente
de intimação. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, na forma do provimento
03/2009, alterado pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB. Belém, 16/07/2019. IRAN FERREIRA
SAMPAIO Juiz Substituto Página de 2 Fórum de: MARITUBA Email: 1crimmarituba@tjpa.jus.br Endereço:
Rua Claudio Barbosa da Silva, nº 536 CEP: 67.200-000 Bairro: CENTRO Fone: (91)3299-8800
P R O C E S S O :  0 0 0 4 6 3 7 5 5 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 DENUNCIADO:MOISES FURTADO DE BARROS
DENUNCIADO:FERNANDO AUGUSTO BASTOS. DECIS"O/MANDADO Vistos e etc. 1. Nos termos do
art. 396 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA, por verificar que satisfaz os requisitos
legais do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como por não vislumbrar as hipóteses legais de
rejeição preliminar, elencadas no art. 395 do referido diploma legal. Cite-se o(s) réu(s), no endereço
constante dos autos ou na Casa Penal onde estiver custodiado, para responder à acusação por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário.Deve o Sr. Oficial de Justiça indagar se o(s) réu(s)
possue(m) advogado constituído ou se requer(em) o patrocínio da Defensoria Pública.Caso o(s) réu(s) se
oculte(m) para não ser(em) citado(s), certifique o Sr. Oficial de justiça esta ocorrência e proceda a citação
com hora certa, na forma estabelecia nos arts. 227 a 229 do CPC.Não apresentada a resposta no prazo
legal ou se o(s) acusado, citado(s), não constituir(em) defensor, intime-se o Defensor Público vinculado a
esta Comarca, para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, defesa escrita. Não sendo encontrado o(s)
acusado(s) para ser citado(s) pessoalmente e caso haja informações de que o(s) mesmo(s) encontra-se
em local incerto e não sabido, expeça-se EDITAL de Citação, com prazo de 15 (quinze) dias. 2. Designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 21/08/2019, às 10h, sem prejuízo da análise prévia das
teses defensiva que por ventura sejam trazidas nas defesas escritas, inclusive de absolvição sumária.
REQUISITE-SE os denunciados REQUISITE-SE as testemunhas policiais militares: - ELZAMO NICINIO
ALMEIDA LOBATO - RAFAEL AUGUSTO DE ANDRADE INTIMEM-SE as testemunhas: - MARCO
ANTONIO CARDOSO SEMBLANO residente à Rua Central, Decouville, Passagem Alba, n. 15, Central,
Marituba - ROSAENE DO SOCORRO DE SOUZA SEMBLANO residente à BR316, n.15, Passagem Alba,
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Decouville, Centro, Marituba As testemunhas de defesa devem ser apresentadas independentemente de
intimação. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, na forma do provimento 03/2009,
alterado pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB. Belém, 16/07/2019. IRAN FERREIRA SAMPAIO Juiz
Substituto Página de 2 Fórum de: MARITUBA Email: 1crimmarituba@tjpa.jus.br Endereço: Rua Claudio
Barbosa da Silva, nº 536 CEP: 67.200-000 Bairro: CENTRO Fone: (91)3299-8800 PROCESSO:
00051962220138140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019
INDICIADO:BRENDO CHALLOAN MARTINS DO NASCIMENTO INDICIADO:JONAS BATISTA DA SILVA
INDICIADO:GEOVANE FERREIRA LEITE DENUNCIADO:DAVID RAMOS SILVA INDICIADO:JONATHAN
BATISTA DA SILVA VITIMA:C. S. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA SENTENÇA O Ministério Público do Estado do
Pará requereu a extinção da punibilidade de BRENO SHALLOAN MARTINS DO NASCIMENTO, JONAS
BATISTA DA SILVA, GEOVANE FERREIRA LEITE e JHONATAN BATISTA SILVA em virtude de suas
mortes, consubstanciado nos laudos de fls. 79; 82; 87 e 93 do apenso É o Relatório. DECIDO. A morte do
agente é uma das causas de extinção da punibilidade, de acordo com o previsto no artigo 107, inciso I, do
Código Penal. Havendo inequívoca prova documental do óbito, DECLARO extinta a punibilidade dos
indiciados BRENO SHALLOAN MARTINS DO NASCIMENTO, JONAS BATISTA DA SILVA, GEOVANE
FERREIRA LEITE e JHONATAN BATISTA SILVA, nos autos em epígrafe, com fundamento no artigo 107,
inciso I, do Código Penal. Marituba, 16 de julho de 2019. IRAN FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito .
P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 9 6 2 2 2 0 1 3 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal de
Competência do Júri em: 16/07/2019 INDICIADO:BRENDO CHALLOAN MARTINS DO NASCIMENTO
INDICIADO:JONAS BATISTA DA SILVA INDICIADO:GEOVANE FERREIRA LEITE DENUNCIADO:DAVID
RAMOS SILVA INDICIADO:JONATHAN BATISTA DA SILVA VITIMA:C. S. C. . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
DENUNCIADO: DAVID RAMOS SILVA residente à Rua Francisco, n26, São Francisco, Marituba.
DECISÃO/MANDADO Vistos os autos. Nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, RECEBO A
DENÚNCIA, por verificar que satisfaz os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, bem
como por não vislumbrar as hipóteses legais de rejeição preliminar, elencadas no art. 395 do referido
diploma legal. Cite-se o(s) réu(s), no endereço constante dos autos ou na Casa Penal onde estiver
custodiado, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Deve
o Sr. Oficial de Justiça indagar se o(s) réu(s) possue(m) advogado constituído ou se requer(em) o
patrocínio da Defensoria Pública. Caso o(s) réu(s) se oculte(m) para não ser(em) citado(s), certifique o Sr.
Oficial de justiça esta ocorrência e proceda a citação com hora certa, na forma estabelecia nos arts. 227 a
229 do CPC. Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o(s) acusado, citado(s), não constituir(em)
defensor, intime-se o Defensor Público vinculado a esta Comarca, para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, defesa escrita. Não sendo encontrado o(s) acusado(s) para ser citado(s) pessoalmente e caso haja
informações de que o(s) mesmo(s) encontra-se em local incerto e não sabido, expeça-se EDITAL de
Citação, com prazo de 15 (quinze) dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, na
forma do provimento 03/2009, alterado pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB. Oficie-se ao CPC
RENATO CHAVES nos termos requeridos pelo Ministério Público. Cumpra-se. Marituba (PA), 16 de julho
de 2019. IRAN FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal de Marituba
P R O C E S S O :  0 0 0 5 7 3 5 7 5 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Auto de Prisão
em Flagrante em: 16/07/2019 FLAGRANTEADO:WAGNER EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO. Vistos
etc., O Delegado de Polícia Civil comunicou a prisão em flagrante ocorrida nesta comarca do nacional
WAGNER EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, autuado por ter cometido o ilícito penal tipificado no art. do
CP c/c art. 7, II da Lei 11340/06. No caso em tela, observo que a prisão se deu em estado de flagrância,
nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal, em tese, e indícios de autoria do
flagranteado. Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma
vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como
artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal. Desse modo, DECIDO PELA
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade
de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar,
nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a
prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas (fls. 04/06 dos autos) constante dos
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autos e indícios suficientes de autoria que apontam para o indiciado, o que foi corroborado pelos policiais
que aduziram em síntese que receberam a denuncia de que o indiciado encontrava-se embriagado e
xingando a vitima. Ressalta-se que, conforme certidão de antecedentes, o flagranteado responde a
diversos processos, inclusive pelo mesmo delito, pelo que se mostra necessária a prisão preventiva, tendo
em vista os indicativos de reiteração delituosa e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. A
prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os
pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua
autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou
assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP. De boa cepa que se consigne,
em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face
periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ
8/154) Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DO INDICIADO
WAGNER EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no
art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por
conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais
que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial. Comunique-se a Autoridade Policial desta
decisão, bem como da necessidade da conclusão do inquérito policial no prazo legal, assim como o MP e
Defensoria Pública, servindo este de mandado de prisão preventiva e ofício. Informe-se as Comarcas em
que o indiciado responde processos acerca desta prisão. A realização da audiência restou prejudicada
pela não apresentação do indiciado. OFICIE-SE a Corregedoria da Policia Militar informando acerca dessa
situação. SERVE O PRESENTE COMO MANDADO e OFÍCIO. Marituba/PA, 16 de julho de 2019. IRAN
FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito PROCESSO: 00057548120198140133 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Auto de Prisão
em Flagrante em: 16/07/2019 FLAGRANTEADO:ELDER SILVA DOS SANTOS. TERMO DE AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA Autos nº:0005754-81.2019.814.0133 Data: 16.07.2019 Local: Sala de Audiências da
Comarca de Marituba. PRESENÇAS: Juiz de Direito: IRAN FERREIRA SAMPAIO Promotor: Dr Julio
Cesar Costa Autuado: ELDER SILVA DOS SANTOS DEFESA: Dra Rosangela Lazzarin (Defensoria
Pública) Observada a Resolução nº 213/2015 do CNJ, a qual determina, em seu art. 1º, "[...] que toda
pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja
obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial
competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.", aliado ao fato
de que a comunicação da prisão em flagrante não supre a apresentação pessoal determinada no citado
texto legal e que a apresentação também será assegurada às pessoas presas em decorrência de
cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva (art. 13), é realizada a presente. Nos termos do
art. 4º da citada Resolução, aponto que os agentes policiais responsáveis pela prisão e/ou investigação do
delito não estão presentes na solenidade. Saliento, ademais, conforme art. 6º da Resolução, ter sido
assegurado à parte presa, antes do início da audiência, atendimento prévio e reservado com seu
Advogado ou Defensor Público, em local apropriado, garantida a confidencialidade, sem a presença dos
agentes policiais, sendo esclarecido à parte presa os motivos, fundamentos e rito a ser observado durante
a solenidade. Ato contínuo, na forma do art. 8º da Resolução, antes da realização da entrevista da pessoa
presa, foi a mesma: a) esclarecida acerca do que é a audiência de custódia e questões que serão nela
analisadas; b) cientificada acerca do direito de não estar algemada durante a solenidade, salvante casos
de resistência, de fundado receio de fuga, de perigo à integridade física própria ou alheia, sendo que
eventual excepcionalidade será justificada por escrito; c) cientificada sobre seu direito de permanecer em
silêncio; d) questionada se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos direitos
constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de consultar-se com advogado ou
defensor público, o de ser atendido por médico e o de comunicar-se com seus familiares; e) indagada
sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão; f) questionada sobre o tratamento recebido em todos
os locais por onde passou antes da apresentação à audiência, inclusive sobre a ocorrência de tortura e
maus tratos, tudo conforme art. 11 da Resolução; e g) questionada acerca da realização de exame de
corpo de delito, passando, então, a ser qualificado. Após a oitiva da pessoa custodiada, foi dada palavra
ao Ministério Público e, em seguida, a defesa passou a se manifestar. (Gravação em mídia audiovisual).
Pelo MM. Juiz, então, foi exarada a seguinte decisão: O Delegado de Polícia Civil comunicou a prisão em
flagrante, ocorrida nesta comarca, do nacional, ELDER SILVA DOS SANTOS, autuado por ter cometido o
ilícito penal tipificado no art.33 da Lei 11343/06. No caso em tela, observo que a prisão se deu em estado
de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal, em tese, e indícios de
autoria do flagranteado. Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos
formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo
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Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal. Desse modo, DECIDO
PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Passo a manifestar-me sobre a
possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra
medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Pois bem, do exame dos autos verifica-se
que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas (fls.03/05) constante
dos autos, laudo toxicológico provisório (fls.11) e indícios suficientes de autoria que apontam para os
indiciados o que foi corroborado pelos policiais que aduziram em síntese que foram averiguar denuncia de
venda de entorpecentes. Ao chegar ao local indicado, teriam encontrado 18 petecas de substancia
conhecida como maconha. Necessária a prisão preventiva do indiciado, principalmente em razão de ser
um dos responsáveis pelo alto índice de criminalidade do município, posto que o comércio de drogas
praticado por ele é o que move os roubos, homicídios, latrocínios etc. e a morte prematura de jovens
vítimas dos crimes praticados por usuários de drogas que roubam e matam para adquirirem substância
entorpecente. Restando, portanto, justificada a necessidade de custodia cautelar do acusado, vez que o
delito praticado pelos indiciados demonstra clara afronta a ordem pública e para a conveniência da
instrução criminal. A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por
completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente
de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP. De boa cepa que
se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege
lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347;
STJ, JSTJ 8/154) Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DO
INDICIADO ELDER SILVA DOS SANTOS, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art.
311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por
conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais
que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial. Após o recebimento do inquérito policial,
junte aos autos respectivos cópia da presente decisão. Comunique-se a Autoridade Policial desta decisão,
bem como da necessidade da conclusão do inquérito policial no prazo legal, assim como o MP e
Defensoria Pública, servindo este de mandado de prisão preventiva, alvará de soltura e ofício. A presente
decisão será reanalisada após eventual oferecimento da denuncia. Cumpra-se com urgência. Sem mais,
foi encerrada a audiência, sendo entregue cópia da ata à pessoa presa, cientificados, ainda, todos os
presentes.  Ju iz  de Di re i to  Promotor  de Just iça Defesa Defesa Pessoa custodiada:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P e s s o a  c u s t o d i a d a :
____________________________________________ PROCESSO: 00085707020188140133
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): IRAN FERREIRA
SAMPAIO Ação: Ação Penal -  Procedimento Ordinár io em: 16/07/2019 VITIMA:O. E.
DENUNCIADO:WELLINTON DE SOUZA MOURA. TERMO DE AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE
SUSPENS"O CONDICIONAL Processo: 0008570-70.2018.8.14.0133 Classe: Ação Penal - Procedimento
Ordinário Autor: Ministério Público do Estado do Pará Acusados: WELLINGTON DE SOUZA MOURA
Defesa: Dr. Glauber Nonato da Silva Lima Filho OAB/PA 19216 Aos 11 dias do mês de julho do ano de
2019, às 10h30, nesta Cidade de Marituba, Estado do Pará, na Sala de Audiência da Vara Criminal do
Fórum Local, onde se achava presente a Dr. IRAN FERREIRA SAMPAIO, MM. Juiz de Direito
Respondendo pela Vara, comigo a assessora abaixo assinada. Presente a Representante do Ministério
Público (RMP) Dr. Júlio Cesar Costa e o Advogado de defesa PROPOSTA DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO O Ministério Público, tendo em vista a primariedade do (a) acusado (a),
propôs a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos,
mediante as condições previstas no art. 89 da Lei Federal nº 9.099/1995. Aberta a audiência: a) O
Ministério Público ofereceu a seguinte proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02
(dois) anos: 1. Proibição de frequentar bares, boates e congêneres. 2. Comparecimento a cada 3 (três)
meses à Secretaria da Vara Criminal de Marituba para informar e justificar suas atividades e informar
endereço, caso mude. A Secretaria da Vara funciona apenas às sextas-feiras para esse comparecimento.
3. Não voltar a delinquir (praticar crime ou contravenção penal). 4. Não se ausentar dos municípios da
Região Metropolitana de Belém onde reside por período superior a 30 (trinta) dias sem comunicar e pedir
autorização ao Juízo. b) Esclareceu-se, ainda que a suspensão condicional do processo: a) será revogada
se, no curso do prazo, o(a) beneficiário(a) vier a ser processado por outro crime (art. 89, § 3º, da Lei
Federal nº 9.099/1995); b) poderá ser revogada se o(a) acusado(a) vier a ser processado(a), no curso do
prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta (art. 89, § 4º, da Lei Federal nº
9.099/1995); c) suspende o curso do prazo prescricional durante o período de suspensão (art. 89, § 6º, da
Lei Federal nº 9.099/1995); d) caso não aceita, ensejará a continuidade do processo (art. 89, § 7º, da Lei
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Federal nº 9.099/1995); e) se cumprida sem revogação, implicará na extinção da punibilidade do(a)
acusado(a) (art. 89, § 5º, da Lei Federal nº 9.099/1995). c) Em seguida e, com anuência do (a) seu(sua)
defensor(a), o(a) acusado(a) ACEITOU a proposta de suspensão condicional do processo. DECISÃO
PELO (A) JUIZ (A) DE DIREITO "Tendo em vista a concordância manifestada pelo (a) acusado (a) com
relação à suspensão da ação penal e, considerando estarem satisfeitos os pressupostos legais para
concessão do benefício (art. 89, caput, da Lei Federal nº 9.099/1995), SUSPENDO A AÇÃO PENAL PELO
PRAZO DE 02 ANOS, e de consequência, submeto o (a) acusado (a) a período de prova, mediante as
seguintes condições: 1 Proibição de frequentar bares, boates e congêneres 2 Comparecimento pessoal e
obrigatório em Juízo, a cada 3 (três) meses, para informar e justificar suas atividades; 3 Não voltar a
delinquir (praticar crime ou contravenção penal). Aguarde-se o cumprimento das condições estabelecidas,
promovendo-se a conclusão dos presentes autos quando do integral cumprimento das condições ou na
hipótese de descumprimento de qualquer delas. Havendo descumprimento dos termos da suspensão
condicional do processo, ou sendo o acusado processado por outro crime, certifique-se e conclusos - Art.
89, §3o e §4o, da Lei 9.099/95. Promovam-se as comunicações obrigatórias previstas em lei. Presentes
intimados. Nada mais havendo, eu, Tainá Ferreira, assessora do juízo, conferi e assino. Lido e achado
conforme, foi o presente termo encerrado e por todos assinado. Encerrou-se a presente audiência com as
f o r m a l i d a d e s  l e g a i s .  C U M P R A - S E .  J U I Z  D E  D I R E I T O :
____________________________________________________ MINISTÉRIO PÚBLICO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D E F E S A :
___________________________________________________________  ACUSADO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P R O C E S S O :
00129174920188140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação:  Carta Precatór ia  Cr iminal  em: 16/07/2019 JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUPEBAS PA JUIZO
DEPRECADO:JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA REU:LUAN DE SOUZA MOTA. TERMO
DE AUDIÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA Carta Precatória: 0012917-49.2018.8.14.0133 Classe: CARTA
PRECATORIA Autor: Ministério Público do Estado do Pará Acusado: LUAN DE SOUZA MOTA Defesa:
defensor publico Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2019, às 12h00, nesta Cidade de Marituba,
Estado do Pará, na Sala de Audiência da Vara Criminal do Fórum Local, onde se achava presente a Dr.
IRAN FERREIRA SAMPAIO, MM. Juiz de Direito Respondendo pela Vara, comigo a assessora do juízo
abaixo assinada. Presente a Representante do Ministério Público (RMP) Dr. Julio Cesar Costa e o
Representante da Defensoria Publica Dr. Thiago Vasconcelos. ABERTA A AUDIÊNCIA, feito o pregão de
praxe, verificou-se a ausencia da testemunha CLEBER MIRANDA CARDOSO. O RMP desistiu da oitiva
da testemunha. Ao fim, o MM. Juiz proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 1) Considerando
a justificativa apresentada torno sem efeito a multa anteriormente aplicada 2) Diante da impossibilidade de
realização da audiência devolva--se a presente carta precatória com nossas homenagens de estilo. Nada
mais havendo. Eu, Tainá Ferreira, assessora, conferi e assino. CUMPRA-SE. JUIZ DE DIREITO:
____________________________________________________________ MINISTÉRIO PÚBLICO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D E F E S A :
____________________________________________________________________ ACUSADO:
__________________________________________________________________ PROCESSO:
01251170420158140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
IRAN FERREIRA SAMPAIO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019
DENUNCIADO:EDIMILSON MORAES DE SOUZA VITIMA:A. R. N. S. . P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
Denunciado: EDIMILSON MORAES DE SOUZA. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de denúncia em que se
apura a prática do crime previsto no art. 180 do CPB. Em audiência realizada no dia 01.06.2016, foi
homologada a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9099/95. É o relatório.
Decido. Segundo o § 3º do art. 89 da Lei 9.099/95, a suspensão condicional do processo deve ser
revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem
motivo justificado, a reparação do dano. No caso em questão foi homologado benefício no 19.09.2014
suspendendo o processo por 02 (dois) anos, expirando o prazo de prova no dia 19.09.2016; Nesse
sentido: TJGO-009742) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SURSIS PROCESSUAL. DECURSO DE
PRAZO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEGUNDO
ENTENDIMENTO DO ARTIGO 89, DA LEI Nº 9.099/95. Cumprindo o prazo de dois (02) anos da
suspensão condicional do processo, sem que houvesse a revogação de tal benefício independentemente
do cumprimento da obrigação imposta, a extinção da punibilidade é medida que se impõe. (Recurso em
Sentido Estrito nº 9701-4/220 (200703325404), 1ª Câmara Criminal do TJGO, Rel. Elcy Santos de Melo. j.
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11.12.2007, unânime, DJ 06.02.2008). Ante o exposto, findo o prazo de 2 (dois) anos, julgo extinta a
punibilidade do acusado EDIMILSON MORAES DE SOUZA relativamente à imputação de cometimento
dos delitos tipificados no art. 180 do CPB, com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se
as partes. P.R.I.C. Marituba, 16 de julho de 2019. IRAN FERREIRA SAMPAIO Juiz de Direito respondendo
pela Vara Criminal da Comarca de Marituba PROCESSO: 00040538520198140133 PROCESSO ANTIGO:
---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
em: DENUNCIADO: E. J. A. S. VITIMA: A. I .  S. M. VITIMA: L. R. D. L. PROCESSO:
00042711620198140133 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: DENUNCIADO: A. L. S. S. B. VITIMA: I. S. S.
P R O C E S S O :  0 0 0 5 0 3 4 1 7 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
DENUNCIADO: R. N. G. S. VITIMA: M. N. B. S. PROCESSO: 00050576020198140133 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento
Ordinário em: DENUNCIADO: A. M. S. VITIMA: P. S. A. PROCESSO: 00057131720198140133
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Medidas
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: VITIMA: E. S. S. C. AUTOR DO FATO: R. L. S.
P R O C E S S O :  0 0 0 5 7 1 4 0 2 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Execução de Medida de Segurança em:
VITIMA: C. T. A. AUTOR DO FATO: E. L. S. PROCESSO: 00057166920198140133 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Medidas Protetivas de
urgência (Lei Maria da Penha) em: VITIMA: M. F. O. C. S. AUTOR DO FATO: O. H. P. S.  
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EDITAL DE PROCLAMAS

 
Luiziana Maria Henderson Guedes de Oliveira, Oficial do Cartório de Registros Civil Segundo Ofício da
Comarca de Belém do Estado do Pará, faz saber que pretendem contrair matrimônio os seguintes casais:

 
1. CARLOS EDUARDO MOUTINHO FARIA e MARIA CELMA CORRÊA RODRIGUES. ELE É VIUVO e
ELA É DIVORCIADA.

 
2. JAILSON DOS SANTOS SILVA e LIDIA DE OLIVEIRA FERREIRA. ELE É SOLTEIRO E ELA É
SOLTEIRA.

 
3. RUAN EDUARDO OLIVEIRA e VILENE SOUSA FONTENELE. ELE É SOLTEIRO E ELA É SOLTEIRA.

 
4. CARLOS DOS REIS DA COSTA JUNIOR e DANIELY FERNANDA DOS SANTOS BRITO. ELE É
SOLTEIRO E ELA É SOLTEIRA.

 
Eu, Luiziana Maria Henderson Guedes de Oliveira, oficial, o fiz publicar. Belém, 15 de julho de 2019. 

 
.

 
ERRATA

 
No Diário da Justiça, Edição Nº 6700/2019, Publicado na Terça-feira, 16 de julho de 2019, onde se lê:

 
2. EISON SILVA DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ DOS SANTOS. ELE É SOLTEIRO E ELA É SOLTEIRA.

 
Leia-se:

 
2. ELSON SILVA DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ DOS SANTOS. ELE É SOLTEIRO E ELA É SOLTEIRA.

 
Eu, Luiziana Maria Henderson Guedes de Oliveira, oficial, o fiz publicar. Belém, 16 de julho de 2019.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE PROCLAMAS

 
Conrrado Rezende Soares, Oficial Registrador do Cartório de Registros Civil do Terceiro Ofício da
Comarca de Belém, Estado do Pará, faz saber que pretendem contrair matrimônio os seguintes casais:

 
1. Cleyton do Nascimento Oliveira e Darinalva Silva Furtado. Ele é solteiro e Ela é solteira.

 
Eu, Conrrado Rezende Soares, Oficial Registrador, o fiz publicar. Belém/PA, 15 de Julho de 2019.

 

EDITAIS

COMARCA DA CAPITAL - EDITAIS
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EDITAL DE PROCLAMAS - CARTÓRIO 4º OFICIO

 
Faço saber por lei que pretendem se casar:

 
1. ALEX PANTOJA CARNEIRO e SUZYANE OLIVEIRA TEREZA AMBOS SOLTEIROS

 
2. MARCOS JOSÉ LEÃO DA COSTA e CAROLINE MENDES TAVARES AMBOS SOLTEIROS

 
3. FERNANDO DOS SANTOS PANTOJA NETO e ESTEFANNY RUANNY AZEVEDO PEREIRA AMBOS
SOLTEIROS

 
4. JOÃO LUIZ DA SILVA VIEIRA e ANDRÉA DE SOUZA SAMPAIO AMBOS DIVORCIADOS

 
5. WALDELI BAIA REBELO ELE E DIVORCIADO e LINDALVA FERREIRA DA SILVA ELA E SOLTEIRA

 
Se alguém souber de impedimentos, denuncie-o na forma da Lei: E eu, Elyzette Mendes Carvalho, Oficial
do Cartório do 4º Oficio, Comarca de Belém, Estado do Pará, faço afixação deste, neste Oficio e sua
publicação no Diário de Justiça. Belém, 16 de julho de 2019.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE PROCLAMAS ¿ 40/19

 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos por Lei:

 
Rodrigo Saavedra de Freitas com Joelma Carvalho de Almeida, solteiros. Leandro Frederico Ferraz Meyer
com Elaine Cristina Fernandes Ribeiro, solteiros. Khalilou Dia com Marta da Conceição de Souza Oliveira,
ele solteiro, ela divorciada. Lucas Oliveira Iwamoto com Rafaela Alves Oliveira, solteiros. Osnaldo Lavor
Cardoso com Elizabeth de Fátima de Oliveira Malcher, divorciados. Ednaldo Evangelista Gaia com bruna
Souza Cavalcante Pinto, solteiros. Alan Xavier Menezes com Carla Rovene Teles da Silva, solteiros.
Marcio dos Santos Rodrigues com Ingrid Olimpia Almeida da Cunha, solteiros. 

 
E eu, Aurea Tavares Martins, Oficial do Cartório Privativo de Casamento do 1º Distrito TJE-PA,
Comarca de Belém Estado do Pará, faço afixação deste na galeria de editais do Forum civel e sua
publicação no Diário da Justiça. Em: 16/07/2019.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE PROCLAMAS - CARTORIO VAL DE CÃES

 
Faço saber por lei que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos por lei:

 
ANTONIO BERTINO NOGUEIRA NETO e LILIAN STEFANNY MEDEIROS DA SILVA. Ele solteiro, Ela
solteira.
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ARNON WILLIAM DE OLIVEIRA FERNANDES e KENIA DA SILVA GARRETO ALMEIDA. Ele solteiro, Ela
solteira.

 
ARTUR LEAL DOS SANTOS e ANA PAULA GUEDES PANTOJA. Ele solteiro, Ela solteira.

 
CLÉSIO DOS SANTOS SILVA E SILVA e ROSANGELA VAZ SANTOS. Ele solteiro, Ela solteira.

 
DANILO BACELAR BELTRÃO (GÊMEO) e ANNE KELLY ALVES GONÇALVES. Ele solteiro, Ela solteira.

 
HAILTON DA COSTA TRINDADE e FABRICIA DE JESUS MOREIRA. Ele solteiro, Ela solteira.

 
MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS e MARA LÚCIA ALMEIDA DA SILVA. Ele solteiro, Ela solteira.

 
RUAM SERGIO MACHADO DE LIMA e JULIANA SILLEN DE MOURA SILVA. Ele solteiro, Ela solteira.

 
SAMUEL DA SILVA CARDOSO e RAIMUNDA CRISTINA PEREIRA CORDOVIL. Ele divorciado, Ela
solteira.

 
Se alguém souber de impedimentos denuncie-o na forma da Lei. E Eu, Acilino Aragão Mendes, Oficial do
Cartório Val-de-Cães, Comarca de Belém Estado do Pará, faço afixação deste, neste Oficio e sua
publicação no Diário de Justiça. 16/07/2019.
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RESENHA: 08/07/2019 A 16/07/2019 - GABINETE DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ -
VARA: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ PROCESSO: 00005703120078140028
PROCESSO ANTIGO: 200710003126 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 10/07/2019
REQUERENTE:EDSON SUCENA Representante(s): MARCELO ALCANTARA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:CESAR BATISTA DOS SANTOS Representante(s): OAB 20668 - MARCONE
JOSE PEREIRA (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 570-31.2007.8.14.0028- Ação Declaratória Parte Autora:
EDSON SUCENA Parte Executada: CESAR BATISTA DOS SANTOS TERMO DE AUDIÊNCIA Ao décimo
(10°) dia do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), às 10hs05min, na sala de audiências
desta 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, onde se achava presente a Excelentíssima
Senhora Doutora ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA, Juíza de Direito respondendo por esta Vara,
comigo o serventuário do TJ/PA, ao fim assinado, feito o pregão, não responderam as partes. Presente,
ainda, os estudantes do Curso de Direito GLADYSTONE TINTIM SILVA (RG n° 7490040-2° via-PC/PA),
HIEGO CRYSTEN DA SILVA GOMES (CPF n° 530.343.842-20), RUAN MATHEUS NASCIMENTO DE
SOUZA (RG n° 7145136-PC/PA), LIVIA MUNIZ GALVÃO MENEZES (RG n° 19.609.353-PC/MG) SARA
SOUSA SILVA (RG n° 772.841-SSP/TO) e TALITA NATACHA CARVALHO PINTO (RG n° 6089950-
PC/PA). Iniciaram-se os trabalhos. Aberta a audiência, foi constatada a ausência de ambas as partes,
mesmo devidamente intimadas por seus patronos habilitados nos autos. D E L I B E R A Ç Ã O: Intimem-
se as partes, via DJE/PA, para, em 15 dias, indicar as provas que pretendem produzir, ou informar quanto
a dispensa da fase instrutória. Após, conclusos para saneamento ou decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Cientes os presentes. Nada mais havendo, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito, às 10hs15min, encerrar
o presente termo, que, lido e achado, vai devidamente assinado por todos os presentes. Eu,______,
Sérgio Felipe Carvalho Martins, Analista Judiciário - Área/Especialidade: Direito, este digitei e subscrevi.
Juiz de Direito: Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes Endereço: Rodovia Transamazônica, S/N, bairro
Amapá, CEP: 68.508-970, telefone: (94) 3312-2036, Marabá/PA PROCESSO: 00008748020138140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:B V
FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Representante(s): OAB 63.154 -
VERIDIANA PRUDENCIA RAFAEL (ADVOGADO) OAB 13846-A - CRISTIANE BELINATI GARCIA
LOPES (ADVOGADO) REQUERIDO:ANDREIA MENDES FERREIRA LIMA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0000874-
80.2013.8.14.0028 Requerente: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Requerido: ANDREIA MENDES FERREIRA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara
Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente
qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir
ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 55-v), a parte autora quedou-se inerte.
Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado,
deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja
decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as
condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação
do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito,
desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a
desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo
Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a

COMARCA DE MARABÁ

SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ 
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utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da
1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2
Alessandra Rocha da Si lva Souza Sentença Juíza de Direi to Pág. de 2 PROCESSO:
0 0 0 1 1 9 3 8 3 2 0 1 0 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 0 0 7 5 7 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 ACUSADO:B. V. FINANCEIRA S/A - C. F. I.
Representante(s): OAB 15.412-A - PAULO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO) ACUSADO:VALDIR
ALVES SIQUEIRA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0001193-83.2010.8.14.0028 Requerente: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Requerido: VALDIR ALVES SIQUEIRA Natureza: AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza
Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de
Busca e Apreensão, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que,
embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls.
36-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a
parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando
interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O
juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres
processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência
da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições
da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos
quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-
se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o
trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz
de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito
Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO:
00015623720168140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:BANCO HONDA S A Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA
DE LIMA (ADVOGADO) OAB 10422 - HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE
SANTANA MATOS (ADVOGADO) REQUERIDO:GISELLI ROSA DE JESUS. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0001562-
37.2016.8.14.0028 Requerente: BANCO HONDA S/A Requerido: GISELLI ROSA DE JESUS Natureza:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra
Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc.
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos.
Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por
intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 29-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-
se de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar
as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção
do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo
485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover
os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia
do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta)
dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir -
que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a
pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários
advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário.
Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de
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2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra
Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença
Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00018432720158140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 12/07/2019 EXEQUENTE:BANCO BRADESCO SA Representante(s):
OAB 9117-A - FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 9987 - ANA PAULA GOMES
CORDEIRO (ADVOGADO) EXECUTADO:INVEST IMOBILIARIA LTDA EXECUTADO:PEDRO DE
ARAUJO CHAVES EXECUTADO:CLEIDIANE BATISTA ARANTES. Poder Judiciário Tribunal de Justiça
do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 1843-
27.2015.14.0028 - Execução de título extrajudicial Exequente (s): BANCO BRADESCO S.A Executado
(a/s): · INVEST IMOBILIÁRIA LTDA-ME, com endereço na Folha 26, quadra 06, lote 1111, Nova Marabá,
Marabá/PA; · CLEIDIANE BATISTA ARANTES, com endereço Folha 26, quadra 06, lote 1111, Nova
Marabá, Marabá/PA; · PEDRO DE ARAÚJO CHAVES, com endereço na Folha 32, quadra 05, lote 07,
Nova Marabá, Marabá/PA; Valor da execução: R$ 24.652,83 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e
dois reais e oitenta e três centavos) D E C I S Ã O / M A N D A D O 1. CITAÇÃO PARA PAGAMENTO
Tratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, citem-se os executados para, no prazo de 3
(três) dias, contado da citação, efetuarem o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo
827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada em
10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias,
a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC,
artigo 827, § 1º). 2. PENHORA E AVALIAÇÃO Decorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento,
CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova conclusão,
promova a penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros,
custas e honorários advocatícios, e a avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma
oportunidade, a parte executada (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem
imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo, ao final, nomear depositário fiel, na forma
da lei. 3. EMBARGOS A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá
opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 c/c art. 915, ambos do
CPC). 4. ARRESTO DE BENS Se o Sr. Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução e, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do
arresto, procurará a parte executada 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação,
realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, artigo 830 e § 1º). Cite-se via mandado judicial/carta precatória, de tudo observadas as cautelas de
praxe para o recolhimento das custas intermediárias. SIRVA-SE DESTE DESPACHO COMO MANDADO
JUDICIAL/CARTA PRECATÓRIA. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá este
despacho, mediante cópia, como intimação via DJE/PA. Marabá/PA, 11 de julho de 2019. ALESSANDRA
ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá Processo nº
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 6 7 8 5 2 0 1 3 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO FINASA BMC SA
Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO) OAB 20868-A - HIRAN
LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA MATOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:ANTONIO DOMINGOS DA SILVA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0002167-85.2013.8.14.0028 Requerente:
BANCO FINASA BMC S/A Requerido: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva
Souza Data: 10 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos.
Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por
intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 42-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-
se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou
de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a
extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas
no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30
(trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de
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agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor
a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e
honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso
necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 10 de
julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza
Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00035678120078140028 PROCESSO ANTIGO:
200710022184 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO
FINASA / SA Representante(s): OAB 12679 - ISANA SILVA GUEDES (ADVOGADO) OAB 18335-A -
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO) OAB 20107-A - GIULIO ALVARENGA REALE
(ADVOGADO) REQUERIDO:DANIZARIO ANTONIO REZENDE. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0003567-81.2007.8.14.0028
Requerente: BANCO FINASA S/A Requerido: DANIZARIO ANTONIO DE REZENDE Natureza: AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha
da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-
se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos.
Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por
intermédio de seu patrono, via DJE (fls. 70-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se
de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de
tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a
extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas
no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30
(trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de
agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor
a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e
honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso
necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de
julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza
Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00048790920178140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA
Representante(s): OAB 192.649 - ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO) OAB 156187 -
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO) OAB 16267-A - ANTONIO LOPES FILHO
(ADVOGADO) REQUERIDO:PARATI PNEUS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 4879-09.2017 AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, visando a parte
autora, na qualidade de credor fiduciário, a apreensão de veículo automotor, assim como a consolidação
da propriedade e posse plena e exclusiva do bem. Juntou documentos. Recebido os autos, foi
determinado à parte autora a comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial. A requerente
apresentou petição requerendo a juntada de instrumento de protesto como comprovação da mora da parte
demandada. Todavia, o documento restou infrutífero sendo novamente determinada a emenda à inicial.
Devidamente intimada, a requerente permaneceu inerte, vindo-me conclusos. É o relatório do necessário.
II - FUNDAMENTAÇÃO A grosso modo, o contrato de alienação fiduciária é aquele em que o devedor
transfere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta de determinado bem como garantia do
débito, resolvendo-se o direito do adquirente com o pagamento da dívida. No caso em apreço, o contrato
acostado com a inicial prevê o vencimento antecipado das parcelas, assim como a apreensão, desde que
comprovada a mora. Entretanto, a parte autora não juntou ao processo prova da constituição em mora e
foi concedido prazo razoável para a providência, permanecendo a interessada inerte. Sobre o tema,
vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
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MORA DO DEVEDOR - MUDANÇA DE ENDEREÇO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - ORDEM NÃO
ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Nos termos do art. 2º,
§2º, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição do devedor fiduciário em mora se
dará por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo necessário o recebimento, ainda que
por terceira pessoa. Não recebida a notificação porque o devedor "mudou-se", não há falar em
comprovação da mora. Em casos que tais, não é possível a imediata extinção do processo, pois, em se
tratando de vício sanável na petição inicial, é obrigação do juiz conceder à parte autora oportunidade para
emendá-la, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o art. 284, do CPC/1973. Contudo, não atendida a
ordem de emenda, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. TJMG - Processo: Apelação
Cível 1.0000.16.087617-3/001 5002288-62.2016.8.13.0024 (1); Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto; Data de
Julgamento: 09/02/0017; Data da publicação da súmula: 10/02/2017" "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de
julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, de que "a notificação extrajudicial realizada
e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada
por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do
devedor" (REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
09/05/2012, DJe de 15/05/2012). 2. Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja
efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja
inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no
contrato. 3. A notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular,
nos termos atestados pela Certidão emitida pelo Cartório de Protesto. Tal certificação goza de presunção
de veracidade, a qual não foi desconstituída pela parte ora recorrente. Rever tal contexto fático esbarraria
no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AgRg no AREsp 664661 / MS; AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL; 2015/0037700-0; Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143); Órgão Julgador;
T4 - QUARTA TURMA; Data do Julgamento 24/05/2016)" Desta forma, não tendo sido comprovada a
mora, conforme determinação contida no processo, restou prejudicado o recebimento da inicial. III -
DISPOSITIVO ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta e com base nas disposições do Decreto-lei nº
911/69 e do art. 321 do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com arrimo no art.
485, inciso I do CPC. Sem honorários. Custas finais, se houver, pela parte autora. Publique-se. Registre-
se. Intime-se (DJE). Após o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Certifique-se, ainda, o
pagamento as custas, se houver, procedendo o envio para a dívida ativa, se for o caso. P.R.I. Marabá, 12
de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 -
M a r a b á / P A  P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 5 2 6 1 2 0 1 2 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Representante(s): OAB 13846-A - CRISTIANE BELINATI
GARCIA LOPES (ADVOGADO) OAB 89774 - ACACIO FERNANDEZ ROBOREDO (ADVOGADO)
REQUERIDO:PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS TERCEIRO:FIDC PCG BRASIL MULTICARTEIRA
Representante(s): OAB 89774 - ACACIO FERNANDES ROBOREDO (ADVOGADO) . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.:
0005152-61.2012.8.14.0028 Requerente: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Requerido: PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS Natureza: AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 10 de julho
de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e
Apreensão, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora
devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 63-v), a
parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte
autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse
no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar
configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não
resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais,

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1267



levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente
ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação -
entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do
Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica
isento no caso da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde
já autorizo a utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em
julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito
auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2
Alessandra Rocha da Si lva Souza Sentença Juíza de Direi to Pág. de 2 PROCESSO:
0 0 0 5 2 1 9 1 1 2 0 0 9 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 9 0 3 1 2 0 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 12/07/2019 REPRESENTANTE:MARIA
PEREIRA DA SILVA DAMASCENA REQUERENTE:EVA PEREIRA SILVA DAMASCENA
Representante(s): SERRAITT MICHELINE BEZERRA LIMA (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de
Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 5219-11.2009
Requerente: EVA PEREIRA DA SILVA DAMASCENA com endereço na Travessa São José, nº 226, bairro
Amapá, Marabá/PA D E S P A C H O - M A N D A D O JUSTIÇA GRATUITA 1. Considerando o decurso
temporal ocorrido sem qualquer manifestação nos autos, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, por
Mandado, para que manifeste, em até 05 (cinco) dias, interesse no prosseguimento do feito, , sob pena de
extinção e arquivamento do mesmo, conforme o disposto no artigo 485, II e III, c/c o seu respectivo §1º do
Código de Processo Civil (CPC). 2. Não sendo cumprida a cota, certifique a Secretaria e, com ou sem
manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia e
instruída com os documentos necessários, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, conforme Provimento nº
003/2009-CJCI. Marabá/PA, 12 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juíza de Direito
auxiliar da 1ª Vara de Marabá PROCESSO: 00054827520108140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:FRANCISCO FERNANDES DE MORAIS
Representante(s): OAB 11768 - GERALDO PEZZIN (ADVOGADO) REQUERIDO:INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL-INSS Representante(s): NEWTON DA SILVA AQUINO (PROCURADOR(A)) .
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo n° 5482-75.2010 D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, com as providências de praxe. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá 1
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00060231020118140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019
REQUERENTE:ALISON FERREIRA RIBEIRO Representante(s): OAB 19.225-A - JOSE NIERO
(ADVOGADO) REQUERIDO:B B FINANCEIRA SACREDITO FINAN E INVST. Poder Judiciário Tribunal
de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 0006023-
10.2011.8.14.0028 D E C I S Ã O Trata-se de Ação Consignatória e/ou Revisional de Cálculos e de
Contrato e/ou Exibição de Documentos ajuizada por ALISON FERREIRA RIBEIRO em desfavor de BV
FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Intimada a parte autora para
comprovar o pagamento das custas de ingresso da presente ação, esta se manteve inerte, deixando
transcorrer o prazo "in albis", conforme se observa nos autos. Vieram conclusos. Decido. O art. 290 do
CPC, dispõe que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.". Verifica pela rápida
leitura dos autos que não foi cumprido cota para juntar nos autos documento que comprovasse o
recolhimento das custas processuais, apesar da parte autora ter sido intimada para tanto. ISTO POSTO, e
considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito determino o
cancelamento da distribuição com fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil. Arquivem-se
com as cautelas devidas. Publique-se, registre-se e intimem-se via DJE. Marabá, 11 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00064741420158140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:BANCO GMAC S A Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE
LIMA (ADVOGADO) OAB 10422 - HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA
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MATOS (ADVOGADO) REQUERIDO:D H XAVIER OLIVEIRA ME. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0006474-14.2015.8.14.0028
Requerente: BANCO GMAC S/A Requerido: D H XAVIER OLIVEIRA ME Natureza: AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO COM LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza
Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de
Busca e Apreensão c/ Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico
que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE
(fls. 24-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão c/
Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não
manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa
pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus
deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a
desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma
das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela
jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios
pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-
se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário. Serve o presente
como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra
Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva
Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito
P á g .  d e  2  P R O C E S S O :  0 0 0 6 6 7 0 5 2 2 0 1 0 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO PANAMERICANO
SA Representante(s): OAB 014918 - TALITA MARIA CARMONA DOS SANTOS (ADVOGADO) OAB 9803-
A - MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:FRANCISCO DE ASSIS SANTOS CORREA.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA
Processo n.: 0006670-52.2010.8.14.0028 Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A Requerido:
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS CORREA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara
Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 10 de julho de 2019 SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente
qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir
ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 45-v), a parte autora quedou-se inerte.
Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado,
deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja
decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as
condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação
do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito,
desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a
desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo
Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a
utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da
1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2
Alessandra Rocha da Si lva Souza Sentença Juíza de Direi to Pág. de 2 PROCESSO:
00073047720158140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:BANCO HONDA SA Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE
LIMA (ADVOGADO) OAB 10422 - HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA
MATOS (ADVOGADO) REQUERIDO:ADRIANA DOS SANTOS BISPO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
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DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO
DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0007304-77.2015.8.14.0028
Requerente: BANCO HONDA S/A Requerido: ADRIANA DOS SANTOS BISPO Natureza: AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO COM LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva
Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os
autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus
patronos, via DJE (fls. 25-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de
Busca e Apreensão c/ Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências
que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por
abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III,
do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as
diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor
quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que
faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua
vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à
tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários
advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário.
Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de
2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra
Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença
Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00073108420158140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO YAMAHA MOTO DO
BRASIL SA Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO) OAB 10422 -
HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA MATOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:JOICIENNE DA SILVA SOUSA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0007310-84.2015.8.14.0028 Requerente:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A Requerido: JOICIENNE DA SILVA SOUSA Natureza: AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza
Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de
Busca e Apreensão, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que,
embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls.
23-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a
parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando
interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O
juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres
processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência
da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições
da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos
quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-
se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o
trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz
de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito
Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO:
00082305820158140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:ADM DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Representante(s): OAB
31618 - DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO) OAB 231747 - EDEMILSON KOJI
MOTODA (ADVOGADO) REQUERIDO:BENEDITA FELIX DO NASCIMENTO. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
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DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0008230-
58.2015.8.14.0028 Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA Requerido:
BENEDITA FELIX DO NASCIMENTO Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível
de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente
qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir
ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 42-v), a parte autora quedou-se inerte.
Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado,
deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja
decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as
condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação
do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito,
desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a
desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo
Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a
utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da
1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2
Alessandra Rocha da Si lva Souza Sentença Juíza de Direi to Pág. de 2 PROCESSO:
00083575620108140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Alvará Judicial em: 12/07/2019 REQUERENTE:M. S. N.
REPRESENTANTE:AMUJACY LOPES DA SILVA Representante(s): DRA. MARIA DO SOCORRO
GUIMARAES (DEFENSOR) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 8357-56.2010 D E S P A C H O Cumpra-se conforme
solicitado pela Defensoria Pública às folhas 23/24. Com a resposta, autos ao Ministério Público. Ao final,
conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Juíza de Di re i to  Respondendo pela 1ª  Vara Cível  de Marabá PROCESSO:
00093914520118140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:BV FINANCEIRA SA Representante(s): OAB 117806 - FABIANO COIMBRA
BARBOSA (ADVOGADO) OAB 122535 - LEONARDO COIMBRA NUNES (ADVOGADO)
REQUERIDO:LUCIDEAN GUIDA DE ANDRADE. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0009391-45.2011.8.14.0028 Requerente:
BV FINANCEIRA S/A Requerido: LUCIDEAN GUIDA DE ANDRADE Natureza: AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva
Souza Data: 10 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos.
Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por
intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 39-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-
se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou
de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a
extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas
no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30
(trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de
agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor
a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e
honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso
necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 10 de
julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
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Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza
Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00101187820108140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
Representante(s): OAB 13887-B - WESLAYNE VIEIRA GOMES (ADVOGADO) OAB 10206 - JOSIANE
KRAUS MATTEI (ADVOGADO) REQUERIDO:INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo n° 10118-78.2010 D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, com as providências de praxe. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá 1
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00118094820148140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
Representante(s): OAB 14305 - CARLOS GONDIM NEVES BRAGA (ADVOGADO) OAB 7248 - ALLAN
RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.:
0011809-48.2014.8.14.0028 Requerente: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Requerido: MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª
Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente
qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir
ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 30-v), a parte autora quedou-se inerte.
Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado,
deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja
decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as
condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação
do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito,
desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a
desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo
Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a
utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da
1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2
Alessandra Rocha da Si lva Souza Sentença Juíza de Direi to Pág. de 2 PROCESSO:
00129604420178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019
REQUERENTE:BANCO BRADESCO CARTOES S A Representante(s): OAB 235738 - ANDRE NIETO
MOYA (ADVOGADO) REQUERIDO:MAINE GOMES DE OLIVEIRA LADEIRA. Poder Judiciário Tribunal
de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo: 0012960-
44.2017.8.14.0028 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A REQUERIDO: MAINE GOMES
DE OLIVEIRA SENTENÇA Vistos os autos. 1. RELATÓRIO Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que
figura como parte autora BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e ré MAINE GOMES DE OLIVEIRA, todos
já qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que as partes peticionaram termo de acordo às
fls. 48/51, requerendo sua homologação. É o breve relato. Decido. 2. FUNDAMENTO Os atos das partes
consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição,
a modificação ou a extinção de direitos processuais nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil
(CPC). Pois bem. As partes, apresentaram termo de acordo, que, em princípio, não viola a lei e não há
sequer indícios de prejuízos a terceiros. Pelo que se observa dos termos da avença, suas disposições
atendem aos interesses dos demandantes, já que não há qualquer pretensão resistida. Além disso, é
louvável a iniciativa das partes para resolverem, consensualmente, eventuais controvérsias havidas entre
si, pois é esse o sentido dos artigos 165-175, 190, 334, 515, III e § 2º, 694 e 725, VIII, todos do CPC, em
total observância ao princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo1, de modo a
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estruturar o sistema processual civil com vistas ao estímulo à autocomposição. 3. DISPOSITIVO Ante o
exposto, HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos, e,
com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Dispensadas custas remanescentes, nos termos do art.
90, §3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Declaro o trânsito em julgado, em razão da dispensa
do prazo recursal pelas partes. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Marabá, 12 de junho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá 1 Por
todos, vide DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil,
parte geral e processo de conhecimento. Vol. 1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 133-136. Rodovia
Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 - Marabá/PA
P R O C E S S O :  0 0 1 5 7 8 8 1 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:JOSE DA CONCEICAO PEREIRA
Representante(s): OAB 19392-A - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES (ADVOGADO) OAB 20316-B -
ROBERTO PEREIRA URBANO (ADVOGADO) OAB 7349 - GISLAYNE DE ARAUJO GUEDES OLIVEIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PERITO:ALAOR
FLORENCIO DA SILVA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo n° 15788-13.2017 D E S P A C H O Remetam-se os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as providências de praxe. Cumpra-se. Marabá, 12
de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara
C í v e l  d e  M a r a b á  1
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00210200620178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019
REQUERENTE:WANDERSON MENDES SILVA Representante(s): OAB 15476 - GELVANIA APARECIDA
DE AZEVEDO (ADVOGADO) OAB 22538 - PAMELA APARECIDA WOLFF (ADVOGADO)
REQUERIDO:SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Representante(s):
OAB 16292 - LUANA SILVA SANTOS (ADVOGADO) OAB 14351 - MARILIA DIAS ANDRADE
(ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo n° 21020-06.2017 D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as providências de praxe. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de
2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de
Marabá 1 _________________________________________________________________________
P R O C E S S O :  0 0 2 1 4 7 8 2 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:IZAC COSTA DE OLIVEIRA Representante(s):
OAB 15476 - GELVANIA APARECIDO DE AZEVEDO (ADVOGADO) OAB 22538 - PAMELA APARECIDA
WOLFF (ADVOGADO) REQUERIDO:SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA
Representante(s): OAB 11307-A - ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) . Poder
Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Processo n° 21478-23.2013 D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, com as providências de praxe. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA
ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá 1
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00313079620158140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Representante(s):
OAB 16354 - DRIELLE CASTRO PEREIRA (ADVOGADO) OAB 10422 - HIRAN LEAO DUARTE
(ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA MATOS (ADVOGADO) REQUERIDO:HELILSON
CARVALHO DIAS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MARABÁ SENTENÇA Processo n. :  0031307-96.2015.8.14.0028 Requerente:  YAMAHA
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Requerido: HELILSON CARVALHO DIAS Natureza: AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO COM LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da
Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se
de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os
autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus
patronos , via DJE (fls. 25-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de
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Busca e Apreensão c/ Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências
que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por
abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III,
do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as
diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor
quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que
faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua
vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à
tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários
advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário.
Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de
2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra
Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença
Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00363216120158140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Representante(s): OAB 31618 - DANTE MARIANO
GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO) OAB 11822 - FLAVIA BARBOSA DA COSTA (ADVOGADO)
REQUERIDO:ARILSON VITOR FERREIRA PANTOJA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0036321-61.2015.8.14.0028 Requerente:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Requerido: ARILSON VITOR
FERREIRA PANTOJA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá
Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente qualificadas nos autos.
Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por
intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 21-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-
se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as
providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do
processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo
485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover
os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia
do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta)
dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir -
que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a
pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários
advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário.
Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de
2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra
Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença
Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00402604920158140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:B V FINANCEIRA S A C F I
Representante(s): OAB 20107-A - GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO) REQUERIDO:CELIO DE
JESUS DOS SANTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0040260-49.2015.8.14.0028 Requerente: BV FINANCEIRA S/A
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Requerido: CELIO DE JESUS DOS SANTOS Natureza:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva
Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico
que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE
(fls. 22-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão,
onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não
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manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa
pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus
deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a
desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma
das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela
jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios
pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-
se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário. Serve o presente
como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra
Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva
Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito
P á g .  d e  2  P R O C E S S O :  0 0 4 6 4 0 7 9 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:ADAMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Representante(s): OAB 31618 - DANTE MARIANO
GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO) REQUERIDO:JAIR DE CARVALHO FRANCA. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.:
0046407-91.2015.8.14.0028 Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
Requerido: JAIR DE CARVALHO FRANÇA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara
Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente
qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir
ato processual, por intermédio de seu patrono, via DJE (fls. 42-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei.
DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de
tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a
extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas
no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30
(trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de
agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor
a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e
honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso
necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de
julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza
Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00001570520128140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Reintegração / Manutenção de Posse em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO ITAULEASING SA
Representante(s): OAB 12306 - ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES (ADVOGADO) OAB 10990 -
CELSON MARCON (ADVOGADO) REQUERIDO:CICERO PEREIRA DA SILVA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0000157-
05.2012.8.14.0028 Requerente: BANCO ITAU LEASING S/A Requerido: CICERO PEREIRA DA SILVA
Natureza: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra
Rocha da Silva Souza Data: 10 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc.
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os
autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual (fls. 62/63), a parte autora
quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Interdito proibitório, onde a parte autora,
conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, qual seja, manifestar seu interesse
no prosseguimento do feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo
autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. A inércia do autor
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quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que
faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua
vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à
tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo requerente, se
houver. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 10 de
julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza
Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00007614620078140028 PROCESSO ANTIGO:
200710003978 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:ALTAMIRA RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Representante(s): VERIDIANA VILLELA VERMELHO (ADVOGADO) REQUERIDO:ZAKEU MARTINS
MOURAO. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 0000761-46.2007 D E S P A C H O Conforme se verifica à certidão de
folha 25, as custas finais relativas a este feito se encontram quitadas. Deste modo, determino o
cancelamento do boleto de folha 28. Em seguida, arquive-se os autos. Cumpra-se. Marabá/PA, 10 de julho
de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de
M a r a b á  P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 6 1 7 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Regularização de Registro Civil em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOAQUINA NUNES DA COSTA
Representante(s): OAB 16263 - JOSE ERICKSON FERREIRA RODRIGUES (DEFENSOR) OAB 24865 -
JULIANO DIAS SOARES (ADVOGADO) ENVOLVIDO:MARIA NUNES DA COSTA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE MARABÁ 1ª VARA CÍVEL SENTENÇA (com resolução de mérito) Processo n.: 0001861-
77.2017.8.14.0028 Requerente: JOAQUINA NUNES DA COSTA Juízo: 1ª VARA CÍVEL DE MARABÁ Juiz:
Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 Vistos os autos. Trata-se de Registro de
Óbito fora do Prazo com pedido de lavratura tardia do assento de óbito de MARIA NUNES DA COSTA
requerido por sua filha. Juntou documentos (fls. 05/09). Instado, o Ministério Público manifestou-se pela
emenda da inicial para juntada da via original da declaração de óbito da falecida. Documento original
juntado às fls. 13. Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido, fls. 17. Os autos vieram-me
conclusos. É o sucinto relatório. A pretensão autoral merece guarida. Isto porque restou provado o
falecimento de MARIA NUNES DA COSTA, através de documentos de fl. 13. Ademais, não há indício de
fraude. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 83, da Lei 6.015/73,
determinando que seja lavrado o assentamento de óbito junto ao Cartório de Registro Civil competente,
que deverá lavrá-lo observando os dados constantes no documento de fls. 13 dos autos: Nome: MARIA
NUNES DA COSTA Data de Nascimento: 25/01/1927 Local de Nascimento: Babaçulândia/GO. Filiação:
JOSÉ FRANCISCO DIAS e LUZIA NUNES DA COSTA. Estado Civil: Solteira Causa da Morte:
Insuficiência Cardíaca Data do óbito: 17/09/2005 Local do óbito: Marabá/PA. Face ao pedido firmado pela
parte autora e por não haver nos autos, até então, elementos que a contrarie, concedo-lhes os benefícios
da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Publique-se. Registre-se. Vistas ao
Ministério Público e a Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado: a) remeta-se cópia desta sentença e
documentos do de cujos constante dos autos, que servirá como mandado, ao Cartório de Registro Civil; b)
arquivem-se os autos. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juíza de Direito
respondendo pela 1ª vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito
Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO:
00021660320138140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Cautelar  Inominada em: 15/07/2019
AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE MARABA
REQUERIDO:JOAO SALAME NETO Representante(s): OAB 25961 - HEIDE PATRICIA NUNES DE
CASTRO (ADVOGADO) REQUERIDO:NAGIB MUTRAN NETO INTERESSADO:ZILDA DA SILVA
SANTOS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Marabá Processo n. 2166-03.2013 D E S P A C H O Ao teor da PORTARIA N. 4638-GP/TJPA, no caso
de suspeição, o processo não é redistribuído e atuará nele o substituto imediato, conforme a tabela de
substituição automática. Além disso, a Magistrada que arguiu a suspeição não mais responde pela 3ª Vara
desta Comarca, devendo os autos retornar à sua estação de origem. Com efeito, visando evitar qualquer
alegação de nulidade e dar cumprimento do que determina o provimento acima descrito, com a devida
vênia, determino que o processo retorne à vara de origem, com nossas homenagens, para as providências
legais. Cumpra-se. Marabá, 12 de junho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA JUÍZA DE
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DIREITO Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00024927920058140028 PROCESSO
ANTIGO: 200510015123 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Petição Cível em: 15/07/2019 REQUERENTE:TEREZA DIAS DA SILVA
Represen tan te (s ) :  DEFENSORIA  PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSOR)
REQUERENTE:MANOEL DIAS NETO Representante(s): OAB 12059 - MARCELO LUIZ SALAME
(ADVOGADO) OAB 12059 - MARCELO LUIZ SALAME (ADVOGADO) INVENTARIADO:SANTINA
SOARES DIAS INVENTARIADO:PEDRO DIAS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 2492-79.2005 D E S P A C H O Defiro o
pedido de vistas (folha 33), pelo prazo de 05 dias (art. 107, II do CPC). Remetam-se os autos. Outrossim,
informe a Defensoria Pública se o protocolo a que se refere a certidão de folha 35 é oriundo desta
instituição. Sendo o caso, que junte cópia aos autos. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 11 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª vara Cível de Marabá
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00027104920178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA Representante(s): OAB 7248 - ALLAN RODRIGUES FERREIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:AUTO PECAS DOIS MIL E SETE LTDA REQUERIDO:JOALUZ RIBEIRO
DOS SANTOS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 2710-49.2017.14.0028 - Execução de título extrajudicial Exequente (s):
BANCO BRADESCO S.A Executado (a/s): · AUTO PEÇAS 2007 LTDA, com endereço na Folha 07,
quadra 34, lote 20, Nova Marabá, Marabá/PA; · JOÃO LUZ RIBEIRO DOS SANTOS, com endereço na
Rod. Transamazônica, KM 01, Nova Marabá, Marabá/PA; Valor da execução: R$ 35.582,52 (trinta e cinco
mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) D E C I S Ã O / M A N D A D O 1.
CITAÇÃO PARA PAGAMENTO Tratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, citem-se os
executados para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuarem o pagamento da dívida (CPC,
artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a
serem pagos pela parte executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral
pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5%
(cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 2. PENHORA E AVALIAÇÃO Decorrido o
prazo de 3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e,
independentemente de nova conclusão, promova a penhora de bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a avaliação, lavrando o
respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a parte executada (CPC, artigo 841, § 3º) e seu
cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo,
ao final, nomear depositário fiel, na forma da lei. 3. EMBARGOS A parte executada, independentemente
de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15
(quinze) dias (art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC). 4. ARRESTO DE BENS Se o Sr. Oficial de Justiça não
encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e, nos
10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará a parte executada 2 (duas) vezes em dias
distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254),
certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Cite-se via mandado judicial/carta
precatória, de tudo observadas as cautelas de praxe para o recolhimento das custas intermediárias.
SIRVA-SE DESTE DESPACHO COMO MANDADO JUDICIAL/CARTA PRECATÓRIA. Expeça-se o
necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá este despacho, mediante cópia, como intimação via DJE/PA.
Marabá/PA, 10 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo
pela 1ª Vara Cível de Marabá Processo nº PROCESSO: 00027113420178140028 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA
Representante(s): OAB 7248 - ALLAN RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:BEROALDO
LIMA CHAVES ME. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 002711-34.2017.8.14.0028 - Execução de título extrajudicial Exequente
(s): BANCO BRADESCO S.A Executado (a/s): BEROALDO LIMA CHAVES ME - Endereço: Av. Araguaia,
nº 163, Piçarra/PA Valor da execução: R$ 91.420,91 (noventa e um mil quatrocentos e vinte reais e
noventa e um centavos) D E C I S Ã O / M A N D A D O Inicialmente, verifico que o conteúdo da petição de
folhas 28/29 não guarda qualquer relação com este feito, e por consequência, não será levada a efeito
para análise. Adoto o procedimento executivo, segundo os ditames legais. 1. CITAÇÃO PARA
PAGAMENTO Tratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, cite-se o executado para, no
prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos
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do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte
executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral pagamento no prazo
de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor
do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 2. PENHORA E AVALIAÇÃO Decorrido o prazo de 3 (três) dias sem
pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova
conclusão, promova a penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado,
juros, custas e honorários advocatícios, e a avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma
oportunidade, a parte executada (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem
imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo, ao final, nomear depositário fiel, na forma
da lei. 3. EMBARGOS A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá
opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 c/c art. 915, ambos do
CPC). 4. ARRESTO DE BENS Se o Sr. Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução e, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do
arresto, procurará a parte executada 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação,
realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, artigo 830 e § 1º). Cite-se via mandado judicial/carta precatória, de tudo observadas as cautelas de
praxe para o recolhimento das custas intermediárias. SIRVA-SE DESTE DESPACHO COMO MANDADO
JUDICIAL/CARTA PRECATÓRIA. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá este
despacho, mediante cópia, como intimação via DJE/PA. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. ALESSANDRA
ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá Processo nº
P R O C E S S O :  0 0 0 3 7 6 5 4 8 2 0 1 1 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:IRANES DE SOUSA RODRIGUES
Represen tan te (s ) :  OAB 10289-A  -  V ILMA ROSA LEAL DE SOUZA (ADVOGADO)
REQUERIDO:EMPRESA TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Representante(s): OAB
17346 - PAOLA DE FATIMA DO SOCORRO BEZERRA LOPES (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal
de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 3765-
48.2011 D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que dado ao deferimento do pedido de
recuperação judicial da parte requerida, o feito se encontra suspenso conforme decisão proferida à folha
66. Entretanto, conforme art. 6ª, §4º, da Lei 11.101/2005, o período de suspensão das ações não poderá
exceder a 180 (cento e oitenta) dias. Desta feita, considerando que o prazo citado já decorreu em
demasiado, dou prosseguimento ao feito. Intimem-se as partes para, em 15 dias, indicar as provas que
pretendem produzir, ou informar quanto a dispensa da fase instrutória. Após, conclusos para saneamento
ou decisão. Intimem-se as partes, via DJE. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva
Souza Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara de Marabá PROCESSO: 00041481020088140028 PROCESSO
ANTIGO: 200810026317 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOSE DE RIBAMAR DE
SOUSA Representante(s): FRANCISCO DELIANE E SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:MARIA IVETE
BRITO. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Marabá Processo nº 4148-10.2008 Requerente: JOSÉ DE RIBAMAR DE SOUSA D E S P A C H O 1.
Considerando o decurso temporal ocorrido sem qualquer manifestação da parte autora nos autos, INTIME-
A, VIA DJE, para que manifeste, em até 05 (cinco) dias, interesse no prosseguimento do feito, sob pena de
extinção e arquivamento do mesmo, conforme o disposto no artigo 485, II e III, do Código de Processo
Civil (CPC). 2. Não sendo cumprida a cota, certifique a Secretaria e, com ou sem manifestação, voltem os
autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva
Souza Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara de Marabá PROCESSO: 00043651320098140028 PROCESSO
ANTIGO: 200919025963 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERIDO:INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL - INSS Representante(s): NEWTON DA SILVA AQUINO (ADVOGADO)
REQUERENTE:FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA Representante(s): OAB 12651-A - JOSEMI
NOGUEIRA ARAUJO (ADVOGADO) OAB 18300 - NELSON BOGAZ NETO (ADVOGADO) OAB 18653 -
DAMORIE LIMA DE SOUSA (ADVOGADO) OAB 20355 - CRISTIANE SITA DOS SANTOS (ADVOGADO)
. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo nº 4365-13.2009 D E S P A C H O Noticia o Banco do Brasil aos autos que houve a
transferência dos valores devidos ao autor para conta única deste Tribunal (folhas 161/174). Desta feita,
solicite a transferência da quantia para a conta vinculada a este feito, e, após, expeça-se alvará judicial. Ao
final, arquive-se os autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá
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P R O C E S S O :  0 0 0 4 8 4 6 9 2 2 0 1 2 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARCELO VALES DE LIMA Representante(s):
OAB 14558-A - CARLOS ALBERTO CAETANO (ADVOGADO) REQUERIDO:CIA BRADESCO DE
SEGUROS Representante(s): OAB 8770 - BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) .
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo nº 4846-92.2012 D E S P A C H O Sobre o depósito da condenação efetuado nos autos
às folhas 197/201, manifeste-se a parte autora, em 05 dias, e requeira o que entender de direito. Desde já,
caso solicitado, autorizo a expedição de alvará judicial em favor do autor. Ao final, nada sendo requerido,
arquive-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA
S I L V A  S O U Z A  J u í z a  d e  D i r e i t o  R e s p o n d e n d o  p e l a  1 ª  V a r a  C í v e l  d e  M a r a b á
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00052008320138140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO
HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Representante(s): OAB 37378 - GENESSY GOUVEA DE
MATTOS (ADVOGADO) OAB 91871 - LEONARDO COIMBRA NUNES (ADVOGADO) OAB 91811 -
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:EMPRESA DE ALIMENTOS
LARANJEIRAS LTDA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Marabá Processo nº 5200-83.2013 D E S P A C H O Defiro o pedido de vistas, pelo prazo
de 05 dias (art. 107, II do CPC). Outrossim, no mesmo prazo, diga a parte autora se possui interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 11 de julho
de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª vara Cível de
Marabá _________________________________________________________________________
P R O C E S S O :  0 0 0 5 6 3 5 2 3 2 0 0 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 7 1 0 0 3 4 8 1 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO DO BRASIL S/A Representante(s): OAB 16637-A -
RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO) JOSE RAIMUNDO CANTO (ADVOGADO)
REQUERIDO:R A SILVA JADAO COMERCIAL. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 5635-23.2007 D E S P A C H O Em atenção
ao disposto no artigo 702, § 4º, do Código de Processo Civil, com a oposição dos embargos, suspendo a
eficácia da decisão que deferiu a expedição do mandado de pagamento até o julgamento em primeiro
grau. Intime-se o autor para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem
conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA
SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá Rodovia Transamazônica, s/n,
Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 - Marabá/PA PROCESSO:
00060715020128140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
EXEQUENTE:ITAU UNIBANCO SA Representante(s): OAB 16.814-A - MAURICIO COIMBRA
GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO) EXECUTADO:E C NASCIMENTO - ME EXECUTADO:ELENAI
CARLOS DO NASCIMENTO. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 6071-50.2012 D E S P A C H O Intime-se a parte autora,
VIA DJE, para no prazo de 10 dias apresentar o endereço atualizado da parte executada (vide certidão à
folha 36), ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, voltem os autos
conclusos. Intime-se. Cumpra-se Marabá, 10 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
J u í z a  d e  D i r e i t o  a u x i l i a r  d a  1 ª  V a r a  C í v e l  d e  M a r a b á
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00060743420148140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
EXEQUENTE:HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Representante(s): OAB 16.814-A -
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO) EXECUTADO:DINORA COELHO
FERREIRA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 6074-34.2014.8.14.0028 - Execução de título extrajudicial Exequente (s):
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO Executado (a/s): DINORA COELHO FERREIRA, com
endereço na Travessa Guilherme B. Oliveira, nº 98, Novo Horizonte, Marabá/PA; Valor da execução: R$
41.216,59 (quarenta e um mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) D E C I S Ã O / M
A N D A D O 1. CITAÇÃO PARA PAGAMENTO Tratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o
pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os
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honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da
execução. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para
metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 2. PENHORA E
AVALIAÇÃO Decorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr.
OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova conclusão, promova a penhora de bens, tantos
quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a
avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a parte executada (CPC,
artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC,
artigo 842), devendo, ao final, nomear depositário fiel, na forma da lei. 3. EMBARGOS A parte executada,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos
no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC). 4. ARRESTO DE BENS Se o Sr.
Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para
garantir a execução e, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará a parte executada 2
(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC,
artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Cite-se via
mandado judicial/carta precatória, de tudo observadas as cautelas de praxe para o recolhimento das
custas intermediárias. SIRVA-SE DESTE DESPACHO COMO MANDADO JUDICIAL/CARTA
PRECATÓRIA. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá este despacho, mediante cópia,
como intimação via DJE/PA. Marabá/PA, 11 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá Processo nº PROCESSO:
00064118620158140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:BANCO DO BRASIL SA Representante(s): OAB 16637-A - RAFAEL SGANZERLA
DURAND (ADVOGADO) REQUERIDO:A FONTINELE RODRIGUES E CIA LTDA ME. Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº
6411-86.2015 D E S P A C H O 1. Certifique-se acerca da apresentação de contestação. 2. Após, intimem-
se a parte autora, via DJE, para em 15 dias, indicar as provas que pretendem produzir. 3. Em sendo
dispensada a fase instrutória, à UNAJ para apuração as custas pendentes, intimando-se o autor para
pagamento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se. 4. Consignado o
interesse na produção de provas, retorne conclusos para saneamento. 5. Intimem-se. Cumpra-se.
Marabá/PA, 09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00072348920178140028 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO NONATO BARBOSA
COSTA Representante(s): OAB 17612 - JOELSON FARINHA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 19279 -
MIKAELY RODRIGUES DE ALMONTES SILVA (ADVOGADO) OAB 24184 - KATLEN SABRINA SILVA
BRITO (ADVOGADO) OAB 24293 - CLAUDIO MARINO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO DO ESTADO DO PARA SA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 7234-89.2017 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER c/c DE URGÊNCIA Autor (a/es): RAIMUNDO NONATO BARBOSA COSTA Réu (é/s):
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A., com endereço na Avenida Presidente Vargas, 251, andar 4, bairro
Campina, Belém/PA, CEP: 66.010-000 D E C I S Ã O JUSTIÇA GRATUITA Trata-se de ação de obrigação
de não fazer c/c tutela de urgência proposta por RAIMUNDO NONATO BARBOSA COSTA contra BANCO
DO ESTADO DO PARÁ S/A Em síntese, de acordo com a inicial, o requerente é policial militar e pactuou
junto à instituição financeira ora demandada empréstimos e financiamentos (Banpará consignado e
Banparacard), mediante descontos das parcelas no contracheque e na conta-salário. Afirma que está
"superendividado", pois os supramencionados descontos consomem 65% [...] dos seus vencimentos
líquidos". Aduz que essa situação decorre de falha do próprio requerido, que concede crédito e
financiamento ao autor em valores acima do que o que demandante pode arcar. Menciona que o réu
desconta dos vencimentos do autor o valor de R$ 2.294,29 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e
vinte e nove centavos), de modo que resta, ao fim do mês, somente a quantia de R$ 1.235,32 (um mil
duzentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), para o pagamento de suas despesas mensais.
Assevera que, "[e]m virtude disso, [...] encontra-se com sérias dificuldades para arcar com os
compromissos mais basilares e para manutenção das necessidades vitais familiares". Na seara afeta à
tutela de urgência, requer seja a parte demandada compelida a não efetuar descontos dos rendimentos do
autor em percentual superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, promovendo a
readequação das parcelas, sem alteração dos índices de correção e juros. Pleiteia pela concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça. Formula demais pedidos correlatos à espécie. Junta procuração e
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documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Face à declaração de
hipossuficiência firmada pela parte autora e por não haver nos autos, até então, elementos que a contrarie,
concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, conforme artigo 98 e seguintes do Código de Processo
Civil (CPC), e desde já a advirto da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 100 do referido
diploma legal1. Passo à apreciação da tutela de urgência. A tutela provisória divide-se em tutela de
urgência e de evidência (art. 294, CPC). A tutela de urgência (arts. 300 e 301 do CPC) pode assumir
natureza antecipada satisfativa (antecedente ou incidental - art. 294, § único, CPC) ou natureza cautelar
(antecedente ou incidental - art. 301). Na primeira hipótese, a tutela de urgência - provimento jurisdicional
de caráter satisfativo (art. 300 do CPC) - antecipa o direito material pretendido, ao passo que o pleito
cautelar visa assegurar a efetividade do processo em razão da "delatio temporis" (art. 5º, XXXV, da
CF/88). Para a concessão, exige o CPC a comprovação dos requisitos do instituto: probabilidade do direito
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sem olvidar a condição da
reversibilidade (§ 3º). Pois bem. Revolvendo os autos, em juízo de cognição sumária e em que pese a
fundamentação exposta na exordial, verifico, com a devida vênia, não haver elementos suficientes para o
deferimento da tutela de urgência invocada. Isso porque, in casu, em análise aos contracheques/extratos
bancários acostados com a inicial, vislumbro que, não obstante as sucessivas operações pactuadas junto
à instituição financeira demandada, os descontos efetuados da remuneração do autor a título de
empréstimo bancário pelo Banco ora requerido perfazem a quantia de R$ 998,04 (novecentos e noventa e
oito reais e quatro centavos) e que a margem consignável, de acordo com os referidos documentos,
corresponde ao valor de R$ 1.027,63 (um mil e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) - vide fl. 13.
Ademais, a 2ª Turma de Direito Privado deste e. TJ/PA possui entendimento, ao qual me perfilho, no
sentido de que empréstimos bancários na modalidade de crédito pessoal, tal como o BANPARÁCARD,
possuem natureza jurídica diversa dos empréstimos consignados, não se submetendo, portanto, à
limitação legal de 30%. Nesse sentido, o recente julgado cuja ementa é abaixo colacionada: "AÇÃO COM
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS
DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR.
PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%
PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE
DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14.)" Com efeito, o requerente não
pode se ver desobrigado a adimplir os contratos que firmou simplesmente em razão de um descontrole em
suas finanças pessoais. Como se sabe, exige a tutela provisória prova capaz de convencer o julgador,
desde logo, da titularidade do direito discutido, suficiente para persuadi-lo da aparência de verdade das
afirmações, o que, a meu ver, não foi demonstrado nos autos, e, via de consequência, prejudicada a
concessão da medida de urgência pretendida. Por essas razões, por tudo o que dos autos consta,
ausentes os requisitos do artigo 300, caput, do novo CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
PLEITEADA. Sem prejuízo, estando em termos a inicial e considerando a possibilidade de solução
c o n s e n s u a l  d a  p r e s e n t e  d e m a n d a ,  D E S I G N O  A U D I Ê N C I A  D E  T E N T A T I V A  D E
CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, com fulcro no artigo 334 do novo CPC, para o dia 28 de JANEIRO de 2020,
às 13:00 horas, a ser realizada no Fórum desta Comarca de Marabá/PA (localizado na Rodovia
Transamazônica, s/n, bairro Amapá, telefone: (94) 3312-2044, CEP: 68.508-970), mais precisamente na
Sala de Audiências desta 1ª Vara Cível e Empresarial. CITE-SE a parte ré, POR CORREIOS (Carta com
"A.R." registrado), para que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior, com a
advertência de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor
da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à
audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo,
ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(§ 10 do artigo 334 do CPC). Ainda, informe-se à parte demandada que eventual prazo para o
oferecimento da contestação fluirá da data da audiência de conciliação/mediação ora agendada, conforme
o artigo 335, I, do CPC. Intime-se a parte autora via DJE/PA, de acordo com o § 3º do artigo 334 do novel
Diploma Processual Civil, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência é
considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do
CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor
público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração
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específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC). Expeça-se o necessário.
Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia e instruída com os documentos necessários,
como Carta de Citação/Intimação, conforme Provimento nº 003/2009-CJCI, bem como intimação via
DJE/PA. Marabá/PA, 10 de JULHO de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá 1 Artigo 100, parágrafo único, do CPC: "Revogado o benefício,
a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé,
até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual
ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa". Processo nº 8292-30.2017 PROCESSO:
00088223920148140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Sumário em: 15/07/2019
REQUERENTE:FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS Representante(s): OAB 16436 - ALEXANDRO
FERREIRA DE ALENCAR (ADVOGADO) REQUERIDO:BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS SA
Representante(s): OAB 8770 - BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) . Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº
4846-92.2012 D E S P A C H O Em que pese o pedido de cumprimento de sentença da parte autora às
folhas 253/258, datado de 08/05/2019, verifica-se que ré cumpriu voluntariamente a obrigação de pagar
em 29/03/2017 (folhas 248/251). Desta feita, sobre o depósito da condenação efetuado nos autos,
manifeste-se a parte autora, em 05 dias, e requeira o que entender de direito. Desde já, caso solicitado,
autorizo a expedição de alvará judicial em favor do autor. Ao final, nada sendo requerido, arquive-se os
autos. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
J u í z a  d e  D i r e i t o  R e s p o n d e n d o  p e l a  1 ª  V a r a  C í v e l  d e  M a r a b á
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00088406620108140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
REQUERENTE:TRANSPORTES ALVIERO LTDA Representante(s): OAB 13878 - ODILON VIEIRA NETO
(ADVOGADO) OAB 16283 - RANYELLE DA SILVA SEPTIMO (ADVOGADO) REQUERIDO:SIDENORTE
SIDERURGICA LTDA Representante(s): OAB 104784 - MARCELO CANDIOTTO FREIRE (ADVOGADO) .
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo n. 8840-66.2010 D E S P A C H O 1. Considerando o decurso temporal ocorrido, sem
qualquer manifestação nos autos, aliado a possibilidade de as partes terem resolvido a demanda
extrajudicialmente, intime-se a parte autora, via DJE, para no prazo de 05 dias dizer se possui interesse no
feito, sob pena de extinção. 2. Sendo o caso, que apresente planilha atualizada do débito, bem como
recolha as custas processuais da diligência solicitada à folha 97. 3. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 08 de
julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito, respondendo pela 1ª vara cível
de Marabá Rod. Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, B. Amapá, CEP: 68502-290
-  M a r a b á  P R O C E S S O :  0 0 0 9 5 9 0 5 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:PNEUS MASTER LTDA -ME Representante(s):
OAB 140.684 - FABIANO AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:SIDEPAR-SIDERURGICA
DO PARÁ S/A Representante(s): OAB 19297 - WALISSON DA SILVA XAVIER (ADVOGADO) OAB 19408
- FERNANDO SILVA PACHECO (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 9590-57.2017 D E S P A C H O Ao
perlustrar detidamente os autos, verifica-se que o advogado WALISSON DA SILVA XAVIER,
OAB/PA19297 não possui poderes a si outorgados nos autos pela parte requerida. Assim, com vistas a
evitar qualquer embaraço futuro, sobretudo alegações de nulidade, SUSPENDO O FEITO, nos termos do
artigo 76 do Código de Processo Civil (CPC) e, por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte
requerida, via DJE, para sanar o vício apontado quanto à representação processual, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de ser considerado revel (cf. § 1º, II, do artigo 76, do CPC). Após, certifique-se.
Sanado o vício, intimem-se as partes, via DJE, para em 15 dias, indicar as provas que pretendem produzir.
Em sendo dispensada a fase instrutória, à UNAJ para apuração as custas pendentes, intimando-se o autor
para pagamento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se. Consignado o
interesse na produção de provas, retorne conclusos para saneamento. Ao final, autos conclusos para
saneamento ou decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia, como intimação
via DJE/PA, bem como Mandado. Marabá, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Juíza de Di re i to  respondendo pe la  1ª  vara  Cíve l  de Marabá PROCESSO:
00103346220118140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Reintegração / Manutenção de Posse em: 15/07/2019
REQUERENTE:BANCO FINASA BMC SA Representante(s): OAB 11859 - ANA CLAUDIA GRAIM
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MENDONCA SANTOS (ADVOGADO) REQUERIDO:EDIMILSON MACEDO DOS SANTOS. Poder
Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Processo n. 10334-64.2011.8.14.0028 D E C I S Ã O Trata-se de ação de ação de reintegração de posse
ajuizada por BANCO FINASA em desfavor de EDMILSON MACEDO DOS SANTOS. Intimada a parte
autora para comprovar o pagamento das custas de ingresso da presente ação, esta se mantive inerte,
deixando transcorrer o prazo "in albis", conforme se observa nos autos. Vieram conclusos. Decido. O art.
290 do CPC, dispõe que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu
advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.". Verifica
pela rápida leitura dos autos que não foi cumprido cota para juntar nos autos documento que comprovasse
o recolhimento das custas processuais, apesar da parte autora ter sido intimada para tanto. ISTO POSTO,
e considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito determino
o cancelamento da distribuição com fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil. Arquivem-se
com as cautelas devidas. Publique-se, registre-se e intimem-se via DJE. Marabá, 10 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00114708920148140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
REQUERENTE:MIRELLY NOBRE DE A SILVA ME EXECUTADO:MIRELLY NOBRE DE ALMEIDA SILVA
EXEQUENTE:BANCO DO ESTADO DO PARA SA Representante(s): OAB 8988 - ANA CRISTINA SILVA
PEREIRA (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 11470-89.2014.8.14.0028 - Execução de título
extrajudicial Exequente (s): BANCO DO ESTADO DO PARÁ Executado (a/s): · MIRELLY NOBRE DE A
SILVA ME, com endereço na Rua Kalil Mutran, nº 312-A, Laranjeiras, Marabá/Pa; · MIRELLY NOBRE DE
ALMEIDA SILVA, com endereço na Rua Boa Esperança, nº 128, Laranjeiras, Marabá/PA; Valor da
execução: R$ 11.535,72 (onde mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) D E C I S Ã
O / M A N D A D O Inicialmente, revogo o despacho proferido à folha 44, uma vez que não há
substabelecimento juntado aos autos pela parte autora. Outrossim, o exequente se encontra devidamente
habilitado no feito, conforme instrumento procuratório devidamente autenticado às folhas 04/05. Declaro a
perda do objeto dos embargos de declaração de folhas 46/51. Por conseguinte, adoto o procedimento
executivo, segundo os ditames legais. 1. CITAÇÃO PARA PAGAMENTO Tratando-se de EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL, citem-se os executados para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação,
efetuarem o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo
Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada em 10% (dez por cento) sobre o
valor da execução. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será
reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 2.
PENHORA E AVALIAÇÃO Decorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos
o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova conclusão, promova a penhora de bens,
tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios,
e a avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a parte executada (CPC,
artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC,
artigo 842), devendo, ao final, nomear depositário fiel, na forma da lei. 3. EMBARGOS A parte executada,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos
no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC). 4. ARRESTO DE BENS Se o Sr.
Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para
garantir a execução e, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará a parte executada 2
(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC,
artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Cite-se via
mandado judicial/carta precatória, de tudo observadas as cautelas de praxe para o recolhimento das
custas intermediárias. SIRVA-SE DESTE DESPACHO COMO MANDADO JUDICIAL/CARTA
PRECATÓRIA. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá este despacho, mediante cópia,
como intimação via DJE/PA. Marabá/PA, 08 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá Processo nº PROCESSO:
00118764220168140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Representante(s):
OAB 22786 - JOÃO HENRIQUES DUTRA JUNIOR (ADVOGADO) REQUERIDO:EDNA MARIA DINIZ
PIMENTA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 11876-42.2016.8.14.0028 D E S P A C H O Cite-se o requerido no
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endereço informado às folhas 85/86, nos termos da decisão proferida às folhas 49/52. Por oportuno,
designo audiência de conciliação para o dia 31 de MARÇO de 2020, às 11:00hs. Cite-se. Intime-se.
Cumpra-se. Marabá/PA, 11 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
Respondendo pela 1ª vara Cível de Marabá PROCESSO: 00119021120148140028 PROCESSO ANTIGO:
---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO DO BRASIL SOCIEDADE
ANONIMA Representante(s): OAB 15763-A - GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO) OAB 21148-A -
SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO) OAB 21078-A - JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:AUTO POSTO CARRETAO LTDA REQUERIDO:ANTONIO OLIVEIRA
BORGES REQUERIDO:CARMEM LUCIA NOGUEIRA BORGES. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do
Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 11902-11.2014 - Ação de
cobrança Parte autora: BANCO DO BRASIL S.A Parte requerida: AUTO POSTO CARRETÃO LTDA,
ANTONIO OLIVEIRA BORGES e CARMEM LUCIA NOGUEIRA BORGES. D E C I S Ã O Trata-se de ação
de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A contra AUTO POSTO CARRRTÃO LTDA, ANTONIO
OLIVEIRA BORGES e CARMEM LUCIA NOGUEIRA BORGES. Juntou procuração e documentos.
Vieram-me os autos conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Ao teor do artigo 334, caput, do CPC,
"[s]e a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do
pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência". Sucede que o volume
processual e a imposição legal de uma audiência inicial de conciliação/mediação, sem a criação dos
centros/núcleos especializados tal como previsto no artigo 165 e seguintes do CPC, tornam muitas vezes
o procedimento mais prolongado, sobretudo quando há um considerável número de processos a aguardar
pauta para audiência. Deveras, a previsão expressa no CPC para a realização da audiência prévia de
conciliação/mediação é um claro estímulo à autocomposição, o que tem sido louvável em muitos dos feitos
em trâmite nesta Vara, especialmente nos de família. Todavia, a prática tem demonstrado que em
demandas como esta inexiste qualquer possibilidade de acordo. Desse modo, com vistas a racionalizar a
pauta de audiências deste Juízo e em total observância aos princípios da economia processual e da
duração razoável do processo, considerando, ainda, que, na forma do artigo 139, V, do novo CPC, a
conciliação pode ser tentada a qualquer momento, inclusive em eventual audiência de instrução e
julgamento, bem como no âmbito extrajudicial, fica postergada a designação da audiência prevista no
artigo 334 do CPC para momento oportuno. CITEM-SE aos réus, via Correios (Carta com `A.R."
registrado), para, querendo, contestar aos termos da presente ação no prazo de 15 (quinze) dias,
conforme artigo 335 do CPC, sob pena de revelia (artigo 344 do CPC). Conste-se do expediente de
citatório, que eventual proposta de acordo deverá vir mencionada em contestação. Apresentada a
contestação, intime-se a parte autora via DJE/PA para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos dos artigos 350 e 351 do CPC. ULTIMADAS DETERMINAÇÕES SUPRA, AUTOS CONCLUSOS
para saneamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia,
como Carta de Citação, conforme Provimento nº 003/2009, bem assim intimação via DJE/PA. Marabá/PA,
11 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA JUÍZA DE DIREITO RESPONDENDO
PELA 1ª VARA CÍVEL DE MARABÁ Processo nº 17417-22.2017 PROCESSO: 00125132720158140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO ITAUCARD SA
Representante(s): OAB 33.911 - LILIANA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 18335-A - CLAUDIO
KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO) REQUERIDO:WERBET DE SOUSA MORAES. Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n°
12513-27.2015 ( AÇÃO MONITÓRIA ) REQUERENTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITÁRIA DE
CRÉDITOS FINANCEIRO S/A REQUERIDO(S): WERBET DE SOUS MORAES - Endereço: Av.
Independência, nº 468, Centro, Redenção/PA Valor: R$ 35.211,59 (trinta e cinco mil duzentos e onze reais
e cinquenta e nove centavos) + 5% HONORÁRIOS D E C I S Ã O Tendo em vista que a parte ré não foi
efetivamente citada nos autos, defiro a substituição do polo ativo (folha 58). Altere o LIBRA e a capa dos
autos. No caso em apreço, a parta autora afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, artigo 700, I). Assim, ante a
evidência do direito conforme análise superficial da documentação apresentada com a inicial, D E F I R O
a expedição de M A N D A D O D E P A G A M E N T O e concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para o pagamento do débito e, inclusive, de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, que corresponde à importância devida (CPC, artigo 701). A parte ré será isenta do pagamento de
custas processuais se efetuar o pagamento no prazo legal. Ciente a parte devedora que,
independentemente de prévia segurança do juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 dias, E
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M B A R G O S à ação monitória e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de
embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), prosseguindo
o feito na forma da lei. Fica a parte requerente também cientificada de que o cumprimento desta ordem
dependerá da comprovação prévia do recolhimento das despesas relativas às diligências necessárias, nos
termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais
no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Publique-se no DJE/PA.
Int imem-se os requeridos por OFICIAL DE JUSTIÇA. SIRVA DESTA DECISÃO COMO
MANDADO/CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se. Intime-se. Certifique-se. Marabá, 10 de julho de 2019.
ALESANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá.
Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 -
M a r a b á / P A  P R O C E S S O :  0 0 1 3 4 2 1 1 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ARAUJO REIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA EPP Representante(s):  OAB 17167 - MARCEL CEZAR DA CRUZ (ADVOGADO)
REQUERIDO:CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA Representante(s): OAB 8770 - BRUNO
MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) OAB 11307-A - ROBERTA MENEZES COELHO DE
SOUZA (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 13421-16.2017 D E S P A C H O Intime-se a parte
requerida/reconvinte, para no prazo de 15 dias emendar a reconvenção apresentada, devendo indicar o
valor da causa, bem como recolher as custas processuais, sob pena de não recebimento da reconvenção
apresentada. Cumprida a cota, intime-se as partes, via DJE para, em 15 dias, indicar as provas que
pretendem produzir. Em sendo dispensada a fase instrutória, à UNAJ para apuração as custas pendentes,
intimando-se o autor para pagamento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento antecipado. Intimem-
se. Consignado o interesse na produção de provas, retorne conclusos para saneamento. Intimem-se.
Cumpra-se. Marabá/PA, 11 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00141134920168140028 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRADESCO CARTOES S
A Representante(s): OAB 235738 - ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO) REQUERIDO:A R G DA SILVA
ME. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo nº 14113-49.2013 D E S P A C H O Cite-se o requerido, via AR, no endereço informado
à folha 76 para, querendo e, no prazo legal de 15 (quinze) dias, responder aos termos da presente ação,
advertindo-o de que, não sendo contestada, poderá ser decretada revelia e presumidos aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor, na parte em que couber (art. 344 do Código de Processo Civil).
A presente decisão serve como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.
Marabá/PA, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00148858020148140028 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
Representante(s): OAB 151.056-s - MAURICIO COIMBRA GULHERME FERREIRA (ADVOGADO)
REQUERIDO:KATIA CILENE BENTES DIAS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n° 14885-80.2014 ( AÇÃO MONITÓRIA )
REQUERENTE: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO REQUERIDO(S): KATIA CILENE
BENTES DIAS - Endereço: Folha 28, quadra 03, lote 16, Nova Marabá, Marabá/PA Valor: R$ 94.914,96
(noventa e quatro mil novecentos e quatorze reais e noventa e seis centavos) + 5% HONORÁRIOS D E C
I S Ã O Tendo em vista que não houve a tentativa de citação da parte ré no endereço informado na inicial,
deixo de analisar, por ora, o pedido de folha 99 e promovo a tentativa de citação da requerida. Pois bem.
No caso em apreço, a parta autora afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, artigo 700, I). Assim, ante a evidência do
direito conforme análise superficial da documentação apresentada com a inicial, D E F I R O a expedição
de M A N D A D O D E P A G A M E N T O e concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o
pagamento do débito e, inclusive, de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, que
corresponde à importância devida (CPC, artigo 701). A parte ré será isenta do pagamento de custas
processuais se efetuar o pagamento no prazo legal. Ciente a parte devedora que, independentemente de
prévia segurança do juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 dias, E M B A R G O S à ação
monitória e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á,
de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), prosseguindo o feito na forma da lei.
Fica a parte requerente também cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da
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comprovação prévia do recolhimento das despesas relativas às diligências necessárias, nos termos
dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no
âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Publique-se no DJE/PA.
Intimem-se os requeridos por OFICIAL DE JUSTIÇA. SIRVA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.
Cumpra-se. Intime-se. Certifique-se. Marabá, 10 de julho de 2019. ALESANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá. Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum
Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 - Marabá/PA PROCESSO:
00153338220168140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Cumprimento de sentença em: 15/07/2019
REQUERENTE:DALCI ARAUJO DA SILVA Representante(s): OAB 13597 - THAIS SOARES SANTOS
FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO DO BRASIL S.A. Representante(s): OAB 21078-A -
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO) OAB 21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS
(ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 15333-82.2016 D E S P A C H O Considerando que a admissibilidade
recursal se realiza perante o segundo grau de jurisdição, recebo a apelação interposta, nos termos do art.
1.010, do CPC. Intimem-se o apelado, via DJE, para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15
(quinze) dias. Ao final, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça (§ 3º, do art. 1.010, CPC). Intime-se.
Cumpra-se. Marabá, 08 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00154048420168140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:LIGIA DA SILVA NASCIMENTO AMARAL
Representante(s): OAB 12543 - CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES (ADVOGADO) OAB 19777 -
ANTONIO PEREIRA CORTEZ NETO (ADVOGADO) REQUERIDO:EDITORA ABRIL. Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Poder
Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Processo nº 15404-84.2016 D E C I S Ã O Visando a análise do pedido de gratuidade da justiça formulado
pelo autor, determino que este, no prazo de 15 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício, sob pena de indeferimento, ou recolha as devidas custas processuais. Intime-se,
via DJE. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, conclusos. Servirá esta decisão, mediante
cópia, como intimação da parte autora via DJE/PA. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Marabá/PA, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
Respondendo pela 1ª Vara Cível  de Marabá Processo nº 5707-05.2017 PROCESSO:
00171063120178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:PARKWAY SHOPPING CENTER SA Representante(s): OAB 9232 - ARLEN PINTO
MOREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:PATMAR MODA MASCULINA LTDA Representante(s): OAB
23923-A - CECÍLIA MORENO SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:ADIL BERBERT REQUERIDO:REGINA
APARECIDA DA FONSECA BERBERT. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 17106-31.2017 D E S P A C H O 1. Intimem-se
as partes via DJE para, em 15 dias, indicar as provas que pretendem produzir. 2. Em sendo dispensada a
fase instrutória, à UNAJ para apuração as custas pendentes, intimando-se o autor para pagamento, em 15
dias. Após, conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se. 3. Consignado o interesse na produção de
provas, retorne conclusos para saneamento. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Marabá, 11 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA JUÍZA DE DIREITO Respondendo pela 1ª vara Cível de
Marabá Rod. Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, B. Amapá, CEP: 68502-290 -
M a r a b á  P R O C E S S O :  0 0 1 8 2 2 0 0 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:SISTEMA EXITO DE ENSINO Representante(s):
OAB 11122 - LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE (ADVOGADO) OAB 8965 - MARCOS LUIZ
ALVES DE MELO (ADVOGADO) REQUERIDO:THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº
18220-05.2017 - Ação de indenização por perdas e danos c/c com pedido de tutela de urgência Autor
(a/es): SISTEMA ÊXITO DE ENSINO Réu (é/s): THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., com endereço na
Rua Roso Danin, nº 614, bairro Canudos, Belém/PA, CEP: 66.070-410 D E C I S Ã O Trata-se de ação
indenizatória c/c com pedido de tutela de urgência ajuizada por SISTEMA ÊXITO DE ENSINO em face de
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, todos qualificados. Em síntese, de acordo com a inicial, a parte
autora contratou junto a requerida a instalação de um elevador destinado a acessibilidade de pessoas com
deficiências; que cumpriu rigorosamente o contrato; que a requerida atrasou demasiadamente a entrega e
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instalação do elevador; que por exigência da requeria teve que efetuar outro contrato para manutenção do
elevador, muito embora o equipamento ainda estivesse dentro do prazo de garantia; que ao perceber que
havia sido enganada, cancelou o contrato de manutenção; que em seguida, efetuou contrato de
manutenção com outra empresa; posteriormente descobriu que seu nome estava incluído nos cadastros
restritivos ao crédito em razão de dívidas com a ré, das quais não foi notificada para pagamento. Na seara
afeta à tutela de urgência, requereu a imediata exclusão do nome da empresa demandante do banco de
dados do SPC e SERASA, pois que inscrito de forma indevida, de modo a evitar maiores transtornos além
dos já causados. Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento da multa compensatória por
descumprimento contratual, a devolução em dobro dos valores pagos a título de manutenção e a
condenação em danos morais que disse ter suportado. Formulou demais pedidos de estilo. Juntou
procuração, atos constitutivos e demais documentos (11/97). Aditamento da inicial às folhas 98/103,
visando a tutela de urgência e condenação em danos morais. Custas iniciais recolhidas. Vieram-me os
autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Pois bem. Em análise aos autos, especificamente no que
se refere à tutela de urgência pleiteada na exordial, verifico não haver no processo, até então, qualquer
elemento probatório que evidencie a inscrição indevida do nome da empresa autora nos órgãos de
proteção ao crédito. Desse modo, não há como dar guarida à medida excepcional requerida na peça
vestibular, porquanto ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da tutela de
urgência. Deveras, sem os requisitos e os pressupostos necessários, nesta fase de cognição superficial,
não há como conceder a tutela perseguida de forma antecipada, pois não basta, para o deferimento da
medida liminar, a simples afirmação da inscrição que reputa indevida. É preciso demonstra-la ao menos
com a juntada do extrato atualizado da negativação, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, os
julgados a seguir: Ementa: Agravo de Instrumento - Ação declaratória de nulidade de título de crédito -
Indeferimento de liminar, consistente em determinação para a exclusão do nome do autor do cadastro de
inadimplentes (SERASA, SPC e BANCO CENTRAL), bem como do 1º. e do 2º. Cartórios de Protesto de
Ribeirão Preto - [...] - Ausência dos requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora" - Recurso não
provido. (Processo AI 20372343120138260000 SP 2037234-31.2013.8.26.0000. Órgão Julgador: 13ª
Câmara de Direito Privado. Publicação: 27/03/2014. Julgamento: 26/03/2014. Relator (a): Zélia Maria
Antunes Alves. Disponível em: . Acesso em: 5 maio. 2017. Destacou-se) Ementa: TUTELA ANTECIPADA.
Decisão que indeferiu liminar, requerida para exclusão dos nomes de supostos consumidores do banco de
dados da Serasa. [...]. Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC. Não comprovada a existência das
inscrições que se pretende excluir - Recomendável que primeiramente se oportunize o contraditório, para
mais nítida delineação da situação fática. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Processo AI
02746822520128260000 SP 0274682-25.2012.8.26.0000. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado.
Publicação: 10/04/2013. Julgamento: 09/04/2013. Relator (a): Rui Cascaldi. Disponível em: . Acesso em: 5
maio. 2017. Sublinhou-se) Ademais, a autora não esclareceu na exordial quando houve a rescisão
unilateral do contato de manutenção pela requerida, e até quando se deu o pagamento deste segundo
contrato. Por essas razões, e por tudo o que dos autos consta, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
PLEITEADA, a contrario sensu do disposto no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil (CPC).
Sem prejuízo, estando em termos a inicial e considerando a possibilidade de solução consensual da
presente demanda, designo audiência de tentativa de conciliação/mediação, com fulcro no artigo 334 do
novo CPC, para o dia 28 de NOVEMBRO de 2019, às 11:30 horas, a ser realizada no Fórum desta
Comarca de Marabá/PA (localizado na Rodovia Transamazônica, s/n, bairro Amapá, telefone: (94) 3312-
2044, CEP: 68.508-970), mais precisamente na Sala de Audiências desta 1ª Vara Cível e Empresarial.
CITE-SE a parte ré, via Correios (Carta com "A.R." registrado), no respectivo endereço declinado na inicial
(vide acima), para que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior, com a
advertência de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor
da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à
audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo,
ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(§ 10 do artigo 334 do CPC). Ainda, informe-se à parte demandada que eventual prazo para o
oferecimento da contestação fluirá da data da audiência de conciliação/mediação ora agendada, conforme
o artigo 335, I, do CPC. Intime-se a parte autora via DJE/PA, de acordo com o § 3º do artigo 334 do novel
Diploma Processual Civil, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência é
considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do
CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor
público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração
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específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC). Expeça-se o necessário.
Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia e instruída com os documentos necessários,
como Carta de Citação/Intimação, bem como intimação via DJE/PA, conforme Provimento nº 003/2009-
CJCI. Marabá/PA, 08 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA Processo nº 18220-05.2017
P R O C E S S O :  0 0 1 8 9 2 4 5 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRASIL SA Representante(s): OAB 211.648 - RAFAEL
SGANZERLA DURAND (ADVOGADO) REQUERIDO:L C S PEREIRAACADEMIA ME REQUERIDO:JOSE
AUGUSTO SOUSA BARROS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo n° 18924-52.2016 ( AÇÃO MONITÓRIA ) REQUERENTE:
BANCO DO BRASIL S/A REQUERIDO(S): · L C S PEREIRA - ACADEMIA ME - Endereço: Folha 15,
quadra 01, lote 62Nova Marabá, Marabá/PA; · JOSÉ AUGUSTO SOUSA BARROS - Endereço: Folha 15,
quadra 01, lote 62 (Academia Tribal), Nova Marabá, Marabá/PA. Valor: R$ 114.762,76 (cento e quatorze
mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) + 5% HONORÁRIOS D E C I S Ã O No
caso em apreço, a parta autora afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, artigo 700, I). Assim, ante a evidência do
direito conforme análise superficial da documentação apresentada com a inicial, D E F I R O a expedição
de M A N D A D O D E P A G A M E N T O e concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o
pagamento do débito e, inclusive, de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, que
corresponde à importância devida (CPC, artigo 701). A parte ré será isenta do pagamento de custas
processuais se efetuar o pagamento no prazo legal. Ciente a parte devedora que, independentemente de
prévia segurança do juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 dias, E M B A R G O S à ação
monitória e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á,
de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), prosseguindo o feito na forma da lei.
Fica a parte requerente também cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da
comprovação prévia do recolhimento das despesas relativas às diligências necessárias, nos termos
dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no
âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Publique-se no DJE/PA.
Intimem-se os requeridos por OFICIAL DE JUSTIÇA. SIRVA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.
Cumpra-se. Intime-se. Certifique-se. Marabá, 10 de julho de 2019. ALESANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá. Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum
Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 - Marabá/PA PROCESSO:
00192519420168140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro
Ci em: 15/07/2019 REQUERENTE:THAINA MOISINHO SOUSA Representante(s): OAB 14557 - JEAN
PABLO CRUZ (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 19251-94.2016 D E C I S Ã O Analisando detidamente
os autos, verifico a necessidade de correção de parte do dispositivo da sentença prolatada às folhas
13/15, o qual passará a constar nos seguintes termos: "ISTO POSTO, com base nas provas acostadas
aos autos, no parecer favorável do d. Órgão Ministerial e nos termos do artigo 109 da Lei nº 6.015/1973,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, DETERMINO que o Senhor Oficial de Registro
de Público competente para o ato proceda à retificação do registro de nascimento da autora, para que nele
passe a constar seu nome como THAINÃ MOUSINHO SOUSA, e de sua genitora como VALDERINE
MOUSINHO TRINTADE. OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA PERMANECEM INALTERADOS.
Cientifique-se o Ministério Público Estadual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, com o trânsito
em julgado, certifique-se, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Expeça-se o necessário. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00193887620168140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:A GERADORA ALUGUEL DE
MAQUINAS SA Representante(s): OAB 22043 - LETICIA WANDERLAY MORENO BACELAR
(ADVOGADO) OAB 16267-A - ANTONIO LOPES FILHO (ADVOGADO) OAB 15.045 - REGIANA DE
CARVALHO SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:ELLO CONSTRUCOES E SERVIOS EIRELI ME. Poder
Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Processo n° 19388-76.2016 ( AÇÃO MONITÓRIA ) REQUERENTE: A GERADORA ALUGUEL DE
MÁQUINAS S.A REQUERIDO(S): ELLO CONSTRUÇÕES E SERVILOS EIRELLE-ME - Endereço: Folha
30, quadra um, S/N, Lote B-20, sala A, Nova Marabá, Marabá/PA Valor: R$ 50.348,67 (cinquenta mil
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trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) + 5% HONORÁRIOS D E C I S Ã O No caso
em apreço, a parta autora afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de
exigir o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, artigo 700, I). Assim, ante a evidência do direito
conforme análise superficial da documentação apresentada com a inicial, D E F I R O a expedição de M A
N D A D O D E P A G A M E N T O e concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o
pagamento do débito e, inclusive, de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, que
corresponde à importância devida (CPC, artigo 701). A parte ré será isenta do pagamento de custas
processuais se efetuar o pagamento no prazo legal. Ciente a parte devedora que, independentemente de
prévia segurança do juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 dias, E M B A R G O S à ação
monitória e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á,
de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), prosseguindo o feito na forma da lei.
Fica a parte requerente também cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da
comprovação prévia do recolhimento das despesas relativas às diligências necessárias, nos termos
dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no
âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Publique-se no DJE/PA.
Intimem-se os requeridos por OFICIAL DE JUSTIÇA. SIRVA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.
Cumpra-se. Intime-se. Certifique-se. Marabá, 11 de julho de 2019. ALESANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá. Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum
Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 - Marabá/PA PROCESSO:
00194984120178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
EXEQUENTE:CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE NUNES Representante(s): OAB 7528-A -
CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE NUNES (ADVOGADO) EXEQUENTE:CLAUDIA FRANCISCA
DE PONTES Representante(s): OAB 7528-A - CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE NUNES
(ADVOGADO) EXECUTADO:PEDRO ROBERTO MARTINS RODRIGUES EXECUTADO:DIODEZIA DOS
REIS RODRIGUES. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Marabá Processo nº 19498-41.2017.8.14.0028 D E S P A C H O Cite-se no endereço
informado às folhas 42/43. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 12 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª vara Cível de Marabá
P R O C E S S O :  0 0 2 2 3 9 5 7 6 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO DA AMAZONIA SA Representante(s):
OAB 5865 - MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO (ADVOGADO) OAB 11001 - JOSEANE DO
SOCORRO DE SOUSA AMADOR (ADVOGADO) OAB 13221-A - CAIO ROGERIO DA COSTA BRANDAO
(ADVOGADO) OAB 11471 - FABRICIO DOS REIS BRANDAO (ADVOGADO) REQUERIDO:OZORIO
PINHEIRO ARRAES. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Marabá Processo nº 22395-76.2016.8.14.0028 D E S P A C H O Intime-se a parte autora,
via DJE, para no prazo de 05 dias comprovar nos autos o pagamento das custas processuais referente a
diligência solicitada às folhas 67/68. Cumprida a cota, nova conclusão. Intime-se via DJE. Cumpra-se.
Certifique-se. Marabá, 10 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
Auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00017361720148140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Alvará Judicial em: 16/07/2019 REQUERENTE:JORGE PAULA DE OLIVEIRA FILHO Representante(s):
OAB 13927 - WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA (DEFENSOR) . Poder Judiciário Tribunal de
Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 1436-17.2014
Requerente: JORGE PAULA DE OLIVEIRA FILHO com endereço na Av. Trinta e um de março, nº 520,
Laranjeiras, Marabá/PA. D E S P A C H O - M A N D A D O JUSTIÇA GRATUITA 1. INTIME-SE
pessoalmente a parte autora, por Mandado, para que manifeste, em até 05 (cinco) dias, interesse no
prosseguimento do feito, e, sendo o caso, que cumpra o despacho proferido à fls. 15, sob pena de
extinção e arquivamento do mesmo, conforme o disposto no artigo 485, II e III, c/c o seu respectivo §1º do
Código de Processo Civil (CPC). 2. Não sendo cumprida a cota, certifique a Secretaria e, com ou sem
manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia e
instruída com os documentos necessários, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, conforme Provimento nº
003/2009-CJCI. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juíza de Direito
auxiliar da 1ª Vara de Marabá PROCESSO: 00065772620128140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Inventário em: 16/07/2019 INVENTARIANTE:JOSINO ACACIO DE SOUZA Representante(s): OAB 15676-
A - RENATO LOPES BARBOSA (ADVOGADO) INVENTARIADO:ENEDINA ACACIO DA SILVA
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HERDEIRO:MARIA DO CARMO ACACIO DE SOUZA Representante(s): OAB 9955 - ANTONIO
FRANCISCO DA SILVA FILHO (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 6577-26.2012 D E S P A C H O Trata-se de
AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por JOSINO ACÁCIO DE SOUZA em decorrência dos bens deixados
pela falecida ENEDINA ACÁCIO DA SILVA. Nomeado o autor inventariante à folha 13. Primeiras
declarações apresentadas às folhas15/16. Impugnação a nomeação de inventariante às folhas 29/32.
Manifestação às primeiras declarações pela herdeira Doralice Acácio de Souza Resplandes às folhas
36/37. A União, Estado e Município, apresentaram manifestação aos autos (folhas 48/53) e requereram
diligências. O Ministério Público à folha 90, manifestou seu desinteresse na lide. É o que consta nos autos.
Analisando o feito, verifica-se que a necessidade do cumprimento das seguintes diligências. Com efeito,
INTIME-SE A PARTE AUTORA, via remessa, para, no prazo de 15 dias, apresentar sua manifestação
acerca da certidão de folha 85. Quanto a manifestação da UNIÃO à folha 51, intime-se conforme
solicitado. Por fim, verifico a necessidade de nomeação de curador especial em favor dos requeridos,
tendo em vista sua citação por edital. Desta feita, na forma do artigo 72, II c/c parágrafo único, do Novo
Código de Processo Civil (NCPC), nomeio a Defensoria Pública Estadual como curador especial do réu
indicado, devendo a CONTESTAÇÃO ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias (cf. artigo 335 c/c artigo
186, ambos do NCPC). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se Marabá, 04
de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito, respondendo pela 1ª vara
cível de Marabá Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá,
CEP: 68502-290 - Marabá/PA PROCESSO: 00079510720088140028 PROCESSO ANTIGO:
200810051687 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 16/07/2019
AUTOR:MINISTERIO PUBLICO REQUERENTE:RUAN FERRAZ DE SOUSA Representante(s):
FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO - DEFENSOR PUBLICO (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0007951-
07.2008.8.14.0028 Requerente: RUAN FERRAZ DE SOUSA Natureza: AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE
REGISTRO CIVIL EXTEMPORÂNEO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva
Souza Data: 10 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de
Ação em que se visa a expedição de registro de nascimento de Ruan Ferraz de Sousa. Compulsando os
autos, verifico a necessidade de intimação pessoal da parte autora para prosseguimento do feito, contudo,
não há elementos nos autos para que se possa realizar a intimação deste, nem tampouco a possibilidade
de empreender diligências para sua localização, haja vista que não possui nenhum documento. Ademais,
o feito tramita desde o ano de 2008, sem que a parte autora tenha comparecido nos autos para realizar ato
processual ou requerer diligências. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de registro civil extemporâneo,
onde se verifica a impossibilidade de localização da parte autora, com o fim de atender ao chamado do
juízo. A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo, o que faz
prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é
uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela
jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
base no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Registre-se. Publique-
se. Intime-se. Autorizo publicação de edital, se necessário. Serve o presente como mandado. Com o
trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza
Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de
Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO:
00083246920168140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Consignação em Pagamento em: 16/07/2019
REQUERENTE:SAMUEL ROSA SILVA Representante(s): OAB 12919 - MICHELA ROQUE SILVA
NASCIMENTO (ADVOGADO) OAB 12932 - CAROLINA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 9619 -
EDILENE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:SCOPEL SP EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO:URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A. Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº
8324-69.2016 D E S P A C H O Citem-se os requeridos, via AR, no endereço informado às folhas 98/99
para, querendo e, no prazo legal de 15 (quinze) dias, responder aos termos da presente ação, advertindo-
o de que, não sendo contestada, poderá ser decretada revelia e presumidos aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor, na parte em que couber (art. 344 do Código de Processo Civil) e intime-os
quanto ao teor da decisão de indeferimento da tutela de urgência de folhas 79/80. A presente decisão
serve como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 09 de julho de
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2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de
M a r a b á  P R O C E S S O :  0 0 0 8 3 4 1 0 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Cobrança de Cédula de Crédito Industrial em: 16/07/2019 REQUERENTE:VALDEMAR DOS REIS
BARROS Representante(s):  OAB 19139 -  ELAINE GALVAO DE BRITO (ADVOGADO)
REQUERIDO:JOSE MARTINS NETO Representante(s): OAB 10289-A - VILMA ROSA LEAL DE SOUZA
(ADVOGADO) OAB 21085 - MARLY SANTOS LEAL (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça
do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 8341-08.2016 D E S P
A C H O 1. Intimem-se as partes via DJE para, em 15 dias, indicar as provas que pretendem produzir. 2.
Em sendo dispensada a fase instrutória, à UNAJ para apuração as custas pendentes, intimando-se o autor
para pagamento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se. 3. Consignado o
interesse na produção de provas, retorne conclusos para saneamento. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Marabá,
09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA JUÍZA DE DIREITO Respondendo pela 1ª
vara Cível de Marabá Rod. Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, B. Amapá, CEP:
68502-290 -  Marabá PROCESSO: 00086291920178140028 PROCESSO ANTIGO: -- - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Divórcio Litigioso em: 16/07/2019 REQUERENTE:MILTON DUARTE REQUERIDO:ERENITA DOS
SANTOS DUARTE. PROC. 0008629-19.2017.8.14.0028 SENTENÇA 1. Trata-se de Ação de Divórcio
Litigioso ajuizada por MILTON DUARTE em face de ERENITA DOS SANTOS DUARTE, qualificados nos
autos. 2. O(a) autor(a) requereu, preliminarmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita. 3.
Informou ter contraído matrimônio com a parte requerida em 13/07/1968, sendo que os mesmos se
encontravam separados de fato há mais de 23 (vinte e três) anos, no momento da propositura da ação. Do
relacionamento, tiveram quatro filhos, todas maiores de idade. Ainda, informou que em relação ao único
imóvel adquirido na constância do casamento, o requente renuncia sua parte em favor da requerida. 4.
Juntou documentos (fls. 06/09). 5. A Inicial foi recebida, sendo determinada a citação da requerida (fls.
10/11). 6. A parte requerida apresentou Contestação (fls. 53/56), quando concordou com todos os pedidos
da inicial. É o relatório. Decido. 7. A pretensão de divórcio comporta acolhimento, tendo em vista a atual
redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que passou a dispensar
tempo de prévia separação judicial ou de fato (intenção normativa essa que pode ser inferida do
preâmbulo da Emenda Constitucional nº 66 e que se concatena com a interpretação teleológica da
norma). 8. Ante o exposto, nos termos do Art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos e declaro
extinto o processo, com resolução de mérito, e assim o faço para, com base no parágrafo 6º do artigo 226
da Constituição, decretar o divórcio de MILTON DUARTE e ERENITA DOS SANTOS DUARTE. Quanto a
cônjuge virago, há manutenção do nome de casada, em razão de disposição em sentido contrário. 9. Com
relação ao imóvel supostamente adquirido pelo casal durante a união, situado à Rua Luiza Diniz Ferreira,
nº 190, Parque São Pedro, Venda Nova/MG, CEP 31610-720, em que pese não ter sido demonstrada sua
propriedade nos autos por nenhuma das partes, homologo a renúncia do autor em relação a este bem em
favor da requerida, resguardados o direito de terceiros. 10. Sem custas e honorários advocatícios, visto a
gratuidade processual deferida as partes. 11. Confiro a esta Sentença força de MANDADO DE
AVERBAÇÃO (Certidão de Casamento matrícula nº 034180155 1968 2 00010 041 0000841 28, cujo o
assento foi lavrado no cartório de registro civil de barão de Cocais/MG - fls. 08). 12. Após o trânsito em
julgado, expeça-se o necessário para que seja realizada a averbação do divórcio junto ao Cartório de
Registro Civil competente. 13. Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas e advertências legais.
14. Ciência a Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-
se. Marabá - PA, 09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 8 6 6 4 8 6 2 0 1 1 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:NILDEMAR GUEDES DE ARAUJO
Representante(s): OAB 3815-B - GERSON VILHENA GONCALVES DE MATOS (ADVOGADO) OAB
15477 - LINDA CAROLINE FERREIRA ROCHA (ADVOGADO) OAB 16958 - THAIZ DIAS BORGES
(ADVOGADO) REQUERIDO:JOSE MARIA CAMELO PEREIRA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do
Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 8664-86.2011 D E S P A
C H O Intime-se a parte autora, VIA DJE, para no prazo de 10 dias apresentar o endereço atualizado da
parte requerida (vide certidão à folha 28), ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se Marabá, 09 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00106783320178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
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ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Embargos à Execução em: 16/07/2019
EMBARGANTE:JOSE ALBERTO OLIVEIRA FILHO Representante(s): OAB 4879 - ROGERIO ALVES DA
SILVA (ADVOGADO) EMBARGADO:ZUCATELLI EMPREEDIMENTOS LTDA. Poder Judiciário Tribunal
de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 10678-
33.2017 D E S P A C H O CUMPRA-SE a decisão de folha 35. Marabá/PA, 09 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá
P R O C E S S O :  0 0 1 4 9 2 5 9 6 2 0 1 3 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Arrolamento de Bens em: 16/07/2019 REQUERENTE:MARLENE MARIA SOUZA DA SILVA
Representante(s): OAB 19387-A - PATRICIA AYRES DE MELO (ADVOGADO) REQUERIDO:D. S. L.
Representante(s): OAB 3504 - VANDUIR JOSE DE LIMA (ADVOGADO) REQUERIDO:B. S. L.
REQUERIDO:AGNALDO DA SILVA LEMES. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 14925-96.2013 D E S P A C H O Em
análise aos autos, verifica-se que a presente ação é manejada em desfavor de Débora da Silva Lemos e
Brendo da Silva Lemos, menores à época do ingresso da ação, representados pelo seu tio Agnaldo da
Silva Lemes. Entretanto, presume-se que a requerida Débora da Silva atingiu a maioridade civil ante a
juntada de procuração aos autos (folha 26/28). Desta feita, intime-se a parte autora, para no prazo de 15
dias, informar se os requeridos atualmente são todos maiores, sendo o caso, que apresente o endereço
atualizado destes para fins de citação. Em sendo confirmada a informação supra, cite-se nos termos do
despacho de folha 33. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA
SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO:
00156357720178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro
Ci em: 16/07/2019 REQUERENTE:MARIA ALICE ELIAS LOPES Representante(s): OAB 15333 -
MAYANA BARROS JORGE JOAO (DEFENSOR) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 15635-77.2017 D E S P A C H O
Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Ao final, conclusos para decisão.
Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza
de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00205354020168140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 16/07/2019 EXEQUENTE:ZUCATELLI
EMPREEDIMENTOS LTDA Representante(s): OAB 19381 - TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES
(ADVOGADO) OAB 10289-A - VILMA ROSA LEAL DE SOUZA (ADVOGADO) EXECUTADO:JOSE
ALBERTO OLIVEIRA FILHO EXECUTADO:HERNANDO SANTOS OLIVEIRA. Poder Judiciário Tribunal
de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 20535-
2016.8.14.0028 D E C I S Ã O Trata-se de ação de execução de título extrajudicial intentada por
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA em desfavor de JOSE ALBERTO OLIVEIRA e HERNANDO
SANTOS OLIVEIRA. Após certo tramite processual houve o pedido de desistência da ação em relação ao
executado Hernando Santos Oliveira e demais requerimentos (folhas 244/245). Pois bem. Considerando
que não houve a citação do executado HERNANDO SANTOS OLIVEIRA, homologo o pedido de
desistência da ação em relação a este executado. O feito passará a tramitar tão somente em relação ao
executado José Alberto Oliveira. Prosseguindo, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem
imóvel indicado às folhas 220/223. Realizado o ato, dê ciência ao executado, (CPC, artigo 841, § 3º) e seu
cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Por fim,
desentranhe-se o protocolo de folhas 209/2016 e autue aos autos em apenso 0010678-33.2017.8.14.0028.
Atente-se ao recolhimento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 09 de julho de
2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de
Marabá PROCESSO:  00004102120108140028 PROCESSO ANTIGO:  201010002537
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento Comum em: MENOR: R.
P. C. REQUERENTE: I. P. C. REQUERIDO: R. A. R. G. Representante(s): OAB 9364 - CLAUDIO
GEMAQUE MACHADO (ADVOGADO) PROCESSO: 00012116920138140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Cumprimento de sentença em:
REQUERENTE: J. V. C. Representante(s): OAB XLR8 - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)
REQUERIDO: J. S. C. PROCESSO: 00025061020148140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento Comum em:
REQUERENTE: S. F. S. Representante(s): OAB 11114 - HILDEBRANDO GUIMARAES BARROS NETO
(ADVOGADO) REQUERIDO: J. W. B. F. PROCESSO: 00031454420118140028 PROCESSO ANTIGO: ---
- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento ordinário em:
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REQUERENTE: M. G. S. C. Representante(s): OAB 16268-B - JAQUELINE KURITA (DEFENSOR)
REQUERENTE: S. R. S. F. PROCESSO: 00048895820148140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ----  Ação: Cautelar Inominada em:
REPRESENTANTE: A. M. T. REQUERENTE: A. R. M. N. Representante(s): OAB 13878 - ODILON VIEIRA
NETO (ADVOGADO) REQUERIDO: F.  S.  N.  REQUERENTE:  A.  M.  N.  PROCESSO:
00057017120128140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Tutela em: REQUERENTE: A. B. M. Representante(s): OAB 11772-B - SANDRO ALEX SILVA
DE FREITAS (ADVOGADO) REQUERIDO: G. S. M. R. PROCESSO: 00073576720088140028
PROCESSO ANTIGO: 200810047876 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação:
Separação Consensual em: REQUERENTE: A. P. J. REQUERENTE: I. K. C. B. PROCESSO:
00161337620178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Procedimento Comum em: REQUERENTE: R. S. A. Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA
PUBLICA (DEFENSOR) REQUERIDO: U. P. C. Representante(s): OAB 14197 - KAIO PINHEIRO
BOTELHO COSTA (ADVOGADO) OAB 18441 - JOZENILDA NASCIMENTO SANTANA (ADVOGADO)
OAB 3662 - AURENICE PINHEIRO BOTELHO (ADVOGADO) OAB 21398 - HADASSA DE ALMEIDA
SOUZA (ADVOGADO) PROCESSO: 00206939520168140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Divórcio Consensual em: REQUERENTE:
R. P. S. REQUERENTE: R. S. S. Representante(s): OAB 12082 - LIVIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
(ADVOGADO)  

 
 
 
Número do processo: 0807205-69.2018.8.14.0028 Participação: AUTOR Nome: D. K. C. G. M.
Participação: ADVOGADO Nome: TELMA THAIS PESSOA GALVAO RATTESOAB: 25752/PA
Participação: AUTOR Nome: M. P. D. M. Participação: RÉU Nome: M. A. D. S. M.PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁFÓRUM DA COMARCA DE
MARABÁSECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIALFórum Juiz José Elias Monteiro
LopesEndereço: Rodovia Transamazônica, s/n, bairro Amapá, CEP: 68.502-900, telefone: (94) 3312-7844,
Marabá/PAE-mail :  1civelmaraba@tjpa. jus.brProcesso nº0807205-69.2018.8.14.0028ATO
ORDINATÓRIODe ordem da Excelentíssima Senhora DoutoraALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA,
Juíza de Direito substituta auxiliando a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, e em
observância ao disposto no inciso II do § 2º do artigo 1º do Provimento nº 006/2006-CJRMB c/c
Provimento nº 006/2009-CJCI, no § 4º do artigo 203 do CPC e no Manual de Rotinas Cíveis deste e.
TJ/PA, expeço/publico este ato com vistas à intimação da parte autora, via DJE/PA, na pessoa de seu/sua
advogado/a, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação e/ou documentos
apresentados pela parte requerida.Sirva-se deste ato, mediante cópia, como intimação da parte autora,
por seu/sua advogado/a, via DJE/PA.Marabá/PA,16 de julho de 2019.ALEIXO NUNES GONÇALVES
NETODiretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA 

 
 
 
PROCESSO nº 00002365220078140028. Considerando a certidão de fl. 78, republico o r. despacho a
seguir, com vistas à correta intimação da parte requerente (SEGEFREDO DA SILVA LEITE) via DJE/PA,
por sua advogada, Doutora ELAINE DE FÁTIMA CHAVES MOUSSALEM (OAB/PA nº 6.886): 
Processo n. 0236-52.2007 
D E S P A C H O 
Sobre o estudo social, manifeste-se o autor, por seu Advogado, em 15 dias, retornando, em 
seguida, conclusos. 
Marabá, 29 de junho de 2018. 
AIDISON CAMPOS SOUSA 
JUIZ DE DIREITO 
 

 
 
 
PROCESSO nº 00090369820128140028. Considerando a certidão de fl. 18, republico o despacho a
seguir, com vistas à intimação da parte exequente (SANDRA DE MORAES ALVES), via DJE/PA, por seus
advogados, Doutores ODILON VIEIRA NETO (OAB/PA nº 13.878) e RANYELLE DA SILVA SEPTIMIO
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(OAB/PA nº 16.283): 
Processo nº 0009036-98.2012.8.14.0028 ¿ Ação de cumprimento de sentença 
D E S P A C H O 
Vistos etc. 
01. Intime-se a parte autora, via DJE, para que se manifeste, em até 15 (quinze) dias, acerca 
da certidão juntada em fl. 15 dos autos e, também, requerer o que entender cabível para o 
seu devido andamento, sob pena de extinção e arquivamento. 
2. Após, com ou sem manifestação, volte conclusos. 
3. Intime-se. Cumpra-se. 
Marabá/PA, 11 de julho de 2017 
AIDISON CAMPOS SOUSA 
JUIZ DE DIREITO 
 

 
 
 
PROCESSO nº 00101266820178140028. Publica ato ordinatório de fl. 104 para intimação da parte
requerente (INGRAM MICRO BRASIL LTDA.) via DJE/PA, por sua advogada, Doutora ELZA MEGUMI
IIDA (OAB/SP nº 95.740), e seu advogado, Doutor PAULO CELSO EICHHORN (OAB/SP nº 160.412): 
Processo nº 0010126-68.2017.8.14.0028 
ATO ORDINATÓRIO 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor AIDISON CAMPOS SOUSA, Juiz de Direito titular da 1ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, e em observância ao disposto no inciso II do § 2º do
artigo 1º do Provimento nº 006/2006-CJRMB c/c Provimento nº 006/2009-CJCI, no § 4º do artigo 203 do
CPC e no Manual de Rotinas Cíveis deste e. TJ/PA, intime-se a parte autora, via DJE/PA, para que se
manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação e/ou documentos apresentados pela parte
requerida. 
Sirva-se deste ato, mediante cópia, como intimação da parte autora via DJE/PA. 
Marabá/PA, 15 de julho de 2019. 
ALEIXO NUNES GONÇALVES NETO 
Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA 

 
 
 
RESENHA: 08/07/2019 A 16/07/2019 - GABINETE DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ -
VARA: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ PROCESSO: 00005703120078140028
PROCESSO ANTIGO: 200710003126 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 10/07/2019
REQUERENTE:EDSON SUCENA Representante(s): MARCELO ALCANTARA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:CESAR BATISTA DOS SANTOS Representante(s): OAB 20668 - MARCONE
JOSE PEREIRA (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 570-31.2007.8.14.0028- Ação Declaratória Parte Autora:
EDSON SUCENA Parte Executada: CESAR BATISTA DOS SANTOS TERMO DE AUDIÊNCIA Ao décimo
(10°) dia do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), às 10hs05min, na sala de audiências
desta 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, onde se achava presente a Excelentíssima
Senhora Doutora ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA, Juíza de Direito respondendo por esta Vara,
comigo o serventuário do TJ/PA, ao fim assinado, feito o pregão, não responderam as partes. Presente,
ainda, os estudantes do Curso de Direito GLADYSTONE TINTIM SILVA (RG n° 7490040-2° via-PC/PA),
HIEGO CRYSTEN DA SILVA GOMES (CPF n° 530.343.842-20), RUAN MATHEUS NASCIMENTO DE
SOUZA (RG n° 7145136-PC/PA), LIVIA MUNIZ GALVÃO MENEZES (RG n° 19.609.353-PC/MG) SARA
SOUSA SILVA (RG n° 772.841-SSP/TO) e TALITA NATACHA CARVALHO PINTO (RG n° 6089950-
PC/PA). Iniciaram-se os trabalhos. Aberta a audiência, foi constatada a ausência de ambas as partes,
mesmo devidamente intimadas por seus patronos habilitados nos autos. D E L I B E R A Ç Ã O: Intimem-
se as partes, via DJE/PA, para, em 15 dias, indicar as provas que pretendem produzir, ou informar quanto
a dispensa da fase instrutória. Após, conclusos para saneamento ou decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Cientes os presentes. Nada mais havendo, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito, às 10hs15min, encerrar
o presente termo, que, lido e achado, vai devidamente assinado por todos os presentes. Eu,______,
Sérgio Felipe Carvalho Martins, Analista Judiciário - Área/Especialidade: Direito, este digitei e subscrevi.
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Juiz de Direito: Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes Endereço: Rodovia Transamazônica, S/N, bairro
Amapá, CEP: 68.508-970, telefone: (94) 3312-2036, Marabá/PA PROCESSO: 00008748020138140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:B V
FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Representante(s): OAB 63.154 -
VERIDIANA PRUDENCIA RAFAEL (ADVOGADO) OAB 13846-A - CRISTIANE BELINATI GARCIA
LOPES (ADVOGADO) REQUERIDO:ANDREIA MENDES FERREIRA LIMA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0000874-
80.2013.8.14.0028 Requerente: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Requerido: ANDREIA MENDES FERREIRA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara
Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente
qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir
ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 55-v), a parte autora quedou-se inerte.
Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado,
deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja
decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as
condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação
do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito,
desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a
desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo
Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a
utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da
1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2
Alessandra Rocha da Si lva Souza Sentença Juíza de Direi to Pág. de 2 PROCESSO:
0 0 0 1 1 9 3 8 3 2 0 1 0 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 0 0 7 5 7 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 ACUSADO:B. V. FINANCEIRA S/A - C. F. I.
Representante(s): OAB 15.412-A - PAULO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO) ACUSADO:VALDIR
ALVES SIQUEIRA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0001193-83.2010.8.14.0028 Requerente: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Requerido: VALDIR ALVES SIQUEIRA Natureza: AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza
Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de
Busca e Apreensão, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que,
embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls.
36-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a
parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando
interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O
juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres
processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência
da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições
da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos
quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-
se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o
trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz
de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito
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Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO:
00015623720168140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:BANCO HONDA S A Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA
DE LIMA (ADVOGADO) OAB 10422 - HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE
SANTANA MATOS (ADVOGADO) REQUERIDO:GISELLI ROSA DE JESUS. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0001562-
37.2016.8.14.0028 Requerente: BANCO HONDA S/A Requerido: GISELLI ROSA DE JESUS Natureza:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra
Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc.
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos.
Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por
intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 29-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-
se de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar
as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção
do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo
485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover
os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia
do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta)
dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir -
que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a
pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários
advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário.
Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de
2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra
Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença
Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00018432720158140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 12/07/2019 EXEQUENTE:BANCO BRADESCO SA Representante(s):
OAB 9117-A - FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 9987 - ANA PAULA GOMES
CORDEIRO (ADVOGADO) EXECUTADO:INVEST IMOBILIARIA LTDA EXECUTADO:PEDRO DE
ARAUJO CHAVES EXECUTADO:CLEIDIANE BATISTA ARANTES. Poder Judiciário Tribunal de Justiça
do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 1843-
27.2015.14.0028 - Execução de título extrajudicial Exequente (s): BANCO BRADESCO S.A Executado
(a/s): · INVEST IMOBILIÁRIA LTDA-ME, com endereço na Folha 26, quadra 06, lote 1111, Nova Marabá,
Marabá/PA; · CLEIDIANE BATISTA ARANTES, com endereço Folha 26, quadra 06, lote 1111, Nova
Marabá, Marabá/PA; · PEDRO DE ARAÚJO CHAVES, com endereço na Folha 32, quadra 05, lote 07,
Nova Marabá, Marabá/PA; Valor da execução: R$ 24.652,83 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e
dois reais e oitenta e três centavos) D E C I S Ã O / M A N D A D O 1. CITAÇÃO PARA PAGAMENTO
Tratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, citem-se os executados para, no prazo de 3
(três) dias, contado da citação, efetuarem o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo
827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada em
10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias,
a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC,
artigo 827, § 1º). 2. PENHORA E AVALIAÇÃO Decorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento,
CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova conclusão,
promova a penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros,
custas e honorários advocatícios, e a avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma
oportunidade, a parte executada (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem
imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo, ao final, nomear depositário fiel, na forma
da lei. 3. EMBARGOS A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá
opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 c/c art. 915, ambos do
CPC). 4. ARRESTO DE BENS Se o Sr. Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução e, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do
arresto, procurará a parte executada 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação,
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realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, artigo 830 e § 1º). Cite-se via mandado judicial/carta precatória, de tudo observadas as cautelas de
praxe para o recolhimento das custas intermediárias. SIRVA-SE DESTE DESPACHO COMO MANDADO
JUDICIAL/CARTA PRECATÓRIA. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá este
despacho, mediante cópia, como intimação via DJE/PA. Marabá/PA, 11 de julho de 2019. ALESSANDRA
ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá Processo nº
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 6 7 8 5 2 0 1 3 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO FINASA BMC SA
Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO) OAB 20868-A - HIRAN
LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA MATOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:ANTONIO DOMINGOS DA SILVA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0002167-85.2013.8.14.0028 Requerente:
BANCO FINASA BMC S/A Requerido: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva
Souza Data: 10 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos.
Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por
intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 42-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-
se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou
de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a
extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas
no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30
(trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de
agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor
a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e
honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso
necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 10 de
julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza
Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00035678120078140028 PROCESSO ANTIGO:
200710022184 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO
FINASA / SA Representante(s): OAB 12679 - ISANA SILVA GUEDES (ADVOGADO) OAB 18335-A -
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO) OAB 20107-A - GIULIO ALVARENGA REALE
(ADVOGADO) REQUERIDO:DANIZARIO ANTONIO REZENDE. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0003567-81.2007.8.14.0028
Requerente: BANCO FINASA S/A Requerido: DANIZARIO ANTONIO DE REZENDE Natureza: AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha
da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-
se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos.
Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por
intermédio de seu patrono, via DJE (fls. 70-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se
de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de
tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a
extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas
no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30
(trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de
agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor
a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
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DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e
honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso
necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de
julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza
Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00048790920178140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA
Representante(s): OAB 192.649 - ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO) OAB 156187 -
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO) OAB 16267-A - ANTONIO LOPES FILHO
(ADVOGADO) REQUERIDO:PARATI PNEUS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 4879-09.2017 AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, visando a parte
autora, na qualidade de credor fiduciário, a apreensão de veículo automotor, assim como a consolidação
da propriedade e posse plena e exclusiva do bem. Juntou documentos. Recebido os autos, foi
determinado à parte autora a comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial. A requerente
apresentou petição requerendo a juntada de instrumento de protesto como comprovação da mora da parte
demandada. Todavia, o documento restou infrutífero sendo novamente determinada a emenda à inicial.
Devidamente intimada, a requerente permaneceu inerte, vindo-me conclusos. É o relatório do necessário.
II - FUNDAMENTAÇÃO A grosso modo, o contrato de alienação fiduciária é aquele em que o devedor
transfere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta de determinado bem como garantia do
débito, resolvendo-se o direito do adquirente com o pagamento da dívida. No caso em apreço, o contrato
acostado com a inicial prevê o vencimento antecipado das parcelas, assim como a apreensão, desde que
comprovada a mora. Entretanto, a parte autora não juntou ao processo prova da constituição em mora e
foi concedido prazo razoável para a providência, permanecendo a interessada inerte. Sobre o tema,
vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MORA DO DEVEDOR - MUDANÇA DE ENDEREÇO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - ORDEM NÃO
ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Nos termos do art. 2º,
§2º, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição do devedor fiduciário em mora se
dará por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo necessário o recebimento, ainda que
por terceira pessoa. Não recebida a notificação porque o devedor "mudou-se", não há falar em
comprovação da mora. Em casos que tais, não é possível a imediata extinção do processo, pois, em se
tratando de vício sanável na petição inicial, é obrigação do juiz conceder à parte autora oportunidade para
emendá-la, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o art. 284, do CPC/1973. Contudo, não atendida a
ordem de emenda, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. TJMG - Processo: Apelação
Cível 1.0000.16.087617-3/001 5002288-62.2016.8.13.0024 (1); Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto; Data de
Julgamento: 09/02/0017; Data da publicação da súmula: 10/02/2017" "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de
julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, de que "a notificação extrajudicial realizada
e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada
por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do
devedor" (REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
09/05/2012, DJe de 15/05/2012). 2. Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja
efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja
inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no
contrato. 3. A notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular,
nos termos atestados pela Certidão emitida pelo Cartório de Protesto. Tal certificação goza de presunção
de veracidade, a qual não foi desconstituída pela parte ora recorrente. Rever tal contexto fático esbarraria
no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AgRg no AREsp 664661 / MS; AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL; 2015/0037700-0; Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143); Órgão Julgador;
T4 - QUARTA TURMA; Data do Julgamento 24/05/2016)" Desta forma, não tendo sido comprovada a
mora, conforme determinação contida no processo, restou prejudicado o recebimento da inicial. III -
DISPOSITIVO ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta e com base nas disposições do Decreto-lei nº
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911/69 e do art. 321 do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com arrimo no art.
485, inciso I do CPC. Sem honorários. Custas finais, se houver, pela parte autora. Publique-se. Registre-
se. Intime-se (DJE). Após o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Certifique-se, ainda, o
pagamento as custas, se houver, procedendo o envio para a dívida ativa, se for o caso. P.R.I. Marabá, 12
de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 -
M a r a b á / P A  P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 5 2 6 1 2 0 1 2 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Representante(s): OAB 13846-A - CRISTIANE BELINATI
GARCIA LOPES (ADVOGADO) OAB 89774 - ACACIO FERNANDEZ ROBOREDO (ADVOGADO)
REQUERIDO:PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS TERCEIRO:FIDC PCG BRASIL MULTICARTEIRA
Representante(s): OAB 89774 - ACACIO FERNANDES ROBOREDO (ADVOGADO) . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.:
0005152-61.2012.8.14.0028 Requerente: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Requerido: PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS Natureza: AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 10 de julho
de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e
Apreensão, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora
devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 63-v), a
parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte
autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse
no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar
configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não
resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais,
levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente
ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação -
entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do
Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica
isento no caso da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde
já autorizo a utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em
julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito
auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2
Alessandra Rocha da Si lva Souza Sentença Juíza de Direi to Pág. de 2 PROCESSO:
0 0 0 5 2 1 9 1 1 2 0 0 9 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 9 0 3 1 2 0 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 12/07/2019 REPRESENTANTE:MARIA
PEREIRA DA SILVA DAMASCENA REQUERENTE:EVA PEREIRA SILVA DAMASCENA
Representante(s): SERRAITT MICHELINE BEZERRA LIMA (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de
Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 5219-11.2009
Requerente: EVA PEREIRA DA SILVA DAMASCENA com endereço na Travessa São José, nº 226, bairro
Amapá, Marabá/PA D E S P A C H O - M A N D A D O JUSTIÇA GRATUITA 1. Considerando o decurso
temporal ocorrido sem qualquer manifestação nos autos, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, por
Mandado, para que manifeste, em até 05 (cinco) dias, interesse no prosseguimento do feito, , sob pena de
extinção e arquivamento do mesmo, conforme o disposto no artigo 485, II e III, c/c o seu respectivo §1º do
Código de Processo Civil (CPC). 2. Não sendo cumprida a cota, certifique a Secretaria e, com ou sem
manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia e
instruída com os documentos necessários, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, conforme Provimento nº
003/2009-CJCI. Marabá/PA, 12 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juíza de Direito
auxiliar da 1ª Vara de Marabá PROCESSO: 00054827520108140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:FRANCISCO FERNANDES DE MORAIS
Representante(s): OAB 11768 - GERALDO PEZZIN (ADVOGADO) REQUERIDO:INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL-INSS Representante(s): NEWTON DA SILVA AQUINO (PROCURADOR(A)) .
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1299



Marabá Processo n° 5482-75.2010 D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, com as providências de praxe. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá 1
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00060231020118140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019
REQUERENTE:ALISON FERREIRA RIBEIRO Representante(s): OAB 19.225-A - JOSE NIERO
(ADVOGADO) REQUERIDO:B B FINANCEIRA SACREDITO FINAN E INVST. Poder Judiciário Tribunal
de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 0006023-
10.2011.8.14.0028 D E C I S Ã O Trata-se de Ação Consignatória e/ou Revisional de Cálculos e de
Contrato e/ou Exibição de Documentos ajuizada por ALISON FERREIRA RIBEIRO em desfavor de BV
FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Intimada a parte autora para
comprovar o pagamento das custas de ingresso da presente ação, esta se manteve inerte, deixando
transcorrer o prazo "in albis", conforme se observa nos autos. Vieram conclusos. Decido. O art. 290 do
CPC, dispõe que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.". Verifica pela rápida
leitura dos autos que não foi cumprido cota para juntar nos autos documento que comprovasse o
recolhimento das custas processuais, apesar da parte autora ter sido intimada para tanto. ISTO POSTO, e
considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito determino o
cancelamento da distribuição com fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil. Arquivem-se
com as cautelas devidas. Publique-se, registre-se e intimem-se via DJE. Marabá, 11 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00064741420158140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:BANCO GMAC S A Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE
LIMA (ADVOGADO) OAB 10422 - HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA
MATOS (ADVOGADO) REQUERIDO:D H XAVIER OLIVEIRA ME. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0006474-14.2015.8.14.0028
Requerente: BANCO GMAC S/A Requerido: D H XAVIER OLIVEIRA ME Natureza: AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO COM LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza
Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de
Busca e Apreensão c/ Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico
que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE
(fls. 24-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão c/
Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não
manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa
pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus
deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a
desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma
das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela
jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios
pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-
se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário. Serve o presente
como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra
Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva
Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito
P á g .  d e  2  P R O C E S S O :  0 0 0 6 6 7 0 5 2 2 0 1 0 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO PANAMERICANO
SA Representante(s): OAB 014918 - TALITA MARIA CARMONA DOS SANTOS (ADVOGADO) OAB 9803-
A - MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:FRANCISCO DE ASSIS SANTOS CORREA.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA
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Processo n.: 0006670-52.2010.8.14.0028 Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A Requerido:
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS CORREA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara
Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 10 de julho de 2019 SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente
qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir
ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 45-v), a parte autora quedou-se inerte.
Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado,
deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja
decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as
condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação
do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito,
desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a
desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo
Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a
utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da
1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2
Alessandra Rocha da Si lva Souza Sentença Juíza de Direi to Pág. de 2 PROCESSO:
00073047720158140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:BANCO HONDA SA Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE
LIMA (ADVOGADO) OAB 10422 - HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA
MATOS (ADVOGADO) REQUERIDO:ADRIANA DOS SANTOS BISPO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO
DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0007304-77.2015.8.14.0028
Requerente: BANCO HONDA S/A Requerido: ADRIANA DOS SANTOS BISPO Natureza: AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO COM LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva
Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os
autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus
patronos, via DJE (fls. 25-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de
Busca e Apreensão c/ Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências
que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por
abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III,
do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as
diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor
quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que
faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua
vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à
tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários
advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário.
Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de
2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra
Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença
Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00073108420158140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO YAMAHA MOTO DO
BRASIL SA Representante(s): OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO) OAB 10422 -
HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA MATOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:JOICIENNE DA SILVA SOUSA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0007310-84.2015.8.14.0028 Requerente:
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BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A Requerido: JOICIENNE DA SILVA SOUSA Natureza: AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza
Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de
Busca e Apreensão, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que,
embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls.
23-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a
parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando
interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O
juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres
processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência
da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições
da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos
quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-
se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o
trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz
de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito
Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO:
00082305820158140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:ADM DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Representante(s): OAB
31618 - DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO) OAB 231747 - EDEMILSON KOJI
MOTODA (ADVOGADO) REQUERIDO:BENEDITA FELIX DO NASCIMENTO. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0008230-
58.2015.8.14.0028 Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA Requerido:
BENEDITA FELIX DO NASCIMENTO Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível
de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente
qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir
ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 42-v), a parte autora quedou-se inerte.
Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado,
deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja
decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as
condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação
do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito,
desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a
desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo
Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a
utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da
1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2
Alessandra Rocha da Si lva Souza Sentença Juíza de Direi to Pág. de 2 PROCESSO:
00083575620108140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Alvará Judicial em: 12/07/2019 REQUERENTE:M. S. N.
REPRESENTANTE:AMUJACY LOPES DA SILVA Representante(s): DRA. MARIA DO SOCORRO
GUIMARAES (DEFENSOR) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 8357-56.2010 D E S P A C H O Cumpra-se conforme
solicitado pela Defensoria Pública às folhas 23/24. Com a resposta, autos ao Ministério Público. Ao final,
conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Juíza de Di re i to  Respondendo pela 1ª  Vara Cível  de Marabá PROCESSO:
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00093914520118140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:BV FINANCEIRA SA Representante(s): OAB 117806 - FABIANO COIMBRA
BARBOSA (ADVOGADO) OAB 122535 - LEONARDO COIMBRA NUNES (ADVOGADO)
REQUERIDO:LUCIDEAN GUIDA DE ANDRADE. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0009391-45.2011.8.14.0028 Requerente:
BV FINANCEIRA S/A Requerido: LUCIDEAN GUIDA DE ANDRADE Natureza: AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva
Souza Data: 10 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos.
Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por
intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 39-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-
se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou
de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a
extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas
no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30
(trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de
agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor
a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e
honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso
necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 10 de
julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza
Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00101187820108140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
Representante(s): OAB 13887-B - WESLAYNE VIEIRA GOMES (ADVOGADO) OAB 10206 - JOSIANE
KRAUS MATTEI (ADVOGADO) REQUERIDO:INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo n° 10118-78.2010 D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, com as providências de praxe. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá 1
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00118094820148140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
Representante(s): OAB 14305 - CARLOS GONDIM NEVES BRAGA (ADVOGADO) OAB 7248 - ALLAN
RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.:
0011809-48.2014.8.14.0028 Requerente: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Requerido: MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª
Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente
qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir
ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 30-v), a parte autora quedou-se inerte.
Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado,
deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja
decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as
condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação
do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito,

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1303



desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a
desistência por parte do autor a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo
Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a
utilização de edital, caso necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da
1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2
Alessandra Rocha da Si lva Souza Sentença Juíza de Direi to Pág. de 2 PROCESSO:
00129604420178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019
REQUERENTE:BANCO BRADESCO CARTOES S A Representante(s): OAB 235738 - ANDRE NIETO
MOYA (ADVOGADO) REQUERIDO:MAINE GOMES DE OLIVEIRA LADEIRA. Poder Judiciário Tribunal
de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo: 0012960-
44.2017.8.14.0028 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A REQUERIDO: MAINE GOMES
DE OLIVEIRA SENTENÇA Vistos os autos. 1. RELATÓRIO Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que
figura como parte autora BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e ré MAINE GOMES DE OLIVEIRA, todos
já qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que as partes peticionaram termo de acordo às
fls. 48/51, requerendo sua homologação. É o breve relato. Decido. 2. FUNDAMENTO Os atos das partes
consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição,
a modificação ou a extinção de direitos processuais nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil
(CPC). Pois bem. As partes, apresentaram termo de acordo, que, em princípio, não viola a lei e não há
sequer indícios de prejuízos a terceiros. Pelo que se observa dos termos da avença, suas disposições
atendem aos interesses dos demandantes, já que não há qualquer pretensão resistida. Além disso, é
louvável a iniciativa das partes para resolverem, consensualmente, eventuais controvérsias havidas entre
si, pois é esse o sentido dos artigos 165-175, 190, 334, 515, III e § 2º, 694 e 725, VIII, todos do CPC, em
total observância ao princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo1, de modo a
estruturar o sistema processual civil com vistas ao estímulo à autocomposição. 3. DISPOSITIVO Ante o
exposto, HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos, e,
com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Dispensadas custas remanescentes, nos termos do art.
90, §3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Declaro o trânsito em julgado, em razão da dispensa
do prazo recursal pelas partes. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Marabá, 12 de junho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá 1 Por
todos, vide DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil,
parte geral e processo de conhecimento. Vol. 1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 133-136. Rodovia
Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 - Marabá/PA
P R O C E S S O :  0 0 1 5 7 8 8 1 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:JOSE DA CONCEICAO PEREIRA
Representante(s): OAB 19392-A - KRISLAYNE DE ARAUJO GUEDES (ADVOGADO) OAB 20316-B -
ROBERTO PEREIRA URBANO (ADVOGADO) OAB 7349 - GISLAYNE DE ARAUJO GUEDES OLIVEIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PERITO:ALAOR
FLORENCIO DA SILVA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo n° 15788-13.2017 D E S P A C H O Remetam-se os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as providências de praxe. Cumpra-se. Marabá, 12
de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara
C í v e l  d e  M a r a b á  1
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00210200620178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 12/07/2019
REQUERENTE:WANDERSON MENDES SILVA Representante(s): OAB 15476 - GELVANIA APARECIDA
DE AZEVEDO (ADVOGADO) OAB 22538 - PAMELA APARECIDA WOLFF (ADVOGADO)
REQUERIDO:SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Representante(s):
OAB 16292 - LUANA SILVA SANTOS (ADVOGADO) OAB 14351 - MARILIA DIAS ANDRADE
(ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo n° 21020-06.2017 D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as providências de praxe. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de
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2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de
Marabá 1 _________________________________________________________________________
P R O C E S S O :  0 0 2 1 4 7 8 2 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:IZAC COSTA DE OLIVEIRA Representante(s):
OAB 15476 - GELVANIA APARECIDO DE AZEVEDO (ADVOGADO) OAB 22538 - PAMELA APARECIDA
WOLFF (ADVOGADO) REQUERIDO:SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA
Representante(s): OAB 11307-A - ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) . Poder
Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Processo n° 21478-23.2013 D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, com as providências de praxe. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA
ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá 1
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00313079620158140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em:
12/07/2019 REQUERENTE:YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Representante(s):
OAB 16354 - DRIELLE CASTRO PEREIRA (ADVOGADO) OAB 10422 - HIRAN LEAO DUARTE
(ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA MATOS (ADVOGADO) REQUERIDO:HELILSON
CARVALHO DIAS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MARABÁ SENTENÇA Processo n. :  0031307-96.2015.8.14.0028 Requerente:  YAMAHA
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Requerido: HELILSON CARVALHO DIAS Natureza: AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO COM LIMINAR Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da
Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se
de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os
autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus
patronos , via DJE (fls. 25-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de
Busca e Apreensão c/ Liminar, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências
que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por
abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III,
do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as
diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor
quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que
faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua
vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à
tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários
advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário.
Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de
2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra
Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença
Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00363216120158140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Representante(s): OAB 31618 - DANTE MARIANO
GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO) OAB 11822 - FLAVIA BARBOSA DA COSTA (ADVOGADO)
REQUERIDO:ARILSON VITOR FERREIRA PANTOJA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0036321-61.2015.8.14.0028 Requerente:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Requerido: ARILSON VITOR
FERREIRA PANTOJA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá
Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente qualificadas nos autos.
Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por
intermédio de seus patronos, via DJE (fls. 21-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-
se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as
providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do
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processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo
485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover
os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia
do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta)
dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir -
que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a
pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários
advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário.
Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de
2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra
Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença
Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00402604920158140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:B V FINANCEIRA S A C F I
Representante(s): OAB 20107-A - GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO) REQUERIDO:CELIO DE
JESUS DOS SANTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0040260-49.2015.8.14.0028 Requerente: BV FINANCEIRA S/A
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Requerido: CELIO DE JESUS DOS SANTOS Natureza:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva
Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico
que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual, por intermédio de seus patronos, via DJE
(fls. 22-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão,
onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, não
manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa
pelo autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; A inércia do autor quanto aos seus
deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que faz prever a
desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é uma
das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela
jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios
pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-
se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso necessário. Serve o presente
como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra
Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva
Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito
P á g .  d e  2  P R O C E S S O :  0 0 4 6 4 0 7 9 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019 REQUERENTE:ADAMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Representante(s): OAB 31618 - DANTE MARIANO
GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO) REQUERIDO:JAIR DE CARVALHO FRANCA. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.:
0046407-91.2015.8.14.0028 Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
Requerido: JAIR DE CARVALHO FRANÇA Natureza: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Juízo: 1ª Vara
Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, partes devidamente
qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir
ato processual, por intermédio de seu patrono, via DJE (fls. 42-v), a parte autora quedou-se inerte. Relatei.
DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde a parte autora, conforme já relatado, deixou de
tomar as providências que lhe cabiam, não manifestando interesse no feito. Para que seja decretada a
extinção do processo por abandono da causa pelo autor devem estar configuradas as condições previstas
no artigo 485, inciso III, do CPC. Vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não
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promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30
(trinta) dias, o que faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de
agir - que por sua vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor
a pretensão à tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais e
honorários advocatícios pelo requerente, dos quais fica isento no caso da concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Desde já autorizo a utilização de edital, caso
necessário. Serve o presente como mandado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 09 de
julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juiz de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza
Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00001570520128140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Reintegração / Manutenção de Posse em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO ITAULEASING SA
Representante(s): OAB 12306 - ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES (ADVOGADO) OAB 10990 -
CELSON MARCON (ADVOGADO) REQUERIDO:CICERO PEREIRA DA SILVA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0000157-
05.2012.8.14.0028 Requerente: BANCO ITAU LEASING S/A Requerido: CICERO PEREIRA DA SILVA
Natureza: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra
Rocha da Silva Souza Data: 10 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc.
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, partes devidamente qualificadas nos autos. Compulsando os
autos, verifico que, embora devidamente intimada para cumprir ato processual (fls. 62/63), a parte autora
quedou-se inerte. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de Interdito proibitório, onde a parte autora,
conforme já relatado, deixou de tomar as providências que lhe cabiam, qual seja, manifestar seu interesse
no prosseguimento do feito. Para que seja decretada a extinção do processo por abandono da causa pelo
autor devem estar configuradas as condições previstas no artigo 485, inciso III, do CPC. A inércia do autor
quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que
faz prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua
vez, é uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à
tutela jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo requerente, se
houver. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 10 de
julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza
Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO: 00007614620078140028 PROCESSO ANTIGO:
200710003978 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:ALTAMIRA RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Representante(s): VERIDIANA VILLELA VERMELHO (ADVOGADO) REQUERIDO:ZAKEU MARTINS
MOURAO. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 0000761-46.2007 D E S P A C H O Conforme se verifica à certidão de
folha 25, as custas finais relativas a este feito se encontram quitadas. Deste modo, determino o
cancelamento do boleto de folha 28. Em seguida, arquive-se os autos. Cumpra-se. Marabá/PA, 10 de julho
de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de
M a r a b á  P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 6 1 7 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Regularização de Registro Civil em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOAQUINA NUNES DA COSTA
Representante(s): OAB 16263 - JOSE ERICKSON FERREIRA RODRIGUES (DEFENSOR) OAB 24865 -
JULIANO DIAS SOARES (ADVOGADO) ENVOLVIDO:MARIA NUNES DA COSTA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE MARABÁ 1ª VARA CÍVEL SENTENÇA (com resolução de mérito) Processo n.: 0001861-
77.2017.8.14.0028 Requerente: JOAQUINA NUNES DA COSTA Juízo: 1ª VARA CÍVEL DE MARABÁ Juiz:
Alessandra Rocha da Silva Souza Data: 09 de julho de 2019 Vistos os autos. Trata-se de Registro de
Óbito fora do Prazo com pedido de lavratura tardia do assento de óbito de MARIA NUNES DA COSTA
requerido por sua filha. Juntou documentos (fls. 05/09). Instado, o Ministério Público manifestou-se pela
emenda da inicial para juntada da via original da declaração de óbito da falecida. Documento original
juntado às fls. 13. Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido, fls. 17. Os autos vieram-me
conclusos. É o sucinto relatório. A pretensão autoral merece guarida. Isto porque restou provado o
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falecimento de MARIA NUNES DA COSTA, através de documentos de fl. 13. Ademais, não há indício de
fraude. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 83, da Lei 6.015/73,
determinando que seja lavrado o assentamento de óbito junto ao Cartório de Registro Civil competente,
que deverá lavrá-lo observando os dados constantes no documento de fls. 13 dos autos: Nome: MARIA
NUNES DA COSTA Data de Nascimento: 25/01/1927 Local de Nascimento: Babaçulândia/GO. Filiação:
JOSÉ FRANCISCO DIAS e LUZIA NUNES DA COSTA. Estado Civil: Solteira Causa da Morte:
Insuficiência Cardíaca Data do óbito: 17/09/2005 Local do óbito: Marabá/PA. Face ao pedido firmado pela
parte autora e por não haver nos autos, até então, elementos que a contrarie, concedo-lhes os benefícios
da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Publique-se. Registre-se. Vistas ao
Ministério Público e a Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado: a) remeta-se cópia desta sentença e
documentos do de cujos constante dos autos, que servirá como mandado, ao Cartório de Registro Civil; b)
arquivem-se os autos. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juíza de Direito
respondendo pela 1ª vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito
Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO:
00021660320138140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Cautelar  Inominada em: 15/07/2019
AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE MARABA
REQUERIDO:JOAO SALAME NETO Representante(s): OAB 25961 - HEIDE PATRICIA NUNES DE
CASTRO (ADVOGADO) REQUERIDO:NAGIB MUTRAN NETO INTERESSADO:ZILDA DA SILVA
SANTOS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Marabá Processo n. 2166-03.2013 D E S P A C H O Ao teor da PORTARIA N. 4638-GP/TJPA, no caso
de suspeição, o processo não é redistribuído e atuará nele o substituto imediato, conforme a tabela de
substituição automática. Além disso, a Magistrada que arguiu a suspeição não mais responde pela 3ª Vara
desta Comarca, devendo os autos retornar à sua estação de origem. Com efeito, visando evitar qualquer
alegação de nulidade e dar cumprimento do que determina o provimento acima descrito, com a devida
vênia, determino que o processo retorne à vara de origem, com nossas homenagens, para as providências
legais. Cumpra-se. Marabá, 12 de junho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA JUÍZA DE
DIREITO Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00024927920058140028 PROCESSO
ANTIGO: 200510015123 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Petição Cível em: 15/07/2019 REQUERENTE:TEREZA DIAS DA SILVA
Represen tan te (s ) :  DEFENSORIA  PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSOR)
REQUERENTE:MANOEL DIAS NETO Representante(s): OAB 12059 - MARCELO LUIZ SALAME
(ADVOGADO) OAB 12059 - MARCELO LUIZ SALAME (ADVOGADO) INVENTARIADO:SANTINA
SOARES DIAS INVENTARIADO:PEDRO DIAS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 2492-79.2005 D E S P A C H O Defiro o
pedido de vistas (folha 33), pelo prazo de 05 dias (art. 107, II do CPC). Remetam-se os autos. Outrossim,
informe a Defensoria Pública se o protocolo a que se refere a certidão de folha 35 é oriundo desta
instituição. Sendo o caso, que junte cópia aos autos. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 11 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª vara Cível de Marabá
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00027104920178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA Representante(s): OAB 7248 - ALLAN RODRIGUES FERREIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:AUTO PECAS DOIS MIL E SETE LTDA REQUERIDO:JOALUZ RIBEIRO
DOS SANTOS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 2710-49.2017.14.0028 - Execução de título extrajudicial Exequente (s):
BANCO BRADESCO S.A Executado (a/s): · AUTO PEÇAS 2007 LTDA, com endereço na Folha 07,
quadra 34, lote 20, Nova Marabá, Marabá/PA; · JOÃO LUZ RIBEIRO DOS SANTOS, com endereço na
Rod. Transamazônica, KM 01, Nova Marabá, Marabá/PA; Valor da execução: R$ 35.582,52 (trinta e cinco
mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) D E C I S Ã O / M A N D A D O 1.
CITAÇÃO PARA PAGAMENTO Tratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, citem-se os
executados para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuarem o pagamento da dívida (CPC,
artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a
serem pagos pela parte executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral
pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5%
(cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 2. PENHORA E AVALIAÇÃO Decorrido o
prazo de 3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e,
independentemente de nova conclusão, promova a penhora de bens, tantos quantos bastem para o
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pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a avaliação, lavrando o
respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a parte executada (CPC, artigo 841, § 3º) e seu
cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo,
ao final, nomear depositário fiel, na forma da lei. 3. EMBARGOS A parte executada, independentemente
de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15
(quinze) dias (art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC). 4. ARRESTO DE BENS Se o Sr. Oficial de Justiça não
encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e, nos
10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará a parte executada 2 (duas) vezes em dias
distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254),
certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Cite-se via mandado judicial/carta
precatória, de tudo observadas as cautelas de praxe para o recolhimento das custas intermediárias.
SIRVA-SE DESTE DESPACHO COMO MANDADO JUDICIAL/CARTA PRECATÓRIA. Expeça-se o
necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá este despacho, mediante cópia, como intimação via DJE/PA.
Marabá/PA, 10 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo
pela 1ª Vara Cível de Marabá Processo nº PROCESSO: 00027113420178140028 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA
Representante(s): OAB 7248 - ALLAN RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:BEROALDO
LIMA CHAVES ME. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 002711-34.2017.8.14.0028 - Execução de título extrajudicial Exequente
(s): BANCO BRADESCO S.A Executado (a/s): BEROALDO LIMA CHAVES ME - Endereço: Av. Araguaia,
nº 163, Piçarra/PA Valor da execução: R$ 91.420,91 (noventa e um mil quatrocentos e vinte reais e
noventa e um centavos) D E C I S Ã O / M A N D A D O Inicialmente, verifico que o conteúdo da petição de
folhas 28/29 não guarda qualquer relação com este feito, e por consequência, não será levada a efeito
para análise. Adoto o procedimento executivo, segundo os ditames legais. 1. CITAÇÃO PARA
PAGAMENTO Tratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, cite-se o executado para, no
prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos
do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte
executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral pagamento no prazo
de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor
do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 2. PENHORA E AVALIAÇÃO Decorrido o prazo de 3 (três) dias sem
pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova
conclusão, promova a penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado,
juros, custas e honorários advocatícios, e a avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma
oportunidade, a parte executada (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem
imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo, ao final, nomear depositário fiel, na forma
da lei. 3. EMBARGOS A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá
opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 c/c art. 915, ambos do
CPC). 4. ARRESTO DE BENS Se o Sr. Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução e, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do
arresto, procurará a parte executada 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação,
realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido
(CPC, artigo 830 e § 1º). Cite-se via mandado judicial/carta precatória, de tudo observadas as cautelas de
praxe para o recolhimento das custas intermediárias. SIRVA-SE DESTE DESPACHO COMO MANDADO
JUDICIAL/CARTA PRECATÓRIA. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá este
despacho, mediante cópia, como intimação via DJE/PA. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. ALESSANDRA
ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá Processo nº
P R O C E S S O :  0 0 0 3 7 6 5 4 8 2 0 1 1 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:IRANES DE SOUSA RODRIGUES
Represen tan te (s ) :  OAB 10289-A  -  V ILMA ROSA LEAL DE SOUZA (ADVOGADO)
REQUERIDO:EMPRESA TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA Representante(s): OAB
17346 - PAOLA DE FATIMA DO SOCORRO BEZERRA LOPES (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal
de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 3765-
48.2011 D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que dado ao deferimento do pedido de
recuperação judicial da parte requerida, o feito se encontra suspenso conforme decisão proferida à folha
66. Entretanto, conforme art. 6ª, §4º, da Lei 11.101/2005, o período de suspensão das ações não poderá
exceder a 180 (cento e oitenta) dias. Desta feita, considerando que o prazo citado já decorreu em

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1309



demasiado, dou prosseguimento ao feito. Intimem-se as partes para, em 15 dias, indicar as provas que
pretendem produzir, ou informar quanto a dispensa da fase instrutória. Após, conclusos para saneamento
ou decisão. Intimem-se as partes, via DJE. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva
Souza Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara de Marabá PROCESSO: 00041481020088140028 PROCESSO
ANTIGO: 200810026317 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOSE DE RIBAMAR DE
SOUSA Representante(s): FRANCISCO DELIANE E SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:MARIA IVETE
BRITO. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Marabá Processo nº 4148-10.2008 Requerente: JOSÉ DE RIBAMAR DE SOUSA D E S P A C H O 1.
Considerando o decurso temporal ocorrido sem qualquer manifestação da parte autora nos autos, INTIME-
A, VIA DJE, para que manifeste, em até 05 (cinco) dias, interesse no prosseguimento do feito, sob pena de
extinção e arquivamento do mesmo, conforme o disposto no artigo 485, II e III, do Código de Processo
Civil (CPC). 2. Não sendo cumprida a cota, certifique a Secretaria e, com ou sem manifestação, voltem os
autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva
Souza Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara de Marabá PROCESSO: 00043651320098140028 PROCESSO
ANTIGO: 200919025963 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERIDO:INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL - INSS Representante(s): NEWTON DA SILVA AQUINO (ADVOGADO)
REQUERENTE:FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA Representante(s): OAB 12651-A - JOSEMI
NOGUEIRA ARAUJO (ADVOGADO) OAB 18300 - NELSON BOGAZ NETO (ADVOGADO) OAB 18653 -
DAMORIE LIMA DE SOUSA (ADVOGADO) OAB 20355 - CRISTIANE SITA DOS SANTOS (ADVOGADO)
. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo nº 4365-13.2009 D E S P A C H O Noticia o Banco do Brasil aos autos que houve a
transferência dos valores devidos ao autor para conta única deste Tribunal (folhas 161/174). Desta feita,
solicite a transferência da quantia para a conta vinculada a este feito, e, após, expeça-se alvará judicial. Ao
final, arquive-se os autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá
P R O C E S S O :  0 0 0 4 8 4 6 9 2 2 0 1 2 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARCELO VALES DE LIMA Representante(s):
OAB 14558-A - CARLOS ALBERTO CAETANO (ADVOGADO) REQUERIDO:CIA BRADESCO DE
SEGUROS Representante(s): OAB 8770 - BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) .
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo nº 4846-92.2012 D E S P A C H O Sobre o depósito da condenação efetuado nos autos
às folhas 197/201, manifeste-se a parte autora, em 05 dias, e requeira o que entender de direito. Desde já,
caso solicitado, autorizo a expedição de alvará judicial em favor do autor. Ao final, nada sendo requerido,
arquive-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA
S I L V A  S O U Z A  J u í z a  d e  D i r e i t o  R e s p o n d e n d o  p e l a  1 ª  V a r a  C í v e l  d e  M a r a b á
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00052008320138140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO
HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Representante(s): OAB 37378 - GENESSY GOUVEA DE
MATTOS (ADVOGADO) OAB 91871 - LEONARDO COIMBRA NUNES (ADVOGADO) OAB 91811 -
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:EMPRESA DE ALIMENTOS
LARANJEIRAS LTDA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Marabá Processo nº 5200-83.2013 D E S P A C H O Defiro o pedido de vistas, pelo prazo
de 05 dias (art. 107, II do CPC). Outrossim, no mesmo prazo, diga a parte autora se possui interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 11 de julho
de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª vara Cível de
Marabá _________________________________________________________________________
P R O C E S S O :  0 0 0 5 6 3 5 2 3 2 0 0 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 7 1 0 0 3 4 8 1 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO DO BRASIL S/A Representante(s): OAB 16637-A -
RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO) JOSE RAIMUNDO CANTO (ADVOGADO)
REQUERIDO:R A SILVA JADAO COMERCIAL. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 5635-23.2007 D E S P A C H O Em atenção
ao disposto no artigo 702, § 4º, do Código de Processo Civil, com a oposição dos embargos, suspendo a
eficácia da decisão que deferiu a expedição do mandado de pagamento até o julgamento em primeiro
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grau. Intime-se o autor para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem
conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA
SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá Rodovia Transamazônica, s/n,
Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 - Marabá/PA PROCESSO:
00060715020128140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
EXEQUENTE:ITAU UNIBANCO SA Representante(s): OAB 16.814-A - MAURICIO COIMBRA
GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO) EXECUTADO:E C NASCIMENTO - ME EXECUTADO:ELENAI
CARLOS DO NASCIMENTO. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 6071-50.2012 D E S P A C H O Intime-se a parte autora,
VIA DJE, para no prazo de 10 dias apresentar o endereço atualizado da parte executada (vide certidão à
folha 36), ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, voltem os autos
conclusos. Intime-se. Cumpra-se Marabá, 10 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
J u í z a  d e  D i r e i t o  a u x i l i a r  d a  1 ª  V a r a  C í v e l  d e  M a r a b á
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00060743420148140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
EXEQUENTE:HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Representante(s): OAB 16.814-A -
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO) EXECUTADO:DINORA COELHO
FERREIRA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 6074-34.2014.8.14.0028 - Execução de título extrajudicial Exequente (s):
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO Executado (a/s): DINORA COELHO FERREIRA, com
endereço na Travessa Guilherme B. Oliveira, nº 98, Novo Horizonte, Marabá/PA; Valor da execução: R$
41.216,59 (quarenta e um mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) D E C I S Ã O / M
A N D A D O 1. CITAÇÃO PARA PAGAMENTO Tratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o
pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os
honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da
execução. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para
metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 2. PENHORA E
AVALIAÇÃO Decorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr.
OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova conclusão, promova a penhora de bens, tantos
quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a
avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a parte executada (CPC,
artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC,
artigo 842), devendo, ao final, nomear depositário fiel, na forma da lei. 3. EMBARGOS A parte executada,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos
no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC). 4. ARRESTO DE BENS Se o Sr.
Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para
garantir a execução e, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará a parte executada 2
(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC,
artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Cite-se via
mandado judicial/carta precatória, de tudo observadas as cautelas de praxe para o recolhimento das
custas intermediárias. SIRVA-SE DESTE DESPACHO COMO MANDADO JUDICIAL/CARTA
PRECATÓRIA. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá este despacho, mediante cópia,
como intimação via DJE/PA. Marabá/PA, 11 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá Processo nº PROCESSO:
00064118620158140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:BANCO DO BRASIL SA Representante(s): OAB 16637-A - RAFAEL SGANZERLA
DURAND (ADVOGADO) REQUERIDO:A FONTINELE RODRIGUES E CIA LTDA ME. Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº
6411-86.2015 D E S P A C H O 1. Certifique-se acerca da apresentação de contestação. 2. Após, intimem-
se a parte autora, via DJE, para em 15 dias, indicar as provas que pretendem produzir. 3. Em sendo
dispensada a fase instrutória, à UNAJ para apuração as custas pendentes, intimando-se o autor para
pagamento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se. 4. Consignado o
interesse na produção de provas, retorne conclusos para saneamento. 5. Intimem-se. Cumpra-se.
Marabá/PA, 09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
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Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00072348920178140028 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO NONATO BARBOSA
COSTA Representante(s): OAB 17612 - JOELSON FARINHA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 19279 -
MIKAELY RODRIGUES DE ALMONTES SILVA (ADVOGADO) OAB 24184 - KATLEN SABRINA SILVA
BRITO (ADVOGADO) OAB 24293 - CLAUDIO MARINO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO DO ESTADO DO PARA SA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 7234-89.2017 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER c/c DE URGÊNCIA Autor (a/es): RAIMUNDO NONATO BARBOSA COSTA Réu (é/s):
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A., com endereço na Avenida Presidente Vargas, 251, andar 4, bairro
Campina, Belém/PA, CEP: 66.010-000 D E C I S Ã O JUSTIÇA GRATUITA Trata-se de ação de obrigação
de não fazer c/c tutela de urgência proposta por RAIMUNDO NONATO BARBOSA COSTA contra BANCO
DO ESTADO DO PARÁ S/A Em síntese, de acordo com a inicial, o requerente é policial militar e pactuou
junto à instituição financeira ora demandada empréstimos e financiamentos (Banpará consignado e
Banparacard), mediante descontos das parcelas no contracheque e na conta-salário. Afirma que está
"superendividado", pois os supramencionados descontos consomem 65% [...] dos seus vencimentos
líquidos". Aduz que essa situação decorre de falha do próprio requerido, que concede crédito e
financiamento ao autor em valores acima do que o que demandante pode arcar. Menciona que o réu
desconta dos vencimentos do autor o valor de R$ 2.294,29 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e
vinte e nove centavos), de modo que resta, ao fim do mês, somente a quantia de R$ 1.235,32 (um mil
duzentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), para o pagamento de suas despesas mensais.
Assevera que, "[e]m virtude disso, [...] encontra-se com sérias dificuldades para arcar com os
compromissos mais basilares e para manutenção das necessidades vitais familiares". Na seara afeta à
tutela de urgência, requer seja a parte demandada compelida a não efetuar descontos dos rendimentos do
autor em percentual superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, promovendo a
readequação das parcelas, sem alteração dos índices de correção e juros. Pleiteia pela concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça. Formula demais pedidos correlatos à espécie. Junta procuração e
documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Face à declaração de
hipossuficiência firmada pela parte autora e por não haver nos autos, até então, elementos que a contrarie,
concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, conforme artigo 98 e seguintes do Código de Processo
Civil (CPC), e desde já a advirto da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 100 do referido
diploma legal1. Passo à apreciação da tutela de urgência. A tutela provisória divide-se em tutela de
urgência e de evidência (art. 294, CPC). A tutela de urgência (arts. 300 e 301 do CPC) pode assumir
natureza antecipada satisfativa (antecedente ou incidental - art. 294, § único, CPC) ou natureza cautelar
(antecedente ou incidental - art. 301). Na primeira hipótese, a tutela de urgência - provimento jurisdicional
de caráter satisfativo (art. 300 do CPC) - antecipa o direito material pretendido, ao passo que o pleito
cautelar visa assegurar a efetividade do processo em razão da "delatio temporis" (art. 5º, XXXV, da
CF/88). Para a concessão, exige o CPC a comprovação dos requisitos do instituto: probabilidade do direito
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sem olvidar a condição da
reversibilidade (§ 3º). Pois bem. Revolvendo os autos, em juízo de cognição sumária e em que pese a
fundamentação exposta na exordial, verifico, com a devida vênia, não haver elementos suficientes para o
deferimento da tutela de urgência invocada. Isso porque, in casu, em análise aos contracheques/extratos
bancários acostados com a inicial, vislumbro que, não obstante as sucessivas operações pactuadas junto
à instituição financeira demandada, os descontos efetuados da remuneração do autor a título de
empréstimo bancário pelo Banco ora requerido perfazem a quantia de R$ 998,04 (novecentos e noventa e
oito reais e quatro centavos) e que a margem consignável, de acordo com os referidos documentos,
corresponde ao valor de R$ 1.027,63 (um mil e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) - vide fl. 13.
Ademais, a 2ª Turma de Direito Privado deste e. TJ/PA possui entendimento, ao qual me perfilho, no
sentido de que empréstimos bancários na modalidade de crédito pessoal, tal como o BANPARÁCARD,
possuem natureza jurídica diversa dos empréstimos consignados, não se submetendo, portanto, à
limitação legal de 30%. Nesse sentido, o recente julgado cuja ementa é abaixo colacionada: "AÇÃO COM
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS
DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR.
PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%
PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE
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DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14.)" Com efeito, o requerente não
pode se ver desobrigado a adimplir os contratos que firmou simplesmente em razão de um descontrole em
suas finanças pessoais. Como se sabe, exige a tutela provisória prova capaz de convencer o julgador,
desde logo, da titularidade do direito discutido, suficiente para persuadi-lo da aparência de verdade das
afirmações, o que, a meu ver, não foi demonstrado nos autos, e, via de consequência, prejudicada a
concessão da medida de urgência pretendida. Por essas razões, por tudo o que dos autos consta,
ausentes os requisitos do artigo 300, caput, do novo CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
PLEITEADA. Sem prejuízo, estando em termos a inicial e considerando a possibilidade de solução
c o n s e n s u a l  d a  p r e s e n t e  d e m a n d a ,  D E S I G N O  A U D I Ê N C I A  D E  T E N T A T I V A  D E
CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, com fulcro no artigo 334 do novo CPC, para o dia 28 de JANEIRO de 2020,
às 13:00 horas, a ser realizada no Fórum desta Comarca de Marabá/PA (localizado na Rodovia
Transamazônica, s/n, bairro Amapá, telefone: (94) 3312-2044, CEP: 68.508-970), mais precisamente na
Sala de Audiências desta 1ª Vara Cível e Empresarial. CITE-SE a parte ré, POR CORREIOS (Carta com
"A.R." registrado), para que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior, com a
advertência de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor
da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à
audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo,
ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(§ 10 do artigo 334 do CPC). Ainda, informe-se à parte demandada que eventual prazo para o
oferecimento da contestação fluirá da data da audiência de conciliação/mediação ora agendada, conforme
o artigo 335, I, do CPC. Intime-se a parte autora via DJE/PA, de acordo com o § 3º do artigo 334 do novel
Diploma Processual Civil, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência é
considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do
CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor
público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC). Expeça-se o necessário.
Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia e instruída com os documentos necessários,
como Carta de Citação/Intimação, conforme Provimento nº 003/2009-CJCI, bem como intimação via
DJE/PA. Marabá/PA, 10 de JULHO de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá 1 Artigo 100, parágrafo único, do CPC: "Revogado o benefício,
a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé,
até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual
ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa". Processo nº 8292-30.2017 PROCESSO:
00088223920148140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Sumário em: 15/07/2019
REQUERENTE:FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS Representante(s): OAB 16436 - ALEXANDRO
FERREIRA DE ALENCAR (ADVOGADO) REQUERIDO:BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS SA
Representante(s): OAB 8770 - BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) . Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº
4846-92.2012 D E S P A C H O Em que pese o pedido de cumprimento de sentença da parte autora às
folhas 253/258, datado de 08/05/2019, verifica-se que ré cumpriu voluntariamente a obrigação de pagar
em 29/03/2017 (folhas 248/251). Desta feita, sobre o depósito da condenação efetuado nos autos,
manifeste-se a parte autora, em 05 dias, e requeira o que entender de direito. Desde já, caso solicitado,
autorizo a expedição de alvará judicial em favor do autor. Ao final, nada sendo requerido, arquive-se os
autos. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
J u í z a  d e  D i r e i t o  R e s p o n d e n d o  p e l a  1 ª  V a r a  C í v e l  d e  M a r a b á
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00088406620108140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
REQUERENTE:TRANSPORTES ALVIERO LTDA Representante(s): OAB 13878 - ODILON VIEIRA NETO
(ADVOGADO) OAB 16283 - RANYELLE DA SILVA SEPTIMO (ADVOGADO) REQUERIDO:SIDENORTE
SIDERURGICA LTDA Representante(s): OAB 104784 - MARCELO CANDIOTTO FREIRE (ADVOGADO) .
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo n. 8840-66.2010 D E S P A C H O 1. Considerando o decurso temporal ocorrido, sem
qualquer manifestação nos autos, aliado a possibilidade de as partes terem resolvido a demanda
extrajudicialmente, intime-se a parte autora, via DJE, para no prazo de 05 dias dizer se possui interesse no
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feito, sob pena de extinção. 2. Sendo o caso, que apresente planilha atualizada do débito, bem como
recolha as custas processuais da diligência solicitada à folha 97. 3. Intime-se. Cumpra-se. Marabá, 08 de
julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito, respondendo pela 1ª vara cível
de Marabá Rod. Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, B. Amapá, CEP: 68502-290
-  M a r a b á  P R O C E S S O :  0 0 0 9 5 9 0 5 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:PNEUS MASTER LTDA -ME Representante(s):
OAB 140.684 - FABIANO AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:SIDEPAR-SIDERURGICA
DO PARÁ S/A Representante(s): OAB 19297 - WALISSON DA SILVA XAVIER (ADVOGADO) OAB 19408
- FERNANDO SILVA PACHECO (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 9590-57.2017 D E S P A C H O Ao
perlustrar detidamente os autos, verifica-se que o advogado WALISSON DA SILVA XAVIER,
OAB/PA19297 não possui poderes a si outorgados nos autos pela parte requerida. Assim, com vistas a
evitar qualquer embaraço futuro, sobretudo alegações de nulidade, SUSPENDO O FEITO, nos termos do
artigo 76 do Código de Processo Civil (CPC) e, por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte
requerida, via DJE, para sanar o vício apontado quanto à representação processual, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de ser considerado revel (cf. § 1º, II, do artigo 76, do CPC). Após, certifique-se.
Sanado o vício, intimem-se as partes, via DJE, para em 15 dias, indicar as provas que pretendem produzir.
Em sendo dispensada a fase instrutória, à UNAJ para apuração as custas pendentes, intimando-se o autor
para pagamento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se. Consignado o
interesse na produção de provas, retorne conclusos para saneamento. Ao final, autos conclusos para
saneamento ou decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia, como intimação
via DJE/PA, bem como Mandado. Marabá, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Juíza de Di re i to  respondendo pe la  1ª  vara  Cíve l  de Marabá PROCESSO:
00103346220118140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Reintegração / Manutenção de Posse em: 15/07/2019
REQUERENTE:BANCO FINASA BMC SA Representante(s): OAB 11859 - ANA CLAUDIA GRAIM
MENDONCA SANTOS (ADVOGADO) REQUERIDO:EDIMILSON MACEDO DOS SANTOS. Poder
Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Processo n. 10334-64.2011.8.14.0028 D E C I S Ã O Trata-se de ação de ação de reintegração de posse
ajuizada por BANCO FINASA em desfavor de EDMILSON MACEDO DOS SANTOS. Intimada a parte
autora para comprovar o pagamento das custas de ingresso da presente ação, esta se mantive inerte,
deixando transcorrer o prazo "in albis", conforme se observa nos autos. Vieram conclusos. Decido. O art.
290 do CPC, dispõe que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu
advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.". Verifica
pela rápida leitura dos autos que não foi cumprido cota para juntar nos autos documento que comprovasse
o recolhimento das custas processuais, apesar da parte autora ter sido intimada para tanto. ISTO POSTO,
e considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito determino
o cancelamento da distribuição com fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil. Arquivem-se
com as cautelas devidas. Publique-se, registre-se e intimem-se via DJE. Marabá, 10 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00114708920148140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
REQUERENTE:MIRELLY NOBRE DE A SILVA ME EXECUTADO:MIRELLY NOBRE DE ALMEIDA SILVA
EXEQUENTE:BANCO DO ESTADO DO PARA SA Representante(s): OAB 8988 - ANA CRISTINA SILVA
PEREIRA (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 11470-89.2014.8.14.0028 - Execução de título
extrajudicial Exequente (s): BANCO DO ESTADO DO PARÁ Executado (a/s): · MIRELLY NOBRE DE A
SILVA ME, com endereço na Rua Kalil Mutran, nº 312-A, Laranjeiras, Marabá/Pa; · MIRELLY NOBRE DE
ALMEIDA SILVA, com endereço na Rua Boa Esperança, nº 128, Laranjeiras, Marabá/PA; Valor da
execução: R$ 11.535,72 (onde mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) D E C I S Ã
O / M A N D A D O Inicialmente, revogo o despacho proferido à folha 44, uma vez que não há
substabelecimento juntado aos autos pela parte autora. Outrossim, o exequente se encontra devidamente
habilitado no feito, conforme instrumento procuratório devidamente autenticado às folhas 04/05. Declaro a
perda do objeto dos embargos de declaração de folhas 46/51. Por conseguinte, adoto o procedimento
executivo, segundo os ditames legais. 1. CITAÇÃO PARA PAGAMENTO Tratando-se de EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL, citem-se os executados para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação,
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efetuarem o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo
Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada em 10% (dez por cento) sobre o
valor da execução. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será
reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 2.
PENHORA E AVALIAÇÃO Decorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos
o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova conclusão, promova a penhora de bens,
tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios,
e a avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a parte executada (CPC,
artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC,
artigo 842), devendo, ao final, nomear depositário fiel, na forma da lei. 3. EMBARGOS A parte executada,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos
no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC). 4. ARRESTO DE BENS Se o Sr.
Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para
garantir a execução e, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará a parte executada 2
(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC,
artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Cite-se via
mandado judicial/carta precatória, de tudo observadas as cautelas de praxe para o recolhimento das
custas intermediárias. SIRVA-SE DESTE DESPACHO COMO MANDADO JUDICIAL/CARTA
PRECATÓRIA. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá este despacho, mediante cópia,
como intimação via DJE/PA. Marabá/PA, 08 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá Processo nº PROCESSO:
00118764220168140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Representante(s):
OAB 22786 - JOÃO HENRIQUES DUTRA JUNIOR (ADVOGADO) REQUERIDO:EDNA MARIA DINIZ
PIMENTA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 11876-42.2016.8.14.0028 D E S P A C H O Cite-se o requerido no
endereço informado às folhas 85/86, nos termos da decisão proferida às folhas 49/52. Por oportuno,
designo audiência de conciliação para o dia 31 de MARÇO de 2020, às 11:00hs. Cite-se. Intime-se.
Cumpra-se. Marabá/PA, 11 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
Respondendo pela 1ª vara Cível de Marabá PROCESSO: 00119021120148140028 PROCESSO ANTIGO:
---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO DO BRASIL SOCIEDADE
ANONIMA Representante(s): OAB 15763-A - GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO) OAB 21148-A -
SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO) OAB 21078-A - JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:AUTO POSTO CARRETAO LTDA REQUERIDO:ANTONIO OLIVEIRA
BORGES REQUERIDO:CARMEM LUCIA NOGUEIRA BORGES. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do
Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 11902-11.2014 - Ação de
cobrança Parte autora: BANCO DO BRASIL S.A Parte requerida: AUTO POSTO CARRETÃO LTDA,
ANTONIO OLIVEIRA BORGES e CARMEM LUCIA NOGUEIRA BORGES. D E C I S Ã O Trata-se de ação
de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A contra AUTO POSTO CARRRTÃO LTDA, ANTONIO
OLIVEIRA BORGES e CARMEM LUCIA NOGUEIRA BORGES. Juntou procuração e documentos.
Vieram-me os autos conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Ao teor do artigo 334, caput, do CPC,
"[s]e a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do
pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência". Sucede que o volume
processual e a imposição legal de uma audiência inicial de conciliação/mediação, sem a criação dos
centros/núcleos especializados tal como previsto no artigo 165 e seguintes do CPC, tornam muitas vezes
o procedimento mais prolongado, sobretudo quando há um considerável número de processos a aguardar
pauta para audiência. Deveras, a previsão expressa no CPC para a realização da audiência prévia de
conciliação/mediação é um claro estímulo à autocomposição, o que tem sido louvável em muitos dos feitos
em trâmite nesta Vara, especialmente nos de família. Todavia, a prática tem demonstrado que em
demandas como esta inexiste qualquer possibilidade de acordo. Desse modo, com vistas a racionalizar a
pauta de audiências deste Juízo e em total observância aos princípios da economia processual e da
duração razoável do processo, considerando, ainda, que, na forma do artigo 139, V, do novo CPC, a
conciliação pode ser tentada a qualquer momento, inclusive em eventual audiência de instrução e
julgamento, bem como no âmbito extrajudicial, fica postergada a designação da audiência prevista no
artigo 334 do CPC para momento oportuno. CITEM-SE aos réus, via Correios (Carta com `A.R."
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registrado), para, querendo, contestar aos termos da presente ação no prazo de 15 (quinze) dias,
conforme artigo 335 do CPC, sob pena de revelia (artigo 344 do CPC). Conste-se do expediente de
citatório, que eventual proposta de acordo deverá vir mencionada em contestação. Apresentada a
contestação, intime-se a parte autora via DJE/PA para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos dos artigos 350 e 351 do CPC. ULTIMADAS DETERMINAÇÕES SUPRA, AUTOS CONCLUSOS
para saneamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia,
como Carta de Citação, conforme Provimento nº 003/2009, bem assim intimação via DJE/PA. Marabá/PA,
11 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA JUÍZA DE DIREITO RESPONDENDO
PELA 1ª VARA CÍVEL DE MARABÁ Processo nº 17417-22.2017 PROCESSO: 00125132720158140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO ITAUCARD SA
Representante(s): OAB 33.911 - LILIANA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 18335-A - CLAUDIO
KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO) REQUERIDO:WERBET DE SOUSA MORAES. Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n°
12513-27.2015 ( AÇÃO MONITÓRIA ) REQUERENTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITÁRIA DE
CRÉDITOS FINANCEIRO S/A REQUERIDO(S): WERBET DE SOUS MORAES - Endereço: Av.
Independência, nº 468, Centro, Redenção/PA Valor: R$ 35.211,59 (trinta e cinco mil duzentos e onze reais
e cinquenta e nove centavos) + 5% HONORÁRIOS D E C I S Ã O Tendo em vista que a parte ré não foi
efetivamente citada nos autos, defiro a substituição do polo ativo (folha 58). Altere o LIBRA e a capa dos
autos. No caso em apreço, a parta autora afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, artigo 700, I). Assim, ante a
evidência do direito conforme análise superficial da documentação apresentada com a inicial, D E F I R O
a expedição de M A N D A D O D E P A G A M E N T O e concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para o pagamento do débito e, inclusive, de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, que corresponde à importância devida (CPC, artigo 701). A parte ré será isenta do pagamento de
custas processuais se efetuar o pagamento no prazo legal. Ciente a parte devedora que,
independentemente de prévia segurança do juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 dias, E
M B A R G O S à ação monitória e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de
embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), prosseguindo
o feito na forma da lei. Fica a parte requerente também cientificada de que o cumprimento desta ordem
dependerá da comprovação prévia do recolhimento das despesas relativas às diligências necessárias, nos
termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais
no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Publique-se no DJE/PA.
Int imem-se os requeridos por OFICIAL DE JUSTIÇA. SIRVA DESTA DECISÃO COMO
MANDADO/CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se. Intime-se. Certifique-se. Marabá, 10 de julho de 2019.
ALESANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá.
Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 -
M a r a b á / P A  P R O C E S S O :  0 0 1 3 4 2 1 1 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ARAUJO REIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA EPP Representante(s):  OAB 17167 - MARCEL CEZAR DA CRUZ (ADVOGADO)
REQUERIDO:CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA Representante(s): OAB 8770 - BRUNO
MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) OAB 11307-A - ROBERTA MENEZES COELHO DE
SOUZA (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 13421-16.2017 D E S P A C H O Intime-se a parte
requerida/reconvinte, para no prazo de 15 dias emendar a reconvenção apresentada, devendo indicar o
valor da causa, bem como recolher as custas processuais, sob pena de não recebimento da reconvenção
apresentada. Cumprida a cota, intime-se as partes, via DJE para, em 15 dias, indicar as provas que
pretendem produzir. Em sendo dispensada a fase instrutória, à UNAJ para apuração as custas pendentes,
intimando-se o autor para pagamento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento antecipado. Intimem-
se. Consignado o interesse na produção de provas, retorne conclusos para saneamento. Intimem-se.
Cumpra-se. Marabá/PA, 11 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00141134920168140028 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRADESCO CARTOES S
A Representante(s): OAB 235738 - ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO) REQUERIDO:A R G DA SILVA
ME. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá Processo nº 14113-49.2013 D E S P A C H O Cite-se o requerido, via AR, no endereço informado
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à folha 76 para, querendo e, no prazo legal de 15 (quinze) dias, responder aos termos da presente ação,
advertindo-o de que, não sendo contestada, poderá ser decretada revelia e presumidos aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor, na parte em que couber (art. 344 do Código de Processo Civil).
A presente decisão serve como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.
Marabá/PA, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00148858020148140028 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
Representante(s): OAB 151.056-s - MAURICIO COIMBRA GULHERME FERREIRA (ADVOGADO)
REQUERIDO:KATIA CILENE BENTES DIAS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n° 14885-80.2014 ( AÇÃO MONITÓRIA )
REQUERENTE: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO REQUERIDO(S): KATIA CILENE
BENTES DIAS - Endereço: Folha 28, quadra 03, lote 16, Nova Marabá, Marabá/PA Valor: R$ 94.914,96
(noventa e quatro mil novecentos e quatorze reais e noventa e seis centavos) + 5% HONORÁRIOS D E C
I S Ã O Tendo em vista que não houve a tentativa de citação da parte ré no endereço informado na inicial,
deixo de analisar, por ora, o pedido de folha 99 e promovo a tentativa de citação da requerida. Pois bem.
No caso em apreço, a parta autora afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, artigo 700, I). Assim, ante a evidência do
direito conforme análise superficial da documentação apresentada com a inicial, D E F I R O a expedição
de M A N D A D O D E P A G A M E N T O e concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o
pagamento do débito e, inclusive, de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, que
corresponde à importância devida (CPC, artigo 701). A parte ré será isenta do pagamento de custas
processuais se efetuar o pagamento no prazo legal. Ciente a parte devedora que, independentemente de
prévia segurança do juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 dias, E M B A R G O S à ação
monitória e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á,
de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), prosseguindo o feito na forma da lei.
Fica a parte requerente também cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da
comprovação prévia do recolhimento das despesas relativas às diligências necessárias, nos termos
dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no
âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Publique-se no DJE/PA.
Intimem-se os requeridos por OFICIAL DE JUSTIÇA. SIRVA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.
Cumpra-se. Intime-se. Certifique-se. Marabá, 10 de julho de 2019. ALESANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá. Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum
Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 - Marabá/PA PROCESSO:
00153338220168140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Cumprimento de sentença em: 15/07/2019
REQUERENTE:DALCI ARAUJO DA SILVA Representante(s): OAB 13597 - THAIS SOARES SANTOS
FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO DO BRASIL S.A. Representante(s): OAB 21078-A -
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO) OAB 21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS
(ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá Processo nº 15333-82.2016 D E S P A C H O Considerando que a admissibilidade
recursal se realiza perante o segundo grau de jurisdição, recebo a apelação interposta, nos termos do art.
1.010, do CPC. Intimem-se o apelado, via DJE, para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15
(quinze) dias. Ao final, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça (§ 3º, do art. 1.010, CPC). Intime-se.
Cumpra-se. Marabá, 08 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00154048420168140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:LIGIA DA SILVA NASCIMENTO AMARAL
Representante(s): OAB 12543 - CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES (ADVOGADO) OAB 19777 -
ANTONIO PEREIRA CORTEZ NETO (ADVOGADO) REQUERIDO:EDITORA ABRIL. Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Poder
Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Processo nº 15404-84.2016 D E C I S Ã O Visando a análise do pedido de gratuidade da justiça formulado
pelo autor, determino que este, no prazo de 15 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício, sob pena de indeferimento, ou recolha as devidas custas processuais. Intime-se,
via DJE. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, conclusos. Servirá esta decisão, mediante
cópia, como intimação da parte autora via DJE/PA. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
Marabá/PA, 12 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
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Respondendo pela 1ª Vara Cível  de Marabá Processo nº 5707-05.2017 PROCESSO:
00171063120178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:PARKWAY SHOPPING CENTER SA Representante(s): OAB 9232 - ARLEN PINTO
MOREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:PATMAR MODA MASCULINA LTDA Representante(s): OAB
23923-A - CECÍLIA MORENO SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:ADIL BERBERT REQUERIDO:REGINA
APARECIDA DA FONSECA BERBERT. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 17106-31.2017 D E S P A C H O 1. Intimem-se
as partes via DJE para, em 15 dias, indicar as provas que pretendem produzir. 2. Em sendo dispensada a
fase instrutória, à UNAJ para apuração as custas pendentes, intimando-se o autor para pagamento, em 15
dias. Após, conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se. 3. Consignado o interesse na produção de
provas, retorne conclusos para saneamento. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Marabá, 11 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA JUÍZA DE DIREITO Respondendo pela 1ª vara Cível de
Marabá Rod. Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, B. Amapá, CEP: 68502-290 -
M a r a b á  P R O C E S S O :  0 0 1 8 2 2 0 0 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:SISTEMA EXITO DE ENSINO Representante(s):
OAB 11122 - LUIS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE (ADVOGADO) OAB 8965 - MARCOS LUIZ
ALVES DE MELO (ADVOGADO) REQUERIDO:THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº
18220-05.2017 - Ação de indenização por perdas e danos c/c com pedido de tutela de urgência Autor
(a/es): SISTEMA ÊXITO DE ENSINO Réu (é/s): THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., com endereço na
Rua Roso Danin, nº 614, bairro Canudos, Belém/PA, CEP: 66.070-410 D E C I S Ã O Trata-se de ação
indenizatória c/c com pedido de tutela de urgência ajuizada por SISTEMA ÊXITO DE ENSINO em face de
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, todos qualificados. Em síntese, de acordo com a inicial, a parte
autora contratou junto a requerida a instalação de um elevador destinado a acessibilidade de pessoas com
deficiências; que cumpriu rigorosamente o contrato; que a requerida atrasou demasiadamente a entrega e
instalação do elevador; que por exigência da requeria teve que efetuar outro contrato para manutenção do
elevador, muito embora o equipamento ainda estivesse dentro do prazo de garantia; que ao perceber que
havia sido enganada, cancelou o contrato de manutenção; que em seguida, efetuou contrato de
manutenção com outra empresa; posteriormente descobriu que seu nome estava incluído nos cadastros
restritivos ao crédito em razão de dívidas com a ré, das quais não foi notificada para pagamento. Na seara
afeta à tutela de urgência, requereu a imediata exclusão do nome da empresa demandante do banco de
dados do SPC e SERASA, pois que inscrito de forma indevida, de modo a evitar maiores transtornos além
dos já causados. Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento da multa compensatória por
descumprimento contratual, a devolução em dobro dos valores pagos a título de manutenção e a
condenação em danos morais que disse ter suportado. Formulou demais pedidos de estilo. Juntou
procuração, atos constitutivos e demais documentos (11/97). Aditamento da inicial às folhas 98/103,
visando a tutela de urgência e condenação em danos morais. Custas iniciais recolhidas. Vieram-me os
autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Pois bem. Em análise aos autos, especificamente no que
se refere à tutela de urgência pleiteada na exordial, verifico não haver no processo, até então, qualquer
elemento probatório que evidencie a inscrição indevida do nome da empresa autora nos órgãos de
proteção ao crédito. Desse modo, não há como dar guarida à medida excepcional requerida na peça
vestibular, porquanto ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da tutela de
urgência. Deveras, sem os requisitos e os pressupostos necessários, nesta fase de cognição superficial,
não há como conceder a tutela perseguida de forma antecipada, pois não basta, para o deferimento da
medida liminar, a simples afirmação da inscrição que reputa indevida. É preciso demonstra-la ao menos
com a juntada do extrato atualizado da negativação, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, os
julgados a seguir: Ementa: Agravo de Instrumento - Ação declaratória de nulidade de título de crédito -
Indeferimento de liminar, consistente em determinação para a exclusão do nome do autor do cadastro de
inadimplentes (SERASA, SPC e BANCO CENTRAL), bem como do 1º. e do 2º. Cartórios de Protesto de
Ribeirão Preto - [...] - Ausência dos requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora" - Recurso não
provido. (Processo AI 20372343120138260000 SP 2037234-31.2013.8.26.0000. Órgão Julgador: 13ª
Câmara de Direito Privado. Publicação: 27/03/2014. Julgamento: 26/03/2014. Relator (a): Zélia Maria
Antunes Alves. Disponível em: . Acesso em: 5 maio. 2017. Destacou-se) Ementa: TUTELA ANTECIPADA.
Decisão que indeferiu liminar, requerida para exclusão dos nomes de supostos consumidores do banco de
dados da Serasa. [...]. Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC. Não comprovada a existência das
inscrições que se pretende excluir - Recomendável que primeiramente se oportunize o contraditório, para
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mais nítida delineação da situação fática. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Processo AI
02746822520128260000 SP 0274682-25.2012.8.26.0000. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado.
Publicação: 10/04/2013. Julgamento: 09/04/2013. Relator (a): Rui Cascaldi. Disponível em: . Acesso em: 5
maio. 2017. Sublinhou-se) Ademais, a autora não esclareceu na exordial quando houve a rescisão
unilateral do contato de manutenção pela requerida, e até quando se deu o pagamento deste segundo
contrato. Por essas razões, e por tudo o que dos autos consta, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
PLEITEADA, a contrario sensu do disposto no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil (CPC).
Sem prejuízo, estando em termos a inicial e considerando a possibilidade de solução consensual da
presente demanda, designo audiência de tentativa de conciliação/mediação, com fulcro no artigo 334 do
novo CPC, para o dia 28 de NOVEMBRO de 2019, às 11:30 horas, a ser realizada no Fórum desta
Comarca de Marabá/PA (localizado na Rodovia Transamazônica, s/n, bairro Amapá, telefone: (94) 3312-
2044, CEP: 68.508-970), mais precisamente na Sala de Audiências desta 1ª Vara Cível e Empresarial.
CITE-SE a parte ré, via Correios (Carta com "A.R." registrado), no respectivo endereço declinado na inicial
(vide acima), para que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior, com a
advertência de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor
da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à
audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo,
ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(§ 10 do artigo 334 do CPC). Ainda, informe-se à parte demandada que eventual prazo para o
oferecimento da contestação fluirá da data da audiência de conciliação/mediação ora agendada, conforme
o artigo 335, I, do CPC. Intime-se a parte autora via DJE/PA, de acordo com o § 3º do artigo 334 do novel
Diploma Processual Civil, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência é
considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do
CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor
público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC). Expeça-se o necessário.
Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia e instruída com os documentos necessários,
como Carta de Citação/Intimação, bem como intimação via DJE/PA, conforme Provimento nº 003/2009-
CJCI. Marabá/PA, 08 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA Processo nº 18220-05.2017
P R O C E S S O :  0 0 1 8 9 2 4 5 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRASIL SA Representante(s): OAB 211.648 - RAFAEL
SGANZERLA DURAND (ADVOGADO) REQUERIDO:L C S PEREIRAACADEMIA ME REQUERIDO:JOSE
AUGUSTO SOUSA BARROS. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo n° 18924-52.2016 ( AÇÃO MONITÓRIA ) REQUERENTE:
BANCO DO BRASIL S/A REQUERIDO(S): · L C S PEREIRA - ACADEMIA ME - Endereço: Folha 15,
quadra 01, lote 62Nova Marabá, Marabá/PA; · JOSÉ AUGUSTO SOUSA BARROS - Endereço: Folha 15,
quadra 01, lote 62 (Academia Tribal), Nova Marabá, Marabá/PA. Valor: R$ 114.762,76 (cento e quatorze
mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) + 5% HONORÁRIOS D E C I S Ã O No
caso em apreço, a parta autora afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, artigo 700, I). Assim, ante a evidência do
direito conforme análise superficial da documentação apresentada com a inicial, D E F I R O a expedição
de M A N D A D O D E P A G A M E N T O e concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o
pagamento do débito e, inclusive, de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, que
corresponde à importância devida (CPC, artigo 701). A parte ré será isenta do pagamento de custas
processuais se efetuar o pagamento no prazo legal. Ciente a parte devedora que, independentemente de
prévia segurança do juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 dias, E M B A R G O S à ação
monitória e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á,
de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), prosseguindo o feito na forma da lei.
Fica a parte requerente também cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da
comprovação prévia do recolhimento das despesas relativas às diligências necessárias, nos termos
dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no
âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Publique-se no DJE/PA.
Intimem-se os requeridos por OFICIAL DE JUSTIÇA. SIRVA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.
Cumpra-se. Intime-se. Certifique-se. Marabá, 10 de julho de 2019. ALESANDRA ROCHA DA SILVA
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SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá. Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum
Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 - Marabá/PA PROCESSO:
00192519420168140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro
Ci em: 15/07/2019 REQUERENTE:THAINA MOISINHO SOUSA Representante(s): OAB 14557 - JEAN
PABLO CRUZ (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 19251-94.2016 D E C I S Ã O Analisando detidamente
os autos, verifico a necessidade de correção de parte do dispositivo da sentença prolatada às folhas
13/15, o qual passará a constar nos seguintes termos: "ISTO POSTO, com base nas provas acostadas
aos autos, no parecer favorável do d. Órgão Ministerial e nos termos do artigo 109 da Lei nº 6.015/1973,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, DETERMINO que o Senhor Oficial de Registro
de Público competente para o ato proceda à retificação do registro de nascimento da autora, para que nele
passe a constar seu nome como THAINÃ MOUSINHO SOUSA, e de sua genitora como VALDERINE
MOUSINHO TRINTADE. OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA PERMANECEM INALTERADOS.
Cientifique-se o Ministério Público Estadual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, com o trânsito
em julgado, certifique-se, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com baixa na Distribuição.
Expeça-se o necessário. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00193887620168140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:A GERADORA ALUGUEL DE
MAQUINAS SA Representante(s): OAB 22043 - LETICIA WANDERLAY MORENO BACELAR
(ADVOGADO) OAB 16267-A - ANTONIO LOPES FILHO (ADVOGADO) OAB 15.045 - REGIANA DE
CARVALHO SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:ELLO CONSTRUCOES E SERVIOS EIRELI ME. Poder
Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
Processo n° 19388-76.2016 ( AÇÃO MONITÓRIA ) REQUERENTE: A GERADORA ALUGUEL DE
MÁQUINAS S.A REQUERIDO(S): ELLO CONSTRUÇÕES E SERVILOS EIRELLE-ME - Endereço: Folha
30, quadra um, S/N, Lote B-20, sala A, Nova Marabá, Marabá/PA Valor: R$ 50.348,67 (cinquenta mil
trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) + 5% HONORÁRIOS D E C I S Ã O No caso
em apreço, a parta autora afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de
exigir o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, artigo 700, I). Assim, ante a evidência do direito
conforme análise superficial da documentação apresentada com a inicial, D E F I R O a expedição de M A
N D A D O D E P A G A M E N T O e concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o
pagamento do débito e, inclusive, de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, que
corresponde à importância devida (CPC, artigo 701). A parte ré será isenta do pagamento de custas
processuais se efetuar o pagamento no prazo legal. Ciente a parte devedora que, independentemente de
prévia segurança do juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 dias, E M B A R G O S à ação
monitória e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á,
de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), prosseguindo o feito na forma da lei.
Fica a parte requerente também cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da
comprovação prévia do recolhimento das despesas relativas às diligências necessárias, nos termos
dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no
âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Publique-se no DJE/PA.
Intimem-se os requeridos por OFICIAL DE JUSTIÇA. SIRVA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.
Cumpra-se. Intime-se. Certifique-se. Marabá, 11 de julho de 2019. ALESANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá. Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum
Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá, CEP: 68502-290 - Marabá/PA PROCESSO:
00194984120178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
EXEQUENTE:CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE NUNES Representante(s): OAB 7528-A -
CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE NUNES (ADVOGADO) EXEQUENTE:CLAUDIA FRANCISCA
DE PONTES Representante(s): OAB 7528-A - CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE NUNES
(ADVOGADO) EXECUTADO:PEDRO ROBERTO MARTINS RODRIGUES EXECUTADO:DIODEZIA DOS
REIS RODRIGUES. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Marabá Processo nº 19498-41.2017.8.14.0028 D E S P A C H O Cite-se no endereço
informado às folhas 42/43. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 12 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª vara Cível de Marabá
P R O C E S S O :  0 0 2 2 3 9 5 7 6 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
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Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO DA AMAZONIA SA Representante(s):
OAB 5865 - MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO (ADVOGADO) OAB 11001 - JOSEANE DO
SOCORRO DE SOUSA AMADOR (ADVOGADO) OAB 13221-A - CAIO ROGERIO DA COSTA BRANDAO
(ADVOGADO) OAB 11471 - FABRICIO DOS REIS BRANDAO (ADVOGADO) REQUERIDO:OZORIO
PINHEIRO ARRAES. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Marabá Processo nº 22395-76.2016.8.14.0028 D E S P A C H O Intime-se a parte autora,
via DJE, para no prazo de 05 dias comprovar nos autos o pagamento das custas processuais referente a
diligência solicitada às folhas 67/68. Cumprida a cota, nova conclusão. Intime-se via DJE. Cumpra-se.
Certifique-se. Marabá, 10 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
Auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00017361720148140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Alvará Judicial em: 16/07/2019 REQUERENTE:JORGE PAULA DE OLIVEIRA FILHO Representante(s):
OAB 13927 - WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA (DEFENSOR) . Poder Judiciário Tribunal de
Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 1436-17.2014
Requerente: JORGE PAULA DE OLIVEIRA FILHO com endereço na Av. Trinta e um de março, nº 520,
Laranjeiras, Marabá/PA. D E S P A C H O - M A N D A D O JUSTIÇA GRATUITA 1. INTIME-SE
pessoalmente a parte autora, por Mandado, para que manifeste, em até 05 (cinco) dias, interesse no
prosseguimento do feito, e, sendo o caso, que cumpra o despacho proferido à fls. 15, sob pena de
extinção e arquivamento do mesmo, conforme o disposto no artigo 485, II e III, c/c o seu respectivo §1º do
Código de Processo Civil (CPC). 2. Não sendo cumprida a cota, certifique a Secretaria e, com ou sem
manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Servirá esta decisão, mediante cópia e
instruída com os documentos necessários, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, conforme Provimento nº
003/2009-CJCI. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza Juíza de Direito
auxiliar da 1ª Vara de Marabá PROCESSO: 00065772620128140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Inventário em: 16/07/2019 INVENTARIANTE:JOSINO ACACIO DE SOUZA Representante(s): OAB 15676-
A - RENATO LOPES BARBOSA (ADVOGADO) INVENTARIADO:ENEDINA ACACIO DA SILVA
HERDEIRO:MARIA DO CARMO ACACIO DE SOUZA Representante(s): OAB 9955 - ANTONIO
FRANCISCO DA SILVA FILHO (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 6577-26.2012 D E S P A C H O Trata-se de
AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por JOSINO ACÁCIO DE SOUZA em decorrência dos bens deixados
pela falecida ENEDINA ACÁCIO DA SILVA. Nomeado o autor inventariante à folha 13. Primeiras
declarações apresentadas às folhas15/16. Impugnação a nomeação de inventariante às folhas 29/32.
Manifestação às primeiras declarações pela herdeira Doralice Acácio de Souza Resplandes às folhas
36/37. A União, Estado e Município, apresentaram manifestação aos autos (folhas 48/53) e requereram
diligências. O Ministério Público à folha 90, manifestou seu desinteresse na lide. É o que consta nos autos.
Analisando o feito, verifica-se que a necessidade do cumprimento das seguintes diligências. Com efeito,
INTIME-SE A PARTE AUTORA, via remessa, para, no prazo de 15 dias, apresentar sua manifestação
acerca da certidão de folha 85. Quanto a manifestação da UNIÃO à folha 51, intime-se conforme
solicitado. Por fim, verifico a necessidade de nomeação de curador especial em favor dos requeridos,
tendo em vista sua citação por edital. Desta feita, na forma do artigo 72, II c/c parágrafo único, do Novo
Código de Processo Civil (NCPC), nomeio a Defensoria Pública Estadual como curador especial do réu
indicado, devendo a CONTESTAÇÃO ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias (cf. artigo 335 c/c artigo
186, ambos do NCPC). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se Marabá, 04
de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito, respondendo pela 1ª vara
cível de Marabá Rodovia Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, bairro Amapá,
CEP: 68502-290 - Marabá/PA PROCESSO: 00079510720088140028 PROCESSO ANTIGO:
200810051687 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
SOUZA Ação: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 16/07/2019
AUTOR:MINISTERIO PUBLICO REQUERENTE:RUAN FERRAZ DE SOUSA Representante(s):
FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO - DEFENSOR PUBLICO (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ SENTENÇA Processo n.: 0007951-
07.2008.8.14.0028 Requerente: RUAN FERRAZ DE SOUSA Natureza: AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE
REGISTRO CIVIL EXTEMPORÂNEO Juízo: 1ª Vara Cível de Marabá Juíza: Alessandra Rocha da Silva
Souza Data: 10 de julho de 2019 SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos etc. Trata-se de
Ação em que se visa a expedição de registro de nascimento de Ruan Ferraz de Sousa. Compulsando os
autos, verifico a necessidade de intimação pessoal da parte autora para prosseguimento do feito, contudo,
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não há elementos nos autos para que se possa realizar a intimação deste, nem tampouco a possibilidade
de empreender diligências para sua localização, haja vista que não possui nenhum documento. Ademais,
o feito tramita desde o ano de 2008, sem que a parte autora tenha comparecido nos autos para realizar ato
processual ou requerer diligências. Relatei. DECIDO. Cuida-se de Ação de registro civil extemporâneo,
onde se verifica a impossibilidade de localização da parte autora, com o fim de atender ao chamado do
juízo. A inércia do autor quanto aos seus deveres processuais, levou a paralisação do processo, o que faz
prever a desistência da presente ação. Com efeito, desaparecendo o interesse de agir - que por sua vez, é
uma das condições da ação - entende-se que há a desistência por parte do autor a pretensão à tutela
jurisdicional. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
base no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Registre-se. Publique-
se. Intime-se. Autorizo publicação de edital, se necessário. Serve o presente como mandado. Com o
trânsito em julgado, arquivem-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Alessandra Rocha da Silva Souza
Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de
Direito Pág. de 2 Alessandra Rocha da Silva Souza Sentença Juíza de Direito Pág. de 2 PROCESSO:
00083246920168140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Consignação em Pagamento em: 16/07/2019
REQUERENTE:SAMUEL ROSA SILVA Representante(s): OAB 12919 - MICHELA ROQUE SILVA
NASCIMENTO (ADVOGADO) OAB 12932 - CAROLINA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 9619 -
EDILENE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:SCOPEL SP EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO:URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A. Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº
8324-69.2016 D E S P A C H O Citem-se os requeridos, via AR, no endereço informado às folhas 98/99
para, querendo e, no prazo legal de 15 (quinze) dias, responder aos termos da presente ação, advertindo-
o de que, não sendo contestada, poderá ser decretada revelia e presumidos aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor, na parte em que couber (art. 344 do Código de Processo Civil) e intime-os
quanto ao teor da decisão de indeferimento da tutela de urgência de folhas 79/80. A presente decisão
serve como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 09 de julho de
2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de
M a r a b á  P R O C E S S O :  0 0 0 8 3 4 1 0 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Cobrança de Cédula de Crédito Industrial em: 16/07/2019 REQUERENTE:VALDEMAR DOS REIS
BARROS Representante(s):  OAB 19139 -  ELAINE GALVAO DE BRITO (ADVOGADO)
REQUERIDO:JOSE MARTINS NETO Representante(s): OAB 10289-A - VILMA ROSA LEAL DE SOUZA
(ADVOGADO) OAB 21085 - MARLY SANTOS LEAL (ADVOGADO) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça
do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 8341-08.2016 D E S P
A C H O 1. Intimem-se as partes via DJE para, em 15 dias, indicar as provas que pretendem produzir. 2.
Em sendo dispensada a fase instrutória, à UNAJ para apuração as custas pendentes, intimando-se o autor
para pagamento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se. 3. Consignado o
interesse na produção de provas, retorne conclusos para saneamento. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Marabá,
09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA JUÍZA DE DIREITO Respondendo pela 1ª
vara Cível de Marabá Rod. Transamazônica, s/n, Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes, B. Amapá, CEP:
68502-290 -  Marabá PROCESSO: 00086291920178140028 PROCESSO ANTIGO: -- - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Divórcio Litigioso em: 16/07/2019 REQUERENTE:MILTON DUARTE REQUERIDO:ERENITA DOS
SANTOS DUARTE. PROC. 0008629-19.2017.8.14.0028 SENTENÇA 1. Trata-se de Ação de Divórcio
Litigioso ajuizada por MILTON DUARTE em face de ERENITA DOS SANTOS DUARTE, qualificados nos
autos. 2. O(a) autor(a) requereu, preliminarmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita. 3.
Informou ter contraído matrimônio com a parte requerida em 13/07/1968, sendo que os mesmos se
encontravam separados de fato há mais de 23 (vinte e três) anos, no momento da propositura da ação. Do
relacionamento, tiveram quatro filhos, todas maiores de idade. Ainda, informou que em relação ao único
imóvel adquirido na constância do casamento, o requente renuncia sua parte em favor da requerida. 4.
Juntou documentos (fls. 06/09). 5. A Inicial foi recebida, sendo determinada a citação da requerida (fls.
10/11). 6. A parte requerida apresentou Contestação (fls. 53/56), quando concordou com todos os pedidos
da inicial. É o relatório. Decido. 7. A pretensão de divórcio comporta acolhimento, tendo em vista a atual
redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que passou a dispensar
tempo de prévia separação judicial ou de fato (intenção normativa essa que pode ser inferida do
preâmbulo da Emenda Constitucional nº 66 e que se concatena com a interpretação teleológica da
norma). 8. Ante o exposto, nos termos do Art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos e declaro
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extinto o processo, com resolução de mérito, e assim o faço para, com base no parágrafo 6º do artigo 226
da Constituição, decretar o divórcio de MILTON DUARTE e ERENITA DOS SANTOS DUARTE. Quanto a
cônjuge virago, há manutenção do nome de casada, em razão de disposição em sentido contrário. 9. Com
relação ao imóvel supostamente adquirido pelo casal durante a união, situado à Rua Luiza Diniz Ferreira,
nº 190, Parque São Pedro, Venda Nova/MG, CEP 31610-720, em que pese não ter sido demonstrada sua
propriedade nos autos por nenhuma das partes, homologo a renúncia do autor em relação a este bem em
favor da requerida, resguardados o direito de terceiros. 10. Sem custas e honorários advocatícios, visto a
gratuidade processual deferida as partes. 11. Confiro a esta Sentença força de MANDADO DE
AVERBAÇÃO (Certidão de Casamento matrícula nº 034180155 1968 2 00010 041 0000841 28, cujo o
assento foi lavrado no cartório de registro civil de barão de Cocais/MG - fls. 08). 12. Após o trânsito em
julgado, expeça-se o necessário para que seja realizada a averbação do divórcio junto ao Cartório de
Registro Civil competente. 13. Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas e advertências legais.
14. Ciência a Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-
se. Marabá - PA, 09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 8 6 6 4 8 6 2 0 1 1 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:NILDEMAR GUEDES DE ARAUJO
Representante(s): OAB 3815-B - GERSON VILHENA GONCALVES DE MATOS (ADVOGADO) OAB
15477 - LINDA CAROLINE FERREIRA ROCHA (ADVOGADO) OAB 16958 - THAIZ DIAS BORGES
(ADVOGADO) REQUERIDO:JOSE MARIA CAMELO PEREIRA. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do
Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 8664-86.2011 D E S P A
C H O Intime-se a parte autora, VIA DJE, para no prazo de 10 dias apresentar o endereço atualizado da
parte requerida (vide certidão à folha 28), ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se Marabá, 09 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito auxiliar da 1ª Vara Cível de Marabá
_________________________________________________________________________ PROCESSO:
00106783320178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Embargos à Execução em: 16/07/2019
EMBARGANTE:JOSE ALBERTO OLIVEIRA FILHO Representante(s): OAB 4879 - ROGERIO ALVES DA
SILVA (ADVOGADO) EMBARGADO:ZUCATELLI EMPREEDIMENTOS LTDA. Poder Judiciário Tribunal
de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 10678-
33.2017 D E S P A C H O CUMPRA-SE a decisão de folha 35. Marabá/PA, 09 de julho de 2019.
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá
P R O C E S S O :  0 0 1 4 9 2 5 9 6 2 0 1 3 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação:
Arrolamento de Bens em: 16/07/2019 REQUERENTE:MARLENE MARIA SOUZA DA SILVA
Representante(s): OAB 19387-A - PATRICIA AYRES DE MELO (ADVOGADO) REQUERIDO:D. S. L.
Representante(s): OAB 3504 - VANDUIR JOSE DE LIMA (ADVOGADO) REQUERIDO:B. S. L.
REQUERIDO:AGNALDO DA SILVA LEMES. Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 14925-96.2013 D E S P A C H O Em
análise aos autos, verifica-se que a presente ação é manejada em desfavor de Débora da Silva Lemos e
Brendo da Silva Lemos, menores à época do ingresso da ação, representados pelo seu tio Agnaldo da
Silva Lemes. Entretanto, presume-se que a requerida Débora da Silva atingiu a maioridade civil ante a
juntada de procuração aos autos (folha 26/28). Desta feita, intime-se a parte autora, para no prazo de 15
dias, informar se os requeridos atualmente são todos maiores, sendo o caso, que apresente o endereço
atualizado destes para fins de citação. Em sendo confirmada a informação supra, cite-se nos termos do
despacho de folha 33. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA
SILVA SOUZA Juíza de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO:
00156357720178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Ação: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro
Ci em: 16/07/2019 REQUERENTE:MARIA ALICE ELIAS LOPES Representante(s): OAB 15333 -
MAYANA BARROS JORGE JOAO (DEFENSOR) . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo nº 15635-77.2017 D E S P A C H O
Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Ao final, conclusos para decisão.
Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza
de Direito Respondendo pela 1ª Vara Cível de Marabá PROCESSO: 00205354020168140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 16/07/2019 EXEQUENTE:ZUCATELLI
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EMPREEDIMENTOS LTDA Representante(s): OAB 19381 - TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES
(ADVOGADO) OAB 10289-A - VILMA ROSA LEAL DE SOUZA (ADVOGADO) EXECUTADO:JOSE
ALBERTO OLIVEIRA FILHO EXECUTADO:HERNANDO SANTOS OLIVEIRA. Poder Judiciário Tribunal
de Justiça do Estado do Pará 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá Processo n. 20535-
2016.8.14.0028 D E C I S Ã O Trata-se de ação de execução de título extrajudicial intentada por
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA em desfavor de JOSE ALBERTO OLIVEIRA e HERNANDO
SANTOS OLIVEIRA. Após certo tramite processual houve o pedido de desistência da ação em relação ao
executado Hernando Santos Oliveira e demais requerimentos (folhas 244/245). Pois bem. Considerando
que não houve a citação do executado HERNANDO SANTOS OLIVEIRA, homologo o pedido de
desistência da ação em relação a este executado. O feito passará a tramitar tão somente em relação ao
executado José Alberto Oliveira. Prosseguindo, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem
imóvel indicado às folhas 220/223. Realizado o ato, dê ciência ao executado, (CPC, artigo 841, § 3º) e seu
cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Por fim,
desentranhe-se o protocolo de folhas 209/2016 e autue aos autos em apenso 0010678-33.2017.8.14.0028.
Atente-se ao recolhimento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 09 de julho de
2019. ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível de
Marabá PROCESSO:  00004102120108140028 PROCESSO ANTIGO:  201010002537
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento Comum em: MENOR: R.
P. C. REQUERENTE: I. P. C. REQUERIDO: R. A. R. G. Representante(s): OAB 9364 - CLAUDIO
GEMAQUE MACHADO (ADVOGADO) PROCESSO: 00012116920138140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Cumprimento de sentença em:
REQUERENTE: J. V. C. Representante(s): OAB XLR8 - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)
REQUERIDO: J. S. C. PROCESSO: 00025061020148140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento Comum em:
REQUERENTE: S. F. S. Representante(s): OAB 11114 - HILDEBRANDO GUIMARAES BARROS NETO
(ADVOGADO) REQUERIDO: J. W. B. F. PROCESSO: 00031454420118140028 PROCESSO ANTIGO: ---
- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento ordinário em:
REQUERENTE: M. G. S. C. Representante(s): OAB 16268-B - JAQUELINE KURITA (DEFENSOR)
REQUERENTE: S. R. S. F. PROCESSO: 00048895820148140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ----  Ação: Cautelar Inominada em:
REPRESENTANTE: A. M. T. REQUERENTE: A. R. M. N. Representante(s): OAB 13878 - ODILON VIEIRA
NETO (ADVOGADO) REQUERIDO: F.  S.  N.  REQUERENTE:  A.  M.  N.  PROCESSO:
00057017120128140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Tutela em: REQUERENTE: A. B. M. Representante(s): OAB 11772-B - SANDRO ALEX SILVA
DE FREITAS (ADVOGADO) REQUERIDO: G. S. M. R. PROCESSO: 00073576720088140028
PROCESSO ANTIGO: 200810047876 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação:
Separação Consensual em: REQUERENTE: A. P. J. REQUERENTE: I. K. C. B. PROCESSO:
00161337620178140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Procedimento Comum em: REQUERENTE: R. S. A. Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA
PUBLICA (DEFENSOR) REQUERIDO: U. P. C. Representante(s): OAB 14197 - KAIO PINHEIRO
BOTELHO COSTA (ADVOGADO) OAB 18441 - JOZENILDA NASCIMENTO SANTANA (ADVOGADO)
OAB 3662 - AURENICE PINHEIRO BOTELHO (ADVOGADO) OAB 21398 - HADASSA DE ALMEIDA
SOUZA (ADVOGADO) PROCESSO: 00206939520168140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Divórcio Consensual em: REQUERENTE:
R. P. S. REQUERENTE: R. S. S. Representante(s): OAB 12082 - LIVIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
(ADVOGADO)  
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RESENHA: 12/07/2019 A 12/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ
- VARA: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ PROCESSO: 00010087320148140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALESSANDRA ROCHA
DA SILVA SOUZA Ação: Consignação em Pagamento em: 12/07/2019 REQUERENTE:REJANE DE
SOUZA RAMOS DO NASCIMENTO Representante(s): OAB 13927 - WALTER AUGUSTO BARRETO
TEIXEIRA (DEFENSOR) REQUERIDO:JOSE NETO DE SOUZA RAMOS. SENTENÇA 1. Trata-se de
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por REJANE DE SOUZA RAMOS DO
NASCIMENTO, em face de JOSÉ NETO DE SOUZA RAMOS, qualificados nos autos. 2. Recebida a inicial
foi deferido o depósito do valor e determinada a citação do réu por edital, bem como a nomeação de
defensor público para atuar como curador (fls. 16). 3. A parte autora apresentou comprovante do depósito
judicial e da certidão de nascimento do requerido (fls.18/21). 4. Publicado Edital de citação com prazo de
20 (vinte) dias (fls. 23/24). 5. Contestação por negação geral (fls. 26). 6. Foi proferido despacho
determinando que as partes apontem questões de fato e de direito que entenderem pertinentes para o
julgamento da lide (fls. 27). 7. Manifestação da parte autora e da parte requerida (fls. 28/31). 8. Petição
apresentada por ELLEN STEFFANI DA SILVA RAMOS, requerendo esclarecimento sobre o levantamento
dos valores depositados em juízo, em nome de seu desaparecido pai (fls. 35). 9. Petição requerendo o
ingresso de ELLEN STEFFANI DA SILVA RAMOS no polo passivo da demanda em substituição ao
requerido JOSÉ NETO DE SOUZA RAMOS e informando o acordo entabulado pelas partes, no qual
confirmam que o requerido desapareceu há, aproximadamente, 14 (quatorze) anos, quando a filha de
ELLEN STEFFANI DA SILVA RAMOS contava com 06 (seis) anos de idade; Que tentaram localizá-lo
durante todo o tempo e chegaram a pedir ajuda em canais de televisão; Que ELLEN STEFFANI DA SILVA
RAMOS é a única filha do requerido e que por não haver outros descendentes ELLEN STEFFANI DA
SILVA RAMOS é a única beneficiária dos bens que pertenciam ao réu, dentre eles, a quantia depositada
em juízo e que esta concorda com o valor depositado. E, por fim, requerem a homologação do acordo e a
autorização à ELLEN STEFFANI DA SILVA RAMOS para o levantamento do valor depositado (fls. 38/39).
É o relatório. Decido. 10. Primeiramente, DEFIRO o pedido de substituição da parte requerida pela sua
filha ELLEN STEFFANI DA SILVA RAMOS, nos termos do art. 110 do CPC. 11. Ante todo o exposto,
tendo em vista que as partes transigiram, com fulcro no Art. 487, III, "b", do CPC, HOMOLOGO A
TRANSAÇÃO realizada pelas partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo a presente
ação (Art. 925, do CPC). 12. Nos moldes do § 3º do art. 90 do CPC isento as partes de custas, uma vez
que celebraram acordo. 13. Expeça-se o competente alvará judicial. 14. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas e advertências legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Marabá - PA, 09 de julho de 2019. ALESSANDRA ROCHA DA
SILVA SOUZA Juíza de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marabá
P R O C E S S O :  0 0 0 1 4 0 0 3 1 2 0 0 6 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 6 1 0 0 0 9 9 5 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Guarda em: REP LEGAL: L. A. P. JUIZO
DEPRECANTE: J. D. C. S. J. A. P. REQUERENTE: C. S. A. REQUERIDO: L. A. A.  
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RESENHA: 15/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ
- VARA: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ PROCESSO: 00009857720118140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE
BRITO Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA
ESTADUAL EXECUTADO:LIDER DISTRIBUIDORA E REFLORESTAMENTO LTDA. ATO
ORDINATÓRIO: Processo: 0000985-77.2011.8.14.0028 Ação: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM
FULCRO NA LEI Nº 6.830 DE 22/09/1980 DO CPC Requerentes: NÃO INFORMADO Requerido: NÃO
INFORMADO Intimo o requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do
mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha
previamente as custas de Of. Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de
2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO: 00019919120118140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE
BRITO Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA
ESTADUAL Representante(s): OAB 13333 - JOAO OLEGARIO PALACIOS (PROCURADOR(A))
EXECUTADO:IRON MAX DA SILVA. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0001991-91.2011.8.14.0028 Ação:
EXECUCAO FISCAL. Requerentes: NÃO INFORMADO Requerido: NÃO INFORMADO Intimo o
requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do mandado/AR no prazo de 15
dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha previamente as custas de Of.
Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor
de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO: 00027555820148140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Execução
Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DE PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Representante(s): OAB 15817 - DIEGO LEAO CASTELO BRANCO (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:J
G COMERCIO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA LTDA ME. ATO ORDINATÓRIO: Processo:
0002755-58.2014.8.14.0028 Ação: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Requerentes: NÃO INFORMADO
Requerido: NÃO INFORMADO Intimo o requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução
infrutífera do mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo
endereço, recolha previamente as custas de Of. Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá,
15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO:
00064323320138140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019
REQUERENTE:BANCO FINASA BMC SA Representante(s): OAB 18694-A - VERIDIANA PRUDENCIO
RAFAEL (ADVOGADO) REQUERIDO:GERSIMEIRE RIBEIRO HOLANDA. ATO ORDINATÓRIO:
Processo: 0006432-33.2013.8.14.0028 Ação: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Requerentes: BANCO
FINASA BMC SA Requerido: GERSIMEIRE RIBEIRO HOLANDA Intimo o requerente/exequente para que
se manifeste sobre a devolução infrutífera do mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena de
extinção. Sendo informado novo endereço, recolha previamente as custas de Of. Justiça perante a UNAJ
da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara
C í v e l  P R O C E S S O :  0 0 0 7 3 8 1 8 6 2 0 1 0 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Execução
Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Representante(s): RENATA SILVA SOUZA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:MAGNO CESAR
CORREIA SILVA. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0007381-86.2010.8.14.0028 Ação: ACAO DE
EXECUCAO FISCAL. Requerentes: NÃO INFORMADO Requerido: NÃO INFORMADO Intimo o
requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do mandado/AR no prazo de 15
dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha previamente as custas de Of.
Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor
de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO: 00073872520178140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Ação Civil de
Improbidade Administrativa em: 15/07/2019 REQUERENTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA REQUERIDO:EDIRLANE BUSS DIAS. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0007387-
25.2017.8.14.0028 Ação: AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Requerentes: MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA Requerido: EDIRLANE BUSS DIAS Intimo o requerente/exequente
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para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena
de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha previamente as custas de Of. Justiça perante a
UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3°
V a r a  C í v e l  P R O C E S S O :  0 0 1 0 9 4 0 2 2 2 0 1 3 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Execução
Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DE PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Representante(s): OAB 15817 - DIEGO LEAO CASTELO BRANCO (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:W
R A P DA SILVA TRANSPORTES ME. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0010940-22.2013.8.14.0028
Ação: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Requerentes: NÃO INFORMADO Requerido: NÃO INFORMADO
Intimo o requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do mandado/AR no
prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha previamente as
custas de Of. Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de 2019. Analista
Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO: 00127924220178140028 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO GMAC SA
Representante(s): OAB 24647-A - STENIA RAQUEL ALVES DE MELO (ADVOGADO) OAB 28791-A -
MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO) REQUERIDO:OLIVIA O MARQUES DE SOUZA
RODRIGUES. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0012792-42.2017.8.14.0028 Ação: AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - CONTRATO: 0535916 Requerentes: BANCO GMAC SA Requerido: OLIVIA O MARQUES
DE SOUZA RODRIGUES Intimo o requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução
infrutífera do mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo
endereço, recolha previamente as custas de Of. Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá,
15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO:
00142356720138140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA
Representante(s): OAB 15817 - DIEGO LEAO CASTELO BRANCO (PROCURADOR(A))
EXECUTADO:WEDER JOSE VITOR HOLANDA. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0014235-
67.2013.8.14.0028 Ação: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Requerentes: NÃO INFORMADO Requerido:
NÃO INFORMADO Intimo o requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do
mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha
previamente as custas de Of. Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de
2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara Cível 

 
 
 
RESENHA: 15/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ
- VARA: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ PROCESSO: 00009857720118140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE
BRITO Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA
ESTADUAL EXECUTADO:LIDER DISTRIBUIDORA E REFLORESTAMENTO LTDA. ATO
ORDINATÓRIO: Processo: 0000985-77.2011.8.14.0028 Ação: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM
FULCRO NA LEI Nº 6.830 DE 22/09/1980 DO CPC Requerentes: NÃO INFORMADO Requerido: NÃO
INFORMADO Intimo o requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do
mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha
previamente as custas de Of. Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de
2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO: 00019919120118140028
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE
BRITO Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA
ESTADUAL Representante(s): OAB 13333 - JOAO OLEGARIO PALACIOS (PROCURADOR(A))
EXECUTADO:IRON MAX DA SILVA. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0001991-91.2011.8.14.0028 Ação:
EXECUCAO FISCAL. Requerentes: NÃO INFORMADO Requerido: NÃO INFORMADO Intimo o
requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do mandado/AR no prazo de 15
dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha previamente as custas de Of.
Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor
de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO: 00027555820148140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Execução
Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DE PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Representante(s): OAB 15817 - DIEGO LEAO CASTELO BRANCO (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:J
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G COMERCIO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA LTDA ME. ATO ORDINATÓRIO: Processo:
0002755-58.2014.8.14.0028 Ação: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Requerentes: NÃO INFORMADO
Requerido: NÃO INFORMADO Intimo o requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução
infrutífera do mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo
endereço, recolha previamente as custas de Of. Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá,
15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO:
00064323320138140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019
REQUERENTE:BANCO FINASA BMC SA Representante(s): OAB 18694-A - VERIDIANA PRUDENCIO
RAFAEL (ADVOGADO) REQUERIDO:GERSIMEIRE RIBEIRO HOLANDA. ATO ORDINATÓRIO:
Processo: 0006432-33.2013.8.14.0028 Ação: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Requerentes: BANCO
FINASA BMC SA Requerido: GERSIMEIRE RIBEIRO HOLANDA Intimo o requerente/exequente para que
se manifeste sobre a devolução infrutífera do mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena de
extinção. Sendo informado novo endereço, recolha previamente as custas de Of. Justiça perante a UNAJ
da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara
C í v e l  P R O C E S S O :  0 0 0 7 3 8 1 8 6 2 0 1 0 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Execução
Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Representante(s): RENATA SILVA SOUZA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:MAGNO CESAR
CORREIA SILVA. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0007381-86.2010.8.14.0028 Ação: ACAO DE
EXECUCAO FISCAL. Requerentes: NÃO INFORMADO Requerido: NÃO INFORMADO Intimo o
requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do mandado/AR no prazo de 15
dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha previamente as custas de Of.
Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor
de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO: 00073872520178140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Ação Civil de
Improbidade Administrativa em: 15/07/2019 REQUERENTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA REQUERIDO:EDIRLANE BUSS DIAS. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0007387-
25.2017.8.14.0028 Ação: AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Requerentes: MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA Requerido: EDIRLANE BUSS DIAS Intimo o requerente/exequente
para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena
de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha previamente as custas de Of. Justiça perante a
UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3°
V a r a  C í v e l  P R O C E S S O :  0 0 1 0 9 4 0 2 2 2 0 1 3 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Execução
Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DE PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Representante(s): OAB 15817 - DIEGO LEAO CASTELO BRANCO (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:W
R A P DA SILVA TRANSPORTES ME. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0010940-22.2013.8.14.0028
Ação: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Requerentes: NÃO INFORMADO Requerido: NÃO INFORMADO
Intimo o requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do mandado/AR no
prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha previamente as
custas de Of. Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de 2019. Analista
Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO: 00127924220178140028 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO GMAC SA
Representante(s): OAB 24647-A - STENIA RAQUEL ALVES DE MELO (ADVOGADO) OAB 28791-A -
MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO) REQUERIDO:OLIVIA O MARQUES DE SOUZA
RODRIGUES. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0012792-42.2017.8.14.0028 Ação: AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - CONTRATO: 0535916 Requerentes: BANCO GMAC SA Requerido: OLIVIA O MARQUES
DE SOUZA RODRIGUES Intimo o requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução
infrutífera do mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo
endereço, recolha previamente as custas de Of. Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá,
15 de julho de 2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara Cível PROCESSO:
00142356720138140028 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FLAVIO PEREIRA DE BRITO Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA
Representante(s): OAB 15817 - DIEGO LEAO CASTELO BRANCO (PROCURADOR(A))
EXECUTADO:WEDER JOSE VITOR HOLANDA. ATO ORDINATÓRIO: Processo: 0014235-
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67.2013.8.14.0028 Ação: AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Requerentes: NÃO INFORMADO Requerido:
NÃO INFORMADO Intimo o requerente/exequente para que se manifeste sobre a devolução infrutífera do
mandado/AR no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. Sendo informado novo endereço, recolha
previamente as custas de Of. Justiça perante a UNAJ da Comarca ou internet. Marabá, 15 de julho de
2019. Analista Judiciário Diretor de Secretaria da 3° Vara Cível 
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PROCESSO/PRECATÓRIA: 0005692-65.2019.8.14.0028; Juízo Deprecante: Comarca de Eldorado dos
Carajás; Processo de Origem: 0003687-92.2017.8.14.0108; Acusados: LUCIANO FREITAS AMARAL e
JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA

 
Advogado: GISLAN SIMÕES DURÃO OAB/PA 26577-B

 
DECISÃO

 
1-Cumpra-se na forma requisitada. 2-Designo audiência para inquirição da testemunha THIAGO
CARNEIRO RODRIGUES a ser realizada no dia 16 de setembro de 2019, às 09:00 horas na sala de
audiência desta Vara, devendo a secretaria providenciar as intimações necessárias. Cumpra-se e expeça-
se o necessário. Marabá/PA, 26 de junho de 2019. RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE SOUZA Juíza
de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca Marabá

 
PROCESSO/PRECATÓRIA: 0005593-95.2019.8.14.0028; Juízo Deprecante: 13ª Vara Criminal de Belém;
Processo de Origem: 0022194-32.2016.8.14.0401; Acusados: SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA e
OUTROS

 
Advogado: JOSÉ HENRIQUE CABELLO OAB/SP 199411

 
DECISÃO

 
1-Cumpra-se na forma requisitada. 2-Designo audiência para inquirição das testemunhas ALEXANDRE
ABRAÃO MIGUEL, JOSIANE ALVES DE VASCONCELOS ROCHA, ALFREDO CARAN e LEÔNIDAS
SILVA DE LIMA a ser realizada no dia 16 de setembro de 2019, às 09:00 horas na sala de audiência desta
Vara, devendo a secretaria providenciar as intimações necessárias. Cumpra-se e expeça-se o necessário.
Marabá/PA, 26 de junho de 2019. RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE SOUZA Juíza de Direito Titular
da 1ª Vara Criminal da Comarca Marabá

 
PROCESSO/PRECATÓRIA: 0003770-86.2019.8.14.0028; Juízo Deprecante: 1ª Vara Criminal de
Parauapebas; Processo de Origem: 0005868-76.2017.8.14.0040; Acusados: ANTONIO JUNIOR GOMES
DOS SANTOS e KIDSON CARLOS BORGES DE SOUZA

 
Advogado: RUBENS DE ALMEIDA BARROS JR. OAB/TO 1605-B

 
DECISÃO

 
1-Cumpra-se na forma requisitada. 2-As pessoas mencionadas na carta precatória se tratam de
testemunhas arroladas pena defesa, conforme verificado na resposta escrita à acusação. 3-Designo
audiência para inquirição das testemunhas de defesa NILZA RIBEIRO DO NASCIMENTO, WEMWESON
ALVES DA SILVA e TATIANE SANTOS SILVA a ser realizada no dia 03 de setembro de 2019, às 10:30
horas na sala de audiência desta Vara, devendo a secretaria providenciar as intimações necessárias.
Intimar o advogado do acusado. Marabá/PA, 05 de julho de 2019. RENATA GUERREIRO MILHOMEM DE
SOUZA Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca Marabá
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ - VARA: 2ª
VARA CRIMINAL DE MARABÁ PROCESSO: 00106714120178140028 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JACONIAS MEDEIROS SILVA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 VITIMA:R. R. INDICIADO:FRANCISCO COSTA SILVA
INDICIADO:RAFAEL SOUZA DA ROCHA DENUNCIADO:ALEX JUNIOR DA SILVA FEITOSA. EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) DIAS Edital de intimação, com o prazo de
noventa (90) dias, do réu FRANCISCO COSTA SILVA, nos autos de Ação Penal n° 0010671-
41.2017.8.14.0028, que lhes move o Ministério Público do Estado do Pará. O Exmo. Sr. Dr. Marcelo Andrei
Simão Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, desta cidade e comarca de Marabá(PA), Estado do
Pará, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem que, por este Juízo e Secretaria respectiva, se processam aos termos legais, uma Ação Penal de
n° 0010671-41.2017.8.14.0028, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o réu:
"FRANCISCO COSTA SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz/MA, nascido no dia 25.11.1987, filho de
Vilma Costa Silva e Anésio Pereira Costa, atualmente em local incerto e não sabido", no qual foi
CONDENADO no crime contra si imputado. Passo a transcrever a referida sentença: Processo: 0010671-
41.2017.814.0028 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL Réu: FRANCISCO COSTA SILVA Advogado
(a): DEFENSORIA PÚBLICA RAFAEL SOUZA DA ROCHA Advogado (a): DEFENSORIA PÚBLICA ALEX
JUNIOR DA SILVA FEITOSA Advogado (a): DEFENSORIA PÚBLICA Capitulaç"o Legal: Artigo 155, §4º, I
e IV, do Código Penal Juízo: 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA Aç"o Penal de Rito Ordinário
SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Cuida-se de aç"o penal pública movida pelo Ministério Público Estadual em
desfavor de FRANCISCO COSTA SILVA, RAFAEL SOUZA DA ROCHA e ALEX JUNIOR DA SILVA
FEITOSA, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime descrito no Artigo 155, §4º, I e IV,
do Código Penal. A denúncia narra os seguintes fatos: No dia 18.06.2017, em horário n"o narrado na
denúncia, FRANCISCO COSTA SILVA, RAFAEL SOUZA DA ROCHA e ALEX JUNIOR DA SILVA
FEITOSA ingressaram no restaurante RAVELOS, mediante a remoç"o de telhas e estourando o forro do
estabelecimento, e subtraíram uma televis"o e um computador. Consta que o vigilante noturno
RAIMUNDO MELO DA SILVA percebeu quando três pessoas ingressaram no restaurante, mas só obteve
êxito em deter os denunciados na terceira vez quando os trancou dentro do restaurante. Na ocasi"o da
pris"o foi encontrado na posse dos réus 09 (nove) refrigerantes, 01 (um) liquidificador e 02 (dois) bebidas
lácteas sabor chocolate. Esses s"o os fatos descritos na denúncia. Denúncia recebida em 13.07.2017 (fls.
10/11). Os réus foram citados (fls. 21, 23 e 25) e apresentaram resposta à acusaç"o (fls. 43/44 e 69). No
decorrer da instruç"o foram inquiridas vítima e testemunhas (fls. 73 e 81) e em seguidas os acusados
ALEX JUNIOR e RAFAEL foram interrogados. O réu FRANCISCO, por sua vez, foi declarado revel no
decorrer da instruç"o (fl. 51). Nada requereram as partes na fase do artigo 402 do Código de Processo
Penal (CPP). O Ministério Público pugnou, em alegaç"es finais, pela condenaç"o dos acusados no crime
de furto qualificado pelo concurso de pessoas em sua modalidade tentada (fls. 82/85). A defesa dos réus,
por sua vez, pugnou pela condenaç"o justa dos acusados RAFAEL SOUZA DA ROCHA e ALEX JUNIOR
DA SILVA FEITOSA (fls. 85/verso). Quanto ao acusado FRANCISCO COSTA DA SILVA pugnou pela sua
absolviç"o por falta de provas (fls. 87/88). É o relatório. Passo a decidir. 2. FUNDAMENTAÇ"O:
Preliminarmente, n"o há qualquer óbice ao conhecimento do mérito da demanda penal que ora se
apresenta para julgamento. Todas as condiç"es da aç"o e pressupostos processuais est"o regulares, n"o
havendo, outrossim, qualquer nulidade arguida pelas partes ou que possa ser reconhecida de ofício por
este juízo. Dito isso, passo à análise do mérito da causa. A materialidade dos fatos delituosos está
comprovada pelo boletim de comunicaç"o de crime; pelo Relatório da Autoridade Policial; pelo Auto de
Pris"o em Flagrante (Apenso II) e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. A autoria, de igual
forma, restou inconteste. O acusado ALEX JUNIOR DA SILVA FEITOSA, ouvido ao final da instruç"o,
confessou a prática do crime. Disse que entrou no estabelecimento e pegou um micro-ondas branco,
momento em que a polícia adentrou no local. Afirmou que RAFAEL já havia aberto a porta e assim entrou
no local. O réu RAFAEL SOUZA DA ROCHA, ouvido ao final da instruç"o, também confessou a prática do
delito. Disse que adentrou o local por cima, via telhado, e foram pegos dentro do estabelecimento. Já o réu
FRANCISCO COSTA SILVA n"o prestou depoimento em juízo. Apesar disso, na fase do inquérito prestou
depoimento confessando a participaç"o no fato delituoso na companhia de RAFAEL e ALEX. Importante
destacar, neste ponto, que a jurisprudência pátria vem se mantendo firme no sentido de se dar grande
relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos contra o patrimônio. Nesse sentido é o entendimento
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deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: (...) Como pacificado na jurisprudência pátria, nos
crimes de natureza patrimonial, como no caso em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de
forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório,
devendo ser tida como decisiva. A coerente palavra das vítimas, que reconheceram o réu como sendo o
autor do crime e narraram pormenorizadamente o desenrolar da prática delituosa, comprova a autoria
delitiva. 3. O reconhecimento do acusado pela vítima é elemento significativo e relevante à formaç"o da
convicç"o do julgador, o qual somado aos depoimentos colhidos na fase instrutória, elimina as incertezas
acerca do cometimento do crime pelo réu, aniquilando a tese defensiva da insuficiência de provas. 4.
Embora as testemunhas de acusaç"o sejam policiais, essa condiç"o n"o retira a eficácia de suas
declaraç"es prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia
com os demais elementos de prova constantes dos autos. 5. É entendimento consolidado por nossas
Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreens"o da arma à caracterizaç"o da causa de aumento
por emprego de arma, quando existem, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilizaç"o
no crime, no caso, a prova testemunhal, estando tal matéria sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA). 6.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar rejeitada. (2018.01248728-15, 187.653, Rel.
VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órg"o Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em
2018-03-27, Publicado em 2018-04-02). Reforçando a culpabilidade dos denunciados depôs em juízo a
testemunha RAIMUNDO MELO DA SILVA, vigilante noturno da regi"o em que o ocorreu o crime. Em juízo
a testemunha disse que avistou os réus arrebentando a porta da loja e em raz"o disso comunicou à polícia
que deteve os acusados imediatamente. Os policiais militares EVILON MACHADO DA SILVA e ANTONIO
NAZARIO BARREIRA FILHO, ambos responsáveis pela pris"o dos réus, também confirmaram a
ocorrência dos fatos afirmando que no local estavam os réus subtraindo objetos do restaurante. As
testemunhas afirmaram que os réus entraram pelo forro e que um deles abriu a porta para a entrada do
restante dos suspeitos e que no local já haviam diversos objetos separados. O depoente ANTONIO
NAZÁRIO chegou a mencionar o sumiço de uma televis"o que n"o foi encontrada depois. N"o há dúvidas,
portanto, que os acusados praticaram os fatos descritos na inicial. Percebe-se que os réus foram presos
ainda dentro do estabelecimento comercial após arrombamento com o intuito de subtrair os objetos do
local. No que concerne à adequaç"o típica, tendo os réus subtraído coisa alheia móvel sem violência ou
grave ameaça a conduta destes se subsumiu ao delito de furto (art. 155 do CP). Ademais, tal conduta
ocorreu em sua modalidade tentada, uma vez que n"o ficou comprovado terem os réus conseguido
subtrair os objetos da empresa, já que todas as testemunhas narraram que as coisas ainda estavam
dentro do restaurante. Além disso, nada ficou provado sobre o furto da televis"o, uma vez que o
proprietário do estabelecimento n"o compareceu em juízo para confirmar tal fato. Assim, assiste raz"o o
Ministério Público quando requer a condenaç"o dos réus no crime de furto em sua modalidade tentada,
pois é certo que eles n"o consumaram o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. A causa de
diminuiç"o de pena deverá incidir em sua modalidade máxima, já que n"o houve comprovaç"o do percurso
delituoso praticado pelos agentes. Além disso, restou comprovada a existência da qualificadora do
rompimento de obstáculo, já que a testemunha ocular, Sr. Raimundo, confirmou que avistou o momento
em que os réus arrombaram o telhado do estabelecimento e invadiram a loja. Malgrado n"o haja perícia
evidenciando o rompimento do obstáculo, as provas dos autos s"o uníssonas nesse sentido, havendo
abundante conjunto probatório indicando a ocorrência do delito por meio de rompimento de obstáculo.
Durante toda a leitura das provas produzidas em juízo, o rompimento do obstáculo foi elementar presente
nas narrativas das testemunhas e no interrogatório dos réus. A ausência de requisito de ordem puramente
formal n"o pode sobrepor ao princípio da busca da verdade e t"o pouco ao princípio maior do Estado
Democrático de Direito, qual seja, a Justiça. O próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 167,
admite expressamente o suprimento do laudo pericial pela prova testemunhal em caso de impossibilidade
da confecç"o deste, reconhecendo assim grande valor à prova testemunhal e privilegiando o princípio da
verdade no processo penal. No mesmo sentido, o artigo 168, § 3º, do Código de Processo Penal admite a
prova testemunhal como substituta adequada ao laudo pericial complementar no crime de les"o corporal
grave. Nessa linha de intelecç"o argumenta o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: A
inexistência de perícia técnica n"o se revela óbice intransponível para o reconhecimento do rompimento de
obstáculo, quando sua ausência for suprida pelas demais provas carreadas nos autos, notadamente, in
casu, o depoimento de testemunhas, a confiss"o do réu e os registros audiovisuais, que s"o suficientes
para a configuraç"o da qualificadora em comento. Precedentes. O eventual estado de miserabilidade do
réu n"o tem o cond"o de afastar a aplicaç"o da pena pecuniária, cujo quantum foi fixado considerando-se a
capacidade econômica do apenado. (Acórd"o n.885315, 20120710273683APR, Relator: ROM"O C.
OLIVEIRA, Relator Designado: ESDRAS NEVES, Revisor: ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, Data de
Julgamento: 30/07/2015, Publicado no DJE: 07/08/2015. Pág.: 105). No mesmo sentido manifestou-se o

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1332



Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO
QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSENCIA DE PERÍCIA. PROVA
TESTEMUNHAL. ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. IMPROVIMENTO DO
APELO. 1. A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou-se no sentido da necessidade de perícia
para a caracterizaç"o do rompimento de obstáculo, salvo em caso de ausência de vestígios, quando a
prova testemunhal poderá lhe suprir a falta, conforme exegese dos artigos 158 e 167, do código de
Processo Penal. 2. No caso, as testemunhas foram unânimes em afirmar que o acesso ao interior da
residência se deu por escalada e com rompimento de obstáculo no momento da fuga, fato confessado
pelos próprios acusados, na fase inquisitorial. 3. Recurso n"o provido, a unanimidade. (TJ-PE - APL:
2925340 PE, Relator: Mauro Alencar De Barros, Data de Julgamento: 04/05/2015, 1º Câmara
Extraordinária Criminal, Data de Publicaç"o: 08/05/2015). O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
advogando o mesmo entendimento: Por n"o deixar vestígios, a qualificadora da escalada prescinde do
laudo pericial, devendo estar, no entanto, comprovado por outros meios de prova que o agente utilizou-se
de via anormal para adentrar no local, atuando com agilidade ou esforço incomum. II - Impossível o
afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, CP, apenas em raz"o da ausência de formalidade
prevista em lei, quando inconteste nos autos, por prova idônea, o rompimento de obstáculo. III - Verificada
a incorreç"o do juízo primevo quando da análise das circunstâncias judiciais, a reestruturaç"o da pena é
medida que se imp"e. (TJ-MG - APR: 10407080210054001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de
Julgamento: 16/12/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicaç"o: 23/01/2015). O
Ordenamento jurídico deve ser sempre interpretado como uno e indivisível, devendo as normas que o
comp"e se completarem e n"o se afastarem. O conjunto normativo de um país deve ser harmônico entre si
e, portanto, o juiz, como intérprete maior e guardi"o da ordem normativa vigente, deve prezar pela
interpretaç"o que privilegia o princípio da unidade do ordenamento em detrimento de interpretaç"es que
pregam a fragmentariedade do mesmo e a dissonância dos sentidos das normas quando comparadas
entre si. Nesse desiderato s"o os ensinamentos do jus filósofo Bobbio: O problema a ser discutido neste
capítulo é se um ordenamento jurídico, além de uma unidade, constitui também um sistema, isto é, uma
unidade sistemática. Um sistema é uma totalidade ordenada, um conjunto de entes entre os quais existe
uma certa ordem. Esses entes n"o devem se relacionar apenas com o todo, como também entre si.
Quando nos perguntamos se um ordenamento jurídico constitui um sistema, nos perguntamos se as
normas que os comp"e ent"o num relacionamento de coerência entre si. (BOBBIO, Norberto. Teoria do
ordenamento jurídico. S"o Paulo: Polis, 1989). Conclui-se, portanto, que as normas integrantes de um
sistema devem ser interpretadas de maneira coerente entre si, devendo ser rechaçadas interpretaç"es
antagônicas à sua lógica sistemática estrutural. Ademais, vislumbro verdadeira afronta ao princípio da
proteç"o insuficiente ao se afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo pela simples ausência de
laudo quando todas as provas apontam no sentido de sua ocorrência. O rigor formal n"o pode ser capaz
de induzir o Estado a prestar uma tutela penal insuficiente em situaç"es cuja intenç"o legiferante foi clara
em punir de forma mais enérgica. Trazendo a discuss"o para o campo de estudo da gest"o das provas no
processo penal, é curial ponderar a adoç"o, pelo ordenamento processual penal brasileiro, do sistema do
livre convencimento motivado do juiz como método de avaliaç"o das provas, cuja essência é marcada
principalmente pela liberdade conferida ao juiz da causa em permitir, com fundamento nas provas
produzidas em juízo e eventualmente complementadas por informaç"es extrajudiciais, a conclus"o de
acordo com seu entendimento, sempre na busca maior do Direito, repito, a Justiça. O atual Código de
Processo Penal afastou o sistema da prova tarifada, permitindo ao juiz a partir de uma análise global do
conjunto total das provas proferidas em juízo, concluir pela procedência ou improcedência da pretens"o
punitiva do Estado. Tanto é assim que é perfeitamente admissível ao juiz, mesmo havendo laudo pericial
acostado aos autos, a desconsideraç"o deste e a prolaç"o de julgamento contra o veredicto dos peritos,
haja vista n"o estar, o julgador, vinculado a nenhuma prova de maneira isolada. O que vincula o juiz é a
verdade formada pelo conjunto global de provas. Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de
Justiça: Os julgadores, nas instâncias ordinárias, entenderam que restou sobejamente demonstrado, no
conjunto probatório carreado aos autos, o emprego de arma de fogo. Conclus"o diversa demandaria
reanálise de provas. É prescindível a apreens"o da arma e a realizaç"o de perícia na mesma. Precedente
da Terceira Seç"o desta Corte Superior. 3. Quanto ao sistema de valoraç"o das provas, o legislador
brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado (persuas"o racional), segundo o qual o
Magistrado julga a causa de acordo com a sua convicç"o a respeito das provas produzidas legalmente no
processo, em decis"o devidamente fundamentada. 4. A condenaç"o do Paciente n"o se baseou
exclusivamente em provas colhidas durante o inquérito policial, mas sim em cuidadoso e detalhado cotejo
dos diversos elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial e judicial, de modo coerente e
harmônico. Observância dos limites legais do livre convencimento motivado (persuas"o racional). 5. A
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rigor, o que pretende o Agravante é o revolvimento de matéria fático-probatória, a fim de alterar a
conclus"o das instâncias ordinárias sobre a autoria e a materialidade delitiva, o que, como é cediço, é
vedado na via célere eleita. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 226331 SP
2011/0284036-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2013, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicaç"o: DJe 25/11/2013). Diante de tais consideraç"es, forçoso concluir pela incidência, no
caso, da qualificadora prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal Brasileiro. Outrossim,
comprovada está a existência da qualificadora do concurso de pessoas, já que os acusados atuaram com
idêntico liame subjetivo para a prática do crime de furto. Assim, FRANCISCO COSTA SILVA, RAFAEL
SOUZA ROCHA e ALEX JUNIOR DA SILVA FEITOSA devem ser condenados às penas do art. 155, §4º, I
e IV, do Código Penal, em sua modalidade tentada, já que o conjunto fático probatório comprovou a
existência e a autoria do delito, n"o havendo quaisquer causas de isenç"o ou exclus"o de pena a serem
ponderadas. Firmada a fundamentaç"o passo a decidir. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR os acusados
FRANCISCO COSTA SILVA, brasileiro, natural de Imperatriz/MA, nascido aos 25.11.1987, filho de VILMA
COSTA SILVA e ANESIO PEREIRA COSTA; RAFAEL SOUZA DA ROCHA, brasileiro, filho de DORIVAN
DE SOUZA ROCHA e TARCISIO PEREIRA DA ROCHA, nascido aos qualificado nestes autos, e ALEX
JUNIOR DA SILVA FEITOSA, brasileiro, nascido aos 25.12.1990, filho de FRANCISCO JACINTO DA
SILVA FEITOSA e MARIA NOÊMIA DA SILVA, nas penas do artigo 155, §4º, I e II, c/c artigo 14, II, do
Código Penal. 4. DOSIMETRIA 4.1. Acusado FRANCISCO COSTA SILVA: O réu n"o é possuidor de maus
antecedentes criminais. Os motivos s"o os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada
contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito,
entendimento no sentido de que tal circunstância n"o pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp
1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
18/06/2014, DJe 04/08/2014). N"o há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a
sua conduta social n"o foi abonada nos autos, o que n"o lhe prejudica. As circunstâncias e as
consequências do crime foram aqueles inerentes a espécie. A culpabilidade do crime foi grave, pois a
conduta de praticar crime de furto em concurso de pessoas extrapola o tipo penal. No caso em análise a
prática do crime mediante o auxílio de terceiro foi crucial para o sucesso da empreitada da delituosa,
sobretudo diante da necessária divis"o de tarefas entre arrombar o estabelecimento e tentar a subtraç"o
dos objetos. Destaco, que estando presente mais de uma qualificadora é possível, segundo remansosa
jurisprudência, utilizar uma delas nas circunstâncias judiciais. Nesse sentido: Havendo mais de uma
qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas
como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para
elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.(REsp 1707281/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). Assim, pelas consideraç"es acima, fixo a pena base do
réu, em 3 (três) anos de reclus"o e 68 (sessenta e oito) dias-multa decorrente da exasperaç"o de 1/6 (um
sexto) da pena em raz"o culpabilidade agravada. Na segunda fase da dosimetria, n"o há agravantes. Há a
presença de atenuante, já que a confiss"o extrajudicial do réu foi utilizada como parte integrante da
fundamentaç"o desta sentença, assim atenuo a pena do réu em 1/6 (um sexto) fixando-a em 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclus"o e 56 (cinquenta e seis) dias-multa. Na derradeira etapa n"o há causas
de aumento. Há, todavia, a diminuiç"o de pena decorrente do crime tentado (art. 14, II, do CP) de modo
que reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços) fixando a em 10 (dez) meses de reclus"o e 18
(dezoito) dias-multa. Assim, fixo como definitiva a pena de 10 (dez) meses de reclus"o e 18 (dezoito) dias-
multa, por infringência ao art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, a ser cumprido em regime inicial
aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", também do CP. O valor do dias-multa corresponderá a 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. Em atenç"o ao disposto no art. 44, § 2° do
Código Penal Brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito,
consubstanciada em: 1 - Na prática de serviços comunitários efetuada à raz"o de 1 hora de trabalho por
dia de condenaç"o o que resulta em 300 (trezentas) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do
Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de
Execuç"es Penais; Deixo de realizar a detraç"o do art. 387, §2º, do CPP, já que o acusado n"o
permaneceu preso por este processo. O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista ter respondido ao
processo inteiro nesta condiç"o, n"o havendo, portanto, nessa fase, necessidade de decretaç"o de medida
extrema como a pris"o preventiva. 4.2. Acusado RAFAEL SOUZA DA ROCHA: O réu é possuidor de maus
antecedentes criminais, contudo o registro é apto para gerar reincidência e deve ser analisado na segunda
fase da dosimetria. Os motivos s"o os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu
para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no
sentido de que tal circunstância n"o pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG,
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Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe
04/08/2014). N"o há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social
n"o foi abonada nos autos, o que n"o lhe prejudica. As circunstâncias e as consequências do crime foram
aqueles inerentes a espécie. A culpabilidade do crime foi grave, pois a conduta de praticar crime de furto
em concurso de pessoas extrapola o tipo penal. No caso em análise a prática do crime mediante o auxílio
de terceiro foi crucial para o sucesso da empreitada da delituosa, sobretudo diante da necessária divis"o
de tarefas entre arrombar o estabelecimento e tentar a subtraç"o dos objetos. Destaco, que estando
presente mais de uma qualificadora é possível, segundo remansosa jurisprudência, utilizar uma delas nas
circunstâncias judiciais. Nesse sentido: Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma
delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja
para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do
cálculo.(REsp 1707281/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe
19/09/2018). Assim, pelas consideraç"es acima, fixo a pena base do réu, em 3 (três) anos de reclus"o e 68
(sessenta e oito) dias-multa decorrente da exasperaç"o de 1/6 (um sexto) da pena em raz"o culpabilidade
agravada. Na segunda fase da dosimetria, há agravante da reincidência e a atenuante da confiss"o
espontânea. Assim, atento ao fixado pelo STJ no bojo do Recurso Repetitivo nº REsp. 1341370 / MT
realizo a compensaç"o e mantenho a pena do réu em 03 (três) anos de reclus"o e 68 (sessenta e oito)
dias-multa. Na derradeira etapa n"o há causas de aumento. Há, todavia, a diminuiç"o de pena decorrente
do crime tentado (art. 14, II, do CP) de modo que reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços) fixando a
em 01 (um) ano de reclus"o e 18 (dezoito) dias-multa. Assim, fixo como definitiva a pena de 01 (um) ano
de reclus"o e 18 (dezoito) dias-multa, por infringência ao art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP. O
regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, uma vez que as circunstâncias judiciais do réu n"o
lhe s"o favoráveis (culpabilidade agravada) e também em raz"o de ser reincidente em crime doloso (furto)
que foi, inclusive, sentenciado nesta vara criminal. Com efeito, o entendimento encontra amparo no próprio
STJ conforme se infere de acord"o recente proferido pelo Ministro FELIX FISCHER: In casu, sendo a
paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime
fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro)
anos de reclus"o, n"o sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoç"o do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais". IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressup"e que todas as circunstâncias
judiciais sejam favoráveis, o que n"o ocorre na espécie. Habeas corpus n"o conhecido. (HC 496.758/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). O valor do
dias-multa corresponderá a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. Em atenç"o
ao disposto no art. 44, III e §3º do Código Penal Brasileiro, deixo de converter a pena do acusado em
restritiva de direitos tendo em vista que é reincidente especifico. Deixo de realizar a detraç"o do art. 387,
§2º, do CPP, já que o acusado n"o permaneceu preso por este processo. O réu poderá recorrer em
liberdade, haja vista ter respondido ao processo inteiro nesta condiç"o, n"o havendo, portanto, nessa fase,
necessidade de decretaç"o de medida extrema como a pris"o preventiva. 4.3. Acusado ALEX JUNIOR DA
SILVA FEITOSA: O réu n"o é possuidor de maus antecedentes criminais. Os motivos s"o os próprios do
delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior
Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância n"o pode ser
utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). N"o há dados suficientes para aferir
sobre a personalidade do agente e a sua conduta social n"o foi abonada nos autos, o que n"o lhe
prejudica. As circunstâncias e as consequências do crime foram aqueles inerentes a espécie. A
culpabilidade do crime foi grave, pois a conduta de praticar crime de furto em concurso de pessoas
extrapola o tipo penal. No caso em análise a prática do crime mediante o auxílio de terceiro foi crucial para
o sucesso da empreitada da delituosa, sobretudo diante da necessária divis"o de tarefas entre arrombar o
estabelecimento e tentar a subtraç"o dos objetos. Destaco, que estando presente mais de uma
qualificadora é possível, segundo remansosa jurisprudência, utilizar uma delas nas circunstâncias judiciais.
Nesse sentido: Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada
como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na
segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.(REsp
1707281/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).
Assim, pelas consideraç"es acima, fixo a pena base do réu, em 3 (três) anos de reclus"o e 68 (sessenta e
oito) dias-multa decorrente da exasperaç"o de 1/6 (um sexto) da pena em raz"o culpabilidade agravada.
Na segunda fase da dosimetria, n"o há agravantes. Há a presença da atenuante, já que a confiss"o do réu
foi utilizada como parte integrante da fundamentaç"o desta sentença, assim atenuo a pena do réu em 1/6
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(um sexto) fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclus"o e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.
Na derradeira etapa n"o há causas de aumento. Há, todavia, a diminuiç"o de pena decorrente do crime
tentado (art. 14, II, do CP) de modo que reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços) fixando a em 10
(dez) meses de reclus"o e 18 (dezoito) dias-multa. Assim, fixo como definitiva a pena de 10 (dez) meses
de reclus"o e 18 (dezoito) dias-multa, por infringência ao art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, a ser
cumprido em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", também do CP. O valor do dias-multa
corresponderá a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. Em atenç"o ao
disposto no art. 44, § 2° do Código Penal Brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em uma
restritiva de direito, consubstanciada em: 1 - Na prática de serviços comunitários efetuada à raz"o de 1
hora de trabalho por dia de condenaç"o o que resulta em 300 (trezentas) horas, de acordo com o que
estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade
também indicada pela Vara de Execuç"es Penais; Deixo de realizar a detraç"o do art. 387, §2º, do CPP, já
que o acusado n"o permaneceu preso por este processo. O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista
ter respondido ao processo inteiro nesta condiç"o, n"o havendo, portanto, nessa fase, necessidade de
decretaç"o de medida extrema como a pris"o preventiva. 5. DISPOSIÇ"ES FINAIS 5.1. Condeno os
sentenciados ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). Contudo, mantenho suspensa a
exigibilidade do pagamento em raz"o de serem assistido no ato pela Defensoria Pública. 5.2. Intime-se
pessoalmente os réus, observando que RAFAEL e ALEX encontram-se custodiados nos CRAMA, dando-
lhe ciência do inteiro teor da sentença condenatória em epígrafe. Em n"o sendo possível a localizaç"o dos
sentenciados para intimaç"o pessoal, expeça-se edital de intimaç"o de sentença (art. 392 do CPP), desde
que antes seja realizada consulta no INFOPEN. 5.3. Cientificar MPE e DPE. 5.4. Com o trânsito em
julgado, lance-se o nome dos réus no rol de culpados, façam-se as comunicaç"es de estilo, inclusive as de
cunho estatísticos. Providencie-se as inclus"es necessárias para fins de suspens"o dos direitos políticos,
conforme preceitua o artigo 15, III, da Constituiç"o Federal. Expeça-se guia de cumprimento de pena,
remetendo-a à vara de execuç"o penal. 5.5.Cumpridas as determinaç"es supra e as demais que forem
necessárias ao exaurimento deste feito, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se. Marabá, 14 de junho de 2019. MARCELO ANDREI SIM"O SANTOS Juiz de Direito Titular da
2ª Vara Criminal de Marabá E constando dos autos estarem os réus em lugar incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital, com o prazo de 90 (noventa) dias, para INTIMA-LO dos termos do presente e
da r. sentença condenatória supra mencionada, e ainda cientificá-la de que disporão de 05 (cinco) dias,
após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, para, querendo, recorrer da referida sentença para a
instância superior. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e de futuro ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. Dado e
passado esta cidade e Comarca de Marabá, Estado do Pará, pela Secretaria Criminal, dia 10:57. Eu,
_________________Aline Raquel Miranda Marques, Analista Judiciário, digitei e subscrevi. Jaconias
Medeiros Silva Diretor de Secretaria 

 
 
 

 
 
PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

 
COMARCA DE MARABÁ - SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL     I N T I M A Ç Ã O     
O Exmo. Sr. Dr. Marcelo Andrei Simão Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de
Marabá, no uso de suas atribuições legais, etc...

 
Por meio deste fica INTIMADO o(s) advogado(s)(a): Dr.(a) GERSON VILHENA GONCALVES DE MATOS
OAB/PA 3.815, a fim de que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos de ação penal n 0001578-
82.2000.814.0028, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de BUSCA E APREENSÃO E
COMUNICAÇÃO À OAB/PA, em que é(são) acusado(s) HERRIBERTO SILVIO RODRIGUES DE
ANDRADE.

 
                     C U M P R A ¿ S E.
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                            Dado e passado nesta cidade e comarca de Marabá(Pa), dia 16 de julho de 2019. Eu,
Jaconias Medeiros Silva, Diretor de Secretaria, o digitei e assino de ordem do MM. Juiz de Direito.

 
Jaconias Medeiros Silva

 
Diretor de Secretaria  

 
 
 

 
 
PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

 
COMARCA DE MARABÁ - SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL     I N T I M A Ç Ã O     
O Exmo. Sr. Dr. Marcelo Andrei Simão Santos Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de
Marabá, no uso de suas atribuições legais, etc...

 
Por meio deste fica INTIMADO(A) o(a) advogado(a): Dr.(a) JOELSON FARINHA DA SILVA ¿ OAB/PA
17.612, para que fique ciente da audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 06 de
AGOSTO de 2019, às 10:30 horas, QUE OCORRERÁ NA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PARAUAPEBAS/PA, nos autos de CARTA PRECATÓRIA n 0004544-80.2019.814.0028, em que é
(são) acusado(s) DOMINGOS PEREIRA DA SILVA.  

 
                            Dado e passado nesta cidade e comarca de Marabá(Pa), dia 16 de julho de 2019. Eu,
Jaconias Medeiros Silva, Diretor de Secretaria, o digitei e assino de ordem do MM. Juiz de Direito.

 
Jaconias Medeiros Silva

 
Diretor de Secretaria    

 
 
 
 
PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

 
COMARCA DE MARABÁ - SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL     I N T I M A Ç Ã O     
O Exmo. Sr. Dr. Marcelo Andrei Simão Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Marabá, no uso de suas atribuições legais, etc...

 
Por meio deste fica INTIMADO o(s) advogado(s)(a): Dr.(a) RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA
26.330, para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente ALEGAÇÕES FINAIS, em forma de
memoriais escritos, nos autos de ação penal n 0009921-05.2018.814.0028, em que é(são)
acusado(a)(s) ALDAIR JOSE DA CONCEIÇÃO DA SILVA.

 
                            Dado e passado nesta cidade e comarca de Marabá(Pa), dia 16 de julho de 2019. Eu,
Jaconias Medeiros Silva, Diretor de Secretaria, o digitei e assino de ordem do MM. Juiz de Direito.

 
Jaconias Medeiros Silva
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Diretor de Secretaria  

 
 
 
 
PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

 
COMARCA DE MARABÁ - SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL     I N T I M A Ç Ã O     
O Exmo. Sr. Dr. Marcelo Andrei Simão Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de
Marabá, no uso de suas atribuições legais, etc...

 
Por meio deste fica INTIMADO o(s) advogado(s)(a): Dr.(a)(s) ODILON VIEIRA NETO OAB/PA 13.878;
para que no prazo de 05(cinco) dias, se manifeste(m) na fase do Art. 402 do CPP em relação aos
autos da ação penal n° 0020383-55.2017.814.0028 em que é(são) réu(s) MARCIO LIMA DOS
SANTOS.

 
                            Dado e passado nesta cidade e comarca de Marabá(Pa), dia 16 de julho de 2019. Eu,
Jaconias Medeiros Silva, Diretor de Secretaria, o digitei e assino de ordem do MM. Juiz de Direito.

 
Jaconias Medeiros Silva

 
Diretor de Secretaria  

 
 
 
 
PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

 
COMARCA DE MARABÁ - SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL     I N T I M A Ç Ã O     
O Exmo. Sr. Dr. Marcelo Andrei Simão Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de
Marabá, no uso de suas atribuições legais, etc...

 
Por meio deste fica INTIMADO o advogado(a): Dr(a). VILMA ROSA LEAL DE SOUZA OAB/PA 10.289-A,
para que fique(m) ciente(s) da SENTENÇA, em relação ao(s)(a) nacional(is) FRANCIVALDO COSTA
ARAÚJO, nos autos de ação penal n 0015094-44.2017.814.0028:

 
¿Processo:

 
0015094-44.2017.814.0028

 
Autor:

 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 
Réu:

 
FRANCIVALDO COSTA ARAÚJO

 
Capitulação Legal:
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Artigo 329 do Código Penal

 
Artigo 331 do Código Penal

 
Artigo 333 do Código Penal

 
Artigo 306 do CTB

 
Advogado:

 
Vilma Rosa Leal de Souza, OAB/PA nº 10.289-A

 
Juízo:

 
2ª Vara criminal da comarca de Marabá/PA

 
Ação Penal de Rito Ordinário

 
SENTENÇA

 
1. RELATÓRIO

 
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de FRANCIVALDO COSTA ARAÚJO,

 
qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto o Artigo 329, 331, 333, todos do

 
Código Penal e Artigo 306 do CTB, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

 
A denúncia narra os seguintes fatos:

 
No dia 04.09.2017 policiais militares receberam denúncia de que o casal FRANCIVALDO COSTA

 
ARAÚJO e MARLENE SILVA JANUÁRIA estariam agredindo o menor IGOR, filho do casal,

 
tendo ambos se evadido do local em um veículo Voyage, de placa OTR-2068. Diante disso, a

 
guarnição saiu para realizar diligências e ao fazer a abordagem no referido veículo a Sr.ª MARLENE

 
agrediu o policial militar Raimundo Leonardo Pereira, jogando uma lata de cerveja em seu rosto,

 
sendo necessário a guarnição utilizar-se da força para algemar MARLENE.

 
Já o denunciado FRANCIVALDO agrediu o policial militar Elizeu Vieira de Paulo com um tapa no

 
rosto. Após ser algemado FRANCIVALDO ofendeu a honra dos policiais militares, os insultando de

 
vagabundos, corruptos, policiais de merda. Na ocasião FRANCIVALDO dizia que era empresário de

 
construções e que teria dinheiro para comprar toda a polícia indagando-os quanto eles queriam para

 
libera-lo.
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Em sede policial FRANCIVALDO realizou o teste de etilômetro e foi confirmado que ele

 
apresentava um teor alcoólico de 0,71mg/l, configurando-se a infração e crime de trânsito.

 
Denúncia recebida em 27.09.2017 (fl. 07).

 
O réu foi citado (fl. 10) e apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado (fls. 17/20).

 
No decorrer da instrução as testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado (fls. 26 e 34).

 
Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

 
O Ministério Público apresentou alegações finais orais pugnando pela condenação do réu nos termos

 
da exordial (fls.35/40).

 
A defesa do réu, mediante memoriais escritos, pugnou pela absolvição do réu (fls. 41/44).

 
É o relatório. Passo a decidir.

 
2. FUNDAMENTAÇÃO

 
2.1. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de

 
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (Art. 306 do CTB):

 
A materialidade do delito de embriaguez ao volante está comprovada pelo boletim de ocorrência de

 
fl. 03 do IPL, bem como pelo laudo pericial de fl. 14 do IPL, que atesta a embriaguez etílica do réu

 
A autoria, por sua vez, também é certa.

 
O réu, ouvido ao final da instrução, confessou que estava embriagado no dia dos fatos.

 
Reforçando a culpabilidade do réu depuseram em juízo as testemunhas RAIMUNDO NONATO

 
PEREIRA, ELIZEU VIEIRA DE PAULA e JORDÂNIO MORAIS DA SILVA. Todos esses

 
policiais confirmaram que o acusado conduzia veículo automotor, na companhia de seu filho e de

 
sua esposa, sob o efeito de substância alcoólica.

 
No mais há prova incontestável de que o acusado possuía em sua corrente sanguínea quantidade de

 
álcool superior ao permitido pela legislação de trânsito, conforme consta do exame toxicológico de

 
fl. 17 do Apenso I.

 
Destaca-se que a prova pericial produzida nestes autos é considerada prova irrepetível, razão pela

 
qual autoriza a formação da convicção do magistrado, conforme julgado abaixo da 6ª turma do
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Superior Tribunal de Justiça (STJ):

 
A prova pericial construída no curso da investigação policial, medida essencial à comprovação da

 
materialidade do crime de trânsito, bem assim de sua autoria, é base idônea a respaldar o decreto
condenatório,

 
pois se inclui nas ressalvas da legislação processual penal, que permite ao magistrado formar sua
convicção

 
a partir do exame de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ademais, tendo sido a condenação

 
amparada em provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, além das colhidas na fase

 
inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência

 
pacífica deste Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1474507/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Maria

 
Thereza de Assis Moura, DJe 27/03/2015).

 
Quanto à credibilidade das informações prestadas pelos policiais responsáveis pela detenção em

 
flagrante do acusado, destaco a firmeza jurisprudencial no sentido de não atribuir diminuto valor

 
probatório aos depoimentos destes. Nesse sentido:

 
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo
do

 
contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os

 
elementos constantes dos autos. Habeas corpus não conhecido. (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI

 
CORDEIRO, SEXTA TURMA,

 
julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

 
(...) Comprovado nos autos pelo teste de alcoolemia e pelas provas testemunhais que o acusado
efetivamente

 
conduziu o veículo embriagado, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em falta de
provas. 2.

 
Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova

 
idôneo a embasar o édito condenatório mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo

 
legal, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão n.1005888,

 
20151210014395APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1ª TURMA CRIMINAL, Data de
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Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: 137/153).

 
Além disso, não há falar em ausência de prova quanto a alteração da capacidade psicomotora do réu,

 
uma vez que estamos diante de um crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

 
Devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na
denúncia.

 
Plausibilidade da acusação, em face do liame entre a pretensa atuação do paciente e os fatos. 2. Em tal
caso,

 
está plenamente assegurado o amplo exercício do direito de defesa, em face do cumprimento dos
requisitos do

 
art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Descrito crime em tese, ou seja, dirigir veículo automotor em via

 
pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que teria sido constatado
por

 
sinais externos de embriaguez e pelo teste do etilômetro (bafômetro), a tese da falta de justa causa, por

 
atipicidade, não prospera na via eleita. Ir além, para saber da eventual margem de tolerância na medição
do

 
aparelho, é tema a ser dirimido na instrução probatória, sob o crivo do contraditório. 4. A espécie, segundo

 
entendimento iterativo desta Corte, é de crime de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração da
efetiva

 
potencialidade lesiva da conduta do agente. Basta que esteja conduzindo veículo automotor sob a
influência de

 
álcool. 5. Recurso ordinário não provido. (RHC 97.585/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS

 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

 
Assim, o réu deve ser condenado às penas do artigo 306 do CTB, já que sua conduta se subsumiu ao

 
descrito no tipo penal.

 
2.2. Corrupção ativa (Art. 333 do CP):

 
Quanto ao crime de corrupção ativa, a prova do ilícito está clara em relação ao réu, autor da oferta

 
aos policiais. De se frisar que os policiais fizeram relatos absolutamente congruentes e coincidentes a

 
respeito da oferta realizada. Saliente-se que o réu era pessoa desconhecida dos policiais, não

 
ostentava qualquer relação de inimizade, problemas anteriores, ou quaisquer pendências que

 
pudessem dar azo a uma injusta e dolosa falsa acusação.
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Há que se notar que tal espécie de crime não se pratica na presença de outras testemunhas que não

 
sejam os policiais (ou pessoas cuja honestidade se quer corromper), razão pela qual, em quase

 
totalidade das situações, somente são testemunhas os próprios agentes, verdadeiramente equiparados

 
a vítimas de diversos outros crimes praticados na clandestinidade.

 
Assim, embora o réu negue a prática do crime, as provas dos autos dão conta de que

 
FRANCIVALDO, no intuito de se furtar de eventual punição quanto ao crime de trânsito, ofertou

 
aos agentes públicos vantagem indevida, conquanto não tivesse estipulado tal valor. Nesse

 
desiderato, tal conduta é suficiente para configurar o tipo penal.

 
2.3. Resistência (Art. 329 do CP):

 
O crime de resistência encontra previsão no artigo 329 do Código Penal e tem

 
como elemento normativo do tipo a oposição ao cumprimento de ato legal, mediante violência ou

 
ameaça a funcionário ou pessoa que lhe auxilia no cumprimento do ato.

 
No caso dos autos, as testemunhas ouvidas em juízo não apontaram o réu FRANCIVALDO como

 
sendo autor de violência ou grave ameaça. Ao contrário, as testemunhas apontaram a esposa do

 
acusado como sendo a pessoa que arremessou uma lata de cerveja em face de um dos policiais,

 
contudo negaram que o acusado tenha agido de tal modo ou aderido à conduta.

 
Assim, não tendo o réu concorrido para a prática da infração penal sua absolvição é medida que se

 
impõe na forma do artigo 386, IV, do CPP.

 
2.4. Desacato (Art. 331 do CP):

 
Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime de desacato descrito na denúncia foram

 
inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

 
Em juízo a testemunha ELIZEU VIEIRA DE PAULO confirmou que ao empreender diligências na

 
busca de um casal que estava agredindo seu filho encontrou os acusados conduzindo o veículo sob o

 
efeito de álcool. Disse que solicitou ordem de parada e o réu FRANCIVALDO já desceu do veículo

 
proferindo diversos xingamentos em desfavor da guarnição.

 
De igual maneira depôs o policial JORDÂNIO MORAIS DA SILVA confirmando que foram
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proferidos diversos xingamentos por parte do acusado, embora este não tenha se valido de violência

 
ou ameaça.

 
Assim, é indubitável que o réu incidiu na conduta descrita no art. 331 do CP. Destaco, por fim, que o

 
desacato se configura pelo emprego de palavra, expressão ou gesto de que redunde vexame,

 
desprestígio ou humilhação para o funcionário público.

 
A conduta do réu, ao xingar os policiais militares que se encontravam no exercício estrito de sua

 
função, demonstra que efetiva e conscientemente dirigiu sua ação para o fim de menosprezá-los e

 
rebaixá-los. De se consignar ainda que, para a configuração do crime de desacato, desnecessária a

 
vontade consciente de ofender, bastando, para a caracterização do delito, o anúncio da expressão

 
aviltante.

 
Por fim, incide à espécie o concurso material de delitos, nos termos do artigo 69, caput, do Código

 
Penal, já que o réu praticou três condutas mediante desígnios autônomos, não sendo aplicável

 
qualquer outra espécie de concurso de crimes.

 
Por fim, incide à espécie o concurso material de delitos, na forma do art. 69, caput, do Código Penal,

 
já que a

 
Firmando a fundamentação passo a decidir.

 
3. DISPOSITIVO

 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para

 
CONDENAR o acusado FRANCIVALDO COSTA ARAÚJO, brasileiro, nascido aos 04.06.1977,

 
filho de FRANCISCO COSTA ARAÚJO e MARIA LACI DA

 
COSTA ARAÚJO, qualificado nestes autos, nas penas do artigo 306, do Código de Trânsito

 
Brasileiro, 333, 331, ambos do CP, todos na forma do art. 69, caput, do CP e absolvê-lo, na forma do

 
artigo 386, IV, da imputação prevista no artigo 329 do CP.

 
4. DA DOSIMETRIA DA PENA

 
4.1. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de

 
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (Art. 306 do CTB):
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Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que

 
não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência. Os motivos são os

 
próprios do delito. O comportamento da vítima é uma circunstância judicial inaplicável a este delito.

 
Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi

 
abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do crime não

 
desbordam da tipicidade do delito.

 
A culpabilidade do réu foi superior a espécie. Deve ser compreendido como mais reprovável a

 
conduta daquele que pratica o crime de direção de veículo automotor na companhia de criança. No

 
caso dos autos, as testemunhas depuseram em juízo informando que o réu transitava, sob efeito de

 
álcool, na companhia de seu filho menor IGOR, demostrando o alto grau de reprovabilidade de seu

 
ato delituoso.

 
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo legal, ou seja, em 11

 
(onze) meses de detenção e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em decorrência da exasperação de 1/6

 
(um sexto) pelo reconhecimento da circunstância judicial desfavorável pela culpabilidade.

 
Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. Contudo, o réu confessou a autoria deste

 
delito, na forma do artigo 65, III, d, de maneira que atenuo sua pena para 09 (nove) meses e 05

 
(cinco) dias de detenção e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

 
Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução de penas a serem apreciadas,

 
razão pela qual fixo como pena definitiva pelo crime descrito no artigo 306 do CTB em 09 (nove)

 
meses e 05 (cinco) dias de detenção e 56 (cinquenta e seis) dias-multa a ser cumprido em regime

 
inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

 
Aplico, ainda, ao réu, a pena de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor.

 
Quanto a dosimetria de tal penalidade, tenho que o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro

 
estabelece que tal pena será cominada de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, devendo ser

 
proporcional à pena privativa de liberdade fixada, razão pela qual mantenho os parâmetros de

 
fixação de pena já utilizado no tópico anterior, em atenção à orientação jurisprudencial.
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Assim, levando em consideração a existência de circunstância judicial desfavorável e a confissão do

 
réu fixo a pena final e definitiva de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de suspensão de sua licença

 
para dirigir veículo automotor.

 
4.2. Corrupção ativa (Art. 333 do CP):

 
Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que

 
não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência. Os motivos são os

 
próprios do delito. O comportamento da vítima é uma circunstância judicial inaplicável a este delito.

 
Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi

 
abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do crime não

 
desbordam da tipicidade do delito. A culpabilidade do réu não merece ser exasperada.

 
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos

 
de reclusão e 10 (dez) dias multa.

 
Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes ou agravantes a serem ponderadas razão

 
pela qual mantenho a pena base inalterada.

 
Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução de penas a serem apreciadas,

 
razão pela qual fixo como pena definitiva a de em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa a

 
ser cumprido em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

 
4.3. Desacato (Art. 331 do CP):

 
Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que

 
não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência. Os motivos são os

 
próprios do delito. O comportamento da vítima é uma circunstância judicial inaplicável a este delito.

 
Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi

 
abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do crime não

 
desbordam da tipicidade do delito. A culpabilidade do réu não merece ser exasperada.

 
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 06 (seis)

 
meses de detenção e 10 (dez) dias multa.
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Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes ou agravantes a serem ponderadas razão

 
pela qual mantenho a pena base inalterada.

 
Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução de penas a serem apreciadas,

 
razão pela qual fixo como pena definitiva nesta sentença a de em 06 (seis) meses de detenção e 10

 
(dez) dias multa, a ser cumprido em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

 
4.4. Concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP):

 
Por fim, incide à espécie o concurso material de delitos devendo as penas serem somadas em

 
decorrência do sistema do cúmulo material de delitos. Contudo, o acusado foi condenado por

 
praticar delitos com naturezas distintas de maneira que não é possível somar penas de reclusão com

 
detenção.

 
Assim, fica o réu FRANCIVALDO DA COSTA ARAÚJO, já qualificado, definitivamente

 
sentenciado às penas de:

 
a) ¿ 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 66 (setenta e seis) dias-multa a ser

 
cumprido em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, do CP), em decorrência da infringência aos artigos

 
306 do CTB e 331 do CP;

 
b) ¿ 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa a ser cumprido em

 
regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, do CP), em decorrência da infringência ao artigo 333 do CP;

 
Em atenção ao artigo 44, §2º, do CP converto as penas aplicadas ao réu em restritiva de direitos.

 
Assim, fica o réu condenado definitivamente a:

 
1 - ART. 333 DO CP:

 
a) Pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente a data do fato a

 
serem doados a Entidade Pública a ser indicada pela Vara de Execuções Penais, conforme estabelece

 
o art. 45 §1°, do Código Penal;

 
b) Prestação de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação,

 
o que resulta em 730 (setecentos e trinta horas) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do

 
Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela
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Vara de Execuções Penais desta Comarca.

 
2 - ART. 306 do CTB e 331 do CP:

 
a) Prestação de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação,

 
o que resulta em 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) horas, de acordo com o que estabelece o art.

 
46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada

 
pela Vara de Execuções Penais desta Comarca.

 
b) Pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes a data do fato

 
a serem doados a Entidade Pública a ser indicada pela Vara de Execuções Penais, conforme

 
estabelece o art. 45 §1°, do Código Penal;

 
O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista ter respondido ao processo inteiro nesta condição e o

 
crime pelo qual foi condenado não ter evidenciado grande abalo à ordem pública e à paz social, não

 
havendo, portanto, nessa fase, necessidade de decretação de medida extrema como a prisão

 
preventiva.

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS

 
5.1. Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). Com o trânsito

 
em julgado remeta-se o feito à UNAJ para apuração. Eventual pedido de isenção deverá ser

 
analisado pelo juízo da execução penal.

 
5.2. Intime-se pessoalmente o réu, dando-lhe ciência do inteiro teor da sentença condenatória em

 
epígrafe. Em não sendo possível a localização do sentenciado para intimação pessoal, expeça-se

 
mandado de intimação pessoal do advogado, nos termos do art. 392 do CPP.

 
5.3.Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados, façam-se as

 
comunicações de estilo, inclusive as de cunho estatísticos. Providencie-se as inclusões necessárias

 
para fins de suspensão dos direitos políticos, conforme preceitua o artigo 15 da Constituição Federal.

 
Expeça-se guia de cumprimento de pena, remetendo-a à vara de execução penal e oficie-se ao

 
DETRAN/PA para o cumprimento da pena acessória.

 
5.4.Cumpridas as determinações supra e as demais que forem necessárias ao
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exaurimento deste feito, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 
Marabá, 14 de junho de 2019.

 
MARCELO ANDREI SIMÃO SANTOS

 
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal de Marabá¿

 
                       C U M P R A ¿ S E.

 
                            Dado e passado nesta cidade e comarca de Marabá(PA), dia 16 de julho de 2019. Eu,
Jaconias Medeiros Silva, Diretor de Secretaria, o digitei e assino de ordem do MM. Juiz de Direito.

 
Jaconias Medeiros Silva

 
Diretor de Secretaria  

 
 
 
 
PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

 
COMARCA DE MARABÁ - SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL     I N T I M A Ç Ã O     
O Exmo. Sr. Dr. Marcelo Andrei Simão Santos, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de
Marabá, no uso de suas atribuições legais, etc...

 
Por meio deste fica INTIMADO o advogado(a): Dr(a). HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO
OAB/PA 11.114, para que fique(m) ciente(s) da SENTENÇA, em relação ao(s)(a) nacional(is)
ELISIVAN SANTOS MACEDO, nos autos de ação penal n 0011522-46.2018.814.0028:

 
¿Processo: 0011522-46.2018.814.0028

 
Autor:

 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 
Réu:

 
ELISVAN SANTOS MACEDO

 
Capitulação Legal:

 
Artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (três vezes) cumulado com o art. 69, caput,

 
do Código Penal

 
Advogado (a):

 
HIDELBRANDO G. BARROS NETO, OAB/PA nº 11.114

 
Juízo:
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2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA

 
Ação Penal de Rito Ordinário

 
SENTENÇA

 
1. RELATÓRIO:

 
Cuida-se de ação penal pública exercida pelo Ministério Público Estadual em relação aos acusados

 
ELISVAN SANTOS MACEDO, já qualificado nos autos, imputando-lhes a prática do crime

 
descrito no Artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (três vezes) cumulado com o art.

 
69, caput, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

 
1º fato (Artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal)

 
No dia 30.08.2018, por volta das 21h00, FERNANDO OLIVEIRA SOARES estava na rua falando ao
telefone

 
quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Pop de cor preta, sendo que um dos

 
nacionais puxou uma arma de fogo e subtraiu seu aparelho celular. Na ação a vítima conseguiu memorizar

 
apenas as letras OTY.

 
2º fato (Artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal):

 
No dia 30.08.2018, por volta das 20h40min, CARLINHOS LINHARES PEREIRA, estava retornando da

 
escola com a sua mochila, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Pop de cor

 
preta, onde o passageiro puxou uma arma de fogo e subtraiu sua mochila.

 
3º fato (Artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal):

 
No dia 30.08.2018, por volta das 21h00min, JESSIVA DA SILVA CAVALCANTE estava saindo da casa de

 
sua avó, situado a rua rio de janeiro, bairro vale do itacaiunas, ocasião em que foi abordada por dois
indivíduos

 
em uma motocicleta Honda Pop de cor preta, ocasião em que o passageiro da motocicleta puxou uma
arma de

 
fogo e subtraiu seu aparelho celular.

 
Em seguida a polícia tomou conhecimento do delito e passou a empreender diligências vindo a encontrar
dois

 
indivíduos em uma motocicleta de cor preta, com uma motocicleta com o pneu furado, sendo encontrado
com
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eles 02 (dois) aparelhos celulares.

 
Denúncia recebida em 21.09.2018 (fl. 07).

 
O réu constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (fls. 14/20).

 
No decorrer da instrução foram inquiridas vítimas, testemunhas sendo realizado também o

 
interrogatório do acusado (v. fl. 36 e 46).

 
Nada requereram as partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

 
Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da exordial acusatória (fls.

 
48/57).

 
Foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do réu de oficio (fls. 58/59).

 
Por sua vez a defesa, também sob a forma de alegações finais, não alegou qualquer nulidade e no

 
mérito pugnou pela absolvição do réu, na forma do artigo 386, VII, do CPP (fls. 43/46).

 
Vieram os autos conclusos para sentença.

 
2. FUNDAMENTAÇÃO

 
Preliminarmente, não há qualquer óbice ao conhecimento do mérito da demanda penal que ora se

 
apresenta para julgamento. Todas as condições da ação e pressupostos processuais estão regulares,

 
não havendo, outrossim, qualquer nulidade arguida pelas partes ou que possa ser reconhecida de

 
ofício por este juízo. Dito isso, passo à análise do mérito da causa.

 
A materialidade dos dois fatos delituosos está comprovada pelos boletins de comunicação de crime;

 
pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II); pelo relatório da autoridade policial e pelos

 
depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

 
A autoria, por sua vez, não restou comprovada nos autos.

 
Em audiência de instrução e julgamento, embora as duas vítimas ouvidas - JÉSSICA e

 
CARLINHOS ¿ tenham apontado, sem qualquer dúvida, ELISIVAN como autor dos crimes, o

 
conjunto probatório demonstrou existir dúvidas sobre a possibilidade de que o réu tenha de fato

 
concorrido para a infração penal.

 
Ainda na fase inquisitorial a defesa anexou vídeo em que mostra o réu chegando, por volta de 21h05,
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sozinho empurrando uma motocicleta em frente a uma loja chamada ELETROMÁQUINAS situada

 
na avenida Antônio Maia, Velha Marabá. Em seguida, o réu permanece lá até que um homem

 
(FERNANDO) e uma mulher (MARCIA) chegam e fornecem uma nova motocicleta, momento em

 
que o acusado sai em direção à cidade nova. Consta ainda, conversa cedida pela defesa e extraída do

 
WhatsApp dando conta que às 20h48min o réu encaminha mensagem a alguém informando que o

 
pneu da moto havia furado (apenso IV).

 
Há ainda depoimento da testemunha de defesa QUELY MARTINS DA SILVA, pessoa com a qual o

 
réu travou contato horas antes de ser preso no intuito de ter um encontro amoroso. Em juízo a

 
testemunha narrou que ficou na praça com o réu e seu irmão até umas 20h30min quando foi levada

 
para casa da mãe dele de motocicleta chegando lá por volta de 20h40min. Relatou que ELISIVAN a

 
deixou na Folha 25 e foi buscar EDIVAN, que estava na praça lhe aguardando quando minutos

 
depois, ainda no percurso, ligou avisando que a moto tinha furado o pneu.

 
Consta ainda o depoimento de FERNANDO DA SILVA SOARES padrasto da vítima. Em seu relato

 
o informante confirma que esteve na velha marabá, conforme consta no vídeo, juntamente com

 
MARCIA, mãe do réu, para auxiliá-lo na resolução do pneu furado. Acrescentou que QUELY estava

 
na folha 25 em sua casa pois ELISIVAN havia deixado ela e retornaria para a praça apenas para

 
buscar EDIVAN.

 
Somando a tais relatos tem-se o fato que o réu, ao receber o apoio de FERNANDO, saiu em outra

 
motocicleta para buscar EDIVAN e depois apenas é que retornou

 
novamente ao local para conduzir a moto com pneu furado.

 
Assim, a dinâmica delitiva, por meio das imagens anexadas, dá conta de que quando a vítima

 
JESSICA foi assaltada, por volta das 21h00, ELISIVAN estava transitando sozinho, empurrando

 
uma moto com pneu furado em local bem distante de onde os fatos aconteceram. Soma-se a isso

 
tudo o fato de que nenhum dos objetos subtraídos ter sido encontrado na posse dos acusados, já que a

 
mochila devolvida à vítima CARLINHOS foi abandonada na cena do delito praticado contra

 
JESSICA.
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Cabe ainda destacar que a vítima CARLINHOS disse que os acusados portavam uma bolsa preta,

 
todavia nenhuma bolsa foi encontrada com o acusado ou na posse do adolescente EDIVAN, de

 
maneira que não há como dar respaldo às alegações finais do Ministério Público que pugnou pela

 
condenação.

 
Mesmo o reconhecimento feito pelas vítimas em juízo perde força à medida que os delitos se deram

 
à noite e as vítimas informaram que os assaltantes estavam de capacetes.

 
Reforço que não estou desprezando os depoimentos colhidos em juízo, no entanto, as provas devem

 
ser analisadas em conjunto e no presente caso as colhidas no transcurso do feito suscitam dúvida a

 
este julgador, devendo incidir os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência. Repiso

 
que é impossível prolatar um decreto condenatório com o conjunto probatória que se apresenta para

 
análise.

 
A propósito, Renato Brasileiro, in Manual de Processo Penal (2014), assim discorre:

 
Esse direito de não ser declarado culpado enquanto ainda há dúvida sobre se o cidadão é culpado ou
inocente

 
foi acolhido no art. 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). A Declaração Universal
de

 
Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU), em 10 de
dezembro

 
de 1948, em seu art. 11.1, dispõe: Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua
inocência,

 
enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se
assegurem

 
todas as garantias necessárias para sua defesa. (¿).

 
Na lição de Marco Antonio Marques da Silva, há três significados diversos para o princípio da presunção
da

 
inocência nos referidos tratados e legislações internacionais, a saber: 1)tem por finalidade estabelecer
garantias

 
para o acusado diante do poder do Estado de punir (¿); 2) visa proteger o acusado durante o processo
penal

 
(¿; 3) trata-se de regra dirigida diretamente no juízo de fato da sentença penal, o qual deve analisar se a
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acusação provou os fatos imputados ao acusado, sendo que, em caso negativo, a absolvição é de rigor

 
(significado de presunção de inocência na Declaração Universal de Direitos dos Homens e do Pacto

 
Internacional de Direitos Civis e Políticos. (sem grifo no original) (p. 49).

 
E continua:

 
O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser
utilizado

 
no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado
não

 
tem a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora (Ministério Público ou

 
querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma

 
dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída. (p. 50)
notadamente

 
em atenção aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência, balizadores de um Estado

 
Democrático de Direito.

 
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

 
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

 
NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE ENCONTRA APOIO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM

 
JUÍZO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

 
DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. O art. 155 do

 
Código de Processo Penal dispõe que o magistrado não pode "fundamentar sua decisão exclusivamente
nos

 
elementos informativos colhidos na investigação". Contudo, é possível a valoração das provas produzidas
no

 
inquérito policial, desde que em harmonia com a prova colhida na fase judicial. (AgRg no AREsp
603.158/DF,

 
Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),

 
QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 14/05/2015).

 
Firmada a fundamentação, passo a decidir.
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3. DISPOSITIVO:

 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para ABSOLVER o

 
acusado ELISIVAN SANTOS MACEDO, brasileiro, nascido aos 18.05.1998 das imputações

 
constantes da denúncia com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

 
4. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS (art. 120 do CPP):

 
Segundo o auto de exibição e apreensão do IPL (fl. 04) encontra-se apreendido neste feito uma

 
motocicleta pop 100, cor preta, Placa OTY9114 e um celular, marca Samsung, cor preto.

 
Com efeito, não sendo os referidos objetos produto ou instrumentos do crime e não pertencendo às

 
vítimas deste feito, determino, em atenção ao artigo 120 do CPP, a restituição ¿ se por outro motivo

 
não estiver apreendido ¿ do veículo motocicleta pop 100, cor preta, Placa OTY9114, ao seu

 
proprietário constante do Documento Único de Transferência (DUT) ou a pessoa portadora de

 
procuração pública com poderes específicos bem como do celular (IMEI Nº 359104082088045/01)

 
ao seu respectivo proprietário, devendo fazer prova da propriedade mediante a apresentação de nota

 
fiscal do produto com o nome do requerente.

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS:

 
1. Intimem-se pessoalmente e com vistas dos autos o Ministério Público. Na hipótese de interposição

 
de recurso observar as partes que a data do protocolo da petição recursal deverá corresponder a data

 
efetiva da entrega da peça, sob pena de reconhecimento de intempestividade do recurso. Outrossim,

 
não será admitido eventual pedido de dilação de prazo por decorrência de protocolo da peça em dia

 
posterior, já que a observância quanto a data do protocolo é de responsabilidade do autor do recurso.

 
2. Expeça-se mandado de intimação pessoal do réu. Acaso o acusado não seja encontrado, expeça-se

 
mandado de intimação pessoal do advogado, na forma do art.

 
392 do CPP.

 
3. Intime-se, via diário, a defesa dos réus.

 
4. Com o trânsito em julgado:

 
a) certifique-se a restituição dos bens apreendidos. Não havendo restituição, fazer os autos
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conclusos.

 
b) não havendo bens a serem restituídos, arquivem-se os autos.

 
5. Havendo interposição de recurso, retornar os autos em conclusão com certidão atestando a

 
tempestividade da peça.

 
Marabá, 10 de maio de 2019.

 
MARCELO ANDREI SIMÃO SANTOS

 
Juiz de Direito ¿ Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá¿

 
                       C U M P R A ¿ S E.

 
                            Dado e passado nesta cidade e comarca de Marabá(PA), dia 16 de julho de 2019. Eu,
Jaconias Medeiros Silva, Diretor de Secretaria, o digitei e assino de ordem do MM. Juiz de Direito.

 
Jaconias Medeiros Silva

 
Diretor de Secretaria  

 
 
 
 
Jaconias Medeiros Silva ¿ Diretor de Secretaria

 
Email: 2crimaraba@tjpa.jus.br

 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 49/2019

 
Ação Penal 0009856-10.2018.814.0028

 
Prazo de 15 (quinze) dias

 
O(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). MARCELO ANDREI SIMÃO SANTOS, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal,
desta cidade e Comarca de Marabá, Estado do Pará, na forma da Lei, faz saber aos que este lerem ou
dele tomarem conhecimento que, foi(ram) denunciado(s): BRUNO RILLERYPEREIRA DOS SANTOS,
brasileiro, natural de MARABÁ/PA, nascido no dia 26/07/1995, filho de Rairene Pereira dos Santos. E
como o referido qualificado e denunciado não foi encontrado para ser citado pessoalmente, estando,
portanto, em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com o prazo de quinze (15) dias, pelo
que ficará o mesmo denunciado perfeitamente CITADO nos autos de Ação Penal n° 0009856-
10.2018.814.0028, para todos os seus fins, termos e atos, bem como intimado e notificado a comparecer
no Edifício do Fórum local, situado na Rodovia Transamazônica, s/n ¿ Agrópolis do INCRA ¿ Amapá,
Marabá/PA, para apresentar RESPOSTA ESCRITA à denúncia formulada pelo representante do Ministério
Público Estadual, no prazo de 10 dias, consignando-se a advertência de que, caso não haja manifestação,
os autos serão suspensos e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do
disposto no art. 312. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, especialmente a(o)
denunciado, e de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado, na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Marabá, Estado do Pará, pela
Secretaria da 2ª Vara Criminal, dia 16 de julho de 2019. Eu, Jaconias Medeiros Silva, o digitei e subscrevi.
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MARCELO ANDREI SIMÃO SANTOS

 
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal
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Número do processo: 0805481-93.2019.8.14.0028 Participação: EXEQUENTE Nome: S. W. L. R.
Participação: REPRESENTANTE DA PARTE Nome: JORDANIA LOPESOAB: null Participação:
ADVOGADO Nome: POLIANA JESSICA DUARTE MORAESOAB: 139-B Participação: EXECUTADO
Nome: E. D. O. R.Processo 0805481-93.2019.8.14.0028REQUERENTE: S.W.L.R. - Advogado: POLIANA
JÉSSICA DUARTE MORAES, OAB/PA 22139-B -DECISÃOCuida-se de ação de execução de alimentos
formulada por S.W.L.R., representada por sua genitora J.L., já qualificada nos autos.Aduz o autor na inicial
que em 2011 a autora ajuizou ação de alimentos de número 0005811-03.2011.814.0028, onde foi
realizado acordo entre ela e o requerido de que o mesmo pagaria a titulo de pensão alimentícia a quantia
de um salário mínimo. O requerente então descumpriu por diversas vezes o acordo realizado, razão pela
qual foram ajuizadas duas ações de execução de sentença 0007419-06.2012.814.0028 e 0007400-
97.2012.814.0028, contudo, atualmente, voltou a descumprir sua obrigação alimentícia, motivo pelo qual a
requerente ajuizou a presente ação.Parecer do RMP à fl. 11459821, pelo declínio da competência.É o
breve relato. DECIDO.A competência da vara da infância e Juventude é competente para conhecer de
pedido de tutela, nos termos do art. 148, parágrafo único, alínea ?g?, desde que a criança ou adolescente
encontre-se nas hipóteses do art.98, do ECA.Não é o caso dos autos, onde se observa que a requerente é
responsável pela criança, já detém a guarda e pensão em seu favor. Assim, não se vislumbra nenhuma
situação de risco ou vulnerabilidade. Assim sendo, não se verifica nenhuma das hipóteses legais do artigo
98, do ECA. Esse também é o entendimento do Tribunais de Justiça de Minas Gerais, no qual se observa
que a ação de alimentos somente será admissível à Vara da Infância e Juventude se a criança estiver em
situação de risco, vejamos: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO
COMINATÓRIA - MATRÍCULA EM CRECHE - MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO - VERIFICAÇÃO -
COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. Tratando-se de competência ""ratione
materiae"",é competente a Vara da Infância e da Juventude para conhecer os pedidos de adoção e
resolver todos os incidentes que possam aparecer em relação à matéria. As matérias tratadas nos incisos I
a VII do art.148 do Estatuto da Criança e do Adolescente são de competência exclusiva da Justiça infanto-
Juvenil, enquanto aquelas mencionadas no parágrafo único, como destituição do pátrio poder, guarda,
emancipação, alimentos e outras - letras a e b - a competência só se delineará quando se tratar de criança
ou adolescente na situação do artigo 98. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.17.053530-6/000,
Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da
súmula em 10/10/2017) EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO
REGULAMENTAÇÃO VISITA E FIXAÇÃO ALIMENTOS - VARA FAMILÍA - AÇÃO ADOÇÃO E
DESTITUIÇÃO PODER FAMILIAR - VARA INFANCIA E JUVENTUDE - AUSÊNCIA SITUAÇÃO RISCO
OU ABANDONO. 1 - Não havendo comprovação de que a menor esteja sob situação de risco ou
abandono e, versando a ação sobre regulamentação de visita e fixação se alimentos, deve a ação ser
julgada e processada na Vara de Família e Sucessões e Ausências. (TJMG - Conflito de Competência
1.0000.14.085929-9/000, Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
09/07/2015, publicação da súmula em 20/07/2015)Cabe ainda frisar que o Código Judiciário do Pará é de
1981, na época do então Código de Menores, que foi revogado com a promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente em 1990. Logo, a lei federal (Lei 8.069/1990), firmou a competência da Vara da
Infância e Juventude pela ocorrência da situação de risco nos termos do art. 98 c/c 148, parágrafo único,
?g?, do ECA. Assim, não se pode aplicar o Código Judiciário em contrariedade à lei federal, inclusive,
porque a competência em razão da matéria é absoluta, cujo desrespeito enseja a nulidade absoluta do
processo.Ante o exposto, e considerando a ausência de situação de risco envolvendo a criança, com base
na fundamentação acima, DECLINO A COMPETÊNCIA para uma das varas cíveis da comarca com
competência em direito de família, procedendo a Secretaria as baixas de praxe, a contrario sensu, com
fundamento no art. 98 do ECA.Ciência ao RMP e à exequente, dia DJE.Intime-se. Encaminhem-se os
autos.Marabá (PA), 15 de julho de 2019.MANOEL ANTÔNIO SILVA MACÊDOJuiz de Direito titular da 4ª
Vara Cível e Empresarial de Marabá 
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MARABÁ REGIÃO AGRÁRIA DE MARABÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO O Exmo. Sr. AMARILDO JOSÉ MAZUTTI, Juiz de Direito Titular da Região
Agrária de Marabá, Estado do Pará, República Federativa do Brasil na Forma da Lei etc...FAZ SABER a
todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante o Juízo da Região
Agrária de Marabá e expediente da Secretaria da Região Agrária de Marabá e Comarca de Marabá, se
processa a Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar nº 0009958-
66.2017.814.0028, em que figura como requerente: XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA SA e
requerido: ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA. Em razão da determinação judicial constante nos autos,
pelo presente EDITAL fica o público em geral/terceiros ciente(s) do inteiro teor da sentença de fls.
167/168, a seguir transcrita: ¿SENTENÇA: Tratam os presentes autos de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR proposta por XINGU RIO TRANSMISSORA DE
ENERGIA S/A, em face de ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA. Alega a autora que é concessionária do
serviço público de transmissão de energia elétrica, cuja outorga foi lhe conferida por meio de Contrato de
Concessão celebrado junto à ANEEL ¿ Agência Nacional de Energia Elétrica, sob nº. 0007/2015, assinado
e datado de 22/10/2015, sendo este devidamente publicado no Diário Oficial da União em 28/10/2015.
Assim, em decorrência da condicão de concessionária de serviço público, a autora detém a incumbência
dos trabalhos de construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão Xingu ¿ Rio, em corrente
contínua, de mais ou menos 800 kV, que passará pelos Estados do Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais
e Rio de Janeiro. No mais, sustenta que o sistema transmissor em pauta é uma importante obra para o
Estado do Pará e outras regiões do país, pois consiste num empreendimento do Governo Federal para
fortalecimento do sistema de transmissão de energia nacional, conforme diretrizes e estudos técnicos do
Ministério de Minas e Energia e demais entidades competentes, objetivando assegurar melhorias na
infraestrutura energética e minimizar as ocorrências de oscilações e interrupções no fornecimento de
energia, além de contribuir para garantia da segurança energética e modicidade tarifária da população
consumidora. Neste viés, a autora legalmente investida em suas atribuições, passou a realizar os
trabalhos de desimpedimento administrativo do traçado do linhão de transmissão de energia elétrica, que
consiste em faixa de segurança de 114 metros de largura, sendo 57 metros para cada lado do eixo LT.
Aduz a autora, que para a execução da respectiva obra faz-se necessária a instituição de servidões
minerárias em áreas rurais, dentre as quais, o imóvel pertencente ao requerido. Ocorre que, segundo a
requerente, não foi obtido sucesso na tentativa de celebrar acordo amigável com o réu, razão pela qual
fora ajuizada a presente demanda. Com a inicial vieram os documentos juntados às fls. 18/148. inicial foi
recebida e audiência de justificação designada à fl. 151. Em oficio de fls. 159/160, o Ministério Público
informou a impossibilidade de presença na audiência. Audiência realizada, ausente o Ministério Público
(Ofício nº138/2017-MP/5ª PJTJ-CEAP), as partes conciliaram (fls. 162/162v). O Ministério Público emitiu
parecer favorável à homologação do acordo (fls. 164/165). Vieram os autos conclusos. É o relatório.
DECIDO. Verificando os termos do ajuste celebrado entre as partes, concluo pela observância das
formalidades legais, não havendo nenhum óbice à homologação do acordo celebrado em audiência de
justificação às fls. 162/162v. Pelo exposto, com esteio nos artigos 840 e 841 do Código Civil c/c 487, III, b,
do Código de Processo Civil, homologo a transação firmada pelas partes, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, por estar revestida das formalidades legais. Para o regular cumprimento do acordo, determino: I.
Expeça-se em favor do réu, alvará da quantia de R$ 86.697,69 (oitenta e seis mil e seiscentos e noventa e
sete reais e sessenta e nove centavos), a ser depositado no prazo de 30 (trinta) dias, conforme termo de
audiência de fls. 162/162v. II. Expeça-se mandado para registro definitivo da constituição de servidão
administrativa em favor da autora, entregando-os a está para que providencie averbação junto ao registro
de imóveis competente. III. Expeça-se minutas de editais e entregue ao autor para que publique na
imprensa oficial e local, às suas expensas, comprovando nos autos, a existência da constituição da
servidão administrativa. Custas finais, se houverem, serão suportadas pela autora, em caso de não
recolhimento das custas finais, porventura devidas pela autora, certifique-se e encaminhe-se à Dívida
Ativa. Intime-se. Publique-se. Arquive-se. Marabá/PA, 12 de setembro de 2017. AMARILDO JOSÉ
MAZUTTI Juiz de Direito Titular da 3ª Agrária ¿ Marabá.¿ E para que ninguém possa alegar ignorância no
presente ou no futuro, será o edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Pará e afixado
no átrio da Vara Agrária de Marabá, na forma da Lei, informando que este Juízo Funciona das 08:00 às
14:00 horas, na Rodovia Transamazônica, s/n ¿ Agrópolis do INCRA, Amapá, Estado do Pará. EXPEDIDO
 nesta cidade de Marabá, 08 (oito) dias do mês de julho de 2019. Eu, Alline N. Raiol Sousa Pereira,
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Diretora de Secretaria, este digitei e o subscrevo (art. 1º, § 3º do Provimento nº 006/2006-CJRMB c/c
006/2009-CJCI). Alline Nazareth Raiol Sousa Pereira Diretora de Secretaria Região Agrária de
Marabá.

 
 

 
 
 
 
Processo nº 0004401-69.2011.814.0028 Autor: ANTÔNIO CALIXTO DOS SANTOS. Adv.: Haroldo
Guimarães Soares Filho OAB/MA nº 5078 Réus: FRANCISCO DA NATIVIDADE SILVA e outros. Adv.:
José Batista Gonçalves Afonso OAB/PA nº 10.611, Larissa Gabriele da Costa Tavares OAB/PA 22.142
Ação: Reintegração de Posse FAZENDA CARACOL (Abel Figueiredo) ATO ORDINATÓRIO (Conforme
Provimento 00/2006-CJRMB c/c 006/2009-CJCI) Pelo presente ato, ficam as partes intimadas, por seus
advogados habilitados nos autos, da realização da perícia referente aos quesitos complementares, a
ser realizada na data de 23/07/2019, com início às 6:00h (horário local), saindo do estacionamento
do Fórum da Comarca de Marabá. A notificação dos assistentes técnicos indicados para acompanhar os
trabalhos periciais fica a cargo das partes. Marabá, 16 de julho de 2019. Alline Nazareth Raiol Sousa
Pereira Diretora de Secretaria Região Agrária de Marabá.
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Processo nº: 0013274-87.2017.814.0028 Capitulação: Artigo 147, c/c Art. 7º da Lei 11.340/2006. Réu:
Lucas Evangelista Alves da Silva. Advogado(s) do(s) Réu(s): Carlos Acioli Carvalho Oliveira ¿ OAB/PA
23.545 ATO ORDINATÓRIO (Conforme preceitua o artigo 1.º, § 1.º, IX do Provimento 006/2006 CJRMB e
006/2009 CJCI). Pelo presente ato, fica(m) o(s) Advogado(s) do réu INTIMADO(S) à comparecer(em) à
Audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 10 de outubro de 2019, às 13:00 horas na Sala
de Audiências da 3.ª Vara Criminal, no Fórum desta Comarca, tudo conforme decisão, nos autos acima
mencionados. Marabá/PA, 16 de julho de 2019. Maria Helena Pereira da Silva. Diretora de Secretaria.

 
Processo: 0016111-81.2018.8.14.0028 Acusado: Maurilan Rodrigues da Silva Advogado(s) do Réu: Gerla
Seltinha Souza Benevides OAB/PA 24.216 ATO ORDINATÓRIO (Conforme preceitua o artigo 1.º, § 1.º, IX
do Provimento 006/2006 CJRMB e 006/2009 CJCI). Pelo presente ato, fica(m) o(s) Advogado(s) acima
mencionado(s) INTIMADO(s) à comparecer(em) à Audiência de Instrução e Julgamento, redesignada para
o dia 02 de outubro de 2019, às 09:00 horas na Sala de Audiências da 3.ª Vara Criminal, no Fórum desta
Comarca, tudo conforme decisão, nos autos acima mencionados. Marabá/PA, 11 de julho de 2019. Maria
Helena Pereira da Silva. Diretora de Secretaria.

 
Processo nº: 0009475-02.2018.814.0028 Capitulação: Artigo 129, §9º do CP. Réu: Carlos Alberto Oliveira
Nascimento Advogado(s) do(s) Réu(s): Nilton Pereira Alves ¿ OAB/PA 22.750 ATO ORDINATÓRIO
(Conforme preceitua o artigo 1.º, § 1.º, IX do Provimento 006/2006 CJRMB e 006/2009 CJCI). Pelo
presente ato, fica(m) o(s) Advogado(s) do réu INTIMADO(S) à comparecer(em) à Audiência de instrução e
julgamento, designada para o dia 01 de outubro de 2019, às 10:00 horas na Sala de Audiências da 3.ª
Vara Criminal, no Fórum desta Comarca, tudo conforme decisão, nos autos acima mencionados.
Marabá/PA, 11 de julho de 2019. Maria Helena Pereira da Silva. Diretora de Secretaria.

 
Processo nº: 0005299-43.2019.8.14.0028 Carta Precatória Acusado(s): Erivelton Cabral Silva e André
Allefe dos Santos Carvalho Advogado(s) do Réu(s): Vandir Bernadino Bezerra Fialho Junior ¿ OAB/MA
5.177 e Antônio Henrique Ribeiro Cunha Pereira ¿ OAB/MA 6.943-A ATO ORDINATÓRIO (Conforme
preceitua o artigo 1.º, § 1.º, IX do Provimento 006/2006 CJRMB e 006/2009 CJCI). Pelo presente ato,
fica(m) o(s) Advogado(s) do réu INTIMADO(S) à comparecer(em) à Audiência de Oitiva de testemunha,
designada para o dia 26 de setembro de 2019, às 09:00 horas na Sala de Audiências da 3.ª Vara Criminal,
no Fórum desta Comarca, tudo conforme decisão, nos autos acima mencionados. Marabá/PA, 11 de julho
de 2019. Maria Helena Pereira da Silva. Diretora de Secretaria.

 
Nº Processo: 0007216-34.2018.814.0028 Capitulação: Art. 121, §2º, II do CP Réu: Jackson dos Santos
Oliveira Advogados do réu: Renato Lopes Barbosa ¿ OAB/PA 15.676-A e OAB/GO 27.651; ATO
ORDINATÓRIO (Conforme preceitua o artigo 1.º, § 1.º, IX do Provimento 006/2006 CJRMB e 006/2009
CJCI). Pelo presente ato, fica(m) o(s) Advogado(s) acima mencionados INTIMADO(S) a): 1 -
Comparecer(em) perante o Tribunal do Júri, no dia 29/11/2019, às 08h30, no Salão do Júri do Fórum desta
Comarca, em que irão a julgamento os réus acima mencionados; 2- Ciente que o sorteio dos jurados que
servirão na referida sessão, será realizado no dia 02/09/2019 às 09:00 na sala de audiências desta Vara;
3- Tomar ciência do inteiro teor do despacho, transcrito abaixo, nos autos acima mencionados.
Marabá/PA, 10 de julho de 2019. Maria Helena Pereira da Silva. Diretora de Secretaria.

 
Proc. nº 0007216-34.2018.8.14.0028 Autora: Justiça Pública Réu: Jackson dos Santos Oliveira, vulgo
Neguinho Vítima: Marcos Alberto Santana de Oliveira DESPACHO 1. Não há nulidade a ser sanada nem é
necessária qualquer diligência para esclarecer fatos, razões pelas quais declaro o processo preparado
para julgamento. 2. Designo o dia 29/11/2019, às 08h30min, para a instalação da sessão de instrução e
julgamento, a ser realizada no Salão do Júri deste Fórum. Notifiquem-se o(s) réu(s) e as pessoas
arroladas pelas partes, requisitando a presença de quem estiver preso. Caso alguma das pessoas
arroladas não resida na Comarca de Marabá, expeça-se carta precatória para que seja intimada para, se
puder e se quiser, comparecer espontaneamente e às próprias custas na data e horário designado para o
julgamento, pois este juízo não pode obrigar a testemunha residente em outra comarca a se locomover
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para ser ouvida em Marabá. 3. Os jurados que deverão comparecer à sessão serão os já sorteados na
data de 02/09/2019. 4. Intimem-se os jurados para que compareçam à sessão de instrução e julgamento
mencionada no item 2, fazendo constar da convocação a transcrição do disposto nos artigos 436 a 446 do
Código de Processo Penal - CPP (parágrafo único do art. 434 do CPP); outrossim, cumpra-se a
determinação contida no art. 435 do CPP. 5. Oficie-se ao Comando da Polícia Militar solicitando a
segurança do local do julgamento. Outrossim, oficie-se à Diretoria do Fórum solicitando a disponibilidade
do salão do júri na data aprazada. 6. Expeçam-se os demais expedientes de praxe, inclusive solicitação de
suprimento de fundos. 7. Intimem-se a acusação e a defesa do inteiro teor deste despacho, cientes, se for
o caso, ser ônus da parte interessada apresentar no julgamento as testemunhas residentes fora desta
Comarca, cabendo a este juízo apenas expedir a carta precatória mencionada no item 2. 8. Caso alguma
das partes providencie a juntada de documento novo no prazo estabelecido no art. 479 do CPP, dê-se
ciência à parte adversa. 9. Juntem-se certidões criminais atualizadas do réu. 10. Segue em separado o
relatório do processo. Marabá/PA, 09 de julho de 2019. ALEXANDRE HIROSHI ARAKAKI. Juiz de Direito.

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 203/2019 Prazo de 60 dias Processo nº: 0010682-70.2017.814.0028
Capitulação: Artigo 147 do CP Réu: Francisco Pereira Borges O Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE HIROSHI
ARAKAKI, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, no uso de suas atribuições
legais na forma da lei, etc., FAZ SABER A todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem que, por este Juízo e Secretaria respectiva, se processam os autos da Ação Penal movida pela
Justiça Pública, em que figura como réu FRANCISCO PEREIRA BORGES, brasileiro, natural de
Marabá/PA, nascido em 31/03/1977, filho de Joaquim Borges da Silva e Maria Conceição Pereira Borges,
atualmente em local incerto e não sabido, o réu foi SENTENCIADO e CONDENADO nos autos do
processo acima mencionados. E constando dos autos estar o réu em lugar incerto e não sabido, expediu-
se o presente edital, com o prazo de 60 (SESSENTA) dias, para INTIMÁ-LO dos termos da SENTENÇA, a
seguir transcrita: Ante a todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR FRANCISCO PEREIRA BORGES, já qualificado, pela prática do crime de ameaça, em face
da suficiente demonstração probatória de autoria e materialidade do delito, ancorado no art. 147 do Código
Penal.(...) Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68,
caput, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 1 (UM) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE
DETENÇÃO. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, c, CP. Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está
marcada pela grave ameaça à pessoa. Em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que
as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, suspendo a execução da pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições (caso necessário, poderão ser alteradas
pelo Juízo das Execuções Penais, bem como poderão ser acrescidas outras, se pertinentes): Durante o
prazo da condenação, o condenado deverá prestar serviços à comunidade (§ 1º do art. 78 do Código
Penal c/c §§ 1º e 2º do art. 149 da Lei nº 7.210/84), razão de 02 (duas) horas de labor por dia de
condenação, tudo em tarefa gratuita, sendo local, datas e horários a serem estipulados em execução de
sentença, conforme condições pessoais do acusado, desde que não prejudique suas atividades laborais
licitas. Tendo em vista que o crime praticado pelo réu configura violência doméstica e familiar contra a
mulher, o condenado deverá, nos termos do art. 79 do Código Penal, durante os dois anos de suspensão,
manter distância mínima de cem metros da vítima e não manter contato com ela por qualquer meio de
comunicação. Marabá, 03 de fevereiro de 2019. Alexandre H. Arakaki Juiz de Direito. Réu deverá ficar
ciente que dispõe de cinco (05) dias de prazo, após decorrido a publicação do presente edital, para
recorrer, querendo, da decisão para a instância superior. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Marabá, Estado do Pará, na
Secretaria da 3ª Vara Criminal, no dia 12 de julho de 2019. Eu, ___________ Danilo Samico Rego,
Analista Judiciário, o digitei e conferi. ALEXANDRE HIROSHI ARAKAKI Juiz de Direito.

 
Processo n. º: 0012990-45.2018.814.0028 Capitulação: Artigo 121, §2º, incisos II e IV do CP Réu:
Valdivino Oliveira da Conceição Advogado do Réu: Wandergleisson Fernandes Silva OAB/PA n.º 16.961
ATO ORDINATÓRIO (Conforme preceitua o artigo 1.º, § 2.º, XXIV do Provimento 006/2006 CJRMB e
006/2009 CJCI). Pelo presente ato, fica o Advogado Wandergleisson Fernandes Silva OAB/PA n.º 16.961
INTIMADO, a restituir a esta Serventia, em 24 (vinte e quatro) horas, os autos acima mencionados, ciente
que, no caso de não-atendimento o fato será levado ao conhecimento do MM. Juiz desta Vara.
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Marabá/PA, 16 de julho de 2019. Maria Helena Pereira da Silva. Diretora de Secretaria da 3 ª Vara
Criminal.
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Número do processo: 0800234-68.2018.8.14.0028 Participação: RECLAMANTE Nome: EDNEIA
RODRIGUES DE SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: LUCIANA SANTOS SOARES OLIVEIRA
OAB: 25619/PA Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A - CELPA
Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRAOAB: 017515/PATRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE MARABÁ1ª VARA DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARABÁ -Rodovia Transamazônica, 0000, Amapá - MARABÁ
PROCESSO 0800234-68.2018.8.14.0028 DESPACHO Trata-se de pedido de levantamento de alvará de
valor bloqueado nos autos.A autora manifestou-se requerendo alvará, mas nada disse quanto a extinção
do feito.Intime-se a autora para manifestar-se, em 10 dias, quanto a extinção do feito. Após, sejam os
autos conclusos para julgamento. Marabá, 15 de julho de 2019. AUGUSTO BRUNO DE MORAES
FAVACHOJUIZ DE DIREITO, respondendo.  

 
 
 
Número do processo: 0804841-27.2018.8.14.0028 Participação: RECLAMANTE Nome: DAVI PEREIRA
DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDIO MARINO FERREIRA DIASOAB: 24293/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ELINES SILVA OLIVEIRAOAB: 24219/PA Participação: ADVOGADO
Nome: MARINALDO DOS SANTOSOAB: 24151/PA Participação: RECLAMADO Nome: REVEMAR
REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO
MENEZES COELHO DE SOUZAOAB: 8770 PROCESSO 0804841-27.2018.8.14.0028 S E N T E N Ç A
DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de
REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA, em decorrência de furto de motocicleta
no estacionamento da reclamada.Audiência de conciliação realizada sem acordo. Contestação
apresentada em momento oportuno, sem preliminares.Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da
Lei 9.099/95.Decido.Narram a peça inicial e depoimentos que em 14 de março de 2018, a motocicleta
Honda POP HONDA POP 100, placa QDO 3429, 2015/2015, cor: branca, conduzida até o estacionamento
da reclamada, servido de circuito interno de câmeras de segurança foi alvo de furto; oportunidade em que
os funcionários da requerida foram acionados, na mesma hora, mas não houve solução.Em continuação, o
autor afirma que foi até a delegacia de polícia registrou o Boletim de ocorrência, ocasionando na
requisição das imagens das câmeras de gravação do local ela autoridade policial, no entanto, a mídia não
foi fornecida ao autor. Após tentativas de resolução administrativa, ajuizou a presente ação para restituição
do valor da moto, conforme tabela FIPE, bem como danos morais.Em sua defesa, a parte ré, em síntese,
não questiona o fato da motocicleta ter sido furtado em suas dependências, apenas atribuindo
responsabilidade pelos danos ao condutor do veículo, que não teria seguido as instruções de travamento
da ignição da motocicleta, informando, ainda, que o local não possui controle de acesso ou aparato
semelhante, motivos pelos quais não haveria de se falar em qualquer responsabilidade civil, em desfavor
da ré.De início, tem-se como inquestionável que a propriedade do veículo furtado pertence ao reclamante,
conforme documentação acostada aos autos, bem como é incontroverso o furto nas dependências da
demandada.É certo que em documento de id 8211265, em resposta a requisição de delegado de polícia, a
requerida enviou imagens das câmeras de circuito interno de segurança. Na ocasião resolveu fazer toda
uma roteirização dos movimentos ocorridos no interior de seu estacionamento entre as 15h 03min - horário
de chegada da moto ao local e 15h39min ? quando o furto é notado e após informado à requerida.Nas
imagens aportadas aos autos evidenciou-se que a moto furtada estava de fato no interior do
estacionamento da requerida e que o local é fechado, embora aparentemente não munido com controle de
acesso e de saída. Nota-se, ademais, que o fato ocorreu em plena luz do dia, quando haviam diversos
veículos no local que era dotado de vagas para guarda e parqueamento de diversos veículos tanto de
passeio quanto motocicletas. A existência das comodidades ofertadas por um estabelecimento como o
visto nas imagens transparece aos clientes-consumidores a sensação de segurança que evidencia mais
um critério de escolha e atratividade ao consumo. Com efeito, ao se dirigir a um estabelecimento com
estacionamento para o consumidor é mais cômodo, tanto pela facilidade/comodidade de escolha do
fornecedor que melhor atenda a seus interesses, quanto pela aparente segurança fornecida no local,
fazendo com que a ré se responsabilize por atos, como o noticiado no feito.Na hipótese, impossível excluir
a conduta da requerido que possibilitou a subtração. A motocicleta foi estacionada em local próprio e
delimitado pela requerida (local destinado às motos ou onde diversas motos encontravam-se
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estacionadas) e o furto ocorreu ou mediante ligação direta ou uso de chave falsa e não houve qualquer
abordagem de segurança ou preposto da requerida.É notória a facilidade de furtos de motos, devendo os
estabelecimentos comerciais, que oferecem estacionamento, cercarem-se de maiores cuidados quanto à
segura destes veículos. Não agindo com a cautela devida, devem arcar com o ônus do prejuízo dos
consumidores, os quais dedicaram confiança naquele tipo de fornecedor de serviço/produto.Permanece
intacto, portanto, o nexo causal entre a conduta omissa do requerido e o dano suportado pelo autor.Nos
termos do art.14doCDC, ofornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de
serviços.Nesse caso, portanto, a reclamada responde, independentemente de culpa, pelo furto ocorrido,
em razão da relação de consumo existente, pois também tem responsabilidade objetiva frente a seus
clientes. Nem se pode falar que o fato de o local ser munido de circuito interno de câmeras de segurança
seja capaz de romper o nexo de causalidade. Aliás, a existência de câmeras seria mais um aspecto a
atrair clientes que, crendo na ação inibitória do dispositivo, não hesitariam em colocar seus veículos no
local, em virtude da comodidade durante eventual atendimento na reclamada.A doutrina de Sílvio de Salvo
Venosa assevera que: "Assim ocorre quando o estabelecimento comercial oferece estacionamento a seus
clientes. Nesse caso, o estacionamento do veículo faz parte inarredável do negócio do fornecedor e a
responsabilidade por danos ou furto no veículo é objetiva, de acordo com oCódigo de Defesa do
Consumidor. Na terminologia mercantil, podemos dizer que o estacionamento em estabelecimentos
comerciais integra seu aviamento, fazendo parte do negócio. Pouca importa, nessa hipótese, seja oneroso
ou gratuito." Nesse sentido, decidiu o TJRS:"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO
DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FATO GERADOR DO DEVER DE
INDENIZAR. OCORRÊNCIA. Tendo o autor comprovado, através de boletim de ocorrência e cupom fiscal,
a efetiva presença de seu automóvel sob a esfera de vigilância da empresa requerida, é de ser reformada
a sentença, por indubitável o dever dos estabelecimentos comerciais de indenizarem seus clientes por
furto de veículo, estacionado em suas dependências. Pressupostos do dever de indenizar devidamente
configurados. Sentença de improcedência reformada. Apelação Provida. (Apelação Cível Nº
70013695721, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz,
Julgado em 23/03/2006).Desse modo, dúvidas não existem acerca da responsabilidade das pessoas
jurídicas, que exploram atividade comercial oferecendo estacionamento, pelos danos causados aos
veículos postos sob sua guarda, nos termos daSúmula nº 130, do Superior Tribunal de Justiça: "A
empresa responde perante o cliente, pela reparação do dano ou furto de veículo em seu
estabelecimento".Quanto ao dano material é certo que não se mostra viável que se admita corresponder
ao valor em quantia inferior à solicitada pelo autor, uma vez que a restituição, em casos de furto de
veículos ou mesmo perda por outros motivos, segue o estabelecido na tabela FIPE, porquanto é o valor
mais razoável. Senão vejamos:ADMINISTRATIVO E CIVIL. DANOS MATERIAIS - FURTO DE VEÍCULO
EM ESTACIONAMENTO INTERNO E FECHADO DO HOSPITAL DE BASE. INDENIZAÇÃO DEVIDA,
ANTE A FALHA NA GUARDA DO VEÍCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO - CONFORME TABELA FIPE.
CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA - ÍNDICE DA CADERNETA DE
POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. O dano e o nexo causal restaram demonstrados, assim como o ato ilícito da
Autarquia Distrital, que não promoveu a necessária segurança ao veículo do recorrido, deixado em seu
estacionamento interno (cercado e com vigia). A tabela Fipe mede adequadamente o valor de mercado
dos veículos automotores e não há nos autos nenhuma comprovação de que o veículo furtado tivesse um
valor intrínseco maior, por ser antigo e alegadamente bem conservado (VW/Santana, ano/modelo
1993/1993). Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso tão somente para reduzir o valor da
condenação, adequando-o àquele valor informado na sentença, referente à pesquisa realizada pelo juízo à
tabela Fipe, R$ 7.670,00 (sete mil, seiscentos e setenta reais). RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (TJDF
? 07223243020178070016 ? Dje 27/06/2018). Enfatize-se que os depoimentos colhidos em audiência não
se mostraram capazes de infirmar a pretensão autoral quanto a responsabilidade civil da ré, sobretudo
diante das imagens aportadas aos autos e da peça defensiva que não nega o furto, limitando-se a afirmar
que aparentemente a moto teria sido ligada com a chave esquecida na ignição, o que não restou
evidenciado nas imagens.Destarte, o prejuízo do autor deve ser integralmente ressarcido, nos termos
demonstrados na inicial, qual seja o valor de R$ 4.358,00, conforme valor apresentado em sede.Na
mesma linha, são devidos os danos morais, decorrentes da aflição, ou seja, pelo prejuízo a tranquilidade
psicológica, gerada pelo desaparecimento do veículo no estacionamento do supermercado, local em que
havia relação de confiança para deixar o veículo pelo consumidor.Desta forma, comprovada a
responsabilidade do réu, estende-se que este deverá indenizar o reclamante, a título de danos morais, na
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quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para compensar os danos sofridos.Em face do
exposto,JULGO PROCEDENTESos pedidos do reclamante, para nos termos do art. 487, I, do NCPC: 1)
Condenar a reclamado a pagar ao reclamante a quantia de R$ 4.358,00 (quatro mil trezentos e cinquenta
e oito reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do prejuízo e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação; 2) condenar a
reclamado a pagar ao reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral,
corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir
da data do arbitramento.Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei
9099/95. Inclusive para fins recursais ao autor.Fica a parte sucumbente instada a cumprir a parte
pecuniária da sentença nos 15 (quinze) dias seguintes ao trânsito em julgado (art. 52, III, da Lei 9.099/95),
esclarecendo que o depósito judicial deverá ser efetuado, através de retirada de guia, nesta secretaria e
com pagamento junto à agência bancária do Banpará.Após, não havendo requerimento da parte
interessada, no prazo de 30 dias, arquive-se os autos.Publique-se, registre-se e intimem-se. Marabá, 8 de
julho de 2019. ADRIANA DIVINA DA COSTA TRISTÃOJUÍZA DE DIREITO  

 
 
 
Número do processo: 0800496-52.2017.8.14.0028 Participação: RECLAMANTE Nome: VALDECI
CIRQUEIRA BARROS Participação: ADVOGADO Nome: KARLA CARDOSO DE ALENCAROAB: 3680PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BMG Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO DE
MORAES DOURADO NETOOAB: 23255/PESENTENÇA Consta dos autos de pagamento da quantia
devida (ID 8690262), bem como o cumprimento da obrigação de fazer (ID 9388545), com concordância da
parte autora (ID8946768), assim o requerido efetuou o pagamento que lhe competia.Ante o exposto,
extingo o processo em sua fase satisfativa, com espeque no art. 924, II da lei 13.105/2015.Publique-se.
Registre-se. Intime-se.Aberta a subconta, expeça-se o alvará, conforme solicitado no ID 8946768.Após,
certifique-se quanto ao trânsito em julgado.Arquive-se. Marabá/PA, 01 de julho de 2019. AUGUSTO
BRUNO DE MORAES FAVACHOJUIZ DE DIREITO, respondendo o 1º Juizado Especial de Marabá  
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Número do processo: 0001124-29.2011.8.14.0305 Participação: RECLAMANTE Nome: WEMERSON
ERNESTO SILVA E SILVA Participação: ADVOGADO Nome: MAIARA DO SOCORRO DA SILVA
AMARALOAB: 26831 Participação: ADVOGADO Nome: HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOSOAB:
320439/SP Participação: RECLAMADO Nome: CAIXA SEGURADORA S/A Participação: ADVOGADO
Nome: STENIO RAYOL ELOYOAB: 013106/PASENTENÇA Vistos e examinados os autos.Dispensado o
relatório, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se da fase de cumprimento de a sentença de ID
n° 10087977, reformada parcialmente pelo acórdão do ID n° 10087990 e transitada em julgada.Ocorre que
a parte reclamada/executada adimpliu voluntariamente o julgado, conforme depreende-se do ID n°
10087994. Ademais, no ID n° 10087995, a parte reclamante/exequente revogou os poderes dos
advogados anteriores e postulou a habilitação dos advogados HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS
(OAB/PA - 25.681-A) e RAPHAELL LEMES BRAZ (OAB/PA n° 24.451-B) e a expedição de Alvarás dos
importes depositados no ID n° 10087994, um, referente a obrigação principal em favor da parte
exequente/reclamante e, outro, relativo a verba honorária sucumbencial, em favor dos referidos
advogados.Destarte, consoante dispõe o Código de Processo Civil/2015, aplicável subsidiariamente nos
feitos dos Juizados Especiais, art. 52, caput, da Lei nº. 9.099/95, a presente execução deve ser extinta,
conforme prescreve o artigo 526 do CPC/2015, abaixo esposados:?Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser
intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que
entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será ouvido no prazo de 5
(cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de
parcela incontroversa. [ ... ] § 3o Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e
extinguirá o processo.?.Entretanto, é imprescindível antes apreciar a petição de ID n°HELBERT LUCAS
RUIZ DOS SANTOS (OAB/PA - 25.681-A) e RAPHAELL LEMES BRAZ (OAB/PA n° 24.451-B) e deID n°
10088001, as quais, atinem sobre a definição dos beneficiários do Alvará de Liberação de valores
atinentes à verba honorária sucumbencial.Ora, o causídicoHERMÍNIO FARIAS DE MELO (OAB/PA n°
8126), advogado originário da parte reclamante (ID n° 10087940), praticou todos os atos necessários para
impulsionar o feito, protocolou petição inicial, apresentou resposta aos embargos de declaração, bem
como contrarrazoou recursos inominados. Assim, consoante o teor dos arts. 23 e 26 da Lei Federal n°
8.906/1994, compete a advogada MAIARA DO SOCORRO DA SILVA AMARAL (OAB/PA n° 26.831)
receber a verba honorária sucumbencial. Primeiro, o advogadoHERMÍNIO FARIAS DE MELO (OAB/PA n°
8126)que atuou exclusivamente na fase de conhecimento deste processo e apresentou a tese vencedora
nos autos que justificou a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Segundo, o substabelecimento conferido para a patrona MAIARA DO SOCORRO DA SILVA AMARAL
(OAB/PA n° 26.831) é sem reserva. Dessa maneira, é permitida a cobrança de honorários sucumbenciais
e convencionais, sem intervenção do advogado substabelecente. Entretanto, não é possível o
arbitramento de honorários advocatícios atinentes à atuação de causídico nos estreitos limites da fase de
cumprimento de sentença, como pleiteia a causídicaMAIARA DO SOCORRO DA SILVA AMARAL na
petição de ID n°10088001, porquanto, é necessária maior dilação probatória. Nesse sentido, é a
jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO, NOS PRÓPRIOS AUTOS, DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM UMA DAS PARTES NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA.
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 22, § 4º, DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL (OAB). DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO. A reserva dos honorários contratuais em
favor do patrono, nos mesmos autos do processo de fase de cumprimento de sentença, é permitida
mediante juntada do contrato de prestação de serviços profissionais antes de se expedir o mandado de
levantamento ou precatório, desde que inexista litígio entre o outorgante e o advogado. (TJ-SP - AI:
22021795920188260000 SP 2202179-59.2018.8.26.0000, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento:
31/10/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2018) Diante do exposto, com
fulcro no art. 526, § 3°, do CPC/2015,DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, pelos
motivossusomencionados. Após o trânsito em julgado, comprovado que os valores depositados no ID n°
10087994 estão na subconta deste processo,EXPEÇAM-SE:a) Alvará de Liberação doquantumdeR$
18.384,79 (dezoito mil e trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), devidamente
corrigido e com juros de mora, em nome exclusivo da parte exequente/reclamante, ou seja, 83,33 %
(oitenta e três, vírgula, trinta e quatro) do valor total depositado.a) Alvará de Liberação doquantumdeR$
3.676,96 (três mil e seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), devidamente corrigido e
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com juros de mora, em nome da advogada MAIARA DO SOCORRO DA SILVA AMARAL (OAB/PA n°
26.831), ou seja, 16,67 % (dezesseis, vírgula e sessenta e sete centavos) do valor total depositado.
Após,arquive-se, de imediato, o processo, com a devida baixa nos registros desta unidade, observadas as
formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. Marabá/PA, 10 de julho de 2019. AUGUSTO BRUNO DE
MORAES FAVACHOJuiz de Direito Titular  

 
 
 
Número do processo: 0010312-38.2010.8.14.0028 Participação: RECLAMANTE Nome: J.C. BARREIROS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: RODRIGO DIOGO SILVAOAB:
84 Participação: RECLAMADO Nome: THAYNA LORENA GOMES CORREASENTENÇAMETA 2 -CNJ
Vistos e examinados os autos.Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo a decidir. Trata-se
deAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISproposta porJ.C. BARREIROS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA ? MEem face deTHAYNÁ LORENA GOMES CORREA.Ocorre que a parte reclamante,
instada a informar interesse no prosseguinto da presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, manteve-se
silente e inerte, como atesta certidão de ID n° 10078120.Assim, verifica-se que ausente pressuposto de
desenvolvimento válido do feito, em razão da perda de interesse processual da parte reclamante,
demosntrado pela inércia no impulsionamento do presente feito. Em consequência, a extinção do presente
processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de
Processo Civil/2015, que prevê:Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...] IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo
no artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição,
consoante o art. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Após o trânsito em julgado para a parte
reclamante,CERTIFIQUE-SEeARQUIVEM-SEos autos, com baixa nos registros, observadas as
formalidades legais. Publicada e registrada no sistema PROJUDI. Intimem-se as partes. Cumpra-se.
/Marabá, 11/07/2019. AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHOJuiz de Direito Titular 

 
 
 
Número do processo: 0010464-86.2010.8.14.0028 Participação: RECLAMANTE Nome: J.C. BARREIROS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Participação: RECLAMADO Nome: KATILVANIA DE SOUZA
GUEDES META 2 - CNJ SENTENÇA Verifico que foi prolatada a sentença de extinção do processo ID n°
10081687, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Todavia, o
referidodecisumnão se encontra cadastrado como sentença, após a migração deste processo do sistema
PROJUDI para o PJE. Destarte, para fins de controle estatístico desta Unidade Jurisdicional,CADASTRA-
SE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO (ID N°10081687) NO SISTEMA PJE. PUBLIQUE-SE,
NO DJE, A SENTENÇA DE ID N°10081687. CUMPRA-SE AS DISPOSIÇÕES CONSTANTE NO
SUPRACITADO JULGADO. Cumpra-se. Marabá/PA, 11/07/2019. AUGUSTO BRUNO DE MORAES
FAVACHOJuiz de Direito Titular  

 
 
 
Número do processo: 0805978-10.2019.8.14.0028 Participação: RECLAMANTE Nome: ALDEMIR
LAURINDO SOARES Participação: RECLAMADO Nome: MAX FABIANO ALVES DE SOUZA
SENTENÇAVistos os autos.I ? RELATÓRIORelatório dispensado nos termos da norma do artigo 38, da
Lei 9.099/95.II ? FUNDAMENTAÇÃONo âmbito dos Juizados Especiais é incabível a propositura de ações
de despejo que não seja para uso próprio.Digo isto, porque, assevera a norma do artigo 3º, inciso III, da
Lei 9.099/95, que compete ao Juizado Especial Cível julgar ?ações de despejo para uso próprio?, cujo
valor da causa limita-se a 40 salários mínimos, excluindo-se, portanto, as ações de despejo por falta de
pagamento, uma vez que estas têm procedimento especial próprio previsto na Lei 98.245/91.Ademais,
através de uma interpretação analógica, conclui-se que, como a ação de despejo é regulamentada por
procedimento especial, mesmo que esta tivesse o valor da causa inferior a 40 salário mínimos, salvo no
caso de despejo para uso próprio, expressamente ressalvada na norma do artigo 3º, inciso III, da Lei
9.099/95, excede a competência deste juízo para processamento e julgamento desta demanda.Neste
sentido, manifestou-se acertadamente a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do
Distrito Federal, senão vejamos:?JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.1. De conformidade com o inciso III, do
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artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível só tem competência para processar e julgar ação de
despejo para uso próprio. 2. Falece de competência ao Juizado Especial Cível para processar e julgar
ação de despejo por falta de pagamento. 3. Trata-se de competência absoluta "ratione materiae", que
compete ao tribunal declarar de ofício. 4. Recurso conhecido e improvido. Honorários fixados em
R$100,00 (cem reais) que ficam suspensos em razão do benefício da justiça gratuita. Dispensados o
relatório e o voto, conforme o previsto no art. 46, da Lei nº 9.099/95?. (Acórdão n.594873,
20100810036349ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/06/2012, Publicado no DJE: 15/06/2012. Pág.: 253)III -
DISPOSITIVODiante do exposto, declaro a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento
desta demanda, e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos da norma do artigo 51, inciso
II, da Lei 9.099/95.Sem custas ou honorários em razão do feito ter tramitado sob o rito do Juizado
Especial.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao reclamante. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Marabá/PA, 11 de julho de 2019. AUGUSTO BRUNO DE
MORAES FAVACHO Juiz de Direito Titular 

 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E
CRIMINAL DE MARABA - VARA: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE MARABA
P R O C E S S O :  0 0 0 3 2 0 4 4 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO Ação:
Termo Circunstanciado em: 16/07/2019 AUTOR REU:FRANCISCO ALISSON MORAES DA SILVA
AUTOR REU:GABRIEL DA SILVA RABELO VITIMA:O. E. . Proc. nº: 0003204-40.2019.8.14.0028 Autor:
GABRIEL DA SILVA RABELO - FRANCISCO ALISSON MORAES DA SILVA Vítima: O. E. TERMO DE
AUDIÊNCIA Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2019, às 11:00 horas, nesta Cidade e Comarca
de Marabá, Estado do Pará, na sala de audiência do Fórum local, onde se achavam presentes o MM. Juiz
de Direito AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO, Titular da 2ª Vara do Juizado Especial Cível e
Criminal desta Comarca, comigo conciliadora ao final assinado, presente o (a) Promotor (a) de Justiça Dra.
MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ, e ainda o acadêmico de Direito Sara Regina Pereira de
Andrade. Feito o pregão, constatou-se a PRESENÇA do autor do fato GABRIEL DA SILVA RABELO CPF
031.812.612-54, bem como a ausência de FRANCISCO. Aberta a Audiência, a Representante do
Ministério Público propôs a seguinte Transação Penal: Ao autor do Fato Gabriel foi ofertado o pagamento
de R$ 300,00, dividido em 02 parcelas, a primeira a ser paga até o dia 10/08/19, e a segunda a ser paga
até dia 10/09/2019, e o dinheiro será convertido para uma entidade beneficente cadastrada na Vara. Ao
autor AUSENTE a representante o Ministério Publico requereu vistas dos autos. Por sua vez, o (a) autor
(a) aceitou a referida proposta. Por fim, o MM. Juiz proferiu a seguinte deliberação: Vistos, etc.
Considerando que o (a) autor (a) do fato aceitou a proposta de transação penal formulada pelo Ministério
Público, homologo por sentença a transação penal para que produza os efeitos jurídicos pertinentes nos
termos do art. 76, §§ 3°, 4°, 5° e 6°, da Lei 9.099/95, desde que cumprida a transação penal acima. - Nos
termos da Resolução nº 24/2007, em seu artigo 6º, encaminhe os documentos necessários para
fiscalização da medida à Vara de Execução Penal. O (a) AUTOR (a) DO FATO SERÁ INTIMADO A
COMPARECER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL, PARA
CUMPRIMENTO DA MEDIDA. - Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos
em relação aos autores do fato que aceitaram a proposta de transação penal. Em relação a autor do fato
ausente que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público. P.R.I.C.- Ficando cientes desde logo
todos os presentes. Sentença publicada em audiência. Nada mais. Determinou o MM. Juiz que se
encerrasse a presente audiência com as formalidades legais. Eu, ____________, Andreia Heringer de
Oliveira, conciliadora, o digitei e subscrevi. AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO Juiz de Direito
Titular MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ Promotora de Justiça GABRIEL DA SILVA RABELO Autor
d o  f a t o  P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 4 2 3 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO Ação:
Petição Criminal em: 16/07/2019 QUERELANTE:MAYCON CUNHA ALVES QUERELADO:GRUPO
CORREIO DE COMUNICACAO JORNAL CORREIO CARAJAS REDE DE COMUNICACAO LTDA.
Processo nº: 0004942-34.2017.8.14.0028 Autor do fato (a): MAYCON CUNHA ALVES Vistos e
examinados os autos. Trata-se de Embargos de Declaraç?o interposto pelo querelante em face da
sentença (fls. 29/30) que declarou a extinç?o de punibilidade do autor do fato e rejeitou a queixa-crime em
desfavor da pessoa jurídica com denominaç?o social GRUPO CORREIO DE COMUNICAÇ?O ? JORNAL
CORREIO CARAJÁS REDE DE COMUNICAÇ?O LTDA. O embargante alega a existência de contradiç?o
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e omiss?o no citado decisum. Assim, vieram os presentes autos conclusos para deliberaç?o. Verifico que
o presente declaratório foi interposto no prazo legal, raz?o pela qual conheço da espécie recursal. Desse
modo, enfrento o mérito da peça de resistência dos embargos de declaraç?o em exame. Com efeito, nos
termos do art. 83 da Lei 9.099/1995, somente cabem embargos de declaraç?o quando, em sentença ou
acórd?o, houver obscuridade, contradiç?o ou omiss?o. Ocorre que resta evidente que o embargante
pretende rediscutir a matéria de mérito da sentença embargada, porém, escolheu a via recursal
sabidamente equivocada para tal finalidade. Cumpre destacar que n?o ocorreu uma simples omiss?o na
representaç?o da parte querelante ou mesmo de qualificaç?o da parte querelada, que poderiam ser
corrigidas a qualquer tempo antes da prolataç?o da sentença final, nos termos do art. 596 do Código de
Processo Penal, mas verificou-se defeitos insanáveis na presente queixa-crime. N?o sendo possível a
abertura de prazo por este juízo para que a querelante adequa-se o polo passivo da queixa-crime e
apresentasse procuraç?o, pois tal fato consistiria no alargamento do próprio prazo decadencial, que é
peremptório, interruptivo e n?o suspensivo. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal: EMENTA: - Queixa-crime. - N?o-ocorrência da prescriç?o da pretens?o punitiva pela
pena em abstrato. - A procuraç?o outorgada ao advogado do querelante, ao se limitar a dar o "nomen
iuris" dos crimes que a queixa atribui ao querelado, n?o atende à finalidade a que visa o artigo 44 do
Código de Processo Penal, e que é a da fixaç?o da responsabilidade por denunciaç?o caluniosa no
exercício do direito personalíssimo de queixa. Precedentes do S.T.F. - Ademais, essa omiss?o n?o foi
suprida com a subscriç?o, pelo querelante, da queixa conjuntamente com seu patrono, nem é ela mais
sanável no curso da aç?o penal por já se encontrar esgotado o prazo de decadência previsto no artigo 38
do Código de Processo Penal. Queixa-crime rejeitada. (Inq 1696, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES,
Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2002, DJ 07-03-2003 PP-00034 EMENT VOL-02101-01 PP-00031) [grifo
nosso] Insta desatacar, ademais, que a emenda à inicial de fl. 31 foi protocolada em 17/11/2017, posterior
ao prazo para possível aditamento da queixa-crime (26.07.2017). Inclusive, tal emenda n?o se postulou a
inclus?o do Diretor de Redaç?o como querelado, mas sim como simples representante legal da pessoa
jurídica GRUPO CORREIO DE COMUNICAÇ?O ? JORNAL CORREIO CARAJÁS REDE DE
COMUNICAÇ?O LTDA. E, como destacado na decis?o ora embargada, pessoa jurídica, n?o pode ser
responsabilizada criminalmente pela infraç?o prevista nos arts. 139, caput, e 140, caput, do Código Penal,
nos termos dos art. 173 e 221, ambos, da Constituiç?o Federal de 1988. Assim, sem qualquer mácula a
sentença de fls. 29/30. Desse modo, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARAÇ?O, MAS, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO. Intime-se pessoalmente, o representante do Ministério Público (art. 370, §4º,
do CPP), o querelante, o advogado do querelante, a parte querelada, e os advogados da querelada. Após
o trânsito em julgado desta decis?o, arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Marabá/PA, 28 de março de 2018. AUGUSTO BRUNO DE MORAES
FAVACHO Juiz de Direito Titular 
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Número do processo: 0805188-54.2019.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: MANOEL FRANCISCO
DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: LEVINALDO NASCIMENTO DA COSTAOAB: 27592/PA
Participação: RÉU Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaProcesso Judicial EletrônicoPoder
JudiciárioTribunal de Justiça do Estado do Pará1ª Vara Cível e Empresarial ? Comarca de
SantarémProcesso:0805188-54.2019.8.14.0051 -  PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL -
INDENIZAÇÃOAutor (a): MANOEL FRANCISCO DOS SANTOSEndereço: Avenida Curuá-Una, 10,
Urumari, SANTARéM - PA - CEP: 68020-650Advogado: LEVINALDO NASCIMENTO DA COSTA -
OAB/PA 27.592.Ré(u): Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaEndereço: Avenida Tocantins, 403,
Santíssimo, SANTARéM - PA - CEP: 68010-610DECISÃO/MANDADOMANOEL FRANCISCO DOS
SANTOS ajuizou Ação Indenizatória cumulada com Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela
Provisória de Urgência em face de CELPA- CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, alegando em síntese,
que na data de 23.03.2019, uma equipe da Requerida foi até sua residência para efetuar a suspensão do
fornecimento de energia elétrica, em razão de débitos na UC 3007045637, de titularidade de SOLANGE
REBELO DOS SANTOS, companheira do Autor. Afirma que a referida companheira pediu que não
cortassem a energia, porquanto necessitaria fazer uso de respirador elétrico e de bomba de água para
encher a caixa de água, não tendo sido atendida em seu pedido. Afirmou que a senhora estava sozinha
em casa, e que, em virtude do acontecido, em especial do corte de energia, a referida senhora começou a
passar mal, com suspeita de AVC, o que evoluiu para óbito alguns dias após, na data de 03.04.2019.
Afirma que o Autor não tem possibilidade de pagamento das faturas pendentes em sua unidade
consumidora, provenientes de três parcelamentos efetuados de faturas passadas em nome dade cujus,
dentre estas uma multa no valor de R$10.628,16 (dez mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezesseis
centavos, proveniente de suposto desvio de energia. A parte autora nega que tenha havido desvio de
energia. Afirma que, em sua residência, faz uso de 02(dois) bicos de luz, uma geladeira que não funciona
e uma bomba d?água. Afirma que vive de pequenos serviços e que a de cujus era dona de casa há mais
de um ano e aguardava o deferimento do seu pedido de aposentadoria junto ao INSS, recebendo ajuda
esporádica dos filhos, os quais também não possuem boas condições financeiras.Requereu a religação
imediata da energia elétrica e que a empresa Ré ofereça condições de pagamento dentro das
possibilidades financeiras do autor. Requerei exclusão do nome da Sra. SOLANGE do cadastro de
inadimplentes e indenização por danos.Diante de tais fatos, requer tutela de urgência antecipatória
consistente em obrigação de não-fazer, consistente na não interrupção do fornecimento de energia elétrica
e abstenção da requerida em incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
SPC/SERASA.Segundo a nova sistemática processualatutela provisóriapode fundamentar-se
emurgênciaouevidência; atutela provisória de urgênciapode ser de naturezacautelarousatisfativa, a qual
pode ser concedida em caráterantecedenteouincidental(CPC, artigo 294).O regime geral das tutelas de
urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil queunificouos pressupostos
fundamentais para a sua concessão: ?A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem aprobabilidade do direitoe operigo de danoou orisco ao resultado útil do processo.? (grifei e
destaquei).Daniel Mitidiero vaticina que: ?No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à
existência de ?prova inequívoca? capaz de convencer o juiz a respeito da ?verossimilhança da alegação?,
expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina (Luiz Guilherme Marinoni, Antecipação
da Tutela cit.; Daisson Flach, A Verossimilhança no Processo Civil, Ed. RT; o nosso, Antecipação da
Tutela ? Da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória cit.). Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a
conceder ?tutelas provisórias? com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as
provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato, conforme o clássico conceito de cognição
sumária de Hans Karl Briegleb, Einleitung in die Theori der summarischen Processe, Bernhard Tauchitz). A
probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica ? que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau
de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a
?tutela provisória?.? (em Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenação de Teresa
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Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Thomsom Reuters RT, página
782).Cândido Rangel Dinamarco obtempera que ofumus boni iuris(fumaça do bom direito): ?É a aparência
de que o demandante tem o direito alegado, suficiente para legitimar a concessão de medidas
jurisdicionais aceleradas ? que de natureza cautelar, que antecipatória. Resolve-se em mera
probabilidade, que é menos que a certeza subjetiva necessária para decidir o mérito, porém mais que a
mera verossimilhança. O art. 273, caput, do Código de Processo Civil dá a impressão de exigir mais que
essa probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à existência de uma prova inequívoca ? mas
pacificamente a doutrina e todos os tribunais se satisfazem com a probabilidade. Consiste esta na
preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos
divergentes. Essa é menos que a certeza, porque, lá, os motivos divergentes não ficaram afastados, mas
apenas suplantados; e mais que a mera verossimilhança, que se caracteriza pelo equilíbrio entre os
motivos convergentes e motivos divergentes. Na prática, o juiz deve raciocinar mais ou menos assim: se
eu fosse julgar agora, minha vontade seria julgar procedente a demanda.? (Vocabulário do processo civil,
Malheiros, páginas 338/339).E opericulum in moraou perigo na demora, segundo também Cândido Rangel
Dinamarco: ?Consiste na iminência de um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo correr do tempo (o
tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado mediante as providências que o juiz determinará.
Embora seja inevitável alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação do periculum, sugere-se que o
juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior, em busca de um legítimo equilíbrio entre as partes ?
indagando, em cada caso, se o autor sofreria mais se nada fosse feito para conter os males do tempo, ou
se sofreria mais o réu em virtude da medida que o autor postula.? (op. cit., páginas 381/382).No presente
caso, em um juízo decognição sumária(superficial), Analisando os documentos apresentados pelo autor,
verifico que, inicialmente não se fazem presentes os requisitos para o deferimento da tutela requestada.
Com efeito, o próprio Autor afirma que firmou termo de confissão de dívida e três parcelamentos, tendo
efetuado pagamento de apenas três parcelas. Ademais, o autor reconhece a existência de pendências na
unidade consumidora, e apõe a impossibilidade de pagamento das faturas. Designo audiência de
conciliação para odia 17 de outubro de 2019, às 09:00 horas, devendo a ré ser citada com pelo menos 20
(vinte) dias de antecedência.Expeça-se mandado de citação,com as advertências constantes do artigo
334, parágrafos 8º, 9º e 10º. endo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, conste
também do mandado de citação que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15
(quinze) dias, cujo termo inicial será a data:I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última
sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver
autocomposição;II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação
apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I (se ambas as partes
manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual);Fica o autor intimado para a
audiência na pessoa de seu advogado e por meio da publicação desta decisão na imprensa oficial (CPC,
artigo 334, § 3º).Advirto, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil que o não
comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.As partes devem estar acompanhadas por
seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º).A parte poderá constituir representante,
por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (CPC, artigo 334, § 10º).Por se
tratar de relação de consumo e em vista dos requisitos exigidos pelo art.6º, VII do CDC, decreto de ofício a
inversão do ônus da prova.Defiro os benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 99, §3º do
NCPC.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. Santarém, 15 de julho
de 2019. Rafael GrehsJuiz de Direito RespondendoPortaria 3257/2019-GP  

 
 
 
Número do processo: 0805436-20.2019.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: ADAIL DE ASSIS
ARAUJO Participação: ADVOGADO Nome: FABIO IGOR CORREA LOPESOAB: 22998/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ALEX FERNANDES DA SILVAOAB: 17429/MS Participação: RÉU Nome: BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Poder JudiciárioTribunal de Justiça do Estado do Pará1ª Vara Cível e
Empresarial  de Santarém Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVELProcesso: 0805436-
20.2019.8.14.0051Requerente: ADAIL DE ASSIS ARAUJOAdvogados: Alex Fernandes da Silva ? OAB/PA
28.623-A; Josiane Alvarenga Nogueira ? OAB/MS 17.288; Fabio Igor Corrêa Lopes ? OAB/PA
22.998.Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, n. 100, Torre Conceição, 9 Andar, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902
DESPACHORH. Defiro a gratuidade, ante a declaração de Lei.Inexiste prevenção entre esta e as ações
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distribuídas sob n.0805445-79.2019.8.14.0051,0805421-51.2019.8.14.0051(3ª Vara Cível e Empresarial),
Nº0805450-04.2019.8.14.0051(1ª Vara Cível e Empresarial), Nº0805454-41.2019.8.14.0051(4ª Vara Cível
e Empresarial), uma vez que requerem revisão de contratos de consignaçãodiversos. Inclua-se na
ferramenta de agrupamento das referidas ações.Por não vislumbrar na espécie, diante da natureza da
controvérsia posta em debate, a possibilidade de composição consensual, deixo de designar a audiência a
que alude o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil.Cite-se o réu para integrar a relação
jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato
aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de
acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). Santarém/PA, 16 de julho de 2019.
Rafael Grehs Juiz de Direito Respondendo Portaria 3257/2019-GP  

 
 
 
Número do processo: 0805450-04.2019.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: ADAIL DE ASSIS
ARAUJO Participação: ADVOGADO Nome: FABIO IGOR CORREA LOPESOAB: 22998/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ALEX FERNANDES DA SILVAOAB: 17429/MS Participação: RÉU Nome: BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Poder JudiciárioTribunal de Justiça do Estado do Pará1ª Vara Cível e
Empresarial  de Santarém Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVELProcesso: 0805450-
04.2019.8.14.0051Requerente: ADAIL DE ASSIS ARAUJOAdvogado: Alex Fernandes da Silva ? OAB/PA
28.623-A; Josiane Alvarenga Nogueira ? OAB/MS 17.288; Fabio Igor Corrêa Lopes ? OAB/PA
22.998.Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, n. 100, Torre Conceição, 9 Andar, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902
DESPACHORH. Defiro a gratuidade, ante a declaração de Lei.Inexiste prevenção entre esta e as ações
distribuídas sob n.0805445-79.2019.8.14.0051,0805421-51.2019.8.14.0051(3ª Vara Cível e Empresarial),
Nº0805436-20.2019.8.14.0051, (1ª Vara Cível e Empresarial), Nº0805454-41.2019.8.14.0051(4ª Vara
Cível e Empresarial), uma vez que requerem revisão de contratos de consignaçãodiversos. Inclua-se na
ferramenta de agrupamento das referidas ações.Por não vislumbrar na espécie, diante da natureza da
controvérsia posta em debate, a possibilidade de composição consensual, deixo de designar a audiência a
que alude o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil.Cite-se o réu para integrar a relação
jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato
aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de
acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). Santarém/PA, 16 de julho de 2019.
Rafael Grehs Juiz de Direito Respondendo Portaria 3257/2019-GP  

 
 
 
Número do processo: 0805546-53.2018.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: B. F. S. C. F. E. I.
Participação: ADVOGADO Nome: GIULIO ALVARENGA REALEOAB: 65628 /MG Participação: RÉU
Nome: D. C. D. C. V.Processo Judicial EletrônicoPoder JudiciárioTribunal de Justiça do Estado do Pará1ª
Vara Cível e Empresarial ? Comarca de Santarém0805546-53.2018.8.14.0051 BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAAUTOR: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOAdvogado(s): GIULIO ALVARENGA REALE - OAB/PA 20.107AREQUERIDA: DORIENE
COELHO DO CARMO VIEIRA. SENTENÇA Vistos etc.,  BV FINANCEIRA SA CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, instituição financeira, por seu representante, ingressou com
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em desfavor de DORIENE COELHO DO CARMO
VIEIRA. Juntou documentos pertinentes. Inexiste contestação nos autos. A parte autora atravessou
petição requerendo a desistência da ação. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir: O artigo 485,
inciso VIII do Código de Processo Civil estipula: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII -
homologar a desistência da ação; A parte autora não tem mais interesse no feito, razão pela qual o
processo deve ser extinto. Isto posto, acolho o pedido de desistência do processo sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Eventuais custas devidas pelo Autor.
Determino o recolhimento de mandado de que determinou medida liminar eventualmente expedido de não
cumprido. Após o trânsito em julgado e pagamento de eventuais custas finais arquivem-se os autos,
dando-se as baixas necessárias. PRIC. Santarém, 15 de julho de 2019.Rafael GrehsJuiz de Direito
RespondendoPortaria 3257/2019-GP 
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Número do processo: 0805514-48.2018.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: DANTE MARIANO
GREGNANIN SOBRINHOOAB: 31618/SP Participação: RÉU Nome: ANDRE DE SOUZAProcesso Judicial
EletrônicoPoder JudiciárioTribunal de Justiça do Estado do Pará1ª Vara Cível e Empresarial ? Comarca de
Santarém0805514-48.2018.8.14.0051 BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAAUTOR:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDAAdvogado(s): DANTE MARIANO
GREGNANIN SOBRINHO - OAB/SP 31.618.REQUERIDO: ANDRE DE SOUZA SENTENÇAVistos,
etc.ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, qualificado nos autos ajuizou ação
de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em desfavor de ANDRE DE SOUZAtambém
quali f icado(a).Juntou documentos.Recolheu custas.Determinou-se emenda a inicial (ID.
7236078)Decorrido o prazo, a parte quedou-se inerte, conforme certidão presente sob ID
11383763.Vieram os autos conclusos.A autora não emendou a inicial.DECIDO.O autor não sanou o
defeito da petição inicial, como lhe foi determinado, de maneira que deve ela ser indeferida. Ante o
exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO
EXTINTO o processo.Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Após, arquive-se.Eventuais custas
devidas pelo Autor. Intime-se o pessoalmente para pagamento, no prazo legal.Não havendo pagamento,
expeça-se certidão para inscrição em dívida ativa e arquivem-se os autos. Santarém, 15 de julho de
2019Rafael GrehsJuiz de Direito RespondendoPortaria 3257/2019-GP 

 
 
 
Número do processo: 0804080-87.2019.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: CLAUDIVAM
BISPO Participação: ADVOGADO Nome: CRISRIANI GOTARDO SERAFIMOAB: 28374/PA Participação:
REQUERIDO Nome: PAULO ALBERTO ECHERProcesso Judicial EletrônicoPoder JudiciárioTribunal de
Justiça do Estado do Pará1ª Vara Cível e Empresarial ? Comarca de SantarémProcesso n.: 0804080-
87.2019.8.14.0051.REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE.REQUERENTE: CLAUDIVAM
BISPOAdvogado(s): CRISRIANI GOTARDO SERAFIM - OAB/PA 28.374.REQUERIDO: PAULO
ALBERTO ESCHER - OAB/PA 8.807.Endereço: Avenida Marechal Rondon, n. 908. Bairro Aparecida.
CEP: 68040-070. Santarém-PA.DECISÃOCLAUDIVAM BISPO, qualificado à inicial, ingressou com Ação
de Reintegração de Posse com pedido de liminar cumulada com perdas e danos em face de PAULO
ADALBERTO ESCHER. Afirma o Autor ser titular do domínio de área igual a 19,4603ha, de imóvel
registrado sob matrícula n. 29.974, no livro ?BH, folha 051, no Cartório Nogueira Sirotheau do 1º
Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Santarém, sito na Travessa um, n. 05. Bairro Nova
República, nesta cidade de Santarém. Afirma que desde agosto de 2018 vem sendo impedido de passar
no Ramal Cambuquira, ramal este que se encontra dentro do loteamento do Requerido, tendo sido
colocada uma porteira impedindo a passagem.Afirma, ainda, o Autor, a dificuldade de chegar em sua terra
o obrigou a morar de favor com sua irmã e de trabalhar como autônomo em eletrônica. Aduz que perdeu
parte de sua casa por não ter como chegar até ela. Que, para alcançar sua terra, precisa dar uma volta
pela estrada da Rocha negra, deixando sua motocicleta em um terreno, tendo que caminhar vinte e cinco
minutos para chegar em sua terra.Afirma que a estrada que dá acesso ao seu imóvel se trata de bem
público de uso comum do povo, e assim o Autor é titular de direito público subjetivo à posse. Reclama a
recuperação da posse indireta da estrada que leva à sua propriedade, aduzindo ter sido o bem esbulhado
em sua posse de maneira clandestina.Afirma que a má-fé está caracterizada, uma vez que o Requerido foi
pessoalmente informado que o Demandante ?precisava transitar pela via pública para estar
desempenhando a função social de sua propriedade?.Requereu liminar de reintegração da posse do
Autor, gratuidade de justiça, condenação em danos e procedência da demanda.Este Juízo determinou a
juntada de documentos para a apreciação do pedido de gratuidade do Autor ? ID. 11184777.A parte autora
juntou Declaração do ITR ? exercício 2018, e declaração de ausência de documentos comprobatórios da
renda ? ID. 11499548.Vieram os autos conclusos.O Autor afirma o esbulho deárea diversa do seu imóvel,
ocorrida emmarço de 2018,conforme boletim de ocorrência n. 525/2019.100214-5, registrado em
26.02.2019. De fato, a parte afirma ter a posse do ramal denominado Cambuquira, e afirma estar sendo
impedido em seu direito de passagem.Os documentos juntados aos autos não demonstram a posse do
Autor. Ao revés, expressam claramente que o referido ?ramal? está dentro das terras do Requerido, no
qual há loteamento e previsão de construção de residencial.Assim, só resta indeferir a liminar.Muito
embora a afirmação de que se trate de bem público, a parte Autora não incluiu o ente público no polo
passivo, razão pela qual deixo de declinar a competência para Vara Privativa da Fazenda Pública.Defiro a
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gratuidade.Designo audiência para odia 30 de agosto de 2019, às 10:00 horas.Cite-se e intime-se a parte
Ré. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A
ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na
petição inicial.Verificando o Meirinho, nos termos do artigo 252, caput, do Código de Processo Civil que
?quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou
residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou,
em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que
designar.? Assim, descabe ao juiz determinar que a citação seja feita com hora certa; compete ao oficial
de justiça, ao constatar no caso concreto a presença dos pressupostos delineados no artigo 252 do
Código de Processo Civil, proceder à citação com hora certa.Fiquem as partes cientes de que o
comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio
de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).Caso a parte requerida não
tenha interesse na conciliação deve peticionar nos autos em até 10 dias antes da audiência conciliatória,
começando do protocolamento de sua petição o prazo para contestação.A ausência injustificada é
considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus
advogados.Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias
úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I ? havendo revelia, deverá informar se quer produzir
outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II ? havendo contestação, deverá se manifestar em
réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões
incidentais; III ? em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte
autora apresentar resposta à reconvenção).A parte patrocinada por advogado(a) será intimada na pessoa
do(a) mesmo(a). Caso seja representada pela Defensoria Pública, deve ser intimada pessoalmente,
através de mandado ou via correio, se for o caso.Intimem-se os advogados/Defensores.Havendo
interesses de incapazes, intimem-se o MP.Sendo o caso, expeça-se precatória para citação.Após, tudo
devidamente certificado, façam os autos conclusos.Publique-se. Serve a presente como mandado.
Santarém, 15 de julho de 2019.Rafael GrehsJuiz de Direito RespondendoPortaria 3257/2019-GP 

 
 
 
Número do processo: 0804080-87.2019.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: CLAUDIVAM
BISPO Participação: ADVOGADO Nome: CRISRIANI GOTARDO SERAFIMOAB: 28374/PA Participação:
REQUERIDO Nome: PAULO ALBERTO ECHERProcesso Judicial EletrônicoPoder JudiciárioTribunal de
Justiça do Estado do Pará1ª Vara Cível e Empresarial ? Comarca de SantarémProcesso n.: 0804080-
87.2019.8.14.0051.REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE.REQUERENTE: CLAUDIVAM
BISPOAdvogado(s): CRISRIANI GOTARDO SERAFIM - OAB/PA 28.374.REQUERIDO: PAULO
ALBERTO ESCHER - OAB/PA 8.807.Endereço: Avenida Marechal Rondon, n. 908. Bairro Aparecida.
CEP: 68040-070. Santarém-PA.DECISÃOCLAUDIVAM BISPO, qualificado à inicial, ingressou com Ação
de Reintegração de Posse com pedido de liminar cumulada com perdas e danos em face de PAULO
ADALBERTO ESCHER. Afirma o Autor ser titular do domínio de área igual a 19,4603ha, de imóvel
registrado sob matrícula n. 29.974, no livro ?BH, folha 051, no Cartório Nogueira Sirotheau do 1º
Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Santarém, sito na Travessa um, n. 05. Bairro Nova
República, nesta cidade de Santarém. Afirma que desde agosto de 2018 vem sendo impedido de passar
no Ramal Cambuquira, ramal este que se encontra dentro do loteamento do Requerido, tendo sido
colocada uma porteira impedindo a passagem.Afirma, ainda, o Autor, a dificuldade de chegar em sua terra
o obrigou a morar de favor com sua irmã e de trabalhar como autônomo em eletrônica. Aduz que perdeu
parte de sua casa por não ter como chegar até ela. Que, para alcançar sua terra, precisa dar uma volta
pela estrada da Rocha negra, deixando sua motocicleta em um terreno, tendo que caminhar vinte e cinco
minutos para chegar em sua terra.Afirma que a estrada que dá acesso ao seu imóvel se trata de bem
público de uso comum do povo, e assim o Autor é titular de direito público subjetivo à posse. Reclama a
recuperação da posse indireta da estrada que leva à sua propriedade, aduzindo ter sido o bem esbulhado
em sua posse de maneira clandestina.Afirma que a má-fé está caracterizada, uma vez que o Requerido foi
pessoalmente informado que o Demandante ?precisava transitar pela via pública para estar
desempenhando a função social de sua propriedade?.Requereu liminar de reintegração da posse do
Autor, gratuidade de justiça, condenação em danos e procedência da demanda.Este Juízo determinou a
juntada de documentos para a apreciação do pedido de gratuidade do Autor ? ID. 11184777.A parte autora
juntou Declaração do ITR ? exercício 2018, e declaração de ausência de documentos comprobatórios da
renda ? ID. 11499548.Vieram os autos conclusos.O Autor afirma o esbulho deárea diversa do seu imóvel,
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ocorrida emmarço de 2018,conforme boletim de ocorrência n. 525/2019.100214-5, registrado em
26.02.2019. De fato, a parte afirma ter a posse do ramal denominado Cambuquira, e afirma estar sendo
impedido em seu direito de passagem.Os documentos juntados aos autos não demonstram a posse do
Autor. Ao revés, expressam claramente que o referido ?ramal? está dentro das terras do Requerido, no
qual há loteamento e previsão de construção de residencial.Assim, só resta indeferir a liminar.Muito
embora a afirmação de que se trate de bem público, a parte Autora não incluiu o ente público no polo
passivo, razão pela qual deixo de declinar a competência para Vara Privativa da Fazenda Pública.Defiro a
gratuidade.Designo audiência para odia 30 de agosto de 2019, às 10:00 horas.Cite-se e intime-se a parte
Ré. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A
ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na
petição inicial.Verificando o Meirinho, nos termos do artigo 252, caput, do Código de Processo Civil que
?quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou
residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou,
em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que
designar.? Assim, descabe ao juiz determinar que a citação seja feita com hora certa; compete ao oficial
de justiça, ao constatar no caso concreto a presença dos pressupostos delineados no artigo 252 do
Código de Processo Civil, proceder à citação com hora certa.Fiquem as partes cientes de que o
comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio
de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).Caso a parte requerida não
tenha interesse na conciliação deve peticionar nos autos em até 10 dias antes da audiência conciliatória,
começando do protocolamento de sua petição o prazo para contestação.A ausência injustificada é
considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus
advogados.Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias
úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I ? havendo revelia, deverá informar se quer produzir
outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II ? havendo contestação, deverá se manifestar em
réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões
incidentais; III ? em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte
autora apresentar resposta à reconvenção).A parte patrocinada por advogado(a) será intimada na pessoa
do(a) mesmo(a). Caso seja representada pela Defensoria Pública, deve ser intimada pessoalmente,
através de mandado ou via correio, se for o caso.Intimem-se os advogados/Defensores.Havendo
interesses de incapazes, intimem-se o MP.Sendo o caso, expeça-se precatória para citação.Após, tudo
devidamente certificado, façam os autos conclusos.Publique-se. Serve a presente como mandado.
Santarém, 15 de julho de 2019.Rafael GrehsJuiz de Direito RespondendoPortaria 3257/2019-GP 

 
 
 
A T O O R D I N A T Ó R I O 
Nos termos da Portaria 001/2016 do Gabinete da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, 
INTIMO o advogado JEFFERSON LIMA BRITO, OAB/PA 4993 para devolver à 
Secretaria da Vara, em 03 (três) dias, os autos de processo nº 0059106-45.2015.8.14.0051 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO. Dado 
e passado nesta cidade de Santarém, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, 
Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, aos 16/07/2019.Cristiana Calderaro 
Maciel, Analista Judiciário Mat 79596, diretora de secretaria 
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Número do processo: 0806207-95.2019.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: A. P. S. M.
Participação: ADVOGADO Nome: ANDERSON CARVALHO OLIVEIRAOAB: 20526/PA Participação:
REQUERIDO Nome: E. F. A.R.H. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do
CPC.Tramite-se em segredo de justiça conforme disposição do art. 189, II do CPC.Trata-se de ação de
Ação de Divórcio Litigioso cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos aos filhos menores.Em
sede de medida liminar, almeja o deferimento de alimentos provisórios em favor dos filhos menores.À
inicial juntou procuração e os documentos pessoais. É o breve relatório. Decido. Arbitro alimentos
provisórios no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigentes no país, devidos a partir da
citação, a serem pagos diretamente à genitora dos dos menores até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante
recibo ou depósito em conta por ela indicada. DESIGNO audiência de mediação a ser realizada no
CEJUSC no dia 18/09/2019, às 08:30 horas. CITE-SE E INTIME-SE a parte Ré. O prazo para contestação
(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação
implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente
citação está desacompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos, devendo ser assegurado ao
réu examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1.º, do CPC). Fiquem as partes cientes de que o
comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio
de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é
considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus
advogados. Decorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de quinze
dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I ? havendo revelia, deverá informar se quer
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II ? havendo contestação, deverá se
manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais
questões incidentais; III ? em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a
parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ciência ao Ministério Público. SERVIRÁ A PRESENTE,
POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO. CUMPRA-SE, NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI.
Santarém, 11 de julho de 2019. RAFAEL GREHSJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0809610-09.2018.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: A. V. C. D. L.
Participação: REQUERIDO Nome: G. A. G. D. S.R. h.O requerido foi devidamente citado, não ofertou
contestação no prazo legal, conforme certidão (Id.11378499). Desse modo, aplico-lhe a pena de revelia,
reputando-o confesso quanto aos fatos referentes a direitos disponíveis, não mais será ele intimado
pessoalmente dos atos processuais (CPC, art. 346, § Único).Outrossim, designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 11/09/2019, às 08:30 horas, devendo as partes comparecerem acompanhadas de
suas testemunhas, independentemente de intimação.Int.Santarém, 08 de julho de 2019RAFAEL
GREHSJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0804096-41.2019.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: DYANE LETICIA
CALDEIRA FROES Participação: ADVOGADO Nome: ALINE DE ABREU MENDONCA MARTINSOAB:
950 Participação: REQUERENTE Nome: ERECION SOUZA DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome:
ALINE DE ABREU MENDONCA MARTINSOAB: 950RH Considerando a manifestação do Ministério
Público, designo audiência para o dia 10/09/2019 às 11:30 horas.Ciência ao MP. Santarém-PA, 08 de
julho de 2019. RAFAEL GREHSJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0802362-89.2018.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: M. R. P.
Participação: ADVOGADO Nome: KELYANE GOMES DA SILVAOAB: 917 Participação: REQUERENTE
Nome: MARINILZA RODRIGUES PINTO Participação: ADVOGADO Nome: KELYANE GOMES DA
SILVAOAB: 917 Participação: REQUERIDO Nome: ALESSANDRO JOSÉ BARBOSA FERREIRA

SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM 
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Participação: REQUERIDO Nome: ALESSANDRA DE JESUS BARBOSA FERREIRAR.H.DESPACHO
Designo audiência de mediação a ser realizada noCEJUSC dia 11/09/2019, às 10:00 horas.Cite-se e
intime-se os réus. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da
audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática
apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada da petição inicial e dos
documentos.Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente
ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para
negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo
sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As
partes devem estar acompanhadas de seus advogados.Ciência ao MP. SERVE A PRESENTE COMO
MANDADO/OFÍCIO. Santarém/PA, 08 de julho de 2019. RAFAEL GREHSJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0804072-13.2019.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: L. C. Participação:
ADVOGADO Nome: ELCY NUBIA ALVES PEDREIROOAB: 009963/PA Participação: ADVOGADO Nome:
ROSALICE MARIA FERNANDES MONTEIRO CAMARAOAB: 009282/PA Participação: ADVOGADO
Nome: TANIA MARA SAKAMOTO BORGHEZANOAB: 9106/PA Participação: REQUERENTE Nome: G. D.
S. V. Participação: ADVOGADO Nome: ELCY NUBIA ALVES PEDREIROOAB: 009963/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ROSALICE MARIA FERNANDES MONTEIRO CAMARAOAB: 009282/PA
P a r t i c i p a ç ã o :  A D V O G A D O  N o m e :  T A N I A  M A R A  S A K A M O T O  B O R G H E Z A N O A B :
9106/PAR.H.DESPACHO Considerando a manifestação do Ministério Público ID 11421595, designo
audiência de ratificação a ser realizada no dia 11/09/2019, às 10:30horas.Intimem-se as partes.Ciência ao
MP. Santarém/PA, 09 de julho de 2019 RAFAEL GREHSJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0808585-58.2018.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: R. J. P. S. Participação:
AUTOR Nome: R. P. S. Participação: AUTOR Nome: M. C. R. P. Participação: RÉU Nome: D. R. S.R. h.O
requerido foi devidamente citado, não ofertou contestação no prazo legal, conforme certidão (Id.
10897885). Desse modo, decreto sua revelia, reputando-o confesso quanto aos fatos referentes a direitos
disponíveis, não mais será ele intimado pessoalmente dos atos processuais (CPC, art. 346, §
Único).Outrossim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/09/2019, às 09:30 horas,
devendo as partes comparecerem acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de
intimação.Int.Santarém, 08 de julho de 2019RAFAEL GREHSJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0801239-22.2019.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: C. E. C. V.
Participação: REPRESENTANTE DA PARTE Nome: MARIA IZABEL VIDINHA DAMASCENOOAB: null
P a r t i c i p a ç ã o :  A D V O G A D O  N o m e :  G E O R G I A N N E  C A S T R O  F E I T O S A O A B :
27148/PAR.H.DESPACHODesigno audiência de justificação, conforme requer o MP no Id.10149504,
parao dia 05/09/2019, às 10:30 horas, para oitiva do requerente e de eventuais testemunhas, que deverão
comparecer independentemente de intimação, bem como munido de demais provas que tiver. Ciência ao
Ministério Público.Intime-se.Santarém, 08 de julho de 2019RAFAEL GREHSJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802864-91.2019.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: M. I. R.
Participação: ADVOGADO Nome: ANDREA PATRICIA BATISTA PAULINOOAB: 9831/PA Participação:
ADVOGADO Nome: MARIA SONIA CAMPOS BERNARDESOAB: 7948PA Participação: ADVOGADO
Nome: RAQUEL FLORIDA RIKER PINHEIROOAB: 9958PA Participação: ADVOGADO Nome: NUBIA
TAVARES DE OLIVEIRAOAB: 0423PA Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANO BATISTA
MOTTAOAB: 0645PAR.H.DESPACHO Designo audiência de justificação para o dia 10/09/2019, às
09:00horas, devendo a requerente comparecer acompanhada de suas testemunhas, independentemente
de intimação, e munida das demais provas que tiver.Intime-se.Ciência ao MP. Santarém, 08 de julho de
2019. SERVE O PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO. RAFAEL GREHSJuiz de Direito  
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Número do processo: 0802607-66.2019.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: ROGERIO
NASCIMENTO DA MOTA Participação: ADVOGADO Nome: RAQUEL FLORIDA RIKER PINHEIROOAB:
9958PA Participação: ADVOGADO Nome: NUBIA TAVARES DE OLIVEIRAOAB: 0423PA Participação:
ADVOGADO Nome: MARIA SONIA CAMPOS BERNARDESOAB: 7948PA Participação: ADVOGADO
Nome: ANDREA PATRICIA BATISTA PAULINOOAB: 9831/PA Participação: ADVOGADO Nome:
CRISTIANO BATISTA MOTTAOAB: 0645PA Participação: ADVOGADO Nome: NEIDE DA SILVA LOPES
VASCONCELOSOAB:  8219 Par t ic ipação:  REQUERIDO Nome:  JAMILES DE SOUZA
PEREIRARHDESPACHO O Juízo deprecado solicitou nova data de audiência para devido cumprimento
da missiva.Dessa forma,DESIGNO audiência de mediaçãoa ser realizada no CEJUSCno dia17/09/2019,
às 10:00 horas.Renovem-se as diligências.Oficie-se ao Juízo deprecado informando sobre a nova
data.Cumpra-se.Santarém-PA, 11 de julho de 2019. RAFAEL GREHSJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0801542-70.2018.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: P. H. S. S.
Participação: ADVOGADO Nome: ROSA MADALENA GUIMARAES MONTE MACAMBIRAOAB: 4971PA
Participação: REQUERIDO Nome: T. D. O. S.R.H.DECISÃO Nos termos do art. 357 do CPC, passo a
proferir decisão de saneamento do processo: 1 - Trata-se de ação de guarda. A inicial foi instruída com
documentos; 2- Consta o estudo social elaborado com os envolvidos (ID 7409494); 3- A requerida
ofereceu contestação ID 6946590; 4 ?Compulsando os autos, verifico que há preliminares pendentes de
apreciação, quais sejam: a) o pedido de tutela provisória de urgência para modificação da guarda
pleiteada pelo autor. Pautado no estudo social e no princípio do melhor interesse do menor, entendo ser
de bom alvitre que a guarda do menor permaneça, nesse momento, da forma estabelecida pelos genitores
no momento da separação; b) preliminar de inépcia da inicial: alega a parte requerida que o autor não
especificou em que consiste sua pretensão: se em relação a ambos os filhos do casal ou apenas ao filho
mais novo. Rejeito a preliminar levantada, eis que, da narrativa do autor sobre os fatos, decorre
logicamente sua conclusão. 5- A questão de direito controversa é a guarda do menor; 6- Quanto à
distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 CPC, ao autor incumbe demonstrar o
preenchimentodos requisitos para a concessão da guarda do menor. A ré caberá provar melhor interesse
do menor estará resguardado na guarda compartilhada. 7 ? Por oportuno, destaca-se as partes carrearam
aos autos os documentos que entenderam comprobatórios às suas alegações, razão pela qual resta
preclusa a juntada de outros documentos nos termos do art. 434 do CPC, ressalvada a hipótese do art.
435 do CPC; 8- Admite-se prova testemunhal, devendo as partes comparecerem acompanhadas de suas
testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol; 9- Designo audiência de instrução e
julgamento a ser realizada dia 11/09/2019 às 11:00 horas; 10 - Intime-se nos termos do art. 357, §1º do
CPC. 11- Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Santarém/PA, 09 de julho de
2019. RAFAEL GREHSJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0809867-34.2018.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: JEFERSON
QUOOS Participação: ADVOGADO Nome: JOAO JOSE DE AZEVEDO FILHOOAB: 35447/DF
Participação: REQUERIDO Nome: TABELIONATO BENTES VIEIRA - SEGUNDO OFICIO Participação:
ADVOGADO Nome: CRISTIANE GOMES DOS SANTOS VIEIRAOAB: 9785/PARH Aguarde-se, em
secretaria, a manifestação da Corregedoria de Justiça das Comarca do Interior.Com a juntada aos autos
da manifestação, façam os autos conclusos.Santarém, 15 de julho de 2019. RAFAEL GREHSJuiz de
Direito 

 
 
 
 
PROCESSO: 0001241-14.2010.8.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: INVENTÁRIO.
REQUERIDO: TEREZINHA RODRIGUES DELGADO E HANNA TAYSE PINTO DELGADO.
ADVOGADOS: IÊDA RODRIGUES SOUSA ¿ OAB/PA 7.828 / MARNA KAROLINE SARMENTO SILVA ¿
OAB/PA ¿ 27.558.  INVENTARIADO: RAIMUNDO JERONIMO DELGADO ¿ DE CUJUS. ATO
ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso
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II, autorizado pelo Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Manifestem-se as
partes, através de seus advogados (as), no prazo legal, sobre o ofício de fls. 620/622. Santarém, 15 de
julho de 2019. Charlesson Fernandes do Carmo Diretor de Secretaria Mat. TJE/PA 8122-1.

 
PROCESSO: 0004863-83.2017.8.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERENTE: FATEX IND COM IMP E EXP LTDA. ADVOGADO: JOSEMAR
ESTIGARIBA ¿ OAB/PA 96.217. REQUERIDO: REGO E SARAIVA COM LTDA. ATO ORDINATÓRIO ¿
INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso XI, autorizado pelo
Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, c/c a Ordem de Serviço 01/2016 deste Juízo, pratico o seguinte ato
ordinatório: 1- Intime-se o(a) advogado(a) da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao
recolhimento das custas processuais/atualização visando o fiel cumprimento da renovação do(a)
Despacho/Decisão proferido(a) às fls. 54/55 dos presentes autos (expedição de Mandado). Santarém, 01
de julho de 2019. EDSON PINTO PEREIRA Analista Judiciário ¿ Mat. TJE/PA 5681-2, Provimento nº
006/2006 CJRMB, autorizado pelo provimento 006/2009-CJCI.

 
PROCESSO: 0009813382017.8.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. REQUERENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ
S.A. ADVOGADA: DR. MARIA ROSA LOURINHO ¿ OAB/PA 9127. REQUERIDO: FRANCINEIDE DE
LIMA GOMES. ATO ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento 006/2006 -
CJRM, art. 1º, §2º, inciso XI, autorizado pelo Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, c/c a Ordem de Serviço
01/2016 deste Juízo, pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Intime-se o(a) advogado(a) da parte autora para
que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais/atualização visando o fiel
cumprimento da renovação do(a) Despacho/Decisão proferido(a) às fls. 24/24 v. dos presentes autos
(expedição de Mandado/Diligência de Oficial ou Carta Precatória Deprecante/Deprecado). Santarém, 01
de julho de 2019. EDSON PINTO PEREIRA Analista Judiciário ¿ Mat. TJE/PA 5681-2, Provimento nº
006/2006 CJRMB, autorizado pelo provimento 006/2009-CJCI.

 
PROCESSO: 0002043-28.2003.814.0051. SERVENTUÁRIO. EDSON PINTO PEREIRA. AÇÃO:
MONITÓRIA. REQUERENTE: ITAUTINGA AGRO INDUSTRIA S/A. ADVOGADO: FRANCISCO EDSON
LOPES DA ROCHA JÚNIOR ¿ OAB/PA 6.861., FABIANA PORTELA ARAUJO OAB/PA ¿ 17917 E
AMANDA REBELO BARRETO ¿ OAB/PA 23.343. REQUERIDO: AUTO POSTO PRIMO, REP. POR
HEVENNS ITAMAR CARDOSO. ATO ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento
006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso XI, autorizado pelo Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, c/c a Ordem de
Serviço 01/2016 deste Juízo, pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Intime-se o(a) advogado(a) da parte
autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais/atualização
visando o fiel cumprimento da renovação do(a) Despacho/Decisão proferido(a) às fls. 46 dos presentes
autos (expedição de Mandado/Diligência de Oficial/Intimação Postal). Santarém, 01 de julho de 2019.
EDSON PINTO PEREIRA Analista Judiciário ¿ Mat. TJE/PA 5681-2, Provimento nº 006/2006 CJRMB,
autorizado pelo provimento 006/2009-CJCI.

 
PROCESSO: 0002538-04.2018.8.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: MONITÓRIA.
REQUERENTE: FUNCEF ¿ FUNDAÇÃO DOS ECONOMINARIOS FEDERAIS. ADVOGADO: WILSON
BELCHIOR ¿ OAB/PA 20.601-A. REQUERIDO: VILSOM AUGUSTO CASTRO DE OLIVEIRA. ATO
ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso
XI, autorizado pelo Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, c/c a Ordem de Serviço 01/2016 deste Juízo, pratico o
seguinte ato ordinatório: 1- Intime-se o(a) advogado(a) da parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, proceda ao recolhimento das custas processuais/atualização visando o fiel cumprimento da
renovação do(a) Despacho/Decisão proferido(a) às fls. 46 dos presentes autos (expedição de
Mandado/Diligência de Oficial/Intimação Postal). Santarém, 01 de julho de 2019. EDSON PINTO
PEREIRA Analista Judiciário ¿ Mat. TJE/PA 5681-2, Provimento nº 006/2006 CJRMB, autorizado pelo
provimento 006/2009-CJCI.

 
PROCESSO: 0015862-95.2017.8.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: REINTEGRAÇÃO
DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. REQUERENTE: ESPÓLIO DE EVALDO
SANTOS PATRÍCIO, REP. POR GISELE DE SOUSA CARDOSO. ADVOGADOS: DR. UBIRAJARA
BENTES DE SOUZA FILHO ¿ OAB/PA 7.216, DR. MILENA PATRÍCIA DE ANDRADE FERNANDES ¿
OAB/PA 12.253. REQUERIDO: JOSÉ ELIAS VIANA, SOB A DEFENSORIA PÚBLICA, REQUERIDO:
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ALESSANDRA DOS SANTOS ARAÚJO. ADVOGADA: DR. ROSA MONTE MACAMBIRA ¿ OAB/PA 4971.
ATO ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º,
inciso XI, autorizado pelo Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, c/c a Ordem de Serviço 01/2016 deste Juízo,
pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Intime-se o(a) advogado(a) da parte autora para que, no prazo de 10
(dez) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais/atualização visando o fiel cumprimento do(a)
Despacho/Decisão proferido(a) às fls. 132 dos presentes autos (expedição de Mandado/Diligência de
Oficial/Intimação Postal). Santarém, 01 de julho de 2019. EDSON PINTO PEREIRA Analista Judiciário ¿
Mat. TJE/PA 5681-2, Provimento nº 006/2006 CJRMB, autorizado pelo provimento 006/2009-CJCI.

 
PROCESSO: 0017001-19.2016.8.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: EXECUÇÃO.
REQUERENTE: BANCO DA AMAZONIA S/A. KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR ¿ OAB/PA 11325.
REQUERIDO: ALDINEI MIRANDA, LUCIANA CLAUDINO. ATO ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em
conformidade com o Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso I, autorizado pelo Provimento nº
006/2009 ¿ CJCI, pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Intime-se o exequente, através de seu advogado,
para requerer o que lhe competir, no prazo de 15 dias, conforme despacho de fl. 81. Santarém, 24 de abril
de 2019. CHARLESSON FERNANDES DO CARMO Analista Judiciário ¿ Mat. TJE/PA 8122-1, Lei
6969/2007, Provimento nº 006/2006, autorizado pelo provimento 006/2009-CJCI.  

 
PROCESSO: 0017204-78.2016.8.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: DECLARATÓRIA
DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUERENTE: J.S.F. ADVOGADO: LEVINELSON
NASCIMENTO DA COSTA ¿ OAB/PA 13.807. REQUERIDO: E.D.J.F.M. ATO ORDINATÓRIO ¿
INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso II, autorizado pelo
Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Manifeste-se, o autor, através de seu
advogado, no prazo legal, sobre a certidão de fl. 47- v. Santarém, 22 de novembro de 2018. Charlesson
Fernandes do Carmo Diretor de Secretaria Mat. TJE/PA 8122-1.

 
PROCESSO: 0012848-06.2011.814.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: DIVÓRCIO
CONSENSUAL. REQUERENTE: M.S.R.D.L. ADVOGADO: ANA PAULA CARDOSO SARMENTO -
OAB/PA 20.180. ATO ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento 006/2006 -
CJRM, art. 1º, §2º, inciso II, autorizado pelo Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, pratico o seguinte ato
ordinatório: 1- Intime-se o requerente, através de seu advogado, que os autos encontram-se
desarquivados, aguardando em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias, nada sendo requerido serão
rearquivados, independentemente de nova intimação. Santarém, 23/05/2017. Charlesson Fernandes do
Carmo Diretor de Secretaria Mat. TJE/PA 8122-1.

 
PROCESSO: 0014140-31.2014.8.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DE ÓBITO E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REQUERENTE: ANTONIO
FERREIRA DOS SANTOS. ADVOGADO: TATIANA CUNHA DA CUNHA ¿ OAB/PA 16.715. ATO
ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso
II, autorizado pelo Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Intime-se o
requerente, através de seu advogado, que os autos encontram-se desarquivados, aguardando em cartório
pelo prazo de 30 (trinta) dias, nada sendo requerido serão rearquivados, independentemente de nova
intimação. Santarém, 23/05/2017. Charlesson Fernandes do Carmo Diretor de Secretaria Mat. TJE/PA
8122-1.

 
PROCESSO: 0001618-58.1991.8.14.0051. MAGSITRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. ADVPGADO: ELÓI CONTINI ¿
OAB/PA 24.318-A. REQUERIDO: ANA LUCIA SELESKI. ADVOGADO: ELIAS CESAR DA SILVA
QUEIROZ ¿ OAB/PA 4935. R.H. DESPACHO Manifeste-se a parte executada, no prazo de 10 (dez) dias,
sobre a contraproposta de fls. 195/212. Decorrido o prazo, certifique e retornem os autos conclusos. P.R.I.
Santarém/PA, 13 de novembro de 2018. RAFAEL GREHS Juiz de Direito.

 
PROCESSO: 0008008-26.2012.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DE
TERMO DE ACORDO. REQUERENTE: A.P.C.D., L.T.C.D. ADVOGADO: AUDREY SILVA DIAS
ENGELHARDT ¿ OAB/PA 57.037. ATO ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em conformidade com o
Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso II, autorizado pelo Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI,
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pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Intime-se o requerente, através de seu advogado, que os autos
encontram-se desarquivados, aguardando em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias, nada sendo requerido
serão rearquivados, independentemente de nova intimação. Santarém, 06/12/2017. Charlesson Fernandes
do Carmo Diretor de Secretaria Mat. TJE/PA 8122-1.

 
PROCESSO: 0006938-68.2011.814.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A. ADVOGADOS: SÉRVIO TÚLIO DE
BARCELOS ¿ OAB/PA 21,148-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, - OAB/PA 21.078-A.
REQUERIDO: ALENCAR SCHIO. ATO ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em conformidade com o
Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso II, autorizado pelo Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI,
pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Intime-se o requerente, através de seu advogado, que os autos
encontram-se desarquivados, aguardando em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias, nada sendo requerido
serão rearquivados, independentemente de nova intimação. Santarém, 11/02/2019. Charlesson Fernandes
do Carmo Diretor de Secretaria Mat. TJE/PA 8122-1.

 
PROCESSO: 0001126-25.1997.8.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A. ADVOGADO: RAFAEL
SGANZERLA DURAND ¿ OAB/SP 211.648, OAB/PA 16.637-A. ATO ORDINATÓRIO ¿ INTIMAÇÃO Em
conformidade com o Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso II, autorizado pelo Provimento nº
006/2009 ¿ CJCI, pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Intime-se o requerente, através de seu advogado,
que os autos encontram-se desarquivados, aguardando em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias, nada
sendo requerido serão rearquivados, independentemente de nova intimação. Santarém, 23/05/2017.
Charlesson Fernandes do Carmo Diretor de Secretaria Mat. TJE/PA 8122-1.

 
PROCESSO: 0009478-58.2013.8.14.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: DE COBRANÇA
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAS E MARAIS: REQUERENTE: L.F. DA ROCHA MOUSINHO ¿ ME. ADVOGADO: WAGNER
MURILO DE CASTRO COLARES ¿ OAB/PA 14.775. REQUERIDO: CONSTRUTORA HAMAD
ENGENHARIA LTDA. ADVOGADO: ANEILZA SILVA ¿ OAB/PA 15.985. ATO ORDINATÓRIO ¿
INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso II, autorizado pelo
Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, pratico o seguinte ato ordinatório: 1- Intime-se, a parte ré, através de seu
advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar alegações finais. Santarém, 08 de novembro de
2018. Charlesson Fernandes do Carmo

 
Diretor de Secretaria Mat. TJE/PA 8122-1.

 
PROCESSO: 0001867-20.2014.8.0051. MAGISTRADO: RAFAEL GREHS. AÇÃO: DE INDENIZAÇÃO
POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REQUERENTE: DÁCIA SARINA DE AZEVEDO PARENTE. ADVOGADO: FRANCISCO GLEIDISSON
CUNHA XAVIER ¿ OAB/PA 14.514. REQUERIDO: FELIPE TRACZ ¿ MOVEIS. ATO ORDINATÓRIO ¿
INTIMAÇÃO Em conformidade com o Provimento 006/2006 - CJRM, art. 1º, §2º, inciso XI, autorizado pelo
Provimento nº 006/2009 ¿ CJCI, c/c a Ordem de Serviço 01/2016 deste Juízo, pratico o seguinte ato
ordinatório: 1- Intime-se o(a) advogado(a) da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao
recolhimento das custas processuais visando o cumprimento do(a) Despacho/Decisão proferido(a) às fls.
184 dos presentes autos. Santarém, 23 de março de 2018. EDSON PINTO PEREIRA Analista Judiciário ¿
Mat. TJE/PA 5681-2, Provimento nº 006/2006 CJRMB, autorizado pelo provimento 006/2009-CJCI. 
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Processo: 00170996720178140051

 
Tipificaç¿o penal: art. 33, caput da Lei nº 11.343/06

 
Autor: Ministério Público Estadual

 
Acusados: VIVIANE BENTES DA SILVA

 
Patrono: Edson Santos dos Reis ¿ OAB/PA 16950

 
Vistos, etc.

 
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra a acusada nominada na epígrafe e devidamente
qualificada nos autos como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

 
Denúncia:

 
Narram os inclusos autos do Inquérito Policial que no dia 24 de outubro de 2017, por volta de 16h00, em
uma residência localizada na Rua Cristo Rei, nº136, Bairro S¿o José do Operário, neste município de
Santarém/PA, a acusada foi flagrada guardando e trazendo consigo, uma poç¿o de droga conhecida como
cocaína.  

 
Após diversas denúncias anônimas de moradores, dando conta de que Viviane estaria comercializando
drogas em sua casa. Diante das informaç¿es, a equipe de policiais se dirigiram até a casam da acusada, e
após adentrar na casa com a devida permiss¿o, iniciou-se a busca domiciliar, sendo que nada foi
encontrado. No entanto, os policiais notaram forte odor de droga no ambiente, e ao ser indagada, a
acusada confessou que tinha escondido a droga na vagina.

 
A acusada foi encaminhada a delegacia de polícia, e submetida a revista pessoal, ocasi¿o em que foi
encontrada no interior de sua vagina 01(uma) pedra da droga conhecida por cocaína, perfazendo um total
de 17,259 g (dezessete gramas e duzentos e cinquenta e nove miligramas).

 
Com a inicial acusatória vieram os autos de inquérito iniciado por Autos de Pris¿o em Flagrante. Imperioso
destacar do bojo do procedimento inquisitório em anexo o auto de apresentaç¿o e apreens¿o de fl. 16.

 
Denuncia a fls. 03/05; notificaç¿o previa a fl. 06; mandado de notificaç¿o a fl. 08; laudo toxicológico em
definitivo e laudo de constataç¿o a fl. 25; resposta a acusaç¿o a fl. 12; recebimento da denúncia com
designaç¿o de audiência de instruç¿o e julgamento a fl. 13; audiência de instruç¿o e julgamento a fls.
19/20; alegaç¿es finais em memoriais escritos do MP a fls. 22/24; alegaç¿es finais em memoriais escritos
da defesa a fls. 28/31.

 
O Ministério Público em alegaç¿es finais requer a condenaç¿o do réu nas sanç¿es do art. 33, caput, da
Lei 11.343/06. (Fls. 22/24)

 
Por conseguinte, a Defesa em alegaç¿es finais requer a absolviç¿o do tráfico, na forma do art. 386, VI, do
CPP; subsidiariamente, aplicaç¿o da pena base no mínimo legal; a aplicaç¿o da causa de diminuiç¿o do
art. 33, §4º da Lei 11.343/06; aplicaç¿o do regime inicial aberto de cumprimento de pena; substituiç¿o da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pelo princípio da eventualidade, requer a
desclassificaç¿o do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06. Ademais,
requer que o réu recorra em liberdade. (Fls. 28/31)
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É breve o relatório. Decido.

 
A testemunha Dilermano Péricles de Souza, policial civil responsável pela apreens¿o da ré, relatou que
Viviane já é conhecida da polícia, afirmou que no dia dos fatos, a guarniç¿o recebeu várias denúncias
anônimas que a ré estava comercializando drogas, informando que havia várias pessoas na porta da
residência da ré para comprar. Relata que ao chegar na residência, foi solicitada a entrada e a ré
autorizou, durante a revista nada foi encontrado, contudo um dos agentes constatou o forte odor de
drogas, questionando a ré, que nada falou, o agente afirmou que a droga estaria em suas partes intimas e
a ré n¿o negou, diante disso a ré foi levada a delegacia sem resistir a pris¿o. A testemunha afirma n¿o
haver encontrado nenhum outro objeto que evidencie a comercializaç¿o, e que ao revistar as pessoas que
estavam na porta, n¿o encontraram nada que provasse que teriam comprado a droga da acusada, nem foi
presenciado nenhuma venda. Ao ser questionado sobre a quantidade, n¿o soube afirmar, visto que a
revista pessoal foi realizada por outra agente em sede policial.

 
A testemunha Rosinete de Oliveira Martins, policial civil que fez a revista pessoal na acusada, afirmou que
a acusada estava com a droga em suas partes intimas, e que no momento da revista a ré retirou a droga e
entregou a testemunha sem nenhuma objeç¿o.  

 
A ré exerceu seu direito de permanecer calada.

 
Analisando o arcabouço probatório, verifico a necessidade de desclassificaç¿o do crime de tráfico para o
uso de entorpecentes, previsto na norma incriminadora do art. 28, caput da Lei 11.343/2006. Com efeito, o
que se denota das provas produzidas em juízo, bem como as circunstancias da pris¿o do mesmo, n¿o
ficou evidenciado que a droga seria destinada a comercializaç¿o, visto que n¿o foi apreendido nenhum
outro abjeto ou verificado indícios que indicasse a venda de drogas. No que tange a materialidade do
crime, vislumbro que o laudo pericial de droga, por si só n¿o é suficiente para apontar a conduta delituosa
como a prevista no art. 33 da lei 11.343/06. Ademais, o depoimento do policial que participou da pris¿o,
afirmou que na residência da ré foi verificado forte odor de droga e que ao ser encaminhada a sede
policial, durante a revista policial realizada por outra agente, foi encontrado drogas em sua parte intima,
n¿o evidenciando nenhuma prova da comercializaç¿o. A testemunha responsável pela revista pessoal, por
sua vez, afirmou que a própria ré retirou a droga de suas partes intimas e a entregou sem nenhuma
objeç¿o. Inexiste, por conseguinte, prova robusta, contundente, a indicar que a droga seria, efetivamente,
comercializada pela acusada.A distinç¿o entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33 da Lei
nº 11.343/2006) e o crime de porte para uso próprio (artigo 28 do mesmo diploma legal), conforme
inteligência do § 2º do artigo 28 da Lei de Drogas, passa pela adoç¿o de vários critérios valorativos, dentre
os quais a quantidade de droga, a sua natureza, a maneira do seu acondicionamento, as circunstâncias
em que se desenvolveu a pris¿o dos agentes e a apreens¿o da droga.Disp¿e o citado comando
normativo, que: Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorizaç¿o ou em desacordo com determinaç¿o legal ou regulamentar
será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitosdas drogas; II - prestaç¿o de serviços à
comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.  Portanto, as
provas dos autos geram a convicç¿o de que as substâncias entorpecentes apreendidas pelos agentes
policiais eram, efetivamente, de propriedade do réu, entretanto n¿o se destinavam à venda, haja vista a
quantidade apreendida (17,259 g), bem como a circunstância em que a pris¿o e a apreens¿o da droga se
concretizaram e a sua natureza (cocaína). Via de efeito, os fatos narrados na denúncia subsumem-se à
figura típica prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Neste sentido: TJPA-0033763) APELAÇ¿O
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA SOBRE A FINALIDADE DA
DROGA APREENDIDA. PEQUENA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇ¿O PARA USO
PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 28, § 2º, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO PROVIDO À
UNANIMIDADE. 1. Se o conjunto probatório n¿o demonstra, de forma inconteste, que a droga apreendida
em poder do apelante se destinava ao tráfico, bem como sua quantidade n¿o era expressiva e os demais
elementos orientadores do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 n¿o s¿o capazes de revelar a existência
de delito mais grave, a desclassificaç¿o para a conduta descrita no artigo 28, caput, da mencionada lei
especial é medida que se imp¿e. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (Apelaç¿o Penal nº
20133022431-6 (127324), 2ª Câmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre. j.
03.12.2013, DJe 06.12.2013). DISPOSITIVO: Ante o exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de
drogas imputado a ré VIVIANE BENTES DA SILVA na denúncia para o crime do art. 28 da Lei
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11.343/06.  Por fim, operada a desclassificaç¿o, uma vez que n¿o se trata de crime de competência da
Justiça comum, reconheço a incompetência desta Vara para processar e julgar a causa e determino a
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da ULBRA. (art. 383, § 2º do CPP). Sem custas.  
INCINERAÇ¿O Determino a autoridade policial que proceda a destruiç¿o por incineraç¿o da substância
apreendida, no prazo de trinta dias, na presença de representante do Ministério Público e da autoridade
sanitária competente, lavrando-se auto circunstanciado. Oficie-se. Santarém, 08 de maio de 2019. Rômulo
Nogueira de Brito Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal Comarca de Santarém
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Número do processo: 0804167-77.2018.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: VINICIUS DE ATHAYDE
BRAGA Participação: ADVOGADO Nome: KATIA TOLENTINO GUSMAOOAB: 4213PA Participação: RÉU
Nome: ELAINE MARQUES VENTURA Participação: ADVOGADO Nome: ERICK ROMMEL GOMES
COTAOAB: 881PATribunal de Justiça do ParáCOMARCA DE SANTARÉMGABINETE DA 4ª VARA CÍVEL
E EMPRESARIALProcesso nº 0804167-77.2018.8.14.0051Ação: Dissolução de sociedade
empresáriaRequerente: Vinícius de Athayde Braga (Adv. Kátia Tolentino Gusmão, OAB/PA nº 4213 / Miria
Renessia de Jesus Araújo, OAB/PA nº 25.482)Requerida:Elaine Marques Ventura (Adv. Erick Rommel
Gomes Cota, OAB/PA nº 13.881) Despacho: R. h. 1. Como ponto controvertido estabeleço a
necessidade/possibilidade de dissolução da sociedade empresária existente entre as partes. 2. Defiro as
provas documentais e o depoimento pessoal das partes. 3. Para a oitiva das partes, designo audiência de
instrução e julgamento para o dia04 / 09 / 2019, às 11:10 horas, devendo comparecer as partes e seus
advogados. Santarém, 14/06/2019. COSME FERREIRA NETOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0804167-77.2018.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: VINICIUS DE ATHAYDE
BRAGA Participação: ADVOGADO Nome: KATIA TOLENTINO GUSMAOOAB: 4213PA Participação: RÉU
Nome: ELAINE MARQUES VENTURA Participação: ADVOGADO Nome: ERICK ROMMEL GOMES
COTAOAB: 881PATribunal de Justiça do ParáCOMARCA DE SANTARÉMGABINETE DA 4ª VARA CÍVEL
E EMPRESARIALProcesso nº 0804167-77.2018.8.14.0051Ação: Dissolução de sociedade
empresáriaRequerente: Vinícius de Athayde Braga (Adv. Kátia Tolentino Gusmão, OAB/PA nº 4213 / Miria
Renessia de Jesus Araújo, OAB/PA nº 25.482)Requerida:Elaine Marques Ventura (Adv. Erick Rommel
Gomes Cota, OAB/PA nº 13.881) Despacho: R. h. 1. Como ponto controvertido estabeleço a
necessidade/possibilidade de dissolução da sociedade empresária existente entre as partes. 2. Defiro as
provas documentais e o depoimento pessoal das partes. 3. Para a oitiva das partes, designo audiência de
instrução e julgamento para o dia04 / 09 / 2019, às 11:10 horas, devendo comparecer as partes e seus
advogados. Santarém, 14/06/2019. COSME FERREIRA NETOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0806435-70.2019.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: MARIA GORETE
VASCONCELOS Participação: ADVOGADO Nome: FABIO IGOR CORREA LOPESOAB: 22998/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ALEX FERNANDES DA SILVAOAB: 17429/MS Participação: RÉU
Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Processo nº0806435-70.2019.8.14.0051.AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO.Requerente: MARIA GORETE VASCONCELOS
(Adv. Josiane Alvarenga Nogueira OAB/MS 17.288, ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-
A).Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.End.: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º
100, Torre Conceição, 9º Andar Parque Jabaquara, Cep: 04.344-902, São Paulo-S.P. Decisão / Mandado/
Carta: 1. Advirto ao Sr. Oficial de Justiça que a citação deverá ser realizada com ANTECEDÊNCIA
MÍNIMA DE 20 DIAS da audiência (art. 334, CPC). 2. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. 3.
Reserva-se a apreciação do pedido liminar em audiência. 4. Com a adoção do rito ordinário, designo
audiência de conciliação para04/09/2019, às 11:30 horas. Intimem-se as partes, através de seus patronos,
via resenha, para comparecer à audiência. Ficando cientes os requeridos de que, não havendo acordo, o
prazo para resposta será contado a partir da data da audiência (art. 335, CPC). 5. Ficam as partes cientes
de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante,
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência
injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar
acompanhadas de seus advogados/defensores. 6. Senhor(a) Diretor(a) de Secretaria: Decorrido o prazo
para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação
(oportunidade em que: I ? havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o
julgamento antecipado; II ? havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III ? em sendo
formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à
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reconvenção). Intimem-se. SERVE UMA VIA DA PRESENTE COMO MANDADO/CARTA. Santarém,
02/07/2019. COSME FERREIRA NETOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0809135-53.2018.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: ALINE CRISTINA
CUNHA DA SILVA Participação: REPRESENTANTE DA PARTE Nome: ELENILDA CUNHA DA
SILVAOAB: null Participação: ADVOGADO Nome: SERGIO GUEDES MARTINSOAB: 2142 Participação:
REQUERIDO Nome: ANTÔNIO LIMA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: LILIA VANIA PENICHE
DO ROSARIOOAB: 27805/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ ?
COMARCA DE SANTARÉMSALA DE AUDIÊNCIAS DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL TERMO DE
AUDIÊNCIA Processo: 0809135-53.2018.8.14.0051Ação: AlimentosRequerente: Elenilda Cunha da Silva,
rep. por sua curadora, Aline Cristina Cunha da Silva(Adv.Sérgio Guedes Martins, OAB-PA nº 12.142 NPJ-
UFOPA)Requerido: Antônio Lima da Silva HORÁRIO: 10h40minAos dezoito (18) dias do mês de junho
(06) do ano de dois mil e dezenove (2019) às 11h30min., nesta cidade de Santarém, Estado do Pará, no
Prédio do Fórum local, na sala de audiências da 4ª Vara Cível. Presente o MM. Juiz de DireitoDr.
Claytoney Passos Ferreira, Juiz Titular da 4ª Vara Cível desta Comarca de Santarém, comigo estagiária a
seu cargo adiante assinado. FEITO O PREGÃO DE PRAXE:Presentea requerente,ausentesua patrona.
Ausenteo requerido.Presenteo Ministério Público, na pessoa do Dr. Raimundo Brasil. Aberta audiência,
houve a deliberação judicial abaixo. Deliberação em audiência:Em vista, de não ter sido intimado
pessoalmente o requerido, intime-se através de precatória para se fazer presente na audiência designo
audiência de instrução e julgamento para o dia29/08/2019 às 08h50min. Expeça-se carta precatória
aludida. Oficie-se o órgão empregador do requerido a fim de ser descontado do órgão empregador os
alimentos arbitrados pelo juízo, sendo que o valor dos alimentos deverão ser encaminhados a conta da
curadora da autora. (AG Caixa: 0026, OP: 013, Conta: 167898-5) Nada mais foi dito, do que lavrei o
presente termo que, lido e achado conforme, segue adiante devidamente assinado. Eu, ____________
(Miranda Pimentel, estagiária), digitei e Eu, ____________ (Grace Patrícia Neves Henrique Monteiro),
subscrevi. 

 
 
 
Número do processo: 0809135-53.2018.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: ALINE CRISTINA
CUNHA DA SILVA Participação: REPRESENTANTE DA PARTE Nome: ELENILDA CUNHA DA
SILVAOAB: null Participação: ADVOGADO Nome: SERGIO GUEDES MARTINSOAB: 2142 Participação:
REQUERIDO Nome: ANTÔNIO LIMA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: LILIA VANIA PENICHE
DO ROSARIOOAB: 27805/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ ?
COMARCA DE SANTARÉMSALA DE AUDIÊNCIAS DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL TERMO DE
AUDIÊNCIA Processo: 0809135-53.2018.8.14.0051Ação: AlimentosRequerente: Elenilda Cunha da Silva,
rep. por sua curadora, Aline Cristina Cunha da Silva(Adv.Sérgio Guedes Martins, OAB-PA nº 12.142 NPJ-
UFOPA)Requerido: Antônio Lima da Silva HORÁRIO: 10h40minAos dezoito (18) dias do mês de junho
(06) do ano de dois mil e dezenove (2019) às 11h30min., nesta cidade de Santarém, Estado do Pará, no
Prédio do Fórum local, na sala de audiências da 4ª Vara Cível. Presente o MM. Juiz de DireitoDr.
Claytoney Passos Ferreira, Juiz Titular da 4ª Vara Cível desta Comarca de Santarém, comigo estagiária a
seu cargo adiante assinado. FEITO O PREGÃO DE PRAXE:Presentea requerente,ausentesua patrona.
Ausenteo requerido.Presenteo Ministério Público, na pessoa do Dr. Raimundo Brasil. Aberta audiência,
houve a deliberação judicial abaixo. Deliberação em audiência:Em vista, de não ter sido intimado
pessoalmente o requerido, intime-se através de precatória para se fazer presente na audiência designo
audiência de instrução e julgamento para o dia29/08/2019 às 08h50min. Expeça-se carta precatória
aludida. Oficie-se o órgão empregador do requerido a fim de ser descontado do órgão empregador os
alimentos arbitrados pelo juízo, sendo que o valor dos alimentos deverão ser encaminhados a conta da
curadora da autora. (AG Caixa: 0026, OP: 013, Conta: 167898-5) Nada mais foi dito, do que lavrei o
presente termo que, lido e achado conforme, segue adiante devidamente assinado. Eu, ____________
(Miranda Pimentel, estagiária), digitei e Eu, ____________ (Grace Patrícia Neves Henrique Monteiro),
subscrevi. 

 
 
 
Número do processo: 0802656-44.2018.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: MARIA DAS
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GRACAS DE OLIVEIRA AMARO Participação: REQUERIDO Nome: ARTUR CRISTIANO DE MOURA
AMAROProcesso nº 0802656-44.2018.8.14.0051Divórcio LitigiosoRequerente: Maria das Graças de
Oliveira Amaro (Defensoria Pública)Endereço: Avenida Borges Leal, nº3931, bairro: Aparecida, Cep
68040-075, Santarém - ParáRequerido: Artur Cristiano de Moura Amaro.Endereço: Ignorado. DESPACHO
/ MANDADO / EDITAL COM PRAZO DE 20 DIAS. 1- Designo audiência de conciliação para29/08/2019, às
08:30 horas. Em vista da informação ID nº 7626808, com a advertência do art. 258 do CPC, procedo a
citação por Edital do requerido ARTUR CRISTIANO DE MOURA AMAROpara contestar a presente ação,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de caracterização de revelia nos termos dos artigos 344 e 345 do
mesmo Código de Processual Civil, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
autora, bem como comparecer à audiência acima designada. 2. Ficam as partes cientes de que o
comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio
de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é
considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus
advogados/defensores. 3. Para o caso de não apresentação de contestação no prazo legal, nomeio desde
já um dos Defensores Públicos desta Comarca de Santarém, como curador especial. 4. Senhor Diretor de
Secretaria: 1. O Mandado de citação deve ser encaminhado a central de mandados desacompanhado de
contrafé (art. 695 § 1º CPC), assegurado ao réu o direito de examinar os autos a qualquer tempo; 2.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis
apresente manifestação (oportunidade em que: I ? havendo revelia, deverá informar se quer produzir
outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II ? havendo contestação, deverá se manifestar em
réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões
incidentais; III ? em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte
autora apresentar resposta à reconvenção). 5- Deve o Sr. Oficial de Justiça cumprir todas as normas para
o efetivo cumprimento da diligencia, inclusive, se for o caso, quanto à citação por hora certa que
independe de autorização do juízo, nos termos do art. 252 do CPC, in verbis ?Quando, por duas vezes, o
oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá,
havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho,
que, no dia útil imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar?. Intimem-se. SERVE
UMA VIA DO PRESENTE COMO MANDADO / EDITAL DE CITAÇÃO. Santarém - Pará, 23/05/2019.
COSME FERREIRA NETOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0806453-91.2019.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: MARIA GORETE
VASCONCELOS Participação: ADVOGADO Nome: FABIO IGOR CORREA LOPESOAB: 22998/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ALEX FERNANDES DA SILVAOAB: 17429/MS Participação: RÉU
Nome: BANCO BRADESCO S/AProcesso nº0806453-91.2019.8.14.0051.AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE EMPRÉSTIMO.Requerente: MARIA GORETE VASCONCELOS (Adv. Josiane Alvarenga
Nogueira OAB/MS 17.288, ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-A).Requerido: BANCO
BRADESCO S/A.End.: ?Cidade de Deus?, s/n.º, Vila Yara, Município de Osasco/SP, CEP: 06029-900.
Decisão / Mandado/ Carta: 1. Advirto ao Sr. Oficial de Justiça que a citação deverá ser realizada com
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 20 DIAS da audiência (art. 334, CPC). 2. Concedo os benefícios da Justiça
Gratuita. 3. Com a adoção do rito ordinário, designo audiência de conciliação para04/09/2019, às 11:50
horas. Intimem-se as partes, através de seus patronos, via resenha, para comparecer à audiência. Ficando
cientes os requeridos de que, não havendo acordo, o prazo para resposta será contado a partir da data da
audiência (art. 335, CPC). 4. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório
(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de
poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor
da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados/defensores. 5. Senhor(a) Diretor(a)
de Secretaria: Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze
dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I ? havendo revelia, deverá informar se quer
produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II ? havendo contestação, deverá se
manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais
questões incidentais; III ? em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a
parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intimem-se. SERVE UMA VIA DA PRESENTE COMO
MANDADO/CARTA. Santarém, 02/07/2019. COSME FERREIRA NETOJuiz de Direito  
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RESENHA: 17/07/2019 A 17/07/2019 - GABINETE DA 4ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM
- VARA: 4ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 9 6 6 0 4 2 0 1 0 8 1 4 0 0 5 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 0 5 5 4 1 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): COSME FERREIRA NETO Ação: Procedimento
Comum em: 17/07/2019---REQUERIDO:CONCESSIONARIA VIA MARCONI VEICULOS LTDA
Representante(s):    OAB 12223 - TERRY TENNER FELEOL MARQUES (ADVOGADO)  
REQUERENTE:SIDNEY JOSE LISBOA DO REGO Representante(s):  OAB 10944 - EDILSON JOSE
MOURA SENA (ADVOGADO)  OAB 7517 - NOEMI COELHO ATHIAS RODRIGUES (ADVOGADO)  
REQUERIDO:FIAT AUTOMOVEIS SA Representante(s):  OAB 14020 - JACQUELINE MONTEIRO
FERREIRA BUDKE (ADVOGADO)  . Processo n° 0006966-04.2010.8.14.0051 Ação: Indenização por
danos morais e materiais com pedido liminar - fase de cumprimento de sentença) Requerente: Sidney
José Lisboa do Rego (Adv. Edilson José Moura Sena, OAB/PA nº 10.944, Noemi Coelho Athias Rodrigues
OAB/PA 7517) Requerida: Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. (Adv. Felipe Gazola Vieira Marques,
OAB/PA nº 19.792-A) Requerida: Via Marconi Veículos Ltda. (Adv. Terry Tenner Feleol Marques, OAB/PA
12.223) R. h. Despacho:  1. A sentença condenou as requeridas a substituir o veículo do autor por outro
equivalente e este juízo determinou que fosse entregue o veículo Fiat Mobi conforme decisão à fl. 638. O
autor informou que não recebeu o veículo, pois faltam vários acessórios que tinham em seu veículo objeto
desta demanda. Nesta senda, determino que o autor receba o veículo disponibilizado pela ré, conforme a
decisão deste juízo. Não obstante, devem os réus, antes, providenciarem a inclusão no veículo dos
acessórios ausentes e que constavam no veículo anterior, no prazo de um mês. Caso isso eventualmente
não seja feito, o autor deve receber o bem mesmo assim, podendo, em continuação ao cumprimento de
sentença requerer indenização dos acessórios ausentes, observando o valor de mercado.  2. Quanto aos
cálculos do contador, não procede a alegação das requeridas que acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará reduziu o valor dos danos morais estabelecidos na sentença. No acórdão do Tribunal de
Justiça de fls. 600/602, que apreciou embargos de declaração interpostos pelas próprias requeridas, foi
retificado que o valor reduzido no acórdão seria das multas astreintes e não o da indenização por dano
moral.  Tendo havido concordância do requerente e rejeitada a alegação das requeridas, quanto ao cálculo
apresentado pela contadoria do juízo (fls. 674/677), homologo-os.  Defiro o levantamento pelo requerente
dos valores depositados em juízo até o limite do cálculo apresentado pelo contador do juízo. Expeça-se
alvará. Santarém, 12/07/2019. COSME FERREIRA NETO Juiz de Direito

 
PROCESSO: 00141800820178140051. Ação: Divórcio Litigioso. Requerente: F. C. D. A. P. Advogado:
Defensoria Pública do Estado do Pará. Requerida: M. D. C. R. C. A. Advogado: Eliakim Giorgio Ferreira
Silva. SENTENÇA. Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido e, com fundamento no art. 40 da
Lei nº 6515/77, DECRETO O DIVÓRCIO do casal F. C. D. A. P. e M. D. C. R. C. A., nos termos da
fundamentação, ressaltando que a requerida passará a usar o nome de solteira. Em consequência, julgo
extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas
igualitariamente pelas partes, dispensada a exigibilidade em face da gratuidade processual, nos termos da
lei. Transitada em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos. Publique-se.
Registre-se e Intime-se. SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA COMO MANDADO. Santarém, 08 de julho
de 2019. COSME FERREIRA NETO. Juiz de Direito.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 0 8 2 7 4 2 0 1 4 8 1 4 0 0 5 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): COSME FERREIRA NETO Ação: Inventário em:
17/07/2019---REQUERENTE:ELIONAI PINHEIRO PEREIRA BRASIL Representante(s):  OAB 9830 -
JOSE DELSON OLIVEIRA E SOUSA (ADVOGADO)   INVENTARIADO:RAIMUNDO PEREIRA BRASIL.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA COMARCA DE
SANTARÉM PROCESSO n°. 0007082-74.2014.814.0051 ação: inventário (conVersão em arrolamento
sumário) requerente: elionai pinheiro pereira brasil ADVOGADO: ENOILE ALMEIDA CALDEIRA
inventariado: raimundo pereira brasil SENTENÇA               Vistos etc.               Trata-se de ação de
inventário ajuizada por elionai pinheiro pereira brasil, na qual aduz que o falecido deixou bens a serem
inventariados, conforme descritos à fl. 03 dos autos, pelo que requer a adjudicação dos referidos bens em
seu nome, por ser ela herdeira única do de cujus.               Junto com a inicial vieram os documentos de
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fls. 05/14.               Nomeação da inventariante à fl. 20.               Termo de compromisso à fl. 26.
              Primeiras declarações às fls. 27/28.               Edital de citação de interessados e demais herdeiros
à fl. 33.               Título de aforamento e registro do imóvel às fls. 12/13.               Requerimento
administrativo do ITCMD à fl. 55.               Declaração dos bens do espólio às fls. 91/93.
              Conversão do inventário em arrolamento sumário à fl. 137.               Declarações das Fazendas
Públicas Municipal, Estadual e Federal às fls. 146/149.               Vieram os autos conclusos para decisão.
              Eis o relato do essencial. Passo à fundamentação e decisão.               De acordo com o art. 664
do CPC, quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o
inventário processar-se-á na forma de arrolamento, que será homologado de plano pelo juiz. Assim sendo,
uma vez que na presente ação encontram-se presentes os pressupostos legais, houve a conversão do
Inventário em Arrolamento Sumário, conforme fl. 137.               Sabe-se que a partilha entre maiores e
capazes, pode constituir procedimento de jurisdição voluntária, com homologação judicial da vontade dos
interessados, nos termos dos arts. 659 e seguintes do CPC.               No presente feito, comprovado está
que se trata de herdeira única, eis que se trata da viúva do de cujus, não tendo o casal concebido filhos e
estando já falecidos os ascendentes do inventariado. Ademais, em conformidade com o disposto no art.
665 do CPC, foram cumpridos todos os requisitos exigidos por lei para a regular tramitação e consequente
homologação.               Isso posto, com fundamento no art. 654 do CPC, havendo a concordância das
fazendas públicas Municipal, Estadual e Federal, como exige o art. 192 do CTN, HOMOLOGO POR
SENTENÇA o pedido de adjudicação do bem imóvel descrito à fl. 03, deixado por raimundo pereira brasil
em favor da autora, elionai pinheiro pereira brasil, regularmente habilitada nos presentes autos.
DETERMINO, ainda, a transferência do veículo descrito à fl. 03 ao adquirente ALDREI Duarte de Almeida,
nos termos da lei.            Sem custas.            Transitado em julgado e APÓS A COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO DE TODOS OS IMPOSTOS DEVIDOS (ITCMD e IPTU), expeça-se o Formal com
observância do art. 655, IV, do CPC.               SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA SENTENÇA COMO
ALVARÁ JUDICIAL / OFÍCIO / MANDADO.            Publique-se. Registre-se. Intime-se. Santarém, 24 de
junho de 2019. COSME FERREIRA NETO Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 0 9 4 9 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 5 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): COSME FERREIRA NETO Ação: Procedimento
Comum em: 17/07/2019---REQUERENTE:JOSE ORLANDO GAMBOA BATISTA Representante(s):  OAB
15438-A - JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR (ADVOGADO)  OAB 21726 - RONALDO CRISTIANO
CARVALHO LIMA JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERIDO:CONSELHO COMUNITARIO DO BAIRRO DO
DIAMANTINO Representante(s):  OAB 8919 - WILSON LUIZ GONCALVES LISBOA (ADVOGADO)  .
PROCESSO: 0011094-97.2015.8.14.0051 Ação: Reivindicatória Requerente: José Orlando Gambôa
Batista (Adv. José Capual Alves Júnior / Ronaldo Cristiano Carvalho L. JR) Requerido: Conselho
Comunitário do Bairro do Diamantino - CONSEBAD (Adv. Wilson Luiz Gonçalves Lisboa)
DESPACHO/MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE R.H.  Considerando que as custas foram recolhidas
(fls. 182/184) e a manutenção integral da sentença (fls. 131/132) pela instância superior (fls. 169/175),
determino a qualquer um dos Oficiais de Justiça deste Juízo, a quem este for apresentado, estando
devidamente assinado, que, em seu cumprimento, dirija-se, nesta cidade, ao endereço do imóvel objeto da
demanda, a seguir descrito: ¿Rua Uberlândia, entre Avenidas São João e Moura de Carvalho,
Santarém/PA (descrição constante do registro do imóvel, às folhas 17 dos autos); e, sendo aí observadas
as formalidades legais, PROCEDA À IMISSÃO NA POSSE DO REFERIDO BEM, EM FAVOR DO
REQUERENTE, acima qualificado. No ato das diligências, poderá o Senhor Oficial de Justiça, sendo o
caso, requisitar, imediatamente e sem mais formalidades, acompanhamento de força policial, em tudo
observadas as cautelas e formalidades legais. Santarém, 04/07/2019. COSME FERREIRA NETO Juiz
titular da 4ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Santarém

 
P R O C E S S O :  0 0 8 5 0 0 0 2 3 2 0 1 5 8 1 4 0 0 5 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): COSME FERREIRA NETO Ação: Execução de
Alimentos em: 17/07/2019---REQUERENTE:M. B. P.  Representante(s):  MINACELMA AIRES BASTOS
(REP LEGAL)  OAB 20524 - PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO (ADVOGADO)   REQUERENTE:M. E. B. P. 
Representante(s):  MINACELMA AIRES BASTOS (REP LEGAL)  OAB 20524 - PRISCILLA RIBEIRO
PATRICIO (ADVOGADO)   REQUERIDO:E. S. P.  Representante(s):  OAB 9962 - JOAO DOS SANTOS
PEDROSO FILHO (ADVOGADO)  . Processo nº. 0085000-23.2015.8.14.0051 Ação: Cumprimento de
Sentença (Rito Prisão) Requerente: M.B.P e M.E.P.B., menores representados por sua genitora
Minacelma Aires Bastos (adv. Priscila Ribeiro Patrício OAB-PA nº 20.524/ Monique Lorena Wanghan de
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Souza OAB-PA nº 26.025). Requerido: Elizeu dos Santos Pereira, (Adv. João dos Santos Pedroso Filho
OAB/PA 9962). DESPACHO R. h.  Em vista de fls. 125/127 e tratando-se de processo na fase de
cumprimento de sentença, aguarde na secretaria por 30 dias eventual cumprimento da diligencia
pendente, que não ocorrendo, arquive-se, podendo a parte interessada requerer o desarquivamento a
qualquer momento.  Santarém, 13/07/2018 COSME FERREIRA NETO Juiz de Direito.

 
 

 
 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 - SECRETARIA DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM - VARA:
4ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

 
P R O C E S S O :  0 0 5 1 0 3 2 0 2 2 0 1 5 8 1 4 0 0 5 1  -  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GRACE PATRICIA NEVES HENRIQUE Ação:
Execução de Alimentos em: 25/09/2018---REQUERENTE:E. T. C. J. O.  Representante(s):  OAB 17236 -
JOACIMAR NUNES DE MATOS (ADVOGADO) - GEISE CAROLINE CALDEIRA SILVA (REP LEGAL) -
REQUERIDO: R. J. O.  Representante(s):  OAB 16212 - RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
(ADVOGADO) - OAB 19567 - IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS (ADVOGADO). DESPACHO: Em razão
de possível modificação da decisão de fls. 430/434, intime-se o embargado para contrarrazoar, caso o
queira, no prazo legal. Após o prazo, com ou sem contrarrazões, retornem os autos conclusos.
Santarém/PÁ, 16/07/2019. JULIANA FERNANDES NEVES. Juíza de Direito.
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Número do processo: 0806782-40.2018.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: BANCO
ITAUCARD S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTOOAB: 24871-
A/PA Participação: REQUERIDO Nome: EDIANE ALMEIDA DE SOUSAPROCESSO Nº 0806782-
40.2018.8.14.0051BUSCA E APREENSÃO REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S.A.ADVOGADA:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A E JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS -
OAB/PA 24.872-A RÉ: EDIANE ALMEIDA DE SOUSAENDEREÇO: TRAVESSA VITÓRIA-RÉGIA, 302,
PIÇARREIRA, SANTARENZINHO, SANTARÉM - PA - CEP: 68035-480. SENTENÇA com resolução do
mérito 1 ? RELATÓRIO Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco ITAUCARD S.A
contra EDIANE ALMEIDA DE SOUSA, oriundo de Contrato celebrado pelas partes envolvidas. Aduz a
inicial, em síntese que a requerida se encontrava inadimplente, sendo que a devedora foi devidamente
notificada extrajudicialmente de seu débito, porém não adimpliu com sua obrigação, estando, portanto,
caracterizada a mora da requerida, nos termos da lei. Foi determinada a busca e apreensão do bem em
litígio, bem como a citação da requerida. A busca e apreensão foi cumprida, via oficial de justiça, bem
como depositou-se o bem em mãos do fiel depositário. A requerida foi regularmente citada e deixou
exaurir o prazo para contestação. Vieram os autos conclusos. É o Relatório. Passo a decidir. 2 ?
FUNDAMENTAÇÃO O pedido acha-se devidamente instruído com prova do contrato e da inadimplência
da ré. A requerida é revel, o que enseja o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, II, do
Código de Processo Civil, assim como induz a procedência do pedido, em razão dos efeitos da revelia (art.
344, Código de Processo Civil). Ademais, compulsando os autos, constata-se que o processo se encontra
devidamente instruído e a relação contratual entre as partes resta suficientemente delineada pelos
documentos acostados à inicial, notadamente pelos instrumentos contratos de alienação fiduciária e
notificação extrajudicial, revelando, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a requerida
se encontrava inadimplente com as parcelas do seu compromisso e foi regularmente constituída em mora.
Sabe-se que o STJ consolidou entendimento sobre o assunto. Veja-se: ?(...).Nos contratos firmados na
vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem
móvel objeto de alienação fiduciária". (...).?(REsp 1.418.593/MS ? Recurso Especial 20130381036-4,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção do STJ, julgado em 14/05/2014, pub. DJe
27/05/2014). Com isso, sobretudo diante do entendimento consolidado pelo STJ de que a ausência de
pagamento da integralidade da dívida implica na consolidação da propriedade do bem móvel objeto da
alienação fiduciária, impõe-se reconhecer que o pedido é procedente. 3 - DISPOSITIVO Pelo exposto,
com fundamento no artigo 66-B, §3.º, da Lei 4.728/65, art. 3.º, §1.º, do Decreto-Lei 911/69, art. 1.364 do
Código Civil e art. 56 da Lei 10.931/2004, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE o pedido, declarando rescindido o contrato efetivado pelas partes e consolidando o
domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito nos autos, em mãos do requerente, cabendo ao
DETRAN expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do requerente ou de terceiro por
ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, devendo, ainda, o autor providenciar a venda do bem,
judicial ou extrajudicialmente, e o produto da alienação ser usado para o pagamento da dívida e seus
encargos e o saldo remanescente, se houver, deverá ser devolvido à requerida, nos termos do art. 1.364,
do Código Civil, no prazo de 90 dias. Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se
ao DETRAN-PA, comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a terceiros que indicar e
permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Diante da sucumbência condeno a requerida ao
pagamento das custas processuais e demais emolumentos, bem como, aos honorários advocatícios que,
na forma do § 2º do art. 85, do Código de Processo Civil, fixo no valor de 10% sobre o valor atualizado da
causa. Verificada a existência de custas a recolher, notifique-se para pagamento no prazo de trinta dias,
sob pena de providências atinentes à execução do valor correspondente. Se for o caso, ultrapassado o
prazo sem a comprovação do recolhimento, certifique-se e, independentemente de nova deliberação,
adotem-se as providências necessárias à inscrição da dívida e à adequada execução. Após as
providências necessárias, inclusive expedição de ofício(s) pertinente(s), certifique-se o trânsito em julgado,
anote-se o necessário e arquive-se. P.R.I.C. Santarém, 11 de julho de 2019. GÉRSON MARRA
GOMESJuiz de Direito respondendo pela 6ª Vara Cível  
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Número do processo: 0806946-68.2019.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: RANUSA NAYARA
MIRANDA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: KARIANE RODRIGUES DE AGUIAROAB:
25167/PA Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARA Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE
SANTAREMPROCESSO:0806946-68.2019.8.14.0051AUTORA: RANUSA NAYARA MIRANDA DA
SILVAADV: KARIANE RODRIGUES DE AGUIAR OAB/PA 25.167; VANESSA ANEQUINO DE OLIVEIRA
OAB/PA 23.167RÉUS: MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ESTADO DO PARÁ DESPACHO Defiro os
benefícios da justiça gratuita, ante as condições pessoais da autora. Anote-se. Inicialmente, em que pese
a autora ter atribuído o nome da demanda de ação civil pública, verifico que não fundamentou na lei
especifica, de modo a denotar que apenas ocorreu um equívoco e, assim sendo, recebo a ação como
obrigação de fazer. Compulsando os autos, verifico que não consta a informação se o medicamento
requerido faz parte ou não da lista do RENAME. Caso não faça parte do RENAME, deverá observar os
requisitos abaixo: (i)Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido
por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;(ii)incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito;(iii)existência de registro na ANVISA do medicamento.
.Diante do exposto, faculto à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para que emende a inicial e
demonstre o cumprimento dos requisitos acima, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo, autos
conclusos. P.R.I. Expedientes necessários. Santarém, 16 de julho de 2019. GERSON MARRA
GOMESJuiz de Direito respondendo pela 6ª vara cível e Empresarial de Santarém  

 
 
 
Número do processo: 0800604-41.2019.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: ISLAINE DANIELE
PIMENTEL SILVA Participação: ADVOGADO Nome: MAURO COLEMAN DE QUEIROZOAB: 10426/PA
Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE SANTAREM6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA
DE SANTARÉMAvenida Mendonça Furtado, s/nº, Liberdade ATO ORDINATÓRIO 0800604-
41.2019.8.14.0051PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)AUTOR: ISLAINE DANIELE PIMENTEL
SILVAAdvogado: MAURO COLEMAN DE QUEIROZ OAB: PA10426 Endereço: desconhecidoRÉU:
MUNICIPIO DE SANTAREM Nos termos do Art. 1º, § 2º, inciso II, do Provimento 006/2009-CJCI, (...) III ?
Entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, estando maduro para julgamento, nos
termos do art. 355 do CPC, uma vez que se trata de matéria de direito e todas as provas necessárias ao
julgamento da lide já se encontram nos autos, sendo prescindível, pois, a produção de outras provas.
Assim,após o pagamento das custas em aberto, dê-se ciência às partes do julgamento antecipado da
lide.IV - Decorrido o prazo, autos conclusos para julgamento.P.R.I.Expedientes necessários.Santarém, 01
de julho de 2019. GERSON MARRA GOMESJuiz de Direito respondendo pela 6ª Vara Cível  

 
 
 
Número do processo: 0803052-84.2019.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: FAMED
REMOCOES LTDA - ME Participação: REPRESENTANTE DA PARTE Nome: ALDAIR IZIDORO DA
SILVAOAB: null Participação: ADVOGADO Nome: INGRID NAYARA DUARTE DE JESUS MATOSOAB:
27563/PA Participação: ADVOGADO Nome: PAULA JANYNE CAMPOS DA SILVAOAB: 272PA
Participação: ADVOGADO Nome: FABIO ARGENTO CAMARGO FILHOOAB: 25183/PA Participação:
EXECUTADO Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS Participação: REPRESENTANTE DA PARTE
Nome: EDSON ALVES FERREIRA FILHOOAB: null Participação: EXECUTADO Nome: MUNICIPIO DE
SANTAREMPROCESSO: 0803052-84.2019.8.14.0051AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA
PÚBLICAEXEQUENTE: FAMED REMOÇÕES LTDA-MEADV: FÁBIO ARGENTO CAMARGO FILHO
OAB/PA 25.183; PAULA JANYNE CAMPOS DA SILVA OAB/PA 24.272; INGRID NAYARA DUARTE DE
JESUS MATOS OAB/PA 27.563EXECUTADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM DESPACHO I- Para fins de
análise do pedido de gratuidade da justiça, em razão da possibilidade de parcelamento das custas e
isenção de atos (NCPC, 98, §§ 4º e 5º), encaminhe-se o processo à UNAJ para cálculos das despesas
iniciais. II- Em seguida, intime-se a parte autora para, em 15 dias, sob pena de indeferimento da
gratuidade da justiça: 1) recolher o valor devido das despesas processuais iniciais; ou, 2) informar a
disponibilidade de pagamento da verba parcelada, especificando o número de prestações; ou, 3) informar
que não tem condições, mesmo parceladamente, de arcar com as despesas do processo, oportunidade
em que deverá demonstrar a hipossuficiência, apresentar os documentos que entenda pertinentes à
comprovação da alegação de hipossuficiência, tais como: comprovante de renda, além da última
declaração do imposto de renda, e documentos idôneos que entender pertinente a demonstrar a referida
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hipossuficiência econômica. III - Após conclusos. Santarém, 16 de julho de 2019 GERSON MARRA
GOMES Juiz de Direito respondendo pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém  

 
 
 
Número do processo: 0805921-20.2019.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA Participação: RÉU Nome: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: MEUBA CRISTINA DE MIRANDA FREIREOAB: 20731/PA Participação:
ADVOGADO Nome: RAIMUNDO NONATO SOUSA CASTROOAB: 3829/AM Participação: RÉU Nome:
ESTADO DO PARAPROCESSO:0805921-20.2019.8.14.0051 AÇÃO CIVIL PÚBLICAAUTOR:MINISTÉRIO
PÚBLICORÉUS: ESTADO DO PARÁ E ATEM`SDISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A DECISÃO 1. Em
juízo de retratação ao agravo de instrumento interposto, mantenho a decisão agravada pelos mesmos
fundamentos.  2.  Aguarde-se o prazo para oferecimento de contestação pelos réus.
Apresentadacontestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias úteis, apresente
manifestação (oportunidade em que: I ? havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas
ou se deseja o julgamento antecipado; II ? havendo contestação,e sendo deduzido alguma das
preliminares constantes do art. 337 do NCPC ou, ainda, causa extintiva, modificativa ou impeditiva do
direito do Autor, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas
relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação
ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção). 3. Após, conclusos.
Santarém, 09 de julho de 2019. GERSON MARRA GOMESJuiz de Direito respondendo pela 6ªvara Cível
e Empresarial de Santarém  

 
 
 
Número do processo: 0803709-60.2018.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: HUDSON JOSE
RIBEIROOAB: 150060/SP Participação: RÉU Nome: MARIA DAS DORES LEITAO DE SOUSA
Participação: ADVOGADO Nome: JOSE CAPUAL ALVES JUNIOROAB: 15438-A/PAPROCESSO:
0803709-60.2018.8.14.0051BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUTOR: BV
FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOADVOGADOS: PASQUALI PARISE E
GASPARINI JUNIOR OAB/SP 4.752 e HUDSON JOSÉ RIBEIRO OAB/SP 150.060 RÉ: MARIA DAS
DORES LEITÃO DE SOUSA SENTENÇA (COM MÉRITO) 1. RELATÓRIO. Tratam-se de embargos de
declaração nos quais o embargante alega contradição no julgado. 2. FUNDAMENTAÇÃO. A pretensão do
embargante é de ver sanada alegada contradição na sentença. Contudo, entendo que razão não lhe
assiste. Isto porque, a resolução do contrato constitui antecedente lógico necessário para a realização do
julgamento do pedido de busca e apreensão, ou seja, trata-se de matéria prejudicial, sendo necessário o
seu enfrentamento para o julgamento do mérito (CPC, art. 503, § 1º, I). Ademais, a procedência do pedido
não só consolida nas mãos do credor a propriedade e a posse plena do bem, como também permite que
este realize a venda e, ainda, cobre do devedor eventual saldo em aberto decorrente do encerramento do
contrato. Assim, inexiste contradição na sentença embargada, não havendo qualquer incompatibilidade
desta com o disposto no Dec. Lei 911/69. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, RECEBO os embargos e no
mérito NÃO LHE DOU PROVIMENTO, por inexistência da aventada contradição, e julgo extinto o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. P. R. I. C. Santarém, 12 de julho de
2019. GÉRSON MARRA GOMESJuiz de Direito respondendo pela 6ª Vara Cível  

 
 
 
Número do processo: 0802146-31.2018.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: ESTADO DO PARA
Participação: EXECUTADO Nome: CRISTIANE BRAGA MARTINS Participação: ADVOGADO Nome:
ODILON CAETANO SILVA JUNIOROAB: 26026/PAPROCESSO: 0802146-31.2018.8.14.0051 EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXCIPIENTE: CRISTIANE BRAGA MARTINS EXCEPTO: ESTADO DO PARÁ
DECISÃO 1. RELATÓRIO Trata-se de exceção de pré-executividade, manejada por Cristiane Braga
Martins face a execução fiscal promovida pelo Estado do Pará. Aduz o excipiente, em síntese, a nulidade
e inexigibilidade da CDA em razão do roubo do veículo automotor sob o qual incide o tributo (IPVA). O
excepto sustenta, em suma, a validade da CDA, acrescentado não ser a exceção de pré-executividade o
meio próprio para questionamento da liquidez e certeza da CDA. É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO A
exceção de pré-executividade é meio processual incidental que possui o executado para alegar, a seu
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favor, independente de penhora, nulidades processuais, capazes de fazer extinguir a execução, devendo
se dirigir a matérias de ordem pública, e que não demandem produção de provas. Nesse sentido, quanto
aos requisitos necessários para a oposição de exceção de pré-executividade, cito entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA
PELA EG. PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP. 1. "A
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem
material e outro de ordem formal, ou seja:(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade
de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 2. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja
aplicação da multa prevista no artigo 557 § 2º do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não
provido, com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1214023/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 16/11/2011) Destaques nossos. No mesmo sentido, há
súmula do STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). Pois bem, não merece
prosperar o argumento da excipiente, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de
certeza e liquidez que só podem ser elididas por via idônea. Muito embora a lei 6.017/96 em seu art. 6º
estabeleça a dispensa do pagamento do imposto em caso de perda total decorrente de sinistro, furto e
roubo, é certo que o §1º esclarece que o requerimento deve ser feito antes da data prevista para o
vencimento do imposto, o que não será exigido desde que conste no RENAVAM a situação roubo/furto, na
forma do § 4º. Ocorre que, no presente caso, o documento ID 6858297 evidencia que o veículo se
encontra em situação normal. Ademais, inexiste nos autos comprovação de que a comunicação foi
efetivamente realizada junto ao DETRAN. Portanto, os argumentos do excipiente, não são suscetíveis de
conhecimento de ofício pelo juiz, necessitando de dilação probatória, além do contraditório. Desta feita, a
matéria deve ser discutida através dos embargos, consoante artigo 16 da Lei nº 6.830/1980 3.
DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade. Intime-se o
exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o prosseguimento da execução. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Santarém, 16 de julho de 2019 GERSON MARRA GOMES Juiz de
Direito respondendo pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém  

 
 
 
Número do processo: 0806898-12.2019.8.14.0051 Participação: REQUERENTE Nome: E. C. P. DO
AMARAL - ME Participação: ADVOGADO Nome: ICARO RICARDO DA SILVAOAB: 23356/PA
Participação: REQUERENTE Nome: E. V. DO AMARAL - ME Participação: ADVOGADO Nome: ICARO
RICARDO DA SILVAOAB: 23356/PA Participação: REQUERENTE Nome: R O T FARIAS - EPP
Participação: ADVOGADO Nome: ICARO RICARDO DA SILVAOAB: 23356/PA Participação:
REQUERENTE Nome: J. J. A. DE ALMEIDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: ICARO RICARDO
DA SILVAOAB: 23356/PA Participação: REQUERENTE Nome: J A DE CARVALHO FILHO NAVEGACAO
- ME Participação: ADVOGADO Nome: ICARO RICARDO DA SILVAOAB: 23356/PA Participação:
REQUERENTE Nome: CACAU & MARTINS TRANSPORTES LTDA - ME Participação: ADVOGADO
Nome: ELIEZER CACAU MARTINSOAB: 012691/PA Participação: ADVOGADO Nome: ICARO RICARDO
DA SILVAOAB: 23356/PA Participação: REQUERENTE Nome: DALIANA CACAU MARTINS - ME
Participação: ADVOGADO Nome: ELIEZER CACAU MARTINSOAB: 012691/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ICARO RICARDO DA SILVAOAB: 23356/PA Participação: REQUERENTE Nome:
RUBENS V. AQUINO - ME Participação: ADVOGADO Nome: ELIEZER CACAU MARTINSOAB:
012691/PA Participação: ADVOGADO Nome: ICARO RICARDO DA SILVAOAB: 23356/PA Participação:
REQUERENTE Nome: YARED NETO TRANSPORTE LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome:
ELIEZER CACAU MARTINSOAB: 012691/PA Participação: ADVOGADO Nome: ICARO RICARDO DA
SILVAOAB: 23356/PA Participação: REQUERENTE Nome: ELIAS TEIXEIRA LEMOS - ME Participação:
ADVOGADO Nome: ELIEZER CACAU MARTINSOAB: 012691/PA Participação: ADVOGADO Nome:
ICARO RICARDO DA SILVAOAB: 23356/PA Participação: REQUERENTE Nome: COSTA GUIMARAES &
GUIMARAES LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: ELIEZER CACAU MARTINSOAB: 012691/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ICARO RICARDO DA SILVAOAB: 23356/PA Participação:
REQUERENTE Nome: JOSE LUIS P. RODRIGUES - ME Participação: ADVOGADO Nome: ELIEZER
CACAU MARTINSOAB: 012691/PA Participação: ADVOGADO Nome: ICARO RICARDO DA SILVAOAB:
23356/PA Participação: REQUERIDO Nome: Prefeitura Municipal de SantarémPROCESSO: 0806898-
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12.2019.8.14.0051TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO AUTOR: E.C.P DO AMARAL E
OUTROSADVOGADO: ICARO RICARDO DA SILVA OAB/PA 23.356 RÉU: MUNICÍPIO DE SANTARÉM
DESPACHO RH. 1. Em que pese a decisão constante do ID 11542553 mencionar nas linhas introdutórias
de que a matéria não seria de plantão, o pedido liminar foi apreciado e indeferido, de modo que mantenho
a decisão pelos próprios fundamentos. Além disso, a petição constante do ID 11550234 não traz fatos
novos que justifiquem a reapreciação da decisão anterior. 2. Aguarde-se o prazo para manifestação do
réu, conforme a decisão do ID 11542553. 3.Após, autos conclusos.P.R.I.Santarém, 15 de julho de 2019.
GERSON MARRA GOMESJuiz de Direito respondendo pela 6ª vara cível e Empresarial de Santarém  

 
 
 
Número do processo: 0806602-87.2019.8.14.0051 Participação: IMPETRANTE Nome: JALDECY
PANCIERI Participação: ADVOGADO Nome: TAYANA KATRINE PEREIRA DA SILVAOAB: 803PA
Participação: IMPETRADO Nome: ESTADO DO PARAPROCESSO Nº 0806602-87.2019.8.14.0051
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: JALDECY PANCIERI ADVOGADO: TAYANA KATRINE
PEREIRA DA SILVA OAB/PA 19.803 IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ SENTENÇA Cuida-se de
Mandado de Segurança impetrado porJALDECYPANCIERIem face doESTADO DO PARÁ,aduzindo, em
síntese, a existência de morosidade na apreciação do pedido de licença de atividade rural. Acostou os
documentos. O juízo proferiu decisão, ID 11369679, determinando a intimação da parte autora para
proceder à emenda da inicial, sob pena de indeferimento. O impetrante se manifestou, conforme a petição
constante do ID 11531589. Autos conclusos. Esse é o relato. Decido. Conforme mencionado acima, foi
oportunizado à parte autora a emenda da inicial, nos termos abaixo colacionados: (...) I ra fins de análise
do pedido de gratuidade da justiça, em razão da possibilidade de parcelamento das custas e isenção de
atos (art. 98, §§ 4º e 5º, NCPC), encaminhe-se o processo à UNAJ para cálculos das despesas iniciais. II -
Após, intime-se a parte autora para, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial: 1) recolher o valor
devido das despesas processuais iniciais; ou, 2) informar a disponibilidade de pagamento da verba
parcelada, especificando o número de prestações; ou, 3) informar que não tem condições, mesmo
parceladamente, de arcar com as despesas do processo, oportunidade em que deverá demonstrar a
hipossuficiência, apresentar os documentos que entenda pertinentes à comprovação da alegação de
hipossuficiência, tais como: comprovante de renda, além da última declaração do imposto de renda, e
documentos idôneos que entender pertinente a demonstrar a referida hipossuficiência econômica. III ? No
mesmo prazo acima determinado, por medida de celeridade processual, intime-se a parte autora para que
emende a inicial, em atenção ao que dispõe o código de ritos e a Lei nº 12.016/2009, sob pena de
indeferimento da inicial, , fazendo a corretaretificando o polo passivo da açãoindicação da autoridade
coatora, pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída
pela norma legal, sendo aquela que detém, na ordem hierárquica, poder de decisão e é competente para
praticar os atos administrativos decisórios,bem como regularize a representação processual, juntando aos
autos o instrumento procuratório outorgando poderes à causídica signatária, comprovante de endereço e
demais documentos necessários.Grifo nosso. (...)Não obstante, verifica-se que a parte autora não cumpriu
a determinação retro mencionada, deixando de adequar a inicial. Isso porque o ESTADO DO PARÁ não
detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Com efeito, oMandado de
Segurança está constitucionalmente previsto no art. 5º, inciso LXIX da CF/88, senão vejamos: ?LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-
corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público?. Da redação supra extrai-se
que, ato de autoridade é toda manifestação praticada por autoridade pública no exercício de suas funções,
equiparando-se a elas o agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.Assim,
será a parte impetrada a autoridade, e não a Pessoa Jurídica ou o órgão a que pertence. Sobre o tema,
Hely Lopes Meirelles ensina que: " Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou
de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las.Por autoridade entende-
se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela
norma legal...? Da mesma forma, a leitura atenta da Lei nº 12.016/09 evidencia que a autoridade coatora
se trata de pessoa física, conforme se verifica do art. 1º e §1º da referida lei. Neste sentido, colaciono
jurisprudência a respeito da matéria: ?ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CONTADOR DO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO
DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM NÚMERO SUFICIENTE
PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. FIM DA
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VALIDADE DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS
QUE O IMPETRANTE. DESNECESSIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES.
N E C E S S I D A D E  D A  A D M I N I S T R A Ç Ã O .  C O M P R O V A Ç Ã O .  R E Q U I S I Ç Ã O  D E
SERVIDORES/EMPREGADOS PÚBLICOS. ABUSO. EXISTÊNCIA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA
NOMEAÇÃO À DATA DE EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO (29/6/12). IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANDAMUS UTILIZADO COMO
SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS.
PRESENÇA.SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.1.Para fins de impetração de mandado de
segurança, entende-se por Autoridade "a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de
competência que lhe é atribuída pela norma legal" (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança
e ações constitucionais. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 33). (...). (MS 19.227/DF, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 30/04/2013)?
?ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 458 DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃOCARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. NÃODEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE
SEGURANÇA. EFEITOS DA SENTENÇA. PRODUZIDOS EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO E NÃO À AUTORIDADE. DATA DA TRANSFERÊNCIA. DECADÊNCIA.
REVOLVIMENTOFÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07 DO SUPERIOR
T R I B U N A L D E  J U S T I Ç A .  P R E T E N S Ã O  D E  P R E Q U E S T I O N A R  D I S P O S I T I V O S
CONSTITUCIONAIS.IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. 1. O acórdão hostilizado solucionou a
quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu
convencimento. 2.A autoridade a ser apontada como coatora no writ of mandamus é a pessoa física que
ordena ou omite a prática do ato impugnado, ou seja, a que é capaz de executá-lo. 3. Os efeitos da
sentença do mandado de segurança se produzem em relação à pessoa jurídica de direito público e não à
pessoa física -autoridade coatora - vinculada àquela. 4. A análise da data de transferência da servidora
para outro Município, que caracterize a possível decadência do direito, esbarra no óbice do enunciado da
Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A esta Corte é vedada a análise de dispositivos
constitucionais sem sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg no Ag: 1205748 PI 2009/0134487-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
07/12/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2011)? Com efeito, foi determinado a
intimação do impetrante, ID1369679,para que emendasse a inicial, com fim de retificar o polo passivo,
tendo em vista a impossibilidade de a autoridade dita coatora figurar no polo passivo da demanda.
Todavia, o impetrante não indicou a pessoa física e, pelo contrário, novamente colocou o ESTADO DO
PARÁ. Assim sendo, não há como ação mandamental prosseguir, de modo que o indeferimento da inicial
é medida que se impõe. Neste sentido, diz o Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o
mérito quando: I -indeferir a petição inicial?. Nessa linha, explicito art. 321 e parágrafo único do NCPC, in
verbis: ?Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dosarts. 319 e 320ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição
inicial?. Diante do exposto,julgo extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso I,
c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Sem
honorários advocatícios (art. 25 da lei. 12.016/2009). Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e
arquivem-se os autos com as cautelas legais. Expedientes necessários. P. R. I. C. Santarém, 15 de julho
de 2019. GERSON MARRA GOMES Juiz de Direito respondendo pela 6 Vara Cível e Empresarial de
Santarém  

 
 
 
Número do processo: 0012074-73.2017.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA
Participação: RÉU Nome: THIAGO ALESSANDRO ROCHA ALVESPROCESSO: 0012074-
73.2017.814.0051BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR REQUERENTE: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A.ADVOGADO:ANTONIO BRAZ DA SILVA ? OAB/PA 20.638-A REQUERIDO(A):
THIAGO ALESSANDRO ROCHA ALVES SENTENÇA CÍVEL (SEM MÉRITO) 1. RELATÓRIO Trata-se de
ação de Busca e Apreensão com pedido liminar manejada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.,em face de THIAGO ALESSANDRO ROCHA ALVES. O autor na ID.Num. 9318360requereu a
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desistência da apelação, informando que as partes celebraram acordo extrajudicial. Vieram os autos
conclusos. É o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de pedido de desistência da ação. No
caso em exame, é de ordem acolher a livre manifestação de desistência formulada pelo requerente, uma
vez que objeto em discussão se trata de matéria de direito disponível. Deixo de colher o consentimento da
requerida, conforme preceitua o artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de
contestação. Não há, portanto, sequer matéria de mérito a ser apreciada. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. As custas finais
deverão ser arcadas pelo requerente, se houver atos pendentes de pagamento. Deixo de condenar o
requerente em honorários advocatícios, considerando que a parte requerida não veio aos autos,
presumindo-se não ter constituído defesa técnica para o feito, sendo, assim, inaplicável o art. 90, do CPC.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. P.R.I.C Santarém/PA, 12 de
julho de 2019. GÉRSON MARRA GOMESJuiz de Direito respondendo pela 6ª Vara Cível  

 
 
 
Número do processo: 0805235-28.2019.8.14.0051 Participação: AUTOR Nome: AUGUSTO CESAR DE
CASTRO ALVES Participação: ADVOGADO Nome: ADRIANE MARIA DE SOUSA LIMAOAB: 270
Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARAPROCESSO Nº 0805235-28.2019.8.14.0051AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AUTOR: AUGUSTO CESAR DE CASTRO ALVESADVOGADO:
ADRIANE MARIA DE SOUSA LIMA OAB/PA 18270RÉU: ESTADO DO PARÁ SENTENÇA Cuida-se de
Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta porAUGUSTOCESAR DE CASTRO ALVESem face deESTADO
DO PARÁ. O juízo proferiu decisão, ID 10870103, determinando a intimação da parte autora para proceder
à emenda da inicial, sob pena de indeferimento. A autora não se manifestou, conforme a certidão
constante do ID 11444219. Autos conclusos. Esse é o relato. Decido. Conforme mencionado acima, foi
oportunizado à parte autora a emenda da inicial, nos termos abaixo colacionados: I - Intime-se a parte
autora para que, no prazo de 15 dias, em atenção ao que dispõe o novo código de ritos e a Lei nº
12.016/09, esob pena de indeferimento, emende a petição inicial, nos seguintes termos: (grifo não
originais) a) indique o número da execução fiscal que tramita em desfavor da parte autora, considerando
ter declinado, na exordial, a existência de uma CDA relacionada ao crédito tributário. II ? Após, autos
conclusos para a análise da liminar. Não obstante, verifica-se que a parte autora não cumpriu a
determinação retro mencionada, deixando de adequar a inicial aos ditames do art. 319 do CPC. Neste
sentido, diz o Código de Processo Civil: ?Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I -indeferir a
petição inicial?. Por outro lado, explicita o art. 321 e parágrafo único do NCPC, in verbis: ?Art. 321. O juiz,
ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dosarts. 319 e 320ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial?. Com efeito, verifica-
se que a parte autora, em que pese devidamente intimada, não procedeu à emenda da inicial nos moldes
determinados. Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, sendo medida que se impõe o
indeferimento da inicial, pois não atende aos requisitos constantes no art. 319 do Novel Código de Ritos.
Diante do exposto,julgo extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso I, c/c art.
321, caput e parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem honorários
advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Aguarde-se o prazo recursal. Após, certifique-se e
arquive-se, observando as formalidades legais. Santarém, 12 de julho de 2019. GERSON MARRA
GOMESJuiz de Direito respondendo pela 6 Vara Cível e Empresarial de Santarém 
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Número do processo: 0800292-02.2018.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: R DA SILVA
SANTOS & CIA LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: JANECY PEREIRA ALVESOAB: 0094
Participação: EXECUTADO Nome: ROSEANE DE OLIVEIRA MORAES CORREA Poder Judiciário do
Estado do ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado
CívelTrav. Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel.
(93)  3522-3985E-mai l :  jec ivelsantarem@tjpa. jus.brAUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO
EXTRAJUDICALPROCESSO Nº:0800292-02.2018.8.14.0051EXEQUENTE: R DA SILVA SANTOS & CIA
LTDA - MEADVOGADO(A) DO(A) EXEQUENTE:DR(A). JANECY PEREIRA ALVESEXECUTADO(A):
ROSEANE DE OLIVEIRA MORAES CORREASENTENÇARelatório dispensado nos termos do art. 38 da
Lei n° 9.099/1995.Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.A certidão no ID10983120informa
que o(a) exequente não se manifestou nos autos no prazo determinado por este Juízo, apesar de
devidamente intimado(a),deixando, assim, de promover ato e diligência que lhe competia, demonstrando
falta de interesse no prosseguimento do feito, já que decorreram mais de trinta dias sem nada requerer,
caracterizando o abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC.Ademais, o art. 51, § 1º, da LJE,
estatui que a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais
independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, possibilitando-se a imediata
extinção do feito.Portanto,EXTINGOo presente processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, inciso III ,  do CPC, c/c o art. 51, § 1,º da LJE.Caso haja penhoras de bens não
arrematados/adjudicados e de valores não levantados nos autos, ficam estas de plano desconstituídas.
Procedam-se as baixas das referidas penhoras ou de eventual bloqueio de valores, isentando o fiel
depositário do respectivo encargo.Havendo mandado executivo ou carta precatória pendentes de
cumprimento, solicite a devolução de imediato.Sem custas nem honorários advocatícios a teor do art. 55,
da Lei n.º 9.099/95.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.GÉRSON MARRA GOMESJuiz de Direito
da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém-PA(Documento assinado eletronicamente
pelo PJE)  

 
 
 
Número do processo: 0800078-79.2016.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: MARCIA OGENIA
ALVES BEZERRA Participação: ADVOGADO Nome: RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAROAB:
786PA Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO ANGELO DE MACEDOOAB: 11/B Participação:
EXECUTADO Nome: CRISTIANE CELESTE SA DE CARVALHO Poder Judiciário do Estado do
ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav.
Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-
3985E-mail: jecivelsantarem@tjpa.jus.brAUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICALPROCESSO
Nº:0800078-79.2016.8.14.0051EXEQUENTE: MARCIA OGENIA ALVES BEZERRAADVOGADO(A) DO(A)
EXEQUENTE:DR(A). RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR, MARCELO ANGELO DE
MACEDOEXECUTADO(A): CRISTIANE CELESTE SA DE CARVALHOSENTENÇARelatório dispensado
nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995.Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.A certidão
no ID10853753informa que o(a) exequente não se manifestou nos autos no prazo determinado por este
Juízo, apesar de devidamente intimado(a),deixando, assim, de promover ato e diligência que lhe competia,
demonstrando falta de interesse no prosseguimento do feito, já que decorreram mais de trinta dias sem
nada requerer, caracterizando o abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC.Ademais, o art. 51, §
1º, da LJE, estatui que a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais
independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, possibilitando-se a imediata
extinção do feito.Portanto,EXTINGOo presente processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, inciso III ,  do CPC, c/c o art. 51, § 1,º da LJE.Caso haja penhoras de bens não
arrematados/adjudicados e de valores não levantados nos autos, ficam estas de plano desconstituídas.
Procedam-se as baixas das referidas penhoras ou de eventual bloqueio de valores, isentando o fiel
depositário do respectivo encargo.Havendo mandado executivo ou carta precatória pendentes de
cumprimento, solicite a devolução de imediato.Sem custas nem honorários advocatícios a teor do art. 55,
da Lei n.º 9.099/95.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.GÉRSON MARRA GOMESJuiz de Direito
da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém-PA(Documento assinado eletronicamente
pelo PJE) 

SECRETARIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SANTARÉM
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Número do processo: 0801334-23.2017.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: IZAKELLY MARCIA
SILVA DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: DEIVISSON DA CRUZ ALVESOAB: 26180/PA
Participação: EXECUTADO Nome: SERGIO REMATO SILVA SANTOSPoder Judiciário do Estado do
ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav.
Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-
3985E-mail: jecivelsantarem@tjpa.jus.br PROVIMENTO 006/2009 CJCI A DesembargadoraMARIA RITA
XAVIER LIMA, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, no uso de suas atribuições legais,
etc...RESOLVE:Art. 1º Fica autorizada aplicação, nas Comarcas do Interior, das disposições contidas no
Provimento nº. 006/2006 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém. PROVIMENTO
006/2006 CJRMA Exmª. Srª. Desembargadora Carmencin Marques Cavalcante, Corregedora de Justiça
da Região Metropolitana de Belém, no uso de suas atribuições legais, etc...RESOLVE:Art. 1º Os atos
processuais adiante elencados independem de despacho, devendo ser realizados pelo Diretor de
Secretaria ou seu eventual substituto.Parágrafo 2º: Nos processos cíveis:XX.abertura de vista ao autor ou
exeqüente dascartas ecertidões negativasdos Oficiais de Justiça e das praças e leilões negativos.
DESPACHO ORDINATÓRIO PROCESSO Nº:0801334-23.2017.8.14.0051 CONSIDERANDOa tentativa
frustrada de penhora de bens do(a)(s) executado(a)(s), conforme Certidão Negativa juntada aos autos
virtuais, ID 11463065, e os termosdo inciso XX, parágrafo 2º, do art. 1º, do Provimento 006/2006-CJRMdo
TJE-PA:INTIME-SEo(a)(s) exequente(s) para se manifestar, dentro de 30 (trinta) dias, acerca da certidão,
devendo indicar bens a penhora, podendo ainda requerer o que entender necessário, tudo sob pena de
arquivamento. Santarém, 16 de julho de 2019. 

 
 
 
Número do processo: 0806089-22.2019.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: EDSON CARDOSO
DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: KELLESTOWN JEAN DOS PASSOS FERREIRAOAB:
012085/PA Participação: EXECUTADO Nome: MAGNO PEREIRA ALMEIDAPoder Judiciário do Estado do
ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav.
Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-
3985E-mail: jecivelsantarem@tjpa.jus.brPROCESSO Nº: 0806089-22.2019.8.14.0051AUTOS DE AÇÃO
DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: EDSON CARDOSO DE OLIVEIRAAdvogado(s) do
reclamante: KELLESTOWN JEAN DOS PASSOS FERREIRAEXECUTADO: MAGNO PEREIRA
ALMEIDAAUDIÊNCIA:23/10/2019 08:30 horas.INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Senhor(a)Advogado(a) do(a)
exequente,Pela presente, ficam Vossa Senhoria e seu/sua clienteINTIMADOSa comparecerem
àAUDIÊNCIAdesignada para o dia23/10/2019 08:30horas, a qual se realizará na Sala de Audiências desta
Vara do Juizado Cível, na Trav. Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas),
bairro da Santa Clara, neste município , bem como intimados do inteiro teor da decisão proferida no ID
11497676 . Santarém, 16 de julho de 2019Obs: Senhor(a) advogado(a), informe a seu/sua cliente acerca
do inteiro teor da presente Intimação. 

 
 
 
Número do processo: 0800256-91.2017.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: R DA SILVA
SANTOS & CIA LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: JANECY PEREIRA ALVESOAB: 0094
Participação: EXECUTADO Nome: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NOGUEIRA Poder Judiciário
do Estado do ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado
CívelTrav. Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel.
(93) 3522-3985E-mail: jecivelsantarem@tjpa.jus.brAUTOS DE AÇÃO DE CONHECIMENTOPROCESSO
Nº:0800256-91.2017.8.14.0051PROMOVENTE: R DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - MEADVOGADO(A)
DO(A) PROMOVENTE:DR(A). JANECY PEREIRA ALVESPROMOVIDO(A): MARIA DA CONCEICAO
DOS SANTOS NOGUEIRASENTENÇARelatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n°
9.099/1995.Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.A certidão no ID10983442informa que o(a)
exequente não se manifestou nos autos no prazo determinado por este Juízo, apesar de devidamente
intimado(a),deixando, assim, de promover ato e diligência que lhe competia, demonstrando falta de
interesse no prosseguimento do feito, já que decorreram mais de trinta dias sem nada requerer,
caracterizando o abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC.Ademais, o art. 51, § 1º, da LJE,
estatui que a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais
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independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, possibilitando-se a imediata
extinção do feito.Portanto,EXTINGOo presente processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, inciso III ,  do CPC, c/c o art. 51, § 1,º da LJE.Caso haja penhoras de bens não
arrematados/adjudicados e de valores não levantados nos autos, ficam estas de plano desconstituídas.
Procedam-se as baixas das referidas penhoras ou de eventual bloqueio de valores, isentando o fiel
depositário do respectivo encargo.Havendo mandado executivo ou carta precatória pendentes de
cumprimento, solicite a devolução de imediato.Sem custas nem honorários advocatícios a teor do art. 55,
da Lei n.º 9.099/95.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. GÉRSON MARRA GOMESJuiz de
Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém-PA(Documento assinado
eletronicamente pelo PJE) 

 
 
 
Número do processo: 0804842-06.2019.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL APUI Participação: ADVOGADO Nome: ANA
NILCE SOUSA NASCIMENTOOAB: 514PA Participação: EXECUTADO Nome: ROSTAND HENNINGTON
MALHEIROSPoder Judiciário do Estado do ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém -
Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav. Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente
Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-3985E-mail: jecivelsantarem@tjpa.jus.brPROCESSO Nº:
0804842-06.2019.8.14.0051AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL APUIAdvogado(s) do
reclamante: ANA NILCE SOUSA NASCIMENTOEXECUTADO: ROSTAND HENNINGTON
MALHEIROSAUDIÊNCIA:16/10/2019 10:30 horas.INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Senhor(a)Advogado(a)
do(a) exequente,Pela presente, ficam Vossa Senhoria e seu/sua clienteINTIMADOSa comparecerem
àAUDIÊNCIAdesignada para o dia16/10/2019 10:30horas, a qual se realizará na Sala de Audiências desta
Vara do Juizado Cível, na Trav. Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas),
bairro da Santa Clara, neste município , bem como intimados do inteiro teor da decisão proferida no ID
11480752 . Santarém, 16 de julho de 2019Obs: Senhor(a) advogado(a), informe a seu/sua cliente acerca
do inteiro teor da presente Intimação. 

 
 
 
Número do processo: 0805764-47.2019.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: MARIA COUTINHO
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: ENEGIANE AZEVEDO VINHOTEOAB: 27581/PA Participação:
EXECUTADO Nome: ALEXSANDER SALLESPoder Judiciário do Estado do ParáTribunal de Justiça do
EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav. Silvino Pinto, nº 604 (entre
Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-3985E-mail:
jecivelsantarem@tjpa.jus.brPROCESSO Nº: 0805764-47.2019.8.14.0051AUTOS DE AÇÃO DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: MARIA COUTINHO SILVAAdvogado(s) do reclamante:
ENEGIANE AZEVEDO VINHOTEEXECUTADO: ALEXSANDER SALLESAUDIÊNCIA:23/10/2019 08:45
horas.INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Senhor(a)Advogado(a) do(a) exequente,Pela presente, ficam Vossa
Senhoria e seu/sua clienteINTIMADOSa comparecerem àAUDIÊNCIAdesignada para o dia23/10/2019
08:45horas, a qual se realizará na Sala de Audiências desta Vara do Juizado Cível, na Trav. Silvino Pinto,
nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, neste município , bem como
intimados do inteiro teor da decisão proferida no ID 11499617 . Santarém, 16 de julho de 2019Obs:
Senhor(a) advogado(a), informe a seu/sua cliente acerca do inteiro teor da presente Intimação. 

 
 
 
Número do processo: 0800393-39.2018.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: R DA SILVA
SANTOS & CIA LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: JANECY PEREIRA ALVESOAB: 0094
Participação: EXECUTADO Nome: AMELIA MARIA ROSILDA DIAS VIEIRA Poder Judiciário do Estado do
ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav.
Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-
3985E-mail: jecivelsantarem@tjpa.jus.brAUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICALPROCESSO
Nº:0800393-39.2018.8.14.0051EXEQUENTE: R DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - MEADVOGADO(A)
DO(A) EXEQUENTE:DR(A). : JANECY PEREIRA ALVESEXECUTADO(A): AMELIA MARIA ROSILDA
DIAS VIEIRASENTENÇARelatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995.Trata-se de
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ação de execução de título extrajudicial.A certidão no ID10988471informa que o(a) exequente não se
manifestou nos autos no prazo determinado por este Juízo, apesar de devidamente intimado(a),deixando,
assim, de promover ato e diligência que lhe competia, demonstrando falta de interesse no prosseguimento
do feito, já que decorreram mais de trinta dias sem nada requerer, caracterizando o abandono de causa
previsto no art. 485, III, do CPC.Ademais, o art. 51, § 1º, da LJE, estatui que a extinção do processo sem
resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais independerá, em qualquer hipótese, de prévia
intimação pessoal das partes, possibilitando-se a imediata extinção do feito.Portanto,EXTINGOo presente
processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, c/c o art. 51, § 1,º da
LJE.Caso haja penhoras de bens não arrematados/adjudicados e de valores não levantados nos autos,
ficam estas de plano desconstituídas. Procedam-se as baixas das referidas penhoras ou de eventual
bloqueio de valores, isentando o fiel depositário do respectivo encargo.Havendo mandado executivo ou
carta precatória pendentes de cumprimento, solicite a devolução de imediato.Sem custas nem honorários
advocatícios a teor do art. 55, da Lei n.º 9.099/95.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.GÉRSON
MARRA GOMESJuiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém-
PA(Documento assinado eletronicamente pelo PJE) 

 
 
 
Número do processo: 0096486-27.2015.8.14.0949 Participação: EXEQUENTE Nome: KARLA JAIZA DE
FREITAS SILVA Participação: ADVOGADO Nome: KARINA ALMEIDA WIEGERTOAB: 20762/PA
Participação: EXECUTADO Nome: GENILSON PEREIRA MOREIRA Poder Judiciário do Estado do
ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav.
Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-
3985E-mail: jecivelsantarem@tjpa.jus.brAUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICALPROCESSO
Nº:0096486-27.2015.8.14.0949EXEQUENTE: KARLA JAIZA DE FREITAS SILVAADVOGADO(A) DO(A)
EXEQUENTE:DR(A). : KARINA ALMEIDA WIEGERTEXECUTADO(A): GENILSON PEREIRA
MOREIRASENTENÇA Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995.Trata-se de ação
de execução de título extrajudicial.A certidão no ID10804244informa que o(a) exequente não se
manifestou nos autos no prazo determinado por este Juízo, apesar de devidamente intimado(a),deixando,
assim, de promover ato e diligência que lhe competia, demonstrando falta de interesse no prosseguimento
do feito, já que decorreram mais de trinta dias sem nada requerer, caracterizando o abandono de causa
previsto no art. 485, III, do CPC.Ademais, o art. 51, § 1º, da LJE, estatui que a extinção do processo sem
resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais independerá, em qualquer hipótese, de prévia
intimação pessoal das partes, possibilitando-se a imediata extinção do feito.Portanto,EXTINGOo presente
processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, c/c o art. 51, § 1,º da
LJE.Determino a baixa, junto ao RENAJUD, na restrição do veículo, placaNSM6958, penhorado no ID
4175317, ficando desde já desconstituída a penhora que recaiu sobre o referido veículo.Havendo
mandado executivo ou carta precatória pendentes de cumprimento, solicite a devolução de imediato.Sem
custas nem honorários advocatícios a teor do art. 55, da Lei n.º 9.099/95.P.R.I. Após o trânsito em julgado,
arquive-se.GÉRSON MARRA GOMESJuiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de
Santarém-PA(Documento assinado eletronicamente pelo PJE) 

 
 
 
Número do processo: 0802088-62.2017.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: RAIMUNDO SILVIO
FONSECA Participação: ADVOGADO Nome: CARLA CRISTINA MARIALVA CAMARGOOAB: 6574
Participação: ADVOGADO Nome: VANESSA COSTA DE MATOS CAFEOAB: 577 Participação:
EXECUTADO Nome: FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA Poder Judiciário do Estado do ParáTribunal
de Justiça do EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav. Silvino Pinto, nº
604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-3985E-mail:
jecivelsantarem@tjpa.jus.brAUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICALPROCESSO Nº:0802088-
62.2017.8.14.0051EXEQUENTE: RAIMUNDO SILVIO FONSECAADVOGADO(A) DO(A)
EXEQUENTE:DR(A). CARLA CRISTINA MARIALVA CAMARGO, VANESSA COSTA DE MATOS
CAFEEXECUTADO(A): FRANCINALDO DOS SANTOS SILVASENTENÇA Relatório dispensado nos
termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995.Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.A certidão no
ID10988076informa que o(a) exequente não se manifestou nos autos no prazo determinado por este
Juízo, apesar de devidamente intimado(a),deixando, assim, de promover ato e diligência que lhe competia,
demonstrando falta de interesse no prosseguimento do feito, já que decorreram mais de trinta dias sem
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nada requerer, caracterizando o abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC.Ademais, o art. 51, §
1º, da LJE, estatui que a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais
independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, possibilitando-se a imediata
extinção do feito.Portanto,EXTINGOo presente processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, inciso III, do CPC, c/c o art. 51, § 1,º da LJE.Determino a baixa, junto ao RENAJUD, na restrição do
veículo, placaJVA 8300, penhorado no ID 4260324, ficando desde já desconstituída a penhora que recaiu
sobre o referido veículo.Havendo mandado executivo ou carta precatória pendentes de cumprimento,
solicite a devolução de imediato.Sem custas nem honorários advocatícios a teor do art. 55, da Lei n.º
9.099/95.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.GÉRSON MARRA GOMESJuiz de Direito da Vara
do Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém-PA(Documento assinado eletronicamente pelo PJE) 

 
 
 
Número do processo: 0804852-50.2019.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL APUI Participação: ADVOGADO Nome: ANA
NILCE SOUSA NASCIMENTOOAB: 514PA Participação: EXECUTADO Nome: ROSSE CRISTINA
MARINHO DE SOUSAPoder Judiciário do Estado do ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de
Santarém - Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav. Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e
P r e s i d e n t e  V a r g a s ) ,  b a i r r o  d a  S a n t a  C l a r a ,  T e l .  ( 9 3 )  3 5 2 2 - 3 9 8 5 E - m a i l :
jecivelsantarem@tjpa.jus.brPROCESSO Nº: 0804852-50.2019.8.14.0051AUTOS DE AÇÃO DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDIC IALEXEQUENTE:  ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL APUIAdvogado(s) do reclamante: ANA NILCE SOUSA
NASCIMENTOEXECUTADO: ROSSE CRISTINA MARINHO DE SOUSAAUDIÊNCIA:16/10/2019 09:45
horas.INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Senhor(a)Advogado(a) do(a) exequente,Pela presente, ficam Vossa
Senhoria e seu/sua clienteINTIMADOSa comparecerem àAUDIÊNCIAdesignada para o dia16/10/2019
09:45horas, a qual se realizará na Sala de Audiências desta Vara do Juizado Cível, na Trav. Silvino Pinto,
nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, neste município , bem como
intimados do inteiro teor da decisão proferida no ID 11479732. Santarém, 16 de julho de 2019Obs:
Senhor(a) advogado(a), informe a seu/sua cliente acerca do inteiro teor da presente Intimação. 

 
 
 
Número do processo: 0804848-13.2019.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL APUI Participação: ADVOGADO Nome: ANA
NILCE SOUSA NASCIMENTOOAB: 514PA Participação: EXECUTADO Nome: CELSEANE LIRA
PANTOJAPoder Judiciário do Estado do ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém -
Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav. Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente
Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-3985E-mail: jecivelsantarem@tjpa.jus.brPROCESSO Nº:
0804848-13.2019.8.14.0051AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL APUIAdvogado(s) do
r e c l a m a n t e :  A N A  N I L C E  S O U S A  N A S C I M E N T O E X E C U T A D O :  C E L S E A N E  L I R A
PANTOJAAUDIÊNCIA:16/10/2019 10:00 horas.INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Senhor(a)Advogado(a) do(a)
exequente,Pela presente, ficam Vossa Senhoria e seu/sua clienteINTIMADOSa comparecerem
àAUDIÊNCIAdesignada para o dia16/10/2019 10:00horas, a qual se realizará na Sala de Audiências desta
Vara do Juizado Cível, na Trav. Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas),
bairro da Santa Clara, neste município, bem como intimados do inteiro teor da decisão proferida no ID
11480447. Santarém, 16 de julho de 2019Obs: Senhor(a) advogado(a), informe a seu/sua cliente acerca
do inteiro teor da presente Intimação. 

 
 
 
Número do processo: 0800531-74.2016.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: Maria Diva Braga
Campos Participação: ADVOGADO Nome: JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINOOAB: 270PA
Participação: ADVOGADO Nome: TAMARA NASCIMENTO CAMPOSOAB: 23303/PA Participação:
EXECUTADO Nome: FÁBIO ARGENTO CAMARGO FILHO Poder Judiciário do Estado do ParáTribunal
de Justiça do EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav. Silvino Pinto, nº
604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-3985E-mail:
jecivelsantarem@tjpa.jus.brAUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICALPROCESSO Nº:0800531-
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74.2016.8.14.0051EXEQUENTE: MARIA DIVA BRAGA CAMPOSADVOGADO(A) DO(A)
EXEQUENTE:DR(A). JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINO, TAMARA NASCIMENTO
CAMPOSEXECUTADO(A): FÁBIO ARGENTO CAMARGO FILHOSENTENÇARelatório dispensado nos
termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995.Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.A certidão no
ID10895272informa que o(a) exequente não se manifestou nos autos no prazo determinado por este
Juízo, apesar de devidamente intimado(a),deixando, assim, de promover ato e diligência que lhe competia,
demonstrando falta de interesse no prosseguimento do feito, já que decorreram mais de trinta dias sem
nada requerer, caracterizando o abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC.Ademais, o art. 51, §
1º, da LJE, estatui que a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais
independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, possibilitando-se a imediata
extinção do feito.Portanto,EXTINGOo presente processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, inciso III ,  do CPC, c/c o art. 51, § 1,º da LJE.Caso haja penhoras de bens não
arrematados/adjudicados e de valores não levantados nos autos, ficam estas de plano desconstituídas.
Procedam-se as baixas das referidas penhoras ou de eventual bloqueio de valores, isentando o fiel
depositário do respectivo encargo.Havendo mandado executivo ou carta precatória pendentes de
cumprimento, solicite a devolução de imediato.Sem custas nem honorários advocatícios a teor do art. 55,
da Lei n.º 9.099/95.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.GÉRSON MARRA GOMESJuiz de Direito
da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém-PA(Documento assinado eletronicamente
pelo PJE) 

 
 
 
Número do processo: 0804844-73.2019.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL APUI Participação: ADVOGADO Nome: ANA
NILCE SOUSA NASCIMENTOOAB: 514PA Participação: EXECUTADO Nome: ELLEN POLYANA
MACHADO LIMAPoder Judiciário do Estado do ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém -
Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav. Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente
Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-3985E-mail: jecivelsantarem@tjpa.jus.brPROCESSO Nº:
0804844-73.2019.8.14.0051AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL APUIAdvogado(s) do
reclamante: ANA NILCE SOUSA NASCIMENTOEXECUTADO: ELLEN POLYANA MACHADO
LIMAAUDIÊNCIA:16/10/2019 10:15 horas.INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Senhor(a)Advogado(a) do(a)
exequente,Pela presente, ficam Vossa Senhoria e seu/sua clienteINTIMADOSa comparecerem
àAUDIÊNCIAdesignada para o dia16/10/2019 10:15horas, a qual se realizará na Sala de Audiências desta
Vara do Juizado Cível, na Trav. Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas),
bairro da Santa Clara, neste município , bem como intimados do inteiro teor da decisão proferida no ID
11480487. Santarém, 16 de julho de 2019Obs: Senhor(a) advogado(a), informe a seu/sua cliente acerca
do inteiro teor da presente Intimação. 

 
 
 
Número do processo: 0800557-04.2018.8.14.0051 Participação: EXEQUENTE Nome: ANTONIA RITA DE
AGUIAR SILVA Participação: ADVOGADO Nome: ANDERSON DE AGUIAR COUTINHOOAB: 731
Participação: EXECUTADO Nome: FRANCISCA MOTA AVINTE Poder Judiciário do Estado do
ParáTribunal de Justiça do EstadoComarca de Santarém - Secretaria da Vara do Juizado CívelTrav.
Silvino Pinto, nº 604 (entre Mendonça Furtado e Presidente Vargas), bairro da Santa Clara, Tel. (93) 3522-
3985E-mail: jecivelsantarem@tjpa.jus.brAUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICALPROCESSO
Nº:0800557-04.2018.8.14.0051EXEQUENTE: ANTONIA RITA DE AGUIAR SILVAADVOGADO(A) DO(A)
EXEQUENTE:DR(A). ANDERSON DE AGUIAR COUTINHOEXECUTADO(A): FRANCISCA MOTA
AVINTESENTENÇARelatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995.Trata-se de ação de
execução de título extrajudicial.A certidão no ID10988054informa que o(a) exequente não se manifestou
nos autos no prazo determinado por este Juízo, apesar de devidamente intimado(a),deixando, assim, de
promover ato e diligência que lhe competia, demonstrando falta de interesse no prosseguimento do feito,
já que decorreram mais de trinta dias sem nada requerer, caracterizando o abandono de causa previsto no
art. 485, III, do CPC.Ademais, o art. 51, § 1º, da LJE, estatui que a extinção do processo sem resolução do
mérito no âmbito dos Juizados Especiais independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal
das partes, possibilitando-se a imediata extinção do feito.Portanto,EXTINGOo presente processo sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, c/c o art. 51, § 1,º da LJE.Caso haja
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penhoras de bens não arrematados/adjudicados e de valores não levantados nos autos, ficam estas de
plano desconstituídas. Procedam-se as baixas das referidas penhoras ou de eventual bloqueio de valores,
isentando o fiel depositário do respectivo encargo.Havendo mandado executivo ou carta precatória
pendentes de cumprimento, solicite a devolução de imediato.Sem custas nem honorários advocatícios a
teor do art. 55, da Lei n.º 9.099/95.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.GÉRSON MARRA
GOMESJuiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém-PA(Documento
assinado eletronicamente pelo PJE) 
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Número do processo: 0800215-56.2019.8.14.0051 Participação: RECLAMANTE Nome: FRANCISCA DE
SOUSA AGUIAR Participação: RECLAMADO Nome: LUIZ GONZAGA Participação: ADVOGADO Nome:
CLEBER PARENTE DE MACEDOOAB: 9429Processo n. 0800215-56.2019.8.14.0051Reclamante:
FRANCISCA DE SOUSA AGUIAR Reclamado(a): LUIZ GONZAGA DECISÃO Conforme certidão
constante no evento n.11524786, a reclamante compareceu a este juízo insurgindo-se contra sentença
prolatada em seu favor. Constato que há erro material no dispositivo da sentença, motivo que faz retificar
seu item 1, que tem como verdadeiro teor o seguinte texto: 1. RESTITUIRo valor deR$ 650,00 (seiscentos
e cinquenta reais), referentes aos valores pagos pelo serviço não feito, incidindo correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; No mais, persiste a sentença tal como está lançada no
sistema. Intimem-se. Cumpra-se. Santarém/PA, 16 de julho de 2019 VINICIUS DE AMORIM
PEDRASSOLIJuiz de Direito Titular da Vara do Juizado Especialdas Relações de Consumo de Santarém  

 
 
 
Número do processo: 0800878-05.2019.8.14.0051 Participação: RECLAMANTE Nome: FABIO DE
OLIVEIRA BARBOSA Part icipação: RECLAMADO Nome: Claro S.A.Processo: 0800878-
05.2019.8.14.0051Reclamante: FABIO DE OLIVEIRA BARBOSAReclamado(a): Claro S.A. DECISÃODiga
a reclamada acerca da certidão do evento 11554052 no prazo de 10 dias.Recentemente mudamos
entendimento, passando a manter a designação de audiência de conciliação em todos os processos,
conforme previsto na Lei 9.099/95 e em atendimento aos princípios dos Juizados.Outrossim, designe-se
audiência de conciliação e intimem-se. Santarém/PA, 16 de julho de 2019. VINICIUS DE AMORIM
PEDRASSOLIJuiz de Direito Titular da Vara do Juizado Especialdas Relações de Consumo de Santarém  

 
 
 
Número do processo: 0800059-05.2018.8.14.0051 Participação: RECLAMANTE Nome: TROPICAL
ALUGUEL DE VEICULOS E SERVIOS LTDA - EPP Participação: ADVOGADO Nome: LUIS CLAUDIO
CAJADO BRASILOAB: 15420/PA Participação: RECLAMADO Nome: TEMPO SERVICOS LTDA.
Participação: ADVOGADO Nome: WILSON BELCHIOROAB: 20601/PADESPACHO R.H. Considerando o
deposito judicial da parte reclamada, bem como a concordância da parte autora dos valores depositados,
expeça-se Alvará Judicialno valor de R$ 14.444,34 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
trinta e quatro centavos), em favor do autor ou de seu patrono, caso haja poderes para tanto, devendo,
para tanto, aguardar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, observando as cautelas de praxe.Após,
arquivem-se. Santarém/PA, 15 de julho de 2019. VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLIJuiz de Direito
Titular da Vara do Juizado Especialdas Relações de Consumo de Santarém  

 
 
 
Número do processo: 0806849-68.2019.8.14.0051 Participação: RECLAMANTE Nome: FELIPE VINICIOS
PEREIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: MAURICIO TRAMUJAS ASSADOAB: 737-APA
Part ic ipação: RECLAMADO Nome: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITOProcesso nº.0806849-68.2019.8.14.0051 Reclamante:FELIPE VINICIOS PEREIRA DA SILVA
Reclamado(a):AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO Vistos etc. Dispenso o
relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9099/95 Determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15
dias, tendo em vista que o texto da peça trata de partes estranhas aos documentos apresentados, sob
pena de extinção.Ademais, determino ao autor: 1. Preencher todas as informações do art. 319, II do
NCPC, inclusive profissão e endereço eletrônico;2. Apresentar comprovante de endereço em nome da
própria parte autora, ou se estiver em nome de terceiro, apresentar contrato de locação ou outro vínculo;3.
Apresentar comprovante de consulta de restrição no CDL local, tendo em vista ocorrências de
inconsistência de informações em outros processos deste Juizado. Diante de todas essas
considerações,INDEFIRO, no momento,a medida pleiteada. P. R. I. Santarém/PA, 15 de julho de 2019
VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLIJuiz de Direito Titular da Vara do Juizado Especialdas Relações de
Consumo de Santarém  
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - GABINETE DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLENCIA
DOMESTICA E FAMILIAR DE SANTAREM - VARA: VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLENCIA
DOMESTICA E FAMILIAR - MULHER DE SANTAREM PROCESSO: 00009043620198140051
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAROLINA
CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em:
15/07/2019 REQUERENTE:R. A. A. REQUERIDO:L. O. S. S. . Processo nº 0000904-36.2019.8.14.0051
Autos de Medidas Protetivas SENTENÇA DE EXTINÇÃO          Vistos e etc. (...)          III - DISPOSITIVO
         Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas
orientadoras da matéria, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos
termos do no art. 485, VI do CPC, por ausência de interesse processual.          Sem condenação em
custas processuais, na forma da lei. Intime-se as partes.          Não ocorrendo a interposição de recurso
voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE com as cautelas legais, devendo os
presentes autos permanecer apenso aos autos das medidas protetivas em tramite neste Juízo, tendo as
mesmas partes do presente feito.          Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expedientes Necessários.
         Santarém - PA, 15 de julho de 2019.      CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA      Juíza de
Direito Titular da Vara do Juizado da Violência Doméstica e      Familiar contra a Mulher de Santarém-PA.
P R O C E S S O :  0 0 0 5 0 6 7 3 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 5 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:MAURO SERGIO FERREIRA
DO CARMO VITIMA:M. A. V. . Processo n°. 0005067-30.2017.14.0051 Autos de Ação Penal Pública
Denunciado: MAURO SERGIO FERREIRA DO CARMO Vítima: M. A. V.       SENTENÇA             Por todo
o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, razão pela
qual CONDENO o réu MAURO SERGIO FERREIRA DO CARMO, como incurso nas penas do art. 129, §
9º, do CPB, com fulcro no art. 387, do CPP.             Em razão disso, passo a dosar a pena, em estrita
observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.             Passo à fixação da pena.
            Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é
grave, na medida em que praticou o ato na residência onde estava sua filha, menor de idade. O acusado
não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão
porque deixo de valorá-las. O motivo do crime se revelou negativo, ante a forma agressiva e violenta de
pretender resolver a partilha de bens. As circunstâncias e consequências estão relatadas nos autos. O
comportamento da vítima não contribuiu para o delito.             Ao réu cabe abstratamente a pena de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.             A vista das circunstâncias acima analisadas é que
fixo a pena-base em 11 (onze) meses de detenção, não havendo outra circunstância para valorar.
           O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme art. 33 do CP.
           Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão
presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois os delitos se
deram com violência e grave ameaça contra a vítima.            No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula
588 do STJ desautoriza a mencionada substituição: A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.            Noutra mão, entendo razoável, no caso concreto, a
aplicação do art. 77, do Código Penal, pelo que SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA pelo
período de 2 (dois) anos, devendo o autor frequentar por 11 (onze) meses reuniões em grupo de reflexão
destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE
DENUNCIADOS DA VVD); por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à
situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução
penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da
Lei Maria da Penha1.            Deve o autor, ainda, cumprir as condições que seguem durante todo o
período de prova: I - proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II -
comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para
informar e justificar suas atividades; III - Não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - Recolhimento
noturno às 21 horas, salvo comprovado trabalho noturno; V - Não ausentar-se da Comarca sem prévia
autorização Judicial; VI - observar todas as medidas protetivas eventualmente já impostas ao condenado,
caso existam; VII - não voltar a delinquir em relação à vítima destes autos.            Caso não aceite as
condições impostas, será executada a pena privativa de liberdade.            No caso em apreço,
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considerando que o réu não esteve preso provisoriamente, deixo de aplicar a detração prevista no novel
art. 387, § 2º o Código de Processo Penal (alterado pelo art. 2º da Lei n°. 12.736/2012), visto que o regime
inicial não será modificado.            O denunciado poderá apelar em liberdade, se pretender recorrer desta
decisão. Ademais, o montante da sanção aplicada, ante os princípios da proporcionalidade e
homogeneidade, desautorizam a decretação da prisão, no momento. Considero a sanção cominada
necessária e suficiente para os fins a que se destina.            Isento o acusado das custas processuais, pois
esteve sob o patrocínio da Defensoria Pública.            Junte-se cópia da presente sentença nos autos das
medidas protetivas.            Havendo o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol
dos culpados, proceda-se às anotações e comunicações necessárias, principalmente para o Tribunal
Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como expeça-se a Guia de
Execução de Pena, em conformidade com as determinações do PROV 006-CJCI.            Finalmente,
baixe-se o registro de distribuição e arquive-se.            Publique-se, registre-se, intimem-se.
           Santarém, 15 de julho de 2019.            Carolina Cerqueira de Miranda Maia      Juiz de Direito 1
Código Penal - Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados
e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. 
Parágrafo único - Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou
atribuídas atividades educativas Art. 79 - A sentença poderá especificar outras condições a que fica
subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado Lei
11.340/2006 (Maria da Penha) Art. 45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 152.  ...................................................
Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o
comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação." PROCESSO:
00134693720168140051 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019
DENUNCIADO:GRACIVALDO NOGUEIRA GONCALVES VITIMA:D. C. C. . Processo n. 0013469-
37.2016.8.14.0051 Autos de Ação Penal Pública Denunciado: GRACIVALDO NOGUEIRA GONÇALVES
Vítima: D. C. C.       SENTENÇA             Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, razão pela qual CONDENO o réu GRACIVALDO
NOGUEIRA GONÇALVES, como incurso nas penas art. 129, § 9º (lesão corporal em âmbito doméstico),
do CPB, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, com fulcro no art. 387, do CPP e o ABSOLVO da acusação
relativa ao crime previsto no art. 150, § 1º, (violação de domicílio), com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
            Em razão disso, passo a dosar a pena, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do
Código Penal.             Passo à fixação da pena.             Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do
CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, em face das agressões anteriores já perpetradas em
âmbito doméstico contra a vítima. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos
sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo do crime não restou
delimitado nos autos. As circunstâncias são desfavoráveis, ante o estado de embriaguez do agente. As
consequências estão relatadas nos autos. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.
            Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.             A
vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 11 (onze) meses de detenção, não
havendo outra circunstância para valorar.            O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime
aberto, conforme art. 33 do CP.            Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, vez que não estão presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código
Penal, pois os delitos se deram com violência e grave ameaça contra a vítima.            No mesmo sentido,
o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição: A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.            Noutra mão, entendo razoável,
no caso concreto, a aplicação do art. 77, do Código Penal, pelo que SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA
IMPOSTA pelo período de 2 (dois) anos, devendo o autor, por 11 meses participar de reuniões em grupo
de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE
DENUNCIADOS DA VVD); por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à
situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução
penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da
Lei Maria da Penha1.            Deve o autor, ainda, cumprir as condições que seguem durante todo o
período de prova: I - proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II -
comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para
informar e justificar suas atividades; III - Não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - Recolhimento
noturno às 21 horas; V - Não ausentar-se da Comarca sem prévia autorização Judicial; VI - observar todas
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as medidas protetivas eventualmente já impostas ao condenado, caso existam; VII - não voltar a delinquir
em relação à vítima destes autos.            Caso não aceite as condições impostas, será executada a pena
privativa de liberdade.            No caso em apreço, considerando que o réu esteve preso provisoriamente
por cinco dias, aplico a detração prevista no novel art. 387, § 2º o Código de Processo Penal (alterado pelo
art. 2º da Lei n°. 12.736/2012), sendo que o regime inicial não será modificado.            O denunciado
poderá apelar em liberdade, se pretender recorrer desta decisão. Ademais, o montante da sanção
aplicada, ante os princípios da proporcionalidade e homogeneidade, desautorizam a decretação da prisão,
no momento. Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina.
           Isento o acusado das custas processuais, pois esteve sob o patrocínio da Defensoria Pública.
           Junte-se cópia da presente sentença nos autos das medidas protetivas.            Havendo o trânsito
em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se às anotações e
comunicações necessárias, principalmente para o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III,
da Constituição Federal, bem como expeça-se a Guia de Execução de Pena, em conformidade com as
determinações do PROV 006-CJCI.            Finalmente, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se.
           Publique-se. Registre-se. Intimem-se.            Expedientes necessários.            Santarém, 15 de
julho de 2019.            Carolina Cerqueira de Miranda Maia      Juiz de Direito 1 Código Penal - Art. 48 - A
limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco)
horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.  Parágrafo único - Durante a
permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades
educativas Art. 79 - A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão,
desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado Lei 11.340/2006 (Maria da Penha) Art.
45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com a
seguinte redação: "Art. 152.  ................................................... Parágrafo único.  Nos casos de violência
doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a
programas de recuperação e reeducação." PROCESSO: 00610351620158140051 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:JARIO AZEVEDO DE
VASCONCELOS VITIMA:L. S. M. . Processo n. 0061035-16.2015.814.0051 Autos de Ação Penal Pública
Autor: Ministério Público Estadual Denunciado: JAIRO AZEVEDO DE VASCONCELOS Vítima: L. S. da M.
      SENTENÇA            DISPOSITIVO             Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido contido na denúncia ofertada pelo Ministério Público para condenar JAIRO AZEVEDO DE
VASCONCELOS pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 1º e s.s., da Lei nº 11.340-2006, com
fulcro no art. 387, do CPP.            Passo à fixação da pena.            Analisando as circunstâncias judiciais
do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade é normal à espécie. O acusado não registra antecedentes
criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las.
O motivo não restou delimitado. As circunstâncias e as consequências encontram-se relatados nos autos,
sem fator extra penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.             Ao réu cabe
abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.             A vista das circunstâncias
acima analisadas é que fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção, não havendo outra
circunstância a valorar.            O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme
art. 33 do CP.            Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não
estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois o delito se
deu com violência contra a vítima.            No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 588 do STJ
desautoriza a mencionada substituição: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.            Ademais, entendo razoável, no caso concreto, a aplicação do art.
77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, pois o acusado não é reincidente em
crime doloso (art. 63, CP) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias autorizam a concessão do benefício.            Por tais razões,
SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA pelo período de 2 (dois) anos, devendo o autor
frequentar 06 (seis) reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria
da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD); por considerar tais condições adequadas
ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência
admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e
79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha1.            Deve o autor, ainda, cumprir as condições
que seguem durante todo o período de prova: I - proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates,
danças e similares; II - comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca,
mensalmente, para informar e justificar suas atividades; III - não ingerir bebidas alcoólicas e
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entorpecentes; IV - recolhimento noturno às 21 horas; V - não se ausentar da Comarca sem prévia
autorização Judicial; VI - observar todas as medidas protetivas eventualmente já impostas ao condenado,
caso existam; VII - não voltar a delinquir em relação à vítima destes autos.            Caso não aceite as
condições impostas, será executada a pena privativa de liberdade.            No caso em apreço,
considerando que o réu não esteve preso provisoriamente, deixo de aplicar a detração prevista no novel
art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pelo art. 2º da Lei n°. 12.736/2012), visto que o
regime inicial não será modificado.            O acusado poderá apelar em liberdade, se pretender recorrer
desta decisão. Ademais, o montante da sanção aplicada, ante os princípios da proporcionalidade e
homogeneidade, desautorizam a decretação da prisão, no momento.            Considero a sanção cominada
necessária e suficiente para os fins a que se destina.            Isento o acusado das custas processuais, pois
esteve sob o patrocínio da Defensoria Pública.            Junte-se cópia da presente sentença nos autos das
medidas protetivas.            Havendo o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol
dos culpados, proceda-se às anotações e comunicações necessárias, principalmente para o Tribunal
Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como expeça-se a Guia de
Execução de Pena, em conformidade com as determinações do PROV 006-CJCI.            Finalmente,
baixe-se o registro de distribuição e arquive-se.            Publicada em audiência. Expedientes necessários.
           Santarém - Pará, 15 de julho de 2019.      Carolina Cerqueira de Miranda Maia      Juíza de Direito 1
Código Penal - Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados
e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. 
Parágrafo único - Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou
atribuídas atividades educativas Art. 79 - A sentença poderá especificar outras condições a que fica
subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado Lei
11.340/2006 (Maria da Penha) Art. 45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 152.  ...................................................
Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o
comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação." 
 
Processo nº 0000746-83.2016.814.0051

 
Autos de Ação Penal 

 
Acusado: Daniel Fredmann Silva Mattos

 
Advogado: Kleber Raphael Costa Machado, OAB-PA 22.428

 
DESPACHO

 
1. CUMPRA-SE conforme requerido às fls. 148/157, expedindo-se a respectiva Carta Precatória, nos
termos do despacho de fls. 144, para a Comarca de Boa Vista-RR, com URGÊNCIA, tendo em vista que o
acusado permanecerá ali por pouco tempo.

 
4. Expedientes necessários.  

 
Santarém - PA, 15 de julho de 2019.

 
  

 
CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIS

 
Juíza de Direito Titular da Vara do Juizado da Violência Doméstica e

 
Familiar contra a Mulher de Santarém-PA.
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Número do processo: 0800905-63.2018.8.14.0005 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO
BRADESCO S/A Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKIOAB: 18335/PA
Participação: EXECUTADO Nome: SANDRA MARTA CAVALCANTE DA ROCHA PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
COMARCA DE ALTAMIRAPROCESSO: 0800905-63.2018.8.14.0005EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO R. H. 1- Considerando que a manifestação de ID 7819248 restou
incompleta, intime-se a autora para requerimentos cabíveis quanto a certidão de ID 6789652, no prazo de
15 (quinze) dias. 2- Após, com ou sem manifestação, de tudo certificado, voltem os autos conclusos. .
Altamira/PA, 16 de julho de 2019 LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ Juíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800394-31.2019.8.14.0005 Participação: AUTOR Nome: DEISIANE FILHA DA
SILVA Participação: RÉU Nome: NORTE ENERGIA S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALEXANDRE
DOS SANTOS PEREIRA VECCHIOOAB: 049PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ1ª. VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA PROCESSO Nº 0800394-
31.2019.8.14.0005 DESPACHO R. H.1-Intime-se a parte autora, para indicar as provas que pretende
produzir, conforme ato ordinatório de fl. 441, datado de 25/07/2017.2- Dê-se vista dos autos à Defensoria
Pública.3-Após, com ou sem manifestação, de tudo certificado, retornem os autos conclusos para decisão.
Altamira/PA, 15 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉJuíza de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0801898-09.2018.8.14.0005 Participação: AUTOR Nome: RODRIGO NASCIMENTO
LIMA Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO JOSE DARWICH DA ROCHAOAB: 9013 Participação:
RÉU Nome: NORTE ENERGIA S/APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRAPROCESSO Nº 0801898-
09.2018.8.14.0005AUTOR: RODRIGO NASCIMENTO LIMARÉU: NORTE ENERGIA S/ADECISÃO Vistos,
etc. Vindo-me os autos conclusos, em atenção ao pedido de tutela de urgência, verifico que a parte autora
não especificou na petição inicial os fatos, sendo que estão por demais genéricos, bem como não atribuiu
valor ao pedido de lucros cessantes e de danos morais. Dessa forma, intime-se a parte autora para que
emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para o exato fim de especificar os fatos, bem como
atribuir valor ao pedido de lucros cessantes e de danos morais, tudo sob pena de indeferimento da petição
inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito(parágrafo único, do art. 321 c/c art.
330, IV e art. 485, I, todos do CPC). Após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, de tudo
certificado, retornem os autos conclusos.Altamira/PA, 16 de julho de 2019.LUANNA KARISSA ARAÚJO
LOPES SODRÉJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0801420-98.2018.8.14.0005 Participação: AUTOR Nome: ATAIDO JOSE DAS
NEVES Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO JOSE DARWICH DA ROCHAOAB: 9013
Participação: RÉU Nome: NORTE ENERGIA S/APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRAPROCESSO Nº
0801420-98.2018.8.14.0005AUTOR: ATAIDO JOSE DAS NEVESRÉU: NORTE ENERGIA S/ADECISÃO
Vistos, etc. Vindo-me os autos conclusos, em atenção ao pedido de tutela de urgência, verifico que a parte
autora não especificou na petição inicial os fatos, sendo que estão por demais genéricos, bem como não
atribuiu valor ao pedido de lucros cessantes e de danos morais. Dessa forma, intime-se a parte autora
para que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para o exato fim de especificar os fatos,
bem como atribuir valor ao pedido de lucros cessantes e de danos morais, tudo sob pena de indeferimento
da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito(parágrafo único, do art.

COMARCA DE ALTAMIRA
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321 c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC). Após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação,
de tudo certificado, retornem os autos conclusos.Altamira/PA, 16 de julho de 2019.LUANNA KARISSA
ARAÚJO LOPES SODRÉJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0801814-71.2019.8.14.0005 Participação: EXEQUENTE Nome: JOSE FRANCISCO
SILVA Participação: EXECUTADO Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A Participação: EXECUTADO
Nome: CARLOS NATANIEL WANZELER Participação: EXECUTADO Nome: CARLOS ROBERTO COSTA
Participação: EXECUTADO Nome: JAMES MATTHEW MERRILLPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ1ª. VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
PROCESSO Nº.: 0801814-71.2019.8.14.0005 DESPACHO R. H.1- Intime-se a parte autora, para, no
prazo de 15(quinze) dias, emendar a petição inicial com a finalidade de juntar aos autos a sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, na ação civil pública de nº 0800224-
44.2013.8.01.0001 e a certidão de trânsito em julgado da sentença exequenda, sob pena de indeferimento
da petição exordial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.2- Após o escoamento
do prazo, com ou sem manifestação, de tudo certificado, voltem os autos conclusos.Altamira/PA, 08 de
julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉJuíza de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802596-78.2019.8.14.0005 Participação: AUTOR Nome: EDEVALDO
BOLSANELLO LIMA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNA BOLSANELO DA SILVAOAB: 26459/PA
Part icipação: RÉU Nome: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
COMARCA DE ALTAMIRAProcesso nº. 0802596-78.2019.8.14.0005Requerente: EDEVALDO
BOLSANELLO LIMAEndereço: Rua Coronel José Porfírio, 2110, Centro, ALTAMIRA - PA - CEP: 68371-
043 Requerido: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAEndereço: Rodovia
Transamazônica, S/N, KM 6, FAZENDA SANTA MÔNICA, Liberdade, ALTAMIRA - PA - CEP: 68375-
343DECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO Vistos, etc.Trata-se de
pedido de tutela antecipada em ação ordinária de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas,
formulado porEDEVALDO BOLSANELLO LIMA em desfavor de M. S. R. EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.A parte autora alega, em síntese,que firmou com a empresa ré um contrato
particular de compromisso de compra e venda, referente ao lote/terreno nº 27, situado na Quadra 20, com
área de 203,50 m²., Loteamento denominado Residencial Cidade Jardim, sob o valor de R$ 45.761,05
(quarenta e cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e cinco centavos), a ser pago
parceladamente.Argumenta, ainda, que em decorrência de situação financeira a parte autora não vem
conseguindo pagar o valor ajustado desde dezembro de 2018, razão pela qual procurou a ré para
renegociar o débito, porém sem êxito, o que culminou no desinteresse no prosseguimento do negócio. Ao
requerer a devolução dos valores adimplidos, a demandada lhe informou que seria devolvido apenas a
quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), de forma parcelada.Diante disse, pugna, em sede de tutela de
urgência: a) declaração de rescisão do contrato: b) que a requerida seja compelida a não efetuar qualquer
tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em face do autor; c) que a requerida se abstenha de realizar
quaisquer restrições no nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
incidência de multa diária.Com a inicial juntou documentos.Feito o relatório necessário. DECIDO.No
tocante aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipatória, estes estão
previstos no art. 300 do CPC, se exigindo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, do
CPC).Quanto aos pedidos de tutela de urgência referentes à abstenção da requerida deefetuar cobrança
judicial ou extrajudicial em face do requerentee de inserir o nome da parte autora nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, em uma análise perfunctória, verifico que existe prova da probabilidade do
direito, posto que os documentos carreados com a inicial comprovam as alegações autorais.Por outro
lado, se configura caso de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a cobrança
das parcelas do contrato e a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes poderão causar
diversos prejuízos.Vale ressaltar, por derradeiro, que a tutela de urgência pleiteada, não se apresenta
como irreversível ou com possibilidade de causar qualquer prejuízo significativo ao réu. Ante o
exposto,defiro em parte a tutela de urgência, para determinar que a requerida se abstenha de cobrar as
parcelas relativas ao contrato objeto da presente demanda, bem como se abstenha de incluir o nome da
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parte autora em quaisquer bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito.Em caso de
descumprimento, ficará sujeito à aplicação de multa diária por descumprimento no valor de R$ 300,00
(trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo deste Juízo adotar outras
medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida. Quanto ao pedido derescisão do
contrato, entendo que se trata de pedido definitivo, necessitando da instrução processual para apreciação
do mérito da demanda. Por isso, INDEFIRO este item do pedido.Levando em conta que a inversão do
ônus da prova se trata de uma regra de procedimento a ser valorada antes da instrução probatória e
considerando pela narrativa fática apresentada na exordial que a parte requerente se encaixa
perfeitamente no conceito de consumidora previsto no art. 2º, da Lei 8.078/90, ao passo que a parte
requerida também é perfeitamente enquadrada no conceito de fornecedora de um serviço consoante
previsto no art. 3º da mesma lei e, por fim, considerando se tratar a parte autora de pessoa
hipossuficiente, haja vista que a parte ré, com absoluta certeza, possui melhores condições técnicas e
econômicas, de desincumbir do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, INVERTO o ônus da prova.Considerando o disposto no artigo 334 do CPC,designo audiência
de conciliação para o dia 04/11/2019, às 09h30min.CITE-SE a parte demandada para comparecer à
audiência de conciliação designada, com as cautelas e advertências legais, sem prejuízo de nova
apreciação dos pedidos após a resposta do réu.O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado (art. 334, §8º, do CPC/2015).O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo
de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da
última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver
autocomposição (art. 335, I, do CPC/2015).Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC/2015).Acaso a
parte autora manifeste seu desinteresse na autocomposição (art. 319, VII, do CPC/2015), o réu poderá
fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art.
334, §5º, do CPC/2015). Neste caso, a audiência não será realizada (art. 334, §4º, I, do CPC/2015) e o réu
poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu
(art. 335, II, do CPC/2015).CITE-SE e INTIME-SE, com as cautelas e advertências legais.Outrossim, defiro
os benefícios da justiça gratuita.Nos termos dos Provimentos nºs 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA,
serv i rá este despacho, por cópia dig i ta l izada,  como MANDADO DE CITAÇÃO E DE
INTIMAÇÃO.Altamira/PA, 12 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉJuíza de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802273-10.2018.8.14.0005 Participação: AUTOR Nome: MARCELO LIMA
CORREA Participação: ADVOGADO Nome: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITASOAB:
368494/SP Participação: RÉU Nome: BANCO PAN S.APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA0802273-
10.2018.8.14.0005AUTOR: MARCELO LIMA CORREARÉU: BANCO PAN S.ADECISÃO
INTERLOCUTÓRIA Vistos etc.Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com
pedido de revisão contratual com pedido de revisão de contrato ajuizada por MARCELO LIMA CORREA
contra BANCO PAN S/A.A parte autora foi intimada para promover o recolhimento das custas inicias,
conforme ID 8093067, porém se quedou-se inerte.É o relatório Passo a decidir.A teor do disposto no art.
290, do Código de Processo Civil, a distribuição do feito será cancelada se em 15 (quinze) dias o autor
não promover o recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso.Verifica-se, pois, que
transcorridos mais de 06 (seis) meses da intimação do último ato processual, a parte autora não se dignou
a recolher as custas ou a provar ou justificar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o
que impossibilita o prosseguimento do feito, impondo-se a aplicação da norma legal para o cancelamento
da distribuição.ANTE O EXPOSTO, determino o cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito,
face à ausência do recolhimento das custas iniciais no prazo legal.Autorizo o levantamento dos
documentos juntados com a inicial.Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.Altamira-PA, 15 de
julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉJuíza de Direito  
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RESENHA: 10/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
ALTAMIRA - VARA: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 1 0 8 4 2 0 0 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 0 3 3 4 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação: Ação
Civil Pública em: 10/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL REQUERIDO:MADEIREIRA
RENASCER LTDA Representante(s):  OAB 10259 - ADELAIDE ALBARADO DE ALMEIDA LINO
(ADVOGADO)  OAB 10261 - GUSTAVO DA SILVA LYNCH (ADVOGADO)  OAB 10256 - OTACILIO LINO
JUNIOR (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO
DE DIREITO DA COMARCA DE ALTAMIRA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 2ª VARA CÍVEL Processo nº.
0000510-84.2008.814.0005 Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. Requerido: MADEIREIRA RENASCER LTDA. Data: 09/07/2019 Juíza: LUANNA KARISSA
ARAUJO LOPES SODRE TERMO DE AUDIÊNCIA Feito o pregão às 11h30min, constatou-se: Presença:
Dr. DANIEL BRAGA BONA, Promotor de Justiça JUCARA COVRE, CPF-206.883.772-20 Dr. FERNANDO
GONÇALVES FERNANDES, OAB-PA 19.656. Ocorrências: Ouvida as partes na tentativa de acordo,
resultando frutífera. Às partes firmaram acordo nos seguintes termos: I - A requerida pagará o valor de R$
1.500,00 a título de indenização por dano ambiental, pago em 3 parcelas de R$ 500,00, sendo a primeira
parcela em 15/08/2019 e a última 15/10/2019; II - Os valores deverão ser depositados em conta judicial e,
após a última parcela será dada a destinação adequada ao valor. As partes requerem a homologação do
acordo, bem como a desistência do prazo recursal. Passou a MM. Juíza a proferir a seguinte SENTENÇA
¿Vistos, adoto como relatório o que consta nos autos. HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado
entre as partes na presente audiência, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, e declaro
extinto o processo, nos termos do art. 487, III, b do NCPC. Sentença publicada em audiência ficando as
partes, seus patronos desde já, intimados. Após o cumprimento encaminhe-se os autos ao Ministério
Público para dar a destinação adequada ao valor pago. Sem custas. Defiro a renúncia ao prazo recursal
pelas partes. Observada as formalidades legais, arquive-se, dando-se baixa na distribuição. Registre-se¿.
Nada mais. Do que para constar mandou a MM. Juíza encerrar o termo. Eu. __ Cleide Santos, Auxiliar
Judiciário, digitei. LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE Juíza de Direito Ministério Público
_______________________________ Requerida ______________________________________ Adv. da
requerida ________________________________ 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 3 3 4 7 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Averiguação de Paternidade em: 10/07/2019---REQUERENTE:L. M. B. T.  Representante(s):  OAB
123456789 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   ENVOLVIDO:G. A. K. C. 
MENOR:D. L. B. T. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE
DIREITO DA COMARCA DE ALTAMIRA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 2ª VARA CÍVEL Processo nº
0007334-79.2018.814.0005 Classe: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE Data: 09/07/2019
Juíza: LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ TERMO DE AUDIÊNCIA Feito o pregão às
09h00min, constatou-se: Presença: LEILA MARIA BATISTA TEIXEIRA BIANCA BERNARDES REIS
(Estudante de Direito) Ocorrência: Ausente o requerido, não intimado, conforme certidão de fl.23. Passou
a MM. Juíza a proferir a seguinte DELIBERAÇÃO: I - Renovo as diligencias de fl.15 para o dia 25 de
setembro de 2019, às 12:00 horas, ficando a representante legal do requerente desde já intimada para o
novo ato; II - Cite-se e Intime-se o requerido no endereço indicado à fl.09, devendo o mandado de
citação/intimação seja redistribuído para outro oficial de justiça; III - Ciência a DP e ao MP. Cumpra-se.
Nada mais¿. Do que para constar mandou a MM. Juíza encerrar o termo. Eu, ___, Cleide Santos, Auxiliar
Judiciário, digitei e subscrevi. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ Juíza de Direito Rep. do
r e q u e r e n t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  E s t u d a n t e  d e  D i r e i t o
________________________________ 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 9 5 4 2 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Divórcio Litigioso em: 10/07/2019---REQUERENTE:R. S. S.  Representante(s):  OAB 101010 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:M. S. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA
CÍVEL Processo: 0008954-29.2018.8.14.0005              DESPACHO            Chamo o feito a ordem.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve a citação nem a tentativa de localização do requerido.
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Consoante o disposto no artigo 256, § 3°, do Código de Processo Civil, ¿o réu será considerado em lugar
ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo
de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos¿.            Dessa forma, antes de se proceder à citação por edital, determino que se realizem
pesquisas por meio dos sistemas SIEL e/ou INFOJUD, em relação ao requerido.            Juntados os
referidos extratos de consulta aos sistemas públicos de cadastro, retornem os autos conclusos para
prosseguimento do feito.            P.I.C.            Altamira, 09 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO
LOPES SODRE Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial           Da Comarca de Altamira 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 0 1 1 6 4 1 9 7 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  1 9 7 6 1 0 0 0 0 1 5 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 12/07/2019---EXECUTADO:JOSE PEREIRA DA SILVA
EXEQUENTE:O BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO:ELZA FRANCA DA SILVA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo
nº: 0000011-64.1976.8.14.0005 Ação: EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL Exequente: BANCO
BRASIL SA  Executado: ELZA FRANÇA DA SILVA e JOSE PEREIRA DA SILVA DESPACHO-MANDADO
1.     Intime-se o exequente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 2.     Caso positivo, atualizar o endereço
do executado, bem como o valor do débito.   Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, nos
termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.3009 e 003/2009, com a redação que lhe de o
Provimento nº 011/2009- CJRMB, de 03.03.2009            P.I.C.  Altamira, 05 de julho de 2019. LUANNA
KARISSA ARAUJO LOPES SODRE Juíza de Direito, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Altamira 04 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 1 2 1 9 0 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:RAIMUNDO NONATO LOPES LINARD
Representante(s):  OAB 13721 - WEVERTON CARDOSO (ADVOGADO)   REQUERIDO:BANCO
BRADESCO SA Representante(s):  OAB 119859 - RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO)  OAB 76696
- FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ  COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 0000121-
90.2016.8.14.0005 DESPACHO            1. Intime-se o requerente, na pessoa de seu advogado, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, devendo: a) proceder a juntada de
suas duas últimas declarações de Imposto de Renda e ainda qualquer outro documento que entender
necessário para fins de comprovar a hipossuficiência alegada, haja vista consta na inicial ser empresário.
           2. Após, retornem os autos conclusos.      P.I.C.      Altamira/PA, 10 de julho de 2019. LUANNA
KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 2 6 5 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MAURA DE PAULA LEITE Representante(s): 
OAB 13247 - FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES (ADVOGADO)   REQUERIDO:CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA S A Representante(s):  OAB 24274 - ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES
(ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª. Vara Cível e
Empresarial  da Comarca de Altamira Processo: 0000526-58.2018.8.14.0005 DECISÃO
           Considerando que o Pleno do TJPA, em 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em ações contra a CELPA, por consumo de energia não
faturado, SUSPENDO o processo até ulterior deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.
           P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 2 8 9 1 2 0 0 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 0 3 5 2 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação: Ação
Civil Pública em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL REQUERIDO:IMADAM
INDUSTRIA MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA Representante(s):  OAB 13226-B - IGOR FARIA
FONSECA (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
 COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 0000528-91.2008.8.14.0005 DESPACHO
1.     Reitere-se o oficio de fls. 78, sob pena de incidir o responsável na pratica do crime de desobediência.
2.     Prestada as informações ou decorrido prazo sem resposta, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público. 3.     Após, retornem 4.      5.      os autos conclusos.            P.I.C.             Altamira/PA, 10 de julho
de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da
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Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 4 4 0 5 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:ALINE LIMA DA SILVA Representante(s):  OAB
13721 - WEVERTON CARDOSO (ADVOGADO)   REQUERIDO:CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A
CELPA Representante(s):  OAB 8049 - LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO (ADVOGADO)  . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Altamira Processo: 00006444-05.2018.8.14.0005 DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA,
em 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em
ações contra a CELPA, por consumo de energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior
deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.            P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.
       LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da
       Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 7 8 4 6 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:CARLOS ALBERTO SARMENTO GEMAQUE
Representante(s):  OAB 16533 - FRANCIMARA APARECIDA DAMASCENO CARNEIRO (ADVOGADO)  
REQUERIDO:CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA Representante(s):  OAB 8049 - LIBIA SORAYA
PANTOJA CARNEIRO (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira Processo: 0001178-46.2016.8.14.0005
DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA, em 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em ações contra a CELPA, por consumo de
energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.
           P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 2 9 9 1 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOSIANE RIBEIRO VIANA Representante(s): 
OAB 13247 - FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES (ADVOGADO)   REQUERIDO:IRANILDO DOS
REIS SOARES Representante(s):  OAB 9013 - ANTONIO JOSE DARWICH DA ROCHA (ADVOGADO)  .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª
VARA CÍVEL Processo: 0001299-11.2015.8.14.0005          DESPACHO            1. Indefiro o pedido de fls.
185/190, tendo em vista que trata-se pedido de cumprimento de provisório de sentença, o qual deverá ser
processado em autos autônomos, nos termos do art. 522 e ss do CPC.            2. Cumpra-se o item 2 do
despacho de fl. 184.             P.I.C.            Altamira-PA, 10 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO
LOPES SODRÉ Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 8 7 1 5 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA ZULEIDE DOS SANTOS
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERIDO:CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A Representante(s):  OAB 8049 - LIBIA SORAYA
PANTOJA CARNEIRO (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira Processo: 0001387-15.2016.8.14.0005
DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA, em 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em ações contra a CELPA, por consumo de
energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.
           P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 8 7 3 5 2 0 0 2 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 2 1 0 0 1 2 9 3 3
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 12/07/2019---ADVOGADO:LUIZ PEREIRA LAZERIS
EXEQUENTE:BANCO DA AMAZONIA SA BASA Representante(s):  OAB 11471 - FABRICIO DOS REIS
BRANDAO (ADVOGADO)  OAB 10396 - EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO (ADVOGADO)  OAB
2708 - NORTHON SERGIO LACERDA SILVA (ADVOGADO)   EXECUTADO:MARIA DO SOCORRO
NASCIMENTO DA COSTA EXECUTADO:MARIA DA LUZ NASCIMENTO DA COSTA
EXECUTADO:IVERLANDIA DO SOCORRO FLORENCIO DA COSTA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo:0001387-
35.2002.814.0005                DESPACHO 1.     Analisando os autos verifico que a executada Maria da Luz
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Nascimento da Costa foi devidamente citada às fls. 79-v, no entanto, restou infrutífero a citação a citação
da parte executada Iverlândia do Socorro Florência da Costa (fls. 78). 2.     Ante ao exposto, intime-se a
parte autora para se manifestar acerca das certidões de fls. 78 e 79-v, oportunidade que deverá
apresentar o endereço atualizada da parte demanda, não citada, bem como requerer entender de direito,
no prazo de 10 (dez) dias. P.I.C.              Altamira/PA, 10 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO
LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 3 2 4 2 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação: Guarda
em: 12/07/2019---REQUERENTE:T. E. S. B.  Representante(s):  OAB 12570 - CARLOS GIOVANI
CARVALHO (ADVOGADO)   REQUERIDO:I. O. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 0001532-42.2014.14.0005
Ação: Guarda Requerente: T.E.D.S.B. Requerido: I.O.D.S.           SENTENÇA            Trata-se de Ação de
Guarda ajuizada por ..., por meio de advogado, legalmente constituído, em favor da menor T.Y.d.S.B., em
face da requerida ..., partes devidamente qualificadas nos autos.            Aduz o requerente, em síntese,
que conviveu por aproximadamente 03 (três) anos com a requerida, em regime de união estável, e após a
separação a criança ficou sob os cuidados da mesma, no entanto, passado um tempo deixou a criança
aos cuidados da avó paterna e se mudou para a cidade de Maraus.            Aduz que exerce a guarda de
fato, juntamente com seu cônjuge, em regime de união estável, onde a criança vive em um ambiente
familiar saudável.            Por fim, pleiteia a concessão de tutela antecipada para conceder a guarda
provisória da criança em seu favor.            A petição inicial foi instruída com os documentos.
           Deferida a guarda provisória da criança ao requerente.            Estudo social do caso às fls. 37/40,
cuja conclusão foi no sentido de que a requerente permaneça com a guarda da menor, haja vista
apresentar condições financeiras e conduta moral satisfatória para suprir todas as necessidades
fundamentais da criança.            Audiência de Oitiva realizada à fl. 42, ausente a requerida, considerando
que não foi devidamente citada para comparecer ao ato. Em seguida, a parte autora informou novo
endereço (fls. 73/74) da requerida.            A requerido devidamente citada não apresentou contestação
(fls. 94 e fls. 95).            À fl. 97 consta pedido de julgamento antecipado.            O representante do
Ministério Público, à fls. 100/101, manifestou-se pela procedência do pedido de guarda em relação a
menor.            É o relatório necessário. Decido.            Inicialmente, decreto à revelia da parte requerida,
pois embora validamente citada, não contestou os fatos concatenados contra si na inicial, nos termos do
art. 344 do CPC. No entanto, deixo de aplicar os efeitos em aplicar os efeitos da revelia.            O feito
comporta julgamento antecipado, na conformidade do artigo 355, inciso I do CPC, visto que a questão em
plano dispensa dilação probatória, suficiente à resolução da lide a documentação encartada aos autos.
           Trata-se de ação de guarda em que a requente pleiteia a guarda da filha menor.             Preconiza o
art. 227, `caput¿, da CF/88, `in verbis¿: `Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão¿.            Observa-se que a Constituição Federal de 1988 assegurou, como dever da
família, da sociedade e do Estado o direito à convivência comunitária e familiar à criança e ao adolescente.
           Nesse contexto, o instituto jurídico da guarda configura-se como um meio de se atribuir a uma
pessoa - o guardião - direitos e deveres a serem exercidos com o propósito de guardar, custodiar e prover
as necessidades de desenvolvimento de outrem que dele necessite. Assume o guardião a
responsabilidade de manter em vigilância e representar ou assistir o infante.            Tomando por base a
norma maior, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio aprimorar o instituto da guarda, como forma de
tornar efetivo este direito fundamental da criança e do adolescente.            Prescreve o art. 33 da Lei n.
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), respectivamente: `Art. 33. A guarda obriga à
prestação de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, conferindo ao seu
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. §1°. A guarda destina-se a regularizar a posse
de fato, podendo ser deferida, liminarmente ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção,
exceto no de adoção por estrangeiros. § 2°. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de
tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável,
podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. § 3°. A guarda
confere à criança e ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito,
inclusive previdenciário¿.            Por sua vez, o art. 22 do ECA estabelece: Art. 22. Aos pais incumbe o
dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único.  A mãe e o pai, ou os
responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação
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da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas,
assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
           Desta forma, observa-se que a guarda, em regra, deve ser exercida por ambos os genitores do
menor de forma compartilhada, porém, analisando as provas constantes nos autos entendo não ser o caso
de guarda compartilhada.            O Superior Tribunal de Justiça ratificou recentemente referido
entendimento (Informativo nº 595): `Consiste a controvérsia em dizer se, à luz da atual redação do art.
1.584, II, § 2º, do Código Civil, é possível ao julgador indeferir pedido de guarda compartilhada sem a
demonstração cabal de que um dos ex-cônjuges não está apto a exercer o poder familiar. Inicialmente,
importa declinar que a questão relativa à imposição da guarda compartilhada, a partir do advento da nova
redação do art. 1.584, II, § 2º, do CC, deixou de ser facultativa para ser regra impositiva. No que toca às
possibilidades legais de não se fixar a guarda compartilhada, apenas duas condições podem impedir-lhe a
aplicação obrigatória: a) a inexistência de interesse de um dos cônjuges; b) a incapacidade de um dos
genitores de exercer o poder familiar. A primeira assertiva legal labora na linha do que é ululante, pois não
se pode obrigar, sob vara, um genitor, a cuidar de sua prole. Contudo, do mesmo vício - obviedade - não
padece a segunda condição, extraída, contrario sensu, do quanto disposto no art. 1.584, § 2º, do CC. O
texto de lei, feito com a melhor técnica redacional, por trazer um elemento positivo: a condição necessária
para a guarda compartilhada, aponta, em via contrária, para a circunstância que impedirá a imposição
dessa mesma guarda compartilhada: a inaptidão para o exercício do poder familiar. E aqui reside uma
outra inovação neste texto legal, de quilate comparável à própria imposiç¿o da guarda compartilhada, que
consiste na evidenciação dos únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da guarda
compartilhada: a suspensão ou a perda do poder familiar. A suspensão por gerar uma inaptidão
temporária para o exercício do poder familiar (art. 1637 do CC); a perda por fixar o término do Poder
Familiar. Ocorre, porém, que ambas as situações exigem, pela relevância do direito atingido, que haja uma
prévia decretação judicial do fato, circunstância que, pela íntima correlação com a espécie, também
deverá ser reproduzida nas tentativas de oposição à guarda compartilhada. É dizer, um ascendente só
poderá perder ou ter suspenso o seu poder/dever consubstanciado no poder familiar por meio de uma
decisão judicial e, só a partir dessa decisão, perderá a condição essencial para lutar pela guarda
compartilhada da prole, pois deixará de ter aptidão para exercer o poder familiar. Essa interpretação, que
se extrai do texto legal, embora não crie uma exceção objetiva à regra da peremptoriedade da guarda
compartilhada, tem o mérito de secundar o comando principal, pois se passa a exigir, para a não aplicação
da guarda compartilhada, um prévio ou incidental procedimento judicial declarando a suspensão ou perda
do poder familiar, com decisão judicial no sentido da suspensão ou da perda.¿ (STJ. Informativo nº 595,
de 15/02/2017).            No caso, é aplicável a concessão da guarda unilateral, medida excepcional, isto
porque a requerida embora devidamente citada não manifestou interesse em exercer a guarda da menor,
em nenhuma de suas modalidades: unilateralmente ou compartilhada, somado ao fato de que a menor,
manifestou o desejo de permanecer residindo com seu genitor, que só deseja passar férias com sua
genitora.             Por fim, o estudo social juntado aos autos, indica a conveniência da medida postulada,
que virá ao encontro do melhor interesse da criança, que devem sobrelevar aos demais.            Com base
nos elementos de provas produzidos no curso processual, a procedência do pedido é à medida que impõe.
           Em face do exposto, atenta ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à
espécie, com fundamento no art. 33, § 2º, do ECA, JULGO PROCEDENTE o pedido, para conceder a
guarda definitiva da menor ao requerente, com os efeitos daí decorrentes, confirmando a liminar concedida
às fls. 23. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do
artigo 487, inciso I, do C.P.C.            Transitada em julgado, lavre-se o termo de guarda definitiva,
arquivando-se com as cautelas legais, dando-se baixa no registro.            Sem custas e honorários.
           Ciência ao Ministério Público.            P.R.I.C.            Altamira/PA, 09 de julho 2019. LUANNA
KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Altamira 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 7 4 4 2 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:G. P. S.  Representante(s):  OAB 19799 -
WALDIZA VIANA TEIXEIRA (ADVOGADO)  OAB 24550 - ILANA SANTOS DO AMARAL (ADVOGADO)  
REQUERENTE:D. C. S.  Representante(s):  OAB 19799 - WALDIZA VIANA TEIXEIRA (ADVOGADO) 
OAB 24550 - ILANA SANTOS DO AMARAL (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
ALTAMIRA Processo nº: 0001744-24.2018.8.14.0005 SENTENÇA  Trata-se de Ação de Reconhecimento
e Dissolução de União Estável c/c partilha, Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas, proposta por
...., devidamente qualificados na inicial.            Instado a se manifestar o Ministério Público, opinou pela
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homologação do acordo.             É o relatório necessário. Decido.            Trata-se de Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável, partilha, guarda, alimentos e regulamentação de visitas.
Analisando os autos, verifico que as partes acordaram quanto ao reconhecimento e dissolução da união
estável no período de 12/2013 a 05/12/2016, guarda, direito de visita, alimentos e partilha de bens,
conforme inicial 02/16.            Como se sabe, a novel legislação processual civil deu especial atenção ao
instituto da autocomposição, incentivando que a solução das controvérsias judiciais ocorra sempre que
possível de forma consensual, nos termos dos artigos 200 e 334, § 11, do CPC.            Sendo assim, a
transação entabulada não viola o ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual não há óbice a
homologação do acordo.            Ante o exposto, HOMOLOGO por Sentença o acordo de fls. 02/16, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com
fundamento no art. 487, inciso III, alínea ¿b¿, do novo CPC, para RECONHECER e DISSOLVER a união
estável mantida entre ...., pelo período de apontado na inicial, bem como fixar os alimentos no valor de
10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, a ser depositado em conta de titularidade da genitora do
menor, ficando a guarda e o direito de visita nos termos do acordo.            Sem custas e honorários, ante a
gratuidade deferida nos autos.            Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o que for necessário ao
cumprimento desta decisão, arquivando-se em seguida os presentes autos, com as cautelas legais,
dando-se baixa na distribuição.            Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.            P.R.I.C.
 Altamira-PA, 11 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE Juíza de Direito Titular
da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 2 2 2 3 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:FRANCISCO JOSE VERAS CARDOSO
Representante(s):    OAB 20012-A - ISMERIA POLLIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA Representante(s):  OAB 4824-B
- GERSON ANTONIO FERNANDES (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ  COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 0001822-23.2015.8.14.0005
DESPACHO            1. Intime-se as partes para se manifestarem acerca da certidão de fls. 87, no prazo de
05 (cinco).            2. Após, retornem os autos conclusos.      P.I.C.      Altamira/PA, 11 de julho de 2019.
LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 2 1 2 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MAYKON RUTHIELLEY OLIVEIRA DOS
SANTOS Representante(s):  OAB 13721 - WEVERTON CARDOSO (ADVOGADO)   REQUERENTE:M R
O DOS SANTOS ME REQUERIDO:CELPA REDE ENERGIA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
Representante(s):  OAB 8049 - LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO (ADVOGADO)  OAB 24778 -
PAULA LUMA SILVA VASCONCELOS (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira Processo: 0001921-
22.2017.8.14.0005 DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA, em 03/04/2019, deferiu a
admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em ações contra a CELPA,
por consumo de energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior deliberação, nos termos do art.
313, IV, do CPC.            P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO
LOPES        Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 4 2 3 9 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOAO BATISTA FAIS JUNIOR
Representante(s):  OAB 14884 - JOSE VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA (ADVOGADO)  OAB 20736 -
JOSE AUGUSTO ROSA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERIDO:INES BERTOLINI
COMERLATTO Representante(s):  OAB 35750 - ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS (ADVOGADO)  
REQUERIDO:OLENIO CAVALLI Representante(s):  OAB 14737 - JOAO FELICIANO CARAMURU DOS
SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)  OAB 35750 - ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS (ADVOGADO)  .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª
VARA CÍVEL Processo: 0002142-39.2016.8.14.0005 DESPACHO            1. Defiro o pedido de vista dos
autos fora de secretaria (fl. 130), pelo prazo de 05 (cinco) dias.            2. Após, retornem os autos
conclusos.      P.I.C.           Altamira/PA, 10 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza
de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 9 6 3 9 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
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Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:PAULO DE FRANCA JUNIOR Representante(s): 
OAB 13721 - WEVERTON CARDOSO (ADVOGADO)  OAB 14474 - EDINALDO CARDOSO REIS
(ADVOGADO)   REQUERIDO:NORTE E ENERGIA SA NESA Representante(s):  OAB 19901-A -
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 0002196-
39.2015.8.14.0005 DESPACHO      1- Evitando digressões jurídicas desnecessárias e levando em conta
que a requerente não manteve o seu endereço atualizado, considero válida a intimação procedida no
endereço informado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único do C.P.C.      2- Certifique-se o
trânsito em julgado da sentença retro.      3- Promovam-se os procedimentos visando à inscrição do débito
na Dívida Ativa do Estado.      4- Após, dê-se baixa e arquive-se.      P.I.C.      Altamira/PA, 10 de julho de
2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 3 4 5 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:RONNIE VON JOSE PINHO Representante(s): 
OAB 17715 - LETICIA BRAGA DA SILVA CORREA (ADVOGADO)  OAB 20555 - RAQUEL SILVA
FERREIRA (ADVOGADO)   REQUERIDO:CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA Representante(s): 
OAB 8049 - LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO (ADVOGADO)  OAB 11331 - LIZANDRA DE MATOS
PANTOJA GALVAO (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira Processo: 0002234-51.2015.8.14.0005
DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA, em 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em ações contra a CELPA, por consumo de
energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.
           P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 6 8 0 4 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Divórcio Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:R. S. R.  Representante(s):  OAB 23300 - ALAN
RANGEL FERREIRA PORTELA (ADVOGADO)   REQUERIDO:K. G. S.  Representante(s):  OAB 11881 -
CLAUDIANE SANTOS SILVA (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ  COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL   Processo nº: 0002680-
49.2018.8.14.0005  DESPACHO            Intime-se a autora para se manifestar sobre a contestação e
documentos apresentados pelo requerido, no prazo de 15 dias.            P. I. C.  Altamira, 11 de julho de
2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Altamira 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 3 3 9 9 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:F. W. G. S.  Representante(s):  OAB 343182 -
MARLON UCHOA CASTELO BRANCO (ADVOGADO)   REQUERIDO:M. L. F. S.  Representante(s):  OAB
20228 - EWENYLDO UCHOA ROSA (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA
Processo nº: 0003339-92.2017.8.14.0005 SENTENÇA  Trata-se de Ação de Reconhecimento e
Dissolução de União Estável c/c partilha, guarda e alimentos, proposta por ...., devidamente qualificados
na inicial.            Alega a autora que manteve união estável com o requerido no período de agosto/2006 a
agosto/2016, e desse relacionamento adveio uma filha M. E. S. S., ainda menor. Aduz ainda que
adquiriram bens durante a união. Sendo assim, requer o reconhecimento e dissolução de união estável,
partilha de bens, guarda compartilhada da menor e alimentos.             Juntou documentos.            As
partes formularam acordo constante nos autos à fls. 75/78, requerendo a homologação e concessão dos
benefícios da justiça gratuita.            Encaminhados os autos aos Ministério Público, opinou pela
homologação do acordo.             É o relatório necessário. Decido.            Inicialmente, concedo ao
requerido os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 a 102 do CPC, ante a alegação que não
possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua
família.            Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, partilha, guarda e
alimentos. Analisando os autos, verifico que as partes acordaram quanto ao reconhecimento e dissolução
da união estável no período de 01/06/2006 a 10/08/2016, guarda, direito de visita, alimentos e partilha de
bens, conforme fls. 75/78.            Como se sabe, a novel legislação processual civil deu especial atenção
ao instituto da autocomposição, incentivando que a solução das controvérsias judiciais ocorra sempre que
possível de forma consensual, nos termos dos artigos 200 e 334, § 11, do CPC.            Sendo assim, a
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transação entabulada não viola o ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual não há óbice a
homologação do acordo.            Ante o exposto, HOMOLOGO por Sentença o acordo de fls. 75/78, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com
fundamento no art. 487, inciso III, alínea ¿b¿, do novo CPC, e, consequentemente, RECONHEÇO e
DECLARO a união estável mantida entre FRANCISCO WRELITON GOMES DA SILVA E MILVA
LEODADI FERREIRA DA SILVA, pelo período de 01/06/2006 a 10/08/2016., conforme descrito no acordo.
           Custas e honorários pelo requerido, os quais fixo em 10%, todavia, suspendo, pelo prazo de cinco
anos, o pagamento das despesas processuais, ex vi do art. 98, §3º, do CPC.            Certificado o trânsito
em julgado, expeça-se o que for necessário ao cumprimento desta decisão, arquivando-se em seguida os
presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa na distribuição.            P.R.I.C.  Altamira-PA, 11
de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e
Empresarial           da Comarca de Altamira 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 9 3 8 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Cumprimento de sentença em: 12/07/2019---REQUERENTE:K. G. F.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERENTE:L. M. S. F. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA
CÍVEL Processo: 0004493-82.2016.8.14.0005 DESPACHO            1. Dê-se vistas dos autos ao Ministério
Público para se manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.            2. Após, retornem os autos conclusos
para julgamento            P.I.C.                       Altamira/PA, 11 de julho de 2019. LUANNA KARISSA
ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 2 9 7 5 0 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019---REQUERENTE:ORLANDO EDUARDO OLIVEIRA DE ABREU
Representante(s):  OAB 35750 - ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS (ADVOGADO)  
REQUERIDO:RIONORTE ALTAMIRA Representante(s):  OAB 15007 - ELLEN LARISSA ALVES
MARTINS (ADVOGADO)   OAB 12915 -  DANIEL RODRIGUES CRUZ (ADVOGADO)   
REQUERIDO:GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Representante(s):  OAB 19353 - BRUNO NOVAES
BEZERRA CAVALCANTE (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 0005297-50.2016.8.14.0005
DESPACHO            1. À luz do princípio da cooperação elencado no art. 6º do CPC, intime-se as partes,
no prazo de 10 (dez) dias, indicar os pontos que entenderem controvertidos, e ainda indicar as provas que
pretendem produzir, neste caso, deverão apontar de forma objetiva, precisa e fundamentada a
necessidade de sua produção ou se têm interesse no julgamento antecipado do mérito.            2. Após o
escoamento do prazo, de tudo certificado, retornem os autos conclusos.            P.I.C.           Altamira/PA,
11 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 3 5 4 6 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019---REQUERENTE:J. O. M.  Representante(s):  OAB 23301 -
LEDIANE SALAZAR KRAUSE (ADVOGADO)   REQUERIDO:L. O. M. A.  Representante(s):  OAB 17789 -
CLEUTON DA SILVA BARROS (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL Processo nº:
0005354-68.2016.8.14.0301 SENTENÇA            Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável
c/c sua Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Guarda, ajuizada por ... em face de ..., partes
devidamente qualificadas na inicial.            Alega a autora que conviveu em regime de união estável com o
requerido por um período de 02 anos e 08 meses, e desse relacionamento advieram 02 filhas, ainda
menores. Aduz que as menores estão sob a guarda dos avós paternos, e que o casal 0,
           00000adquiriu bens na constância na união (1 casa localizada na Rua Don Erwin, nº 2086, Bairro
Paixão de Cristo, nesta cidade; e 03 casas localizadas na Rua Quatro, Bairro Paixão de Cristo,
Altamira/PA). Sendo assim, requer o reconhecimento e dissolução de União Estável c/c partilha de bens e
guarda.            Juntou documentos.            Realizada audiência de conciliação, não houve acordo (fl. 23).
           Citado, o requerido não apresentou contestação.            Realizada audiência de instrução (fls. 39),
com oitiva da autora e do requerido.            Estudo Social realizado (fls. 41/45), sugerindo que a guarda
seja atribuída a autora., sendo resguardado o direito de visitas do pai.            Alegações finais
apresentadas pela requerente às fls. 48/51 e pelo requerido às fls. 57/59.            O Ministério Público,
instado a se manifestar, opinou pelo deferimento da guarda em favor da requerente, sendo estabelecida o
direito de visita ao genitor.            É o relatório. Decido.             Tendo em vista que o requerido, embora
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citado, não apresentou contestação, decreto a revelia, com fundamento no art. 344 do CPC.
           Concedo ao requerido os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 a 102 do
CPC e Lei 1.060/50, ante a alegação, em alegações finais, de que não possui condições de arcar com o
pagamento das despesas processuais.            Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável c/c
sua Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Guarda.            Compulsando os autos, verifica-se
que o pleito não encontra óbice legal, ao passo que as partes são capazes, inexistindo vícios ou nulidades
a sanar.            Da União Estável            No que tange ao pedido de reconhecimento de União Estável este
é procedente.            A Constituição da República, em seu artigo 226, reconhece a família como base da
sociedade e coloca sob proteção estatal o reconhecimento da união estável entre homem e mulher como
entidade familiar, delegando à legislação infraconstitucional sua regulamentação. A união estável tem
como conceito básico a convivência pública, continua e duradora entre homem e mulher, desimpedidos de
casar ou separados de fato com o intuito de estabelecer família.            Nessa vereda, o artigo 1.723 do
Código Civil prevê que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família.            Os documentos que instruem a inicial conferem verossimilhança à alegação da parte autora
de que vivia em união estável com o requerido, pelo período de 02 anos e 08 meses, com quem teve 2
filhas.            No caso dos autos, nota-se que não há controvérsia quanto à existência da união estável,
tendo em vista que as partes mantinham uma relação afetiva, sendo esta pública. As provas são claras e
harmoniosas e não deixam margem para qualquer dúvida acerca da existência do relacionamento.
           Restou provado não se tratar de um simples relacionamento paralelo, mas sim, de um núcleo
familiar constituído e mantido durante o período indicado na inicial.            Com relação a partilha de bens,
é cediço pela doutrina e jurisprudência pátria, que na ausência de contrato de convivência de união estável
estipulando o regime de bens, o regime a ser aplicado é o da comunhão parcial de bens, previsto no
art. 1.658 do CC.            Alega a autora que durante o período de convivência adquiriram 4 imóveis,
discriminados na inicial. No entanto, analisando os autos, consta apenas contrato de compra e venda
referente a uma casa na rua 04, s/n, Bairro Paixão de Cristo. Quanto aos demais imóveis, não consta
documentos nos autos e, em depoimento do requerido (fl. 39), foi informado que são de propriedade de
sua genitora. Ademais, conforme Termo de Acordo (fls. 30/34), foi declarado que a casa localizada na Rua
Don Erwin, nº 2086, Bairro Paixão de Cristo, é de propriedade da genitora do requerido (Sra. Laide
Menezes de Andrade); bem como que 02 das 03 casas localizadas na Rua Quatro, do Bairro Paixão de
Cristo, também pertencem a Laide Menezes, restando como único bem que seria do casal: 01 casa
localizada na Rua Quatro, Paixão de Cristo, nesta cidade, de propriedade da autora.            Quanto ao
imóvel que o requerido alega que foi doado pela empresa Norte Energia, não restou comprovado nos
autos acerca da posse ou propriedade deste.            Dessa forma, consoante os depoimentos e
documentos juntados nos autos, entendo que o imóvel localizado na Rua Quatro, s/n, Bairro Paixão de
Cristo, Altamira/PA, discriminado às fls. 12, ficará para a autora.            Da Guarda            Com a presente
ação, a requerente pretende obter a guarda unilateral das duas filhas: M. E. M D. A. e M. E. M. D. A.
            Sobre o instituto da guarda de menor, assim prescreve o artigo 227, caput, da Carta da Republica:
Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.            O
artigo 33 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente - ECA) dispõe: Art. 33. A guarda obriga à
prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.            A guarda dos filhos consiste numa ação
conjunta, apenas se individualizando quando ocorre a separação do pai e da mãe. Sendo, pois, um
instituto jurídico firmado por aquele que exerce a posse de fato sobre o menor, responsabilizando-se pela
sua proteção, educação, direção, além do sustento.            Analisando o caso, verifico que as menores
estão sob a guarda de fato dos avós paternos, porém a genitora faz visitas regularmente e as suas filhas
nutrem amor pela mãe e se relacionam muito bem. No que se refere a guarda das crianças, a avó
concorda que fiquem sob os cuidados da mãe, apesar de o requerido não concordar que a guarda fique
com a autora. Assim, após estudo de caso, foi sugerido que as menores fiquem sob a guarda da mãe.
           Segundo as regras do Código Civil brasileiro, a guarda será unilateral ou compartilhada (artigo
1.583), sendo a primeira atribuída a um só dos genitores, e a segunda, com a responsabilização conjunta
e o exercício de direitos e deveres pelo pai e pela mãe (artigo 1.583, § 1º).            A Lei n.º 13.058/2014,
recentemente, alterou os artigos 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil, de modo que a guarda
compartilhada passou a ser a regra, e a unilateral, a exceção, mas sempre levando em consideração o
melhor interesse do menor envolvido, devendo, por consequência, ainda que não haja acordo entre a mãe

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1424



e o pai quanto à guarda do filho, e desde que ambos os genitores sejam aptos a exercê-la, o juiz decretá-
la com esta feição, contudo, para que isto ocorra, continua entendendo, parte considerável da doutrina
pátria, que deve haver entre os pais um bom relacionamento.            No presente caso, a guarda unilateral
das menores em favor da requerente se impõe, uma vez que elas têm um bom relacionamento com a
mãe, sendo observado durante o estudo que há vínculos afetivos legítimos e bem estruturados entre elas,
devendo ser livre o direito de visita do pai, previamente acordado com a mãe.            Dessa forma,
conforme estudo social fls. 41/45, acolhendo a manifestação do Ministério Público, concedo a guarda das
menores M. E. M. D. A. e M. E. M. D. A. a autora ..., devendo ser resguardado o direito de visitas ao
genitor.            Por fim, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança (proteção integral),
advirto os genitores que se abstenham de praticar qualquer ato que possa contribuir para o
desenvolvimento da Síndrome de Alienação nas menores M. E. M. D. A. e M. E. M. D. A, sob pena de
incidirem nas sanções previstas na Lei 12.318/2010, a ser apurada em procedimento específico.
           Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) RECONHECER a existência da
união estável entre as partes, no período apontado na inicial, declarando-a por sentença; 2)
DETERMINAR que o bem imóvel situado na Rua Quatro, Bairro Paixão de Cristo, Altamira/PA
(discriminado às fls. 12/13) ficará para a autora; 3) DETERMINAR que a guarda das menores será
exercida de forma unilateral pela genitora, devendo ser assegurado o livre direito de visitas do genitor
(com dias e horários previamente acordados com a autora). Com efeito, DETERMINO a expedição do
Termo Definitivo de Guarda das menore¿s M. E. M. D. A. e M. E. M. D. A. em favor da autora .... Em
consequência, extingo o processo com resolução de mérito, conforme disposição do art. 487, inciso I,
do CPC.            Sem custas e honorários, em razão da gratuidade deferida.            Após o trânsito em
julgado, arquive-se com as cautelas legais.             Dê ciência ao Ministério Público.            P.R.I.C.
           Altamira/PA, 10 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 3 7 4 5 9 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação: Ação
de Alimentos em: 12/07/2019---REQUERENTE:J. V. A. N.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERENTE:I. S. N. . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL /
Processo: 0005374-59.2016.14.0005 Ação: Alimentos Requerente: J.V.A.N. Requerida: I.S.N.
          SENTENÇA  Tratam os autos de Ação de Alimentos ajuizada por J.V.A.N., assistida pela Defensoria
Pública, em face de I.S.N., ambos qualificados nos autos.            Em despacho de fls. 29 foi determinada a
intimação para apresentar o endereço atualizado do requerido, no entanto, conforme certidão de fls. 32,
não foi possível o cumprimento da determinação supracitada pois a parte autora não foi encontrada no
endereço fornecido na inicial.            É o relatório. Decido.            Inicialmente, mister registrar que é dever
das partes manter o endereço atualizado, tendo como realizado o ato endereçado ao local informado nos
autos, ainda que a parte tenha se mudado.            O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
dispõe que o processo será extinto sem julgamento do mérito quando o autor abandonar a causa por mais
de trinta dias.            Foi determinada a intimação da parte para mostrar impulsionar o feito, conforme
certidão de fls. 32, não foi possível o cumprimento da diligência pois a parte autora não foi encontrada no
endereço fornecido nos autos, o que presume que não possui interesse no prosseguimento do feito.
           Desse modo, a inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a
paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao
desaparecimento do interesse de agir, que é condição para o regular exercício do direito de ação.
           Verifica-se, destarte, que há falta de interesse da autora na continuação do processo, configurando
carência superveniente do direito de ação.            Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: Diante do
sistema do impulso oficial do processo (art. 262), o Juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual abandonada pela parte. Verificada a paralisação por culpa
dos litigantes, de ofício será determinada a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma recomendada
pelo § 1º do art. 267. E, não sanada a falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do interessado
ou do Ministério Público. (In Curso de Direito Processual Civil, 15ª ed, Forense, pg. 308).               Assim,
diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, deve o Juiz, de ofício, após as
providências legais, determinar a extinção e arquivamento do processo.               Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE ANDAMENTO PROCESSUAL POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA -
1. O abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, sem que o autor tenha promovido os atos e
diligências que lhe competia, é causa de extinç¿o do processo sem Resoluç¿o de mérito (artigo 267,
inciso III, do CPC). 2. Apelaç¿o da parte autora desprovida. (TRF 3ª R. - AC 2001.03.99.047356-0 -
(736217) - 10ª T. - Rel. Des. Fed. Galv¿o Miranda - DJU 11.10.2006 - p. 691).            Depreende-se do

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1425



artigo 106, inciso II e do art. 274, parágrafo único do CPC, que compete às partes declinarem os seus
endereços no processo a fim de que possam receber as intimações. Ambos os dispositivos, fazem alusão
a necessidade da parte informar qualquer mudança de endereço, ainda que seja temporária ou definitiva,
veja-se: Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: I - declarar, na petição inicial
ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da
sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações; II - comunicar ao juízo
qualquer mudança de endereço. Art. 274. Omissis Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a
partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo
nosso)            Quanto a esse ponto a jurisprudência é pacífica, vejamos o julgado do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios: EMENTA: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENS¿O. EXTINÇ¿O DO
FEITO SEM RESOLUÇ¿O DE MÉRITO. ART. 267, INC. III, DO CPC. ABANDONO DO PROCESSO.
EXISTÊNCIA DE INTIMAÇ¿O PRÉVIA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. INTIMAÇ¿O PESSOAL VÁLIDA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificando-se que a parte autora, bem como a sua patrona, foram devidamente
intimadas para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, porém, mantiveram-se inertes, acertada a
extinção do processo com base no art. 267, inc. III, do CPC. 2. Nos termos do art. 39, incs. I e II, do CPC,
cabe à parte manter o seu endereço nos autos constantemente atualizado, a fim de permitir a sua
intimação para o cumprimento das determinações judiciais, devendo, pois, comunicar ao Juízo qualquer
alteração, sob pena de se reputar válida a intimação realizada no endereço antes declinado nos autos. 3.
Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida. (Órg¿o: 6ª Turma Cível; Processo: N. Apelação Cível
20100910127407APC; Relatora: Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio; Acórdão Nº 501.808.)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. N¿O CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO.
EXTINÇ¿O SEM RESOLUÇ¿O DE MÉRITO. INTIMAÇ¿O PESSOAL. DESNECESSIDADE. I -
FACULTADA A OPORTUNIDADE PARA A PARTE EMENDAR A INICIAL E SENDO DESCUMPRIDA A
ORDEM, DE MODO A PERMANECER O VÍCIO, CORRETO O INDEFERIMENTO DA PETIÇ¿O INICIAL.
II - NESSA HIPÓTESE, N¿O É EXIGÍVEL A INTIMAÇ¿O PESSOAL DA PARTE AUTORA, NA FORMA
PRECONIZADA NO ART. 267, § 1º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. III - NEGOU-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. (TJ-DF - APC: 20130210051110 DF 0005024-80.2013.8.07.0002, Relator: JOSÉ DIVINO DE
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicaç¿o: Publicado no DJE:
20/05/2014. Pág.: 218).            Assim, considerando que que a parte autora não atualizou seu endereço,
chego à conclusão de que não tem interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que não
promoveu nos autos o que lhe competia, abandonando o processo.            ANTE O EXPOSTO, julgo
extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de
Processo Civil.            CONDENO ainda a parte autora, por analogia aos termos do §10 do art. 85 do CPC,
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa atualizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como da
correspondente correção monetária devida desde a data da sentença, devendo tal valor ser corrigido pelo
índice INPC. Entretanto, verifica-se, que a parte requerente, a qual foi condenada em custas e honorários
advocatícios, é beneficiária da justiça gratuita, dessa forma, determino que a exigibilidade da condenação
em custas e honorários fique suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o §3º do art. 98 do
CPC.            Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas da lei.           P.R.I.C.
 Altamira-PA, 11 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE Juíza de Direito Titular
da 2ª Vara Cível e Empresarial           Da Comarca de Altamira          05 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 6 1 9 0 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:ROTARY CLUBE DE ALTAMIRA
R e p r e s e n t a n t e ( s ) :    O A B  1 3 5 6 8 - B  -  R E N A T A  O L I V E I R A  P I R E S  ( A D V O G A D O )    
REPRESENTANTE:FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO REQUERIDO:CENTRAIS ELETRICAS DO
PARA S A. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª. Vara Cível e
Empresarial  da Comarca de Altamira Processo: 0005619-02.2018.8.14.0005 DECISÃO
           Considerando que o Pleno do TJPA, em 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em ações contra a CELPA, por consumo de energia não
faturado, SUSPENDO o processo até ulterior deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.
           P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 6 8 0 5 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
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Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:NATALICIA BORGES DE OLIVEIRA
Representante(s):  OAB 2222 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO PARA (SOCIEDADE DE
ADVOGADO)   REQUERIDO:ATACADAO SOARES. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 0005680-57.2018.8.14.0005
DESPACHO              1. Indefiro, parcialmente, o pedido de fls. 30, tendo em vista a insuficiência de dados
para proceder a pesquisa de endereço pleiteada.             2. Ante ao exposto, cite-se por edital a parte
requerida. Para provável hipótese de revelia nomeio o Defensor Público, desta comarca, para oferecer
contestação, no prazo legal.            P.I.C.            Altamira-PA, 10 de julho de 2019. LUANNA KARISSA
ARAÚJO LOPES SODRÉ Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 7 6 7 1 9 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Processo de Conhecimento em: 12/07/2019---REQUERENTE:JIOCEVANIA SANTOS FONTINELE DA
SILVA Representante(s):  OAB 10450 - ELAINE CRISTINA BRAGA PINTO (ADVOGADO)  
REQUERIDO:CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Representante(s):  OAB 8049 - LIBIA SORAYA
PANTOJA CARNEIRO (ADVOGADO)  OAB 24274 - ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES
(ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª. Vara Cível e
Empresarial  da Comarca de Altamira Processo: 0006767-19.2016.8.14.0005 DECISÃO
           Considerando que o Pleno do TJPA, em 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em ações contra a CELPA, por consumo de energia não
faturado, SUSPENDO o processo até ulterior deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.
           P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 8 4 7 4 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:STENIO CARNEIRO DA SILVA
Representante(s) :    OAB 21519 -  ANA PAULA ALVES DE ALMEIDA (ADVOGADO)   
REQUERIDO:CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA Representante(s):  OAB 8049 - LIBIA
SORAYA PANTOJA CARNEIRO (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira Processo: 0006847-
46.2017.8.14.0005 DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA, em 03/04/2019, deferiu a
admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em ações contra a CELPA,
por consumo de energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior deliberação, nos termos do art.
313, IV, do CPC.            P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO
LOPES        Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 1 1 6 8 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:P. H. A.  Representante(s):  OAB 14737 - JOAO
FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)   REPRESENTANTE:ROSEANE DE
ARAUJO REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SAGURO DPVAT
Representante(s):  OAB 14351 - MARILIA DIAS ANDRADE (ADVOGADO)  OAB 16292 - LUANA SILVA
SANTOS (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª.
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA Processo nº: 0007116-85.2017.8.14.0005
SENTENÇA            Trata-se de Embargos de Declaração oposto por SEGURADORA LÍDER DO
CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em
razão da sentença proferida às fls. 104/106.            Alega o embargante que houve uma contradição no
dispositivo da sentença. Pugna, assim, pelo acolhimento e provimento dos embargos (fls. 107/108).
           Contrarrazões apresentada à fl. 110.            Suficientemente relatado. Decido.            Conforme
dilucida Luiz Rodrigues Wambier ao discorrer sobre os Embargos de Declaração: ¿Trata-se de recurso
cuja existência advém do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Essa conclusão decorre da
análise histórico-sistemática de seu objetivo, que é o de esclarecer ou integrar os pronunciamentos
judiciais. O que se tem, portanto, é que se os jurisdicionados têm o direito à prestação jurisdicional, é
evidente que essa prestação há de ocorrer de forma completa e veiculada através de uma decisão que
seja clara.¿ (in Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1, 4ª ed, ed. RT, pg. 731).            Deste modo, o
objetivo dos Embargos de Declaração é trazer à lume o verdadeiro conteúdo da sentença, impondo,
quando necessário, a sua correção para a escoimar de qualquer obscuridade, contradição ou omissão,
sendo possível ocorrer, em alguns casos, como efeito colateral do provimento do recurso, o efeito
infringente ou modificativo do julgado.             Tem como requisitos objetivos para o seu conhecimento que
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seja interposto de alguma decisão judicial (decisão interlocutória ou sentença), a qual apresente
obscuridade, contradição ou omissão, no prazo de cinco dias.             No caso, assiste razão ao
embargante ao alegar contradição na decisão, pois a sentença que julgou procedente o pedido para
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.687,50, fixou os honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da causa, e não sobre a condenação.            Isso porque, consoante o disposto no art. 85,
§2º, do CPC, ¿os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação¿. Assim, tendo em vista que houve condenação, é mister a fixação dos honorários
sobre o valor da condenação.             Nesse sentido, os Tribunais têm decidido: ¿APELAÇÃO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA
ESPECIFICADAMENTE CAPÍTULO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS FORMULADOS
APÓS INTERPOSIÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. REFORMA PARA FIXAR O PERCENTUAL
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...)
6. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades
do caso em questão, para assegurar ao lesado a justa reparação pelos danos sofridos, sem que este
incorra em enriquecimento ilícito, cuido que o valor fixado para a indenização pelo juízo a quo, no patamar
de R$7.000,00 (sete mil reais), afigura-se adequado. Capítulo da sentença mantido. 7. O art. 85, § 2º do
Código de Processo Civil prevê que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10%
e o máximo de 20% do valor da condenação, observados, necessariamente, os parâmetros previstos nos
incisos I, II, III e IV do aludido dispositivo. In casu, o juízo a quo estabeleceu os honorários advocatícios no
patamar de 10% (dez por cento) sob o valor da causa, sendo devida a reforma pretendida para fixar o
percentual dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. 8. Apelo não conhecido no que
tange ao capítulo que declarou a nulidade do contrato e provido em parte apenas para arbitrar os
honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 4985595 PE, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 19/07/2018, 4ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 31/08/2018).¿ (grifo nosso).            Diante do exposto, acolho os Embargos de
Declaração e julgo-os procedentes para retificar o dispositivo da sentença embargada nos seguintes
termos:            ¿(...) a parte requerida sucumbente arcará com as despesas do processo e com os
honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação¿.            No
mais, confirmo o decisum vergastado por seus próprios fundamentos.            Após o trânsito em julgado, e
não havendo recurso, aguarde-se o feito em Secretaria pelo prazo de 06 (seis) meses. Não havendo
cumprimento voluntário da obrigação ou requerimento para o cumprimento de sentença, arquive-se.
           P.R.I.C.      Altamira/PA, 09 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito
Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 4 1 4 4 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação: Carta
Precatória Cível em: 12/07/2019---JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE
URUARA DO PA REQUERENTE:E. A. A.  REQUERENTE:F. C. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 007414-
43.2018.8.14.0005 DESPACHO 1.     Reitere-se o oficio de fls. 14. 2.     Preste-se as informações
necessárias ao Juízo Deprecante. 3.     Após, retornem os autos conclusos.            P.I.C.
            Altamira/PA, 10 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 4 4 5 9 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:WEMERSON ALVES MOREIRA GARCIA
Representante(s):  OAB 11881 - CLAUDIANE SANTOS SILVA (ADVOGADO)   REQUERIDO:REDE
CELPA S/A Representante(s):  OAB 8049 - LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO (ADVOGADO)  OAB
24270 - JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINO (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
Processo: 0007445-97.2017.8.14.0005 DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA, em
03/04/2019, deferiu a admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em
ações contra a CELPA, por consumo de energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior
deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.            P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.
       LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da
       Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 9 6 9 3 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS
Representante(s) :    OAB 22584 -  PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA (ADVOGADO)   
REQUERIDO:CENTRAL ELETRICA DO PARA (CELPA) Representante(s):  OAB 16911 - RICARDO
BELIQUE (ADVOGADO)  OAB 24274 - ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES (ADVOGADO)  . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Altamira Processo: 0007969-31.2016.8.14.0005 DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA,
em 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em
ações contra a CELPA, por consumo de energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior
deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.            P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.
       LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da
       Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 9 9 8 1 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação: Guarda
em: 12/07/2019---REQUERENTE:E. X. S.  Representante(s):  OAB 20809-B - IVONE MARIA LARA
(ADVOGADO)   REQUERIDO:L. S. O. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Autos Nº 0007998-13.2018.814.0005 Ação de
MODIFICAÇÃO DE ACORDO DO DIREITO DE VISITAS Data: 11/07/2019 Juíza: LUANNA KARISSA
ARAÚJO LOPES SODRÉ TERMO DE AUDIÊNCIA Feito o pregão às 09h30min, constatou-se: Presença:
...  Drª. IVONE MARIA LARA, OAB/PA 20 809-B LUCILANDIO SILVA DE OLIVEIRA Dr. RODRIGO SILVA
MASSOLIO, Defensor Público  BIANCA REIS (Estudante de Direito) Ocorrência: Dando início aos
trabalhos, feita a proposta de conciliação entre as partes, resultou infrutífera. Em ato contínuo passou
então a MM. Juíza a proferir a seguinte DECISÃO: A petição inicial informa relatos de agressões
psicológicas e físicas em face do filho do casal e do seu filho. Como forma de resguardar o interesse da
criança, determino a suspensão do direito de visitas até que seja feito o estudo social do caso. Durante
esse período, fica suspensa também a obrigação de pagar pensão alimentícia por parte do genitor da
criança. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: I - Determino a realização do estudo social feito pela equipe
multidisciplinar no prazo de 30 dias, com ambas as partes, devendo-se observar, principalmente, o
comportamento do genitor (se agressivo ou não), assim como a sua dependência química e alcoólica, já
que narra a inicial que a criança tem medo do seu pai. Oficie-se. II - Considerando a impossibilidade de
acordo, fica aberto o prazo de 15 dias para a parte ré apresentar sua contestação. Dê-se ciência ao MP.
Nada mais. Do que para constar mandou a MM. Juíza encerrar o termo. Eu. __ Jhennyfer Wandrea,
Auxiliar Judiciário, digitei. LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE Juíza de Direito Requerente
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A d v .  d o  r e q u e r e n t e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Requer ido_____________________________________________________   Defensor
P ú b l i c o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  E s t u d a n t e  d e
Direito________________________________________ 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 5 0 6 2 7 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Averiguação de Paternidade em: 12/07/2019---REQUERENTE:G. K. S. N.  Representante(s):  OAB 11111
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:J. T. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA
CÍVEL PROCESSO: 0008506-27.2016.8.14.0005 Ação: Investigação de Paternidade. SENTENÇA
           M.R.S.S., representado por ..., ajuizou a presente ação de investigação de paternidade em face ...,
ao argumento de que sua genitora manteve relacionamento afetivo com o requerido por um período
aproximado de 03 (três) meses, no entanto, quando soube da gravidez foi embora, tendo se negado a
fazer o exame de D.N.A.            Realizada audiência de conciliação, restando infrutífero acordo entre as
partes.            Determinada a coleta do material genético, em audiência do dia 14/12/2016 fl. 17, houve
recolhimento do material biológico para exame de DNA, cujo resultado, fls. 22/24, apontou não ser o
requerido pai biológico do requerente.            Oportunizado à parte autora o direito de se manifestar
respeito do laudo pericial, conforme requerimento do Ministério Público (fls. 34), no entanto, quedou-se
inerte. O requerido não se manifestou a respeito do laudo pericial.            A Defensoria Pública requereu o
prosseguimento do feito.            É o relatório. Decido.            O feito comporta julgamento antecipado, na
conformidade do artigo 355, inciso I do CPC, visto que a questão em plano dispensa dilação probatória,
suficiente à resolução da lide a documentação encartada aos autos.            Não havendo preliminares a
serem analisadas, passo ao exame do mérito.            A paternidade, como direito da personalidade,
envolve valores humanos fundamentais como o nome, a honra, a identidade e os vínculos familiares,
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razão pela qual deve ser investigada da forma mais ampla possível.            Na situação em exame as
partes, durante a instrução do feito, submeteram-se a exame de DNA para aferição da possível existência
de vínculo genético capaz de caracterizar a relação paterno-filial. O laudo referente ao citado exame
excluiu a paternidade do requerido em relação ao autor, revelando, por conseguinte, a inexistência de
vínculo consanguíneo entre os envolvidos.            Inexistindo elementos de prova que coloquem em dúvida
a conclusão pericial, o vínculo biológico restou suficientemente demonstrado, assim desnecessária a
produção de prova oral para desconstituir a prova técnica, haja vista que no âmbito científico o vínculo
biológico está configurado, com probabilidade de paternidade do requerido em relação ao menor.
           Neste sentido: ¿Investigação de paternidade c.c. alimentos. Exame do IMESC indicou probabilidade
de vínculo biológico em 99,9999%. Prova técnica apta a sobressair. Desnecessidade de prova oral para
tanto. Aplicação do art. 400 do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Devido
processo legal observado. Apelo desprovido¿ (Ap. 994.09.328.295-0, 4ª Câm. de Direito Privado do TJSP,
Rel. NatanZelinschi, J. 11/03/2010).            Segundo a melhor doutrina e entendimento jurisprudencial
dominante, o exame de DNA consiste, atualmente, na prova mais segura nas ações de investigação de
paternidade, cujo resultado é confiável a ponto de servir como elemento de convicção definitivo para a
atribuição ou a exclusão da paternidade.            Ademais, a prova pericial foi produzida por instituição de
reconhecida idoneidade e capacidade técnica, de uso frequente neste juízo (Laboratório Hermes Pardini -
Medicina Diagnóstica e Preventiva), não havendo, pois, motivo sério e fundado para gerar a desconfiança
no acerto do resultado do exame hematológico.            Nesse sentido: TJMT-004805) RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS - EXAME DE DNA
NEGATIVO - FORÇA PROBATÓRIA ROBUSTA - RECURSO IMPROVIDO.Em processo de investigação
de paternidade, quando o exame de DNA se mostra conclusivo, desnecessário se faz a produção de
outras provas, ainda mais quando não há questionamentos sólidos quanto à idoneidade do laudo pericial.
(Recurso de Apelação Cível nº 70581/2006, 3ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Antônio Horácio da Silva Neto.
j. 12.03.2007, unânime).            Assim, se o exame de DNA realizado atendeu as prescrições legais e não
há dúvida alguma sobre a idoneidade da perícia. Desse modo, deve ser declarado que o requerido não é
genitor da parte requerente, a teor do laudo de exame de DNA.            Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução
de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.            Sem custas e sem honorários,
ante o deferimento da gratuidade às partes.            Dê-se ciência pessoal ao Ministério Público e a
Defensoria Pública.            Após certificado o trânsito em julgado arquive os autos, observadas as
formalidades legais.            Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.           Altamira/PA, 11 de julho
de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Altamira 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 6 3 2 4 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Regulamentação de Visitas em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARCIO TELES FREITAS
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:GLEICIANE DA SILVA LEITE. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL / Autos nº: 0008632-43.2017.14.0005 Ação:
Requerente: MARCIO TELES FREITAS Requerida: GLECIANE DA SILVA LEITE           SENTENÇA
 Tratam os autos de Ação de Regulamentação de visitas ajuizada por MARCIO TELES FREITAS, assistida
pela Defensoria Pública, em face de GLECIANE DA SILVA LEITE, ambos qualificados nos autos.
           Em despacho de fls. 19 foi determinada a intimação para apresentar o endereço atualizado do
requerido, no entanto, conforme certidão de fls. 22, não foi possível o cumprimento da determinação
supracitada pois a parte autora não foi encontrada no endereço fornecido na inicial.            É o relatório.
Decido.            Inicialmente, mister registrar que é dever das partes manter o endereço atualizado, tendo
como realizado o ato endereçado ao local informado nos autos, ainda que a parte tenha se mudado.
           O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo será extinto sem
julgamento do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias.            Foi determinada a
intimação da parte para mostrar impulsionar o feito, conforme certidão de fls. 22, não foi possível o
cumprimento da diligência pois a parte autora não foi encontrada no endereço fornecido na inicial.            À
Defensoria requereu pesquisa no SIEL, no entanto, compete as partes atualizar seu endereço. Ademais, a
própria Defensoria Pública, poderia ter diligenciado junto as concessionárias de serviço público a fim de
encontrar o endereço da parte autora.            Desse modo, a inércia das partes diante dos deveres e ônus
processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela
jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse de agir, que é condição para o regular exercício do
direito de ação.            Verifica-se, destarte, que há falta de interesse da autora na continuação do
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processo, configurando carência superveniente do direito de ação.            Conforme leciona Humberto
Theodoro Júnior: Diante do sistema do impulso oficial do processo (art. 262), o Juiz não está jungido a
aguardar a provocação de interessado para extinguir a relação processual abandonada pela parte.
Verificada a paralisação por culpa dos litigantes, de ofício será determinada a intimação pessoal da parte
(ou partes), na forma recomendada pelo § 1º do art. 267. E, não sanada a falta, decretará a extinção,
mesmo sem postulação do interessado ou do Ministério Público. (In Curso de Direito Processual Civil, 15ª
ed, Forense, pg. 308).               Assim, diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito,
deve o Juiz, de ofício, após as providências legais, determinar a extinção e arquivamento do processo.
              Nesse sentido: PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE ANDAMENTO PROCESSUAL POR INÉRCIA
DA PARTE AUTORA - 1. O abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, sem que o autor tenha
promovido os atos e diligências que lhe competia, é causa de extinç¿o do processo sem Resoluç¿o de
mérito (artigo 267, inciso III, do CPC). 2. Apelaç¿o da parte autora desprovida. (TRF 3ª R. - AC
2001.03.99.047356-0 - (736217) - 10ª T. - Rel. Des. Fed. Galv¿o Miranda - DJU 11.10.2006 - p. 691).
           Depreende-se do artigo 106, inciso II e do art. 274, parágrafo único do CPC, que compete às partes
declinarem os seus endereços no processo a fim de que possam receber as intimações. Ambos os
dispositivos, fazem alusão a necessidade da parte informar qualquer mudança de endereço, ainda que
seja temporária ou definitiva, veja-se: Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: I
- declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de
intimações; II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Art. 274. Omissis Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da
correspondência no primitivo endereço. (Grifo nosso)            Quanto a esse ponto a jurisprudência é
pacífica, vejamos o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: EMENTA: PROCESSO
CIVIL. BUSCA E APREENS¿O. EXTINÇ¿O DO FEITO SEM RESOLUÇ¿O DE MÉRITO. ART. 267, INC.
III, DO CPC. ABANDONO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇ¿O PRÉVIA DA ADVOGADA
CONSTITUÍDA. INTIMAÇ¿O PESSOAL VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificando-se que a parte
autora, bem como a sua patrona, foram devidamente intimadas para dar andamento ao feito, sob pena de
extinção, porém, mantiveram-se inertes, acertada a extinção do processo com base no art. 267, inc. III, do
CPC. 2. Nos termos do art. 39, incs. I e II, do CPC, cabe à parte manter o seu endereço nos autos
constantemente atualizado, a fim de permitir a sua intimação para o cumprimento das determinações
judiciais, devendo, pois, comunicar ao Juízo qualquer alteração, sob pena de se reputar válida a intimação
realizada no endereço antes declinado nos autos. 3. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida.
(Órg¿o: 6ª Turma Cível; Processo: N. Apelação Cível 20100910127407APC; Relatora: Desembargadora
Nilsoni de Freitas Custódio; Acórdão Nº 501.808.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À
INICIAL. N¿O CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇ¿O SEM RESOLUÇ¿O DE MÉRITO.
INTIMAÇ¿O PESSOAL. DESNECESSIDADE. I - FACULTADA A OPORTUNIDADE PARA A PARTE
EMENDAR A INICIAL E SENDO DESCUMPRIDA A ORDEM, DE MODO A PERMANECER O VÍCIO,
CORRETO O INDEFERIMENTO DA PETIÇ¿O INICIAL. II - NESSA HIPÓTESE, N¿O É EXIGÍVEL A
INTIMAÇ¿O PESSOAL DA PARTE AUTORA, NA FORMA PRECONIZADA NO ART. 267, § 1º, DO
MESMO DIPLOMA LEGAL. III - NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-DF - APC:
20130210051110 DF 0005024-80.2013.8.07.0002, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento: 14/05/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicaç¿o: Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 218).
           Assim, considerando que que a parte autora não atualizou seu endereço, chego à conclusão de que
não tem interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que não promoveu nos autos o que lhe
competia, abandonando o processo.            ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução
de mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.            CONDENO ainda
a parte autora, por analogia aos termos do §10 do art. 85 do CPC, ao pagamento de custas e honorários
advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como da correspondente correção monetária devida
desde a data da sentença, devendo tal valor ser corrigido pelo índice INPC. Entretanto, verifica-se, que a
parte requerente, a qual foi condenada em custas e honorários advocatícios, é beneficiária da justiça
gratuita, dessa forma, determino que a exigibilidade da condenação em custas e honorários fique
suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC.            Após, certifique-
se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas da lei.           P.R.I.C.  Altamira-PA, 10 de julho de
2019. LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial
          Da Comarca de Altamira          05 
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P R O C E S S O :  0 0 0 9 0 5 9 0 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:VALDECIR DIAS SANTANA Representante(s): 
OAB 14737 -  JOAO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)   
REQUERIDO:CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA Representante(s):  OAB 24274 - ALINE CARLA
PEREIRA RODRIGUES (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira Processo: 0009059-06.2018.8.14.0005
DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA, em 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em ações contra a CELPA, por consumo de
energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.
           P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 2 5 3 4 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:JACKCILENO DE FARIAS SERRAO
Representante(s):  OAB 19128 - NILTON RICARDO EBRAHIM DE LIMA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:FLORISVALDO OLIVEIRA PEREIRA Representante(s):  OAB 20193 - IVONALDO
CASCAES LOPES JUNIOR (ADVOGADO)  OAB 20911-A - RAMSES MAGALHAES AMBROSI
(ADVOGADO)  OAB 11418 - JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO (ADVOGADO)  OAB 25496-B -
DEISIANE XAVIER ORTIZ (ADVOGADO)   REQUERIDO:RONALDO RIBEIRO SOUZA. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
COMARCA DE ALTAMIRA Processo: 0009253-40.2017.8.14.0005 Requerente: JACKCILENO DE FARIAS
SERRÃO Endereço: Rua Primeiro de Janeiro, n. 2180 - casa 03, bairro Recreio, Altamira/PA.
DESPACHO-MANDADO            1. Defiro o pedido de fls. 248.            2. Intime-se, pessoalmente, o
requerente FLORISVALDO DE OLVEIRA PEREIRA, para constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez)
dias.            3. Cumprida a diligência acima referida, fica desde já autorizada a carga dos autos fora de
secretaria, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para o novo advogado.            4. Considerando que o requerido
RONALDO RIBEIRO SOUZA foi citado por edital, não havendo qualquer manifestação até a presente
data, nomeio o Defensor Público, desta comarca, para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias,
o qual deverá ser intimado para ciência da referida nomeação.            5. Após, retornem os autos
conclusos.            P.I.C. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos
Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.3009 e 003/2009, com a redação que lhe de o Provimento nº
011/2009- CJRMB, de 03.03.2009.           Altamira/PA, 11 de julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO
LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 0 8 1 3 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Separação Litigiosa em: 12/07/2019---REQUERENTE:A. T. S.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)   REQUERIDO:F. G. S. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
ALTAMIRA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 2ª VARA CÍVEL Processo nº 0010081-36.2017.814.0005 Classe:
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL Requerente: AMACIANA TOMAZ DA SILVA Requerido:
FRANCISCO GOMES DOS SANTOS Data: 11/07/2019 Juíza: LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES
SODRÉ TERMO DE AUDIÊNCIA Feito o pregão às 09h00min, constatou-se: Presença: AMACIANA
TOMAZ DA SILVA FRANCISCO GOMES DO SANTOS Dr. RODRIGO SILVA MASSOLIO, Defensor
Público  BIANCA REIS (Estudante de Direito) Ocorrência: Ouvida as partes na tentativa de acordo, o qual
resultou frutífera. As partes firmaram acordo nos seguintes termos: I - As partes reconhecem a união
estável no período de três anos, começando em 2013, terminando em 2016; II - A guarda do filho do casal
pertencerá à requerente, tendo o genitor o direito de visitas de forma livre; Dia dos pais com o pai e dia
das mães com a mãe; III - O requerido pagará até o dia 10 de cada mês a título de pensão alimentícia
para seu filho o importe de 21,4% do salário mínimo, que hoje corresponde à R$ 200,00 (duzentos reais),
devendo o valor ser entregue a requerente mediante recibo; IV- Em relação aos bens adquiridos na
constância da união já foram partilhados mediante acordo entre as partes. As partes requerem a
homologação do presente acordo. Parecer do Ministério Publico prejudicado. Passou a MM. Juíza a
proferir a seguinte SENTENÇA: ¿Adoto como relatório o que consta nos autos. Resta demonstrado que
teve mesmo os contornos de uma união estável, tratando-se de convivência duradoura, pública e contínua,
estabelecida, realmente, com objetivo de constituição de família, impondo-se, destarte, que seja mesmo
reconhecida como entidade familiar, consoante o preceito editado pelo art. 226, § 3º, da Constituição
Federal, e pelo art. 1.723 do Código Civil, com incidências das regras aplicáveis ao casamento pelo
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regime da comunhão parcial de bens, na conformidade do disposto no art. 1.725 do mesmo Código Civil,
que assim estatui: "na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens". HOMOLOGO por sentença o acordo
celebrado entre as partes na presente audiência, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, e,
RECONHEÇO a união estável pelo período compreendido de aproximadamente onze anos entre ..., e
declaro DISSOLVIDA. Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
487, III, do CPC. Sentença publicada em audiência ficando as partes. Sem custas, vez que concedo às
partes a assistência gratuita. Defiro o prazo de cinco dias para a juntada de procuração do requerido.
Após, transitado em julgado, arquive-se, dando-se baixa na distribuição. Registre-se.¿ Cientes os
presentes. Ciência ao MP. Nada mais. Do que para constar mandou a MM. Juíza encerrar o termo. Eu.
_____, Jhennyfer Wandrea, Auxiliar Judiciário, digitei. LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRÉ Juíza
d e  D i r e i t o  R e q u e r e n t e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D e f e n s o r
P ú b l i c o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
R e q u e r i d o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    E s t u d a n t e  d e
Direito_______________________________ 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 9 1 8 9 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 12/07/2019---REQUERENTE:DENILSON
DOUGLAS BARBOSA MOURA Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
DO PARA (ADVOGADO)   REQUERENTE:MARIA VITORIA BARBOSA MOURA REQUERENTE:JOAO
L U C A S  B A R B O S A  M O U R A  R E Q U E R E N T E : J O A O  A R T U R  B A R B O S A  M O U R A
REPRESENTANTE:CLAUDECI DE MARIA SANTOS BARBOSA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALTAMIRA SALA DE
AUDIÊNCIAS DA 2ª VARA CÍVEL Processo nº 0010918-91.2017.814.0005 Classe: AÇÃO RETIFICAÇÃO
DE ASSENTO DE NASCIMENTO Requerente: CLAUDECI DE MARIA SANTOS BARBOSA Data:
11/07/2019 Juíza: LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRÉ TERMO DE AUDIÊNCIA Feito o pregão
às 10h30min, constatou-se: Presença: Dr. RODRIGO SILVA MASSOLIO, Defensor Público. BIANCA
REIS, Estudante de Direito.   Ausência: CLAUDECI DE MARIA SANTOS BARBOSA Ocorrência: Ausente
a requerente. Passou a MM. Juíza a proferir a seguinte DELIBERAÇÃO: I - Considerando a ausência de
informação quanto a intimação da parte requerente para comparecer em audiência, oficie-se o senhor
oficial de justiça competente pela diligência, para que junte o mandado, acompanhado da respectiva
certidão, no prazo de 48 horas, sob pena das consequências legais; II - Após, conclusos. Cumpra-se.
Nada mais¿. Do que para constar mandou a MM. Juíza encerrar o termo. Eu, __, Jhennyfer Wandrea,
Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevi. LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRÉ Juíza de Direito
D e f e n s o r  P ú b l i c o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  E s t u d a n t e  d e
Direito___________________________ 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 4 0 4 7 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:RIUDY DE ARAUJO CARVALHO
REQUERENTE:ALCIDINEI PIMENTA DE ARAUJO Representante(s):  OAB 8765 - MARCOS BENEDITO
FARIAS RODRIGUES (ADVOGADO)   REQUERIDO:CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A
Representante(s):  OAB 43 - JOSE CARLOS JORGE MELEM (ADVOGADO)  OAB 16911 - RICARDO
BELIQUE (ADVOGADO)  OAB 24274 - ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES (ADVOGADO)  . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Altamira Processo: 0011404-76.2017.8.14.0005 DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA,
em 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em
ações contra a CELPA, por consumo de energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior
deliberação, nos termos do art. 313, IV, do CPC.            P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.
       LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da
       Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 8 4 5 6 4 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Embargos à Execução em: 12/07/2019---EMBARGANTE:ORLANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Representante(s) :    OAB 14772-B -  MANOELLA BATALHA DA SILVA (ADVOGADO)   
EMBARGADO:ELIUDES DIAS DE SOUZA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL Processo: 0013845-
64.2016.14.0005 DESPACHO            1. Intime-se o embargante, por meio de seu(a) advogado(a), para
manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como requerer o que entender de direito, no prazo
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05 (cinco),            3. Após, retornem os autos conclusos.            P.I.C.            Altamira/PA, 10 de julho
2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES  Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial  da
Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 1 4 7 1 0 5 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:L. S. T.  Representante(s):  OAB 24889 -
JÉSSICA KALINE ARAÚJO GUIMARÃES (ADVOGADO)   REQUERIDO:C. J. G. S. . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo:
0014710-53.2017.8.14.0005 SENTENÇA            Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de
União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada por ..., por intermédio de advogado constituído, em face de ...,
ambos devidamente qualificados na inicial.            A autora alega, em síntese, que conviveu em união
estável com o requerido por um período de 04 anos e 06 meses, a partir de 24 de janeiro de 2012, e que
dessa relação não tiveram filhos. Sustenta que adquiriu bens móveis durante a união, e bem como passou
a ser sócia administradora da empresa de Serviços Técnicos em Radiologia LTDA-ME. Assim, requer a
partilha dos bens adquiridos onerosamente durante a união; transferência para o requerido da citada
empresa; e partilha dos lucros da empresa.             Juntou documentos.            Designada audiência de
conciliação, presente a autora e ausente o requerido. Devidamente intimado/citado, o requerido não
apresentou contestação (fl. 65).            É o relatório. Decido.            Considerando que devidamente citado,
o requerido não apresentou contestação, decreto sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC.
           Verifico que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do
convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371
do CPC), promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, II, do CPC. Assim, aprecio
o mérito, diante da desnecessidade de produção de outras provas.            Compulsando os autos, verifica-
se que o pleito não encontra óbice legal, ao passo que as partes são capazes, inexistindo vícios ou
nulidades a sanar. O pedido é parcialmente procedente.            A Constituição da República, em seu artigo
226, reconhece a família como base da sociedade e coloca sob proteção estatal o reconhecimento da
união estável entre homem e mulher como entidade familiar, delegando à legislação infraconstitucional sua
regulamentação.            Nessa vereda, o artigo 1.723 do Código Civil prevê que é reconhecida como
entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.            Os documentos que instruem a
inicial conferem verossimilhança à alegação da parte autora de que vivia em união estável com o
requerido no período apontado na inicial (fls. 02/09), fato corroborado pelos documentos de fls. 14/15 e
20/22, que demonstram que mantinham uma relação pública.            As provas são claras e harmoniosas,
a união familiar existiu e ficou devidamente comprovada na presente ação, tendo em vista que a parte
autora afirmou, comprova e pleiteia o seu reconhecimento.            Restou provado que se trata de um
núcleo familiar constituído e mantido durante 04 anos e seis meses. De igual forma, devemos considerar
as circunstâncias subjetivas, como o princípio da boa-fé, o afeto mútuo, o respeito, o companheirismo,
etc., objetivamente comprovadas pelo tempo em que se prolongou a união, bem como pelas elementares
probatórios inseridos nos autos.            Partilha de Bens            É cediço pela doutrina e jurisprudência
pátria, que na ausência de contrato de convivência de união estável estipulando o regime de bens, o
regime a ser aplicado é o da comunhão parcial de bens, previsto no art. 1.658 do CC.            A autora
sustenta que adquiriu bens móveis, com esforço comum durante a união, juntando aos autos notas fiscais
(16/19), requerendo a meação. Ademais, requer a partilha dos lucros adquiridos pela empresa Serviços
Técnicos em Radiologia LTDA-ME, bem como seja transferida para o nome do requerido.
           Analisando os autos, verifico que apesar da autora alegar aquisição de bens móveis durante a
união, não esclareceu devidamente os bens que seriam objeto da partilha, razão pela qual não merece
guarida esta divisão.            Quanto a empresa, tendo em vista que foi adquirida na constância da união
estável, entendo que os lucros adquiridos devem ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por
cento) para cada parte, uma vez que no regime da comunhão parcial de bens presume-se que os bens
adquiridos onerosamente na sua constância da união são comuns, nos termos dos artigos 1.658 e 1660,
inciso I, do mesmo diploma legal.            Outrossim, quanto a transferência da citada empresa para o
requerido, entendo que merece acolhimento, uma vez que a empresa está localizada em Estreito/MA, e
atualmente a autora reside em Altamira/PA, e além disso, segundo a requerida, o requerido era
proprietário da empresa, mas durante a união, a autora passou a ser sócia administradora.            Diante
do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC e fundamento no art. 1.723 do CC c/c art. 226, § 3º, da CF/88, e art. 7º,
da Lei nº 9.278/96, para RECONHECER e DECLARAR a união estável mantida entre ...., pelo período
apontado na inicial.             Determino seja realizada a meação dos lucros obtidos pela empresa Serviços
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Técnicos em Radiologia LTDA-ME, CNPJ nº 09.570.149/0001-80, durante a união estável do casal,
ficando 50% para cada parte; bem como seja realizada a transferência da citada empresa para o nome do
requerido, excluindo-se a autora da sociedade empresária.            Condeno o requerido ao pagamento das
custas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.            Certificado o
trânsito em julgado, arquive-se os autos.            P.R.I.C.      Altamira/PA, 11 de julho de 2019. LUANNA
KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 1 4 9 0 6 5 7 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Divórcio Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:M. F. C.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:D. V. C. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL Processo: 0014906-57.2016.8.14.0072 Ação de Divórcio Litigioso
REQUERENTE: M.F.D.C. REQUERIDO: D.V.D.C. SENTENÇA            Tratam os presentes autos de Ação
de Divórcio Litigioso C/C , formulada por ... em face de ...., partes qualificadas nos autos.            Na inicial,
a parte requerente narra que contraiu núpcias em 31 de agosto de 2010, sob regime de comunhão parcial
de bens, estando atualmente separados de fato. Aduz que da união obtiveram três filhos, menores, os
quais estão sob a guarda do requerente. Esclarece, ainda, que não existem bens móveis e imóveis a
partilhar.            Junto com a inicial apresentou documentos.            Realizada audiência de conciliação,
restando infrutífero acordo entre as partes ente a ausência de citação valida da requerente.            Não foi
possível a citação pessoal da requerida, sendo citado por edital, estando em local incerto e não sabido,
tendo decorrido o prazo sem manifestação, razão pela qual foi nomeado curador especial, apresentando
contestação de fls. 38/39.            O Ministério Público manifestou-se favorável a decretação do divórcio, fls.
48.            É o breve relatório. Decido.            Conforme elucidado nos autos, descabida a designação de
audiência de instrução e julgamento, haja vista o réu se encontrar em local incerto e não existirem bens a
partilhar. Noutro giro, considerando que o réu é revel, tendo-lhe sido nomeada curador especial para
apresentação de impugnação à exordial por negativa geral, restam presumidas como verdadeiras as
alegações autorais, salvo quanto aos direitos indisponíveis. Tenho assim por oportuno o julgamento
antecipado da lide.            Trata-se de ação de divórcio, com amparo legal no artigo 226, §6º, da
Constituição Federal de 1988, e como razões de fato o rompimento da vida em comum e a impossibilidade
de reconstituição da sociedade conjugal.            Com efeito, estando o pedido ancorado no dispositivo
constitucional, à parte requerente incumbe demonstrar o estado de casada, o que foi feito pela cópia de
certidão anexada à inicial.            Com a recente Emenda Constitucional nº 66, não mais se faz necessária
qualquer instrução probatória no sentido de averiguar o tempo de separação do casal, ou mesmo, os
motivos de sua ocorrência, restando absolutamente possível o pedido de divórcio direto. Nesse sentido,
veja-se o escólio de Maria Berenice Dias: Por isso está sendo tão festejada a aprovação da PEC 28/2009
pelo Senado Federal. Ao ser dada nova redação ao art. 226, § 6º da Constituição Federal, desaparece a
separação e eliminam-se prazos e a perquirição de culpa para dissolver a sociedade conjugal. Qualquer
dos cônjuges pode, sem precisar declinar causas ou motivos, e a qualquer tempo, buscar o divórcio. A
alteração, quando sancionada, entra imediatamente em vigor, não carecendo de regulamentação. Afinal, o
divórcio está regrado no Código Civil, e a Lei do Divórcio manda aplicar ao divórcio consensual o
procedimento da separação por mútuo consentimento (art. 40, § 2º). Assim, nada mais é preciso para
i m p l e m e n t a r  a  n o v a  s i s t e m á t i c a .  ¿  ( D I A S ,  M a r i a  B e r e n i c e .  D i v ó r c i o  j á !
http://jus.uol.com.br/revista/texto/16999/divorcio-ja.)            Assim sendo, constatada a ruptura de
convivência do casal, a decretação do divórcio é medida que se impõe, uma vez que as partes não
possuem mais interesse em manter a relação conjugal, bem como os direitos e deveres daí decorrentes,
especialmente por se tratar matéria pertinente à esfera da autonomia privada, participando o Estado
apenas como fiscalizador dos requisitos legais e chancelador das decisões individuais, protegendo os
direitos indisponíveis e de terceiros.            Assim sendo, estando a requerida em local incerto, cuja revelia
foi decretada, e afirmando a parte autora que está separada de fato, não havendo possibilidade de
reconstituição, afirmações que se presumem verdadeira, vislumbro ser perfeita a decretação do vínculo
conjugal.            Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e DECRETO o divórcio de ...., ambos
qualificados nos autos, com fulcro no artigo 226, §6º da CRFB/88, extinguindo o vínculo matrimonial do
casal. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC.            Indefiro o pedido de mudança de nome, por ser um direito inerente à cônjuge varão, que no
caso dos autos, foi revel.            Com o trânsito em julgado, oficie-se ao cartório de registro civil
competente a fim de que proceda a averbação junto ao assento de casamento e encaminhe a este juízo a
respectiva certidão. Expeça-se mandado de averbação.            Sem custas e demais despesas
processuais. Sem honorários advocatícios.            Dê-se ciência pessoal ao Ministério Público e à
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Defensoria Pública.            Após, certificado o transito em julgado e observadas as formalidades legais,
arquive-se.            Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.            Altamira/PA, 09 de julho 2019.
LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES  Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial  da Comarca
de Altamira 
P R O C E S S O :  0 0 1 5 3 9 0 7 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Divórcio Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:J. R. M.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:M. J. A. M. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA
CÍVEL Processo: 00015390-72.2016.8.14.0005 Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO Requerente: J.R.D.M.
Requerido: M.J.A.D.M.   SENTENÇA            Trata-se de Ação De Divórcio Direto Litigioso ajuizada por ...,
assistido pela Defensoria Pública, em face de ..., ambos devidamente qualificados nos autos.            Alega
a requerente que casou com o requerido em 26/09/1998, sob o regime de comunhão de bens, conforme
certidão de casamento. Afirma que se encontra separado de fato há mais de 20 (vinte) anos. Diz que da
união nasceu 04 (quatro) filhos, maiores de idade.            Alega ainda, que não possuem bens a partilhar.
           Juntou documentos com a inicial.            Em razão da parte não ter declinado na inicial o endereço
da requerido, foi designado a busca no SIEL, o que restou infrutífero, razão pela qual foi determinar a
citação por edital, o prazo da contestação transcorreu em aberto (fl. 12).            Em seguida, foi oferecida
contestação por curador especial nomeado, que se manifestou na forma de negativa geral (fls. 16).
           É o sucinto relatório. Decido.            Inicialmente, concedo a parte requerida os benefícios da
gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 a 102 do CPC e Lei 1.060/50, ante a alegação de que não
possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem com honorários
advocatícios            Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a
formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos
370 e 371 do CPC), promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, II, do CPC,
cumprindo registar que tal providencia não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional
(art. 5º, LXXVII, da CF/88) e legal (art. 139, II, do CPC). Assim, aprecio o mérito, diante da
desnecessidade de produção de outras provas.            Em consonância com o disposto no art. 226, § 6º,
parte final, da CF/88, c/c o art. 40 da Lei nº. 6.515/77 é perfeitamente possível a desconstituição do vínculo
matrimonial quando as partes declaram que não têm mais interesse na convivência conjugal, sendo,
inclusive atualmente dispensada a comprovação do tempo da separação de fato.             Assim, diante da
desnecessidade de comprovação do lapso temporal para fins de divórcio direto, consoante o novo teor do
artigo 226 da CF, dado pela Emenda Constitucional n° 66, bastando tão somente, a anuência das partes
requerentes em romper o vínculo, e restando comprovado tal requisito no caso em comento, dispensando
a fase instrutória com a oitiva de testemunhas.             Com a recente mudança, que dispensa a
comprovação do decurso de prazo da separação de fato e não adentrando no mérito da culpa, impõe-se a
decretação do divórcio.            Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e decreto o divórcio de ..., nos
termos do art. 226, § 6º da Constituição Federal c/c o art. 40 da Lei 6.515/77, pondo em definitivo fim ao
casamento e aos seus efeitos civis. Em consequência, julgo extinto o processo com análise de mérito, nos
termos do art. 487, inciso I do C.P.C.            A requerida permanecerá com o nome de casada.
           Servirá a presente Sentença como MANDADO de AVERBAÇÃO e de REGISTRO, expedindo-se o
mesmo, após o trânsito em julgado, ao Cartório onde se celebrou o casamento, bem como ao cartório de
registro civil desta comarca para que este proceda ao registro da presente sentença no livro E, a teor do
disposto no art. 2º, do Provimento Conjunto nº 04/2004 das Corregedorias de Justiça do Estado do Pará,
devendo uma cópia da certidão averbada ser encaminhada a este Juízo.            Sem custas, honorários e
emolumentos, em razão da gratuidade da Justiça deferida.             Transitada em julgado, expeça-se os
mandados necessários e arquive-se os autos.            P.R.I. C.                 Altamira/PA, 11 de julho de 2019.
LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Altamira 
P R O C E S S O :  0 0 1 6 5 4 9 1 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019---REQUERENTE:ADAMILSON PINTO CARDOSO
Representante(s):  OAB 11881 - CLAUDIANE SANTOS SILVA (ADVOGADO)   REQUERIDO:REDE
CELPA S A Representante(s):  OAB 8049 - LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO (ADVOGADO)  OAB
24274 - ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira Processo:
0016549-16.2017.8.14.0005 DECISÃO            Considerando que o Pleno do TJPA, em 03/04/2019, deferiu
a admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em ações contra a CELPA,
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por consumo de energia não faturado, SUSPENDO o processo até ulterior deliberação, nos termos do art.
313, IV, do CPC.            P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO
LOPES        Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 1 6 7 2 3 2 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 12/07/2019---REQUERENTE:DAMIAO DOS
SANTOS DA SILVA Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   ENVOLVIDO:LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO DE CUJUS REQUERENTE:LUIS DAVI
NASCIMENTO DA SILVA REQUERENTE:DANIEL NASCIMENTO DA SILVA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo:
0016723-25.2017.8.14.0005 Ação: REGISTRO DE ÓBITO FORA DO PRAZO Autor: DAMIÃO DOS
SANTOS DA SILVA Data: 11/07/2019 Juiz: LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE TERMO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO Feito o pregão às 11:00 horas, constatou-se: Presença: DAMIÃO DOS
SANTOS DA SILVA   Dr. PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA, OAB/PA-22.584 Ocorrência: Passou a MM.
Juíza a ouvir o requerente, às perguntas respondeu: Que a falecida era companheira do depoente; que
tiveram dois filhos; Que faleceu por perdimento de sangue, em virtude de ter sofrido umas facadas; Que o
fato se deu durante a noite, em um possível encontro da falecida com um amante; Que na época o
depoente convivia com a falecida; Que teve conhecimento que o acusado da morte foi preso pela polícia;
Que quem cuida das crianças é o depoente; Que não se incomodava que sua esposa passava a noite
fora; Que confiava nela; Que tomou conhecimento no outro dia do óbito; Que quem reconheceu o corpo da
falecida foi o irmão; Que o depoente morava em Medicilândia e em Altamira; Que quem matou a sua
companheira foi um amante; Que o acusado não era o companheiro dela e sim o depoente; Que não fez a
certidão na época, porque o seu filho estava doente; Que quando procurou a Defensoria já estava fora do
prazo; Que a falecida não era aposentada e não recebia nenhum benefício. Nada mais. Dada a palavra ao
Advogado do requerente, nada perguntou. Passou-se à oitiva da 1ª TESTEMUNHA da requerente, que
declarou se chamar COSMO PEREIRA FRANCO, brasileiro, casado, portador do RG nº 6625730-PC/PA,
residente e domiciliado nesta cidade. Testemunha compromissada e advertida na forma da lei, às
perguntas respondeu: Que a falecida era companheira do requerente; Que morreu esfaqueada; Que não
sabe quem matou; Que eles já tinham se largado na época, mas ela deixou dois filhos com o requerente;
Que a falecida vivia perambulando na época; Que não tinha novo marido. Nada mais. Dada a palavra ao
Advogado do requerente, nada perguntou. Em seguida passou-se à oitiva da 2ª TESTEMUNHA do
requerente, que declarou se chamar LUIZ GONZAGA VIANA DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG nº
3792295- SSP/PA, residente e domiciliado nesta cidade. Testemunha compromissada e advertida na
forma da lei, às perguntas respondeu: Que acredita que o casal conviveu durante 15 anos; Que não sabe
quem deu as facadas na falecida; Que o casal morava em Medicilândia; Que na época do homicídio a
falecida estava em Altamira na casa da outra moça que faleceu também; Que o casal ainda estavam
juntos, mas a falecida saiu ¿debandada para Altamira¿¿; Que o autor achava que ela voltaria para casa;
Que ela não trouxe nenhum filho com ela; Que a falecida costumava a sair de casa e o autor ficava
cuidando das crianças; Que ouvia através de terceiros que o rapaz que matou gostava da colega dela que
foi morta no mesmo momento e não da Lucia. Dada a palavra ao Advogado do requerente, nada
perguntou. Nada mais. Passou a MM. Juíza a proferir a seguinte DELIBERAÇÃO: I - Vistas ao Ministério
Público para manifestação no prazo de 10 dias; II - Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Nada
mais, do que para constar mandou a MM. Juíza encerrar o termo. Eu, __, Jhennyfer Wandrea, Auxiliar
Judiciário, digitei. LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE Juíza de Direito Requerente
________________________________ Adv. do requerente __________________________
1 ª T e s t e m u n h a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       2 ª
Testemunha________________________________ 
P R O C E S S O :  0 0 1 6 9 0 2 5 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Divórcio Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:E. A. R.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:M. B. S. T. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
COMARCA DE ALTAMIRA Processo: 0016902-56.2017.8.14.0005 DESPACHO            1. Considerando
que o requerido foi citado por edital, não havendo qualquer manifestação até a presente data, nomeio o
Defensor Público, desta comarca, para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, o qual deverá
ser intimado para ciência da referida nomeação.            2. Após, retornem os autos conclusos.
           P.I.C.            Altamira/PA, 11 de julho de 2019.        LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES        Juíza
de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da        Comarca de Altamira/PA V.P.05 
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P R O C E S S O :  0 0 5 9 8 6 9 8 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Cumprimento de sentença em: 12/07/2019---REQUERENTE:D. B. C.  Representante(s):  OAB 22068 -
JHENIFER PAMELLA VANZIN (ADVOGADO)  OAB 24310 - FRANCISCO DA SILVA DAVID JUNIOR
(ADVOGADO)   REQUERIDO:N. C. S.  Representante(s):  OAB 20284 - EMILIO MARCUS SILVA
MENDONÇA (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
 COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 0059869-87.2015.8.14.0005 DESPACHO
1.     Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado legalmente constituído, para apresentar
planilha atualizada do débito, discriminando os valores a serem cobrados sob pena de prisão, bem como
informar o valor a ser cobrado mediante atos expropriatórios, indicando desde logos bens sujeitos a
penhora. 2.     Sem prejuízo do disposto acima, defiro o pedido de fls. 116/117, no que tange aos
descontos em folha de pagamento do executado, consequentemente, oficie-se a fonte pagamento para
proceder os descontos à título pensão alimentícia, no valor correspondente a 46,68% (quarenta e seis
reais e sessenta e oito por cento) do salário mínimo vigente, consoante sentença de fls. 70/71.
3.     Cumprido os itens anteriores, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 10
(dez) dias. 4.     Em seguida, retornem os autos conclusos. P.I.C.      Altamira/PA, 09 de julho de 2019.
LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 6 1 8 6 3 5 3 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:CLEUDINO PESSOA DA SILVA
Representante(s):  OAB 14884 - JOSE VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:NORTE ENERGIA S A Representante(s):  OAB 19901-A - ALEXANDRE DOS SANTOS
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA Processo: 0061863-
53.2015.8.14.0005 DESPACHO            1. Intime-se parte autora, ora apelada, para apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.1.010, § 1°).
           2. Após o cumprimento das formalidades legais, remetam-se os autos ao Tribunal,
independentemente de juízo de admissibilidade.           P.I.C.      Altamira/PA, 10 de julho de 2019.  
LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ  Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial    Da
Comarca de Altamira/PA 05 
P R O C E S S O :  0 0 6 7 9 2 8 6 4 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Consignação em Pagamento em: 12/07/2019---REQUERENTE:INES BERTOLONI COMERLATTO
Representante(s):  OAB 35750 - ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS (ADVOGADO)  
REQUERIDO:JOAO BATISTA FAIS JUNIOR. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 0067928-64.2015.8.14.0005
DESPACHO            1. Defiro o pedido de vista dos autos fora de secretaria (fl. 55), pelo prazo de 05
(cinco) dias.            2. Após, retornem os autos conclusos.      P.I.C.           Altamira/PA, 10 de julho de
2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 8 9 8 5 2 3 4 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:ALESSANDRE GLORIA DE OLIVEIRA
Representante(s):  OAB 12783 - RICARDO DE SOUSA BARBOZA (ADVOGADO)  OAB 26818 -
GUSTAVO DOS SANTOS MAFRA (ADVOGADO)   REQUERIDO:TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E
TURISMO LTDA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  COMARCA DE
ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 00899852-34.2015.8.14.0005   DECISÃO               De acordo com
lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do
Poder Judiciário do Estado do Pará, ¿inexistindo pagamento, seja pela não localização do devedor, seja
pelo transcurso do prazo de quinze dias, será expedida certidão de crédito, que será encaminhada à
Secretaria de Estado da Fazenda, com cópia à Coordenadoria Geral de Arrecadação do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, providenciando-se, em seguida, o arquivamento do processo¿ (art. 46 §6º).
           No caso dos autos, verifica-se que a parte requerida foi condenada a pagar as custas processuais e
apesar de devidamente intimada, para recolher as custas finais, quedou-se inerte, conforme certidão de fl.
161.            Face à ausência de pagamento das custas e parte requerida, embora devidamente intimada,
encaminhe-se as informações necessárias da pessoa do embargante, para inscrição na dívida ativa,
conforme condenação contida na sentença de fls. 127/138, na qual deverá constar o valor da referida
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custa processual e documentos indispensáveis.            Após arquive-se os autos observando as
formalidades e cautelas de praxe.            Cumpra-se. Expeça-se o necessário.       Altamira/PA, 10 de julho
de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 9 3 8 4 0 6 3 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:CICERA MARIA LIMA GALVAO
Representante(s) :    OAB 10450 -  ELAINE CRISTINA BRAGA PINTO (ADVOGADO)   
REQUERIDO:NORTE ENERGIA S A Representante(s):  OAB 18619-A - ROMULO FRANCISCO DUARTE
(ADVOGADO)  OAB 19901-A - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO)  .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA - 2ª
VARA CÍVEL Processo: 0093840-63.2015.8.14.0005 DESPACHO            1. Intime-se a requerida para se
manifestar acerca da certidão de fls. 379, no prazo de, no prazo de 05 (cinco) dias.            2. Após,
retornem os autos conclusos.            P.I.C.                       Altamira/PA, 11 de julho de 2019. LUANNA
KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 0 9 8 8 6 7 2 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Divórcio Consensual em: 12/07/2019---REQUERENTE:H. A. P.  Representante(s):  OAB 13247 - FABIANA
SORAIA DE CARVALHO GOMES (ADVOGADO)  OAB 19656 - FERNANDO GONCALVES FERNANDES
(ADVOGADO)   REQUERENTE:A. C. R.  Representante(s):  OAB 13247 - FABIANA SORAIA DE
CARVALHO GOMES (ADVOGADO)  OAB 19656 - FERNANDO GONCALVES FERNANDES
(ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE
ALTAMIRA - 2ª VARA CÍVEL Processo: 0098867-27.2015.8.14.0005 SENTENÇA            Cuida-se de
Ação de Divórcio Consensual ajuizada por ..., por meio de advogado, partes devidamente qualificadas nos
autos.            Instado a se manifestar o Ministério Público, requereu a diligencias, sendo as partes
intimadas para providenciar a documentação requerida pelo órgão ministerial, deixando transcorrer o
prazo sem manifestação.            Em seguida, foram intimadas para manifestarem interesse no
prosseguimento do feito, ocasião em que requereram a desistência do feito.            É o relatório.
           Inicialmente, concedo as partes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 a
102 do CPC e Lei 1.060/50, ante a alegação de que não possui condições de arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem com honorários advocatícios            A desistência da ação, segundo
Humberto Theodoro Jr., ¿é o ato que o autor abre mão do processo, processo e não direito material que
eventualmente possua em desfavor do réu¿.             O novo Código de Processo Civil dispõe, com efeito,
o parágrafo 2º do artigo 3º que: ¿O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos
conflitos¿.            Por ser consensual a ação, inexiste impedimento para a desistência da presente ação,
nos termos do art. 485, § 4º, do novo CPC.            Ante ao exposto, homologo o pedido de desistência da
presente ação para os fins do art. 200, parágrafo único, do NCPC e, em consequência, com fundamento
no art. 485, inciso VIII e § 5°, do mesmo diploma legal, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 
           Sem custas, honorários, em razão da gratuidade da Justiça deferida.            Transitada em julgado,
expeça-se os mandados necessários e arquive-se os autos.            P.R.I. C.                 Altamira/PA, 11 de
julho de 2019. LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Altamira 05 
P R O C E S S O :  0 1 1 1 8 3 2 3 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Averiguação de Paternidade em: 12/07/2019---REQUERENTE:E. H. S. S.  Representante(s):  OAB 11111
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:I. M. M. S. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  JUÍZO DE DIREITO DA COMARCADE
ALTAMIRA  SALA DE AUDIÊNCIAS DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL Processo nº. 0111832-
37.2015.814.0005 Classe: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
... Data: 11/07/2019 Juíza: LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE TERMO DE AUDIÊNCIA Feito o
pregão às 11h30min, constatou-se: ... Ocorrência: Passou a MM. Juíza a ouvir a requerida, devidamente
qualificada nos autos, às perguntas assim respondeu: Que é mãe do falecido; Que o único filho do seu
filho é o requerente; Que inclusive o requerente é parecido fisicamente com seu filho; Que na época do
óbito o seu filho vivia em união estável com a mãe do requerente; Que o requerente tinha dois anos na
época do falecimento; Que a depoente tem certeza que o seu filho queria registrar o requerente; Que
inclusive disse a depoente que na próxima segunda feira iria fazer o registro dele; Que a morte se deu na
madrugada do sábado para o domingo; Que o requerente morava em uma casa com o pai e a mãe; Que
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não tem conhecimento de outro filho do falecido há não ser o requerente; Que o falecido não recebia
nenhum benefício e nada deixou de herança; Que o requerente chamava o seu filho de pai; Que não tem
qualquer dúvida que o requerente é seu neto. Nada mais. Parecer do Ministério Público prejudicado. Em
ato continuo, passou a MM. Juíza a proferir a seguinte SENTENÇA: ¿Vistos, etc. Considerando as provas
existentes nos autos, principalmente o depoimento da avó paterna que relatou em audiência que o
requerente é filho biológico de ..., que era seu filho, conforme fls. 09., JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
formulado pelo autor. Em consequência, determino a inclusão do nome do pai biológico ... na certidão de
nascimento de ..., devendo ser acrescentado o sobrenome paterno ¿MARTINS¿ do registro da menor e
excluído o ¿DA SILVA¿. Averbe-se este reconhecimento no assento de nascimento de ...., realizado no
registro civil desta comarca, sob o nº 41785, às fls. 143verso, do livro A-220, tanto que deverá constar o
nome exato dos avós paternos, qual seja, Manoel Aparecido da Silva e Irene Maria Martins da Silva. A
averbação atenderá ao disposto na Lei nº 6.015/73, art. 29, § 1º, "d", e art. 109, inc. 4º. Ao nome do
adolescente deverá ser acrescentado o patronímico do de cujus, passando ele a assinar o nome de: ....
Acolho a manifestação de vontade das partes, declarada perante este Juízo e, com fulcro na Lei 5478/68 e
nos arts. 1694 e ss. do CC, HOMOLOGO o acordo celebrado nesta audiência, que passa a integrar a
presente sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, III do NCPC. Presentes intimados
em audiência. Sem condenação em custas. Defiro a desistência do prazo recursal. Sem custas em razão
do art.90 § III e justiça gratuita para ambas as partes. Cumpra-se. Servirá o presente termo, por cópia
digitalizada, como MANDADO DE AVERBAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB - TJE/PA,
com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. CUMPRA-SE.¿ Ciência ao MP
e a DP. Nada mais. Do que para constar mandou a MM. Juíza encerrar o termo. Eu, ___, Jhennyfer
Wandrea, auxiliar judiciário, digitei e subscrevo. LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES SODRE Juíza de
D i r e i t o  R e p .  d o  r e q u e r e n t e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Requerida_________________________________ 
PROCESSO: 00019351120148140005 PROCESSO ANTIGO: ---  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 1 8 5 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERIDO: A. M. S. A.  
REQUERENTE: D. A. S.  
Representante(s):  
OAB 19444 - TONY GLEYDSON DA SILVA BARROS (ADVOGADO)  
SENTENÇA Trata-se de Aç¿o de Execuç¿o de Alimentos proposta por L. I. S. A. T., menor representada
por sua genitora .... em face de ...., ambos devidamente qualificados na inicial. A autora requer, em
síntese, que o executado pague a titulo de pens¿o alimentícia, o valor de R$ 316,00 (trezentos e
dezesseis reais) e as vincendas, sob pena de pris¿o civil. Juntou documentos. Citado, o requerido n¿o se
manifestou, conforme certid¿o de fls. 16. Apresentada planilha atualizada dos cálculos (24/27), foi
determinada a pris¿o do requerido (fl. 31). Observa-se que n¿o foi possível o cumprimento da pris¿o, uma
vez que o requerido n¿o foi encontrado, porém, sua genitora informou que este realizou acordo com a
representante legal do menor, que apresentou cópias do recibo em anexo, tudo conforme certid¿o de fl.
44. Intimada para se manifestar acerca do cumprimento integral do débito alimentar, n¿o foi encontrada.
Encaminhados os autos a Defensoria Pública, n¿o conseguiu entrar em contato com a genitora do menor.
Às fls. 59, o Ministério Público se manifestou favorável a extinç¿o do processo.

 
É o relatório. Decido. Inicialmente, mister registrar que é dever das partes manter o endereço atualizado,
tendo como realizado o ato endereçado ao local informado nos autos, ainda que a parte tenha se mudado.
O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo será extinto sem julgamento do
mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Foi determinada a intimação pessoal da
parte para informar se houve o pagamento integral do débito alimentar, porém, não foi encontrada,
conforme certidão de fl. 54. A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a
paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao
desaparecimento do interesse de agir, que é condição para o regular exercício do direito de ação.
 Verifica-se, destarte, que há falta de interesse da autora na continuação do processo, configurando
carência superveniente do direito de ação. Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior:

 
¿Diante do sistema do impulso oficial do processo (art. 262), o Juiz n¿o está jungido a aguardar a
provocaç¿o de interessado para extinguir a relaç¿o processual abandonada pela parte. Verificada a
paralisaç¿o por culpa dos litigantes, de ofício será determinada a intimaç¿o pessoal da parte (ou partes),
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na forma recomendada pelo § 1º do art. 267. E, n¿o sanada a falta, decretará a extinç¿o, mesmo sem
postulaç¿o do interessado ou do Ministério Público.¿ (In Curso de Direito Processual Civil, 15ª ed,
Forense, pg. 308).

 
Deste modo, diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, deve o Juiz, de ofício,
após as providências legais, determinar a extinç¿o e arquivamento do processo.

 
Nesse sentido:

 
PROCESSO CIVIL ¿ AUSÊNCIA DE ANDAMENTO PROCESSUAL POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA
¿ 1. O abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, sem que o autor tenha promovido os atos e
diligências que lhe competia, é causa de extinç¿o do processo sem Resoluç¿o de mérito (artigo 267,
inciso III, do CPC). 2. Apelaç¿o da parte autora desprovida. (TRF 3ª R. ¿ AC 2001.03.99.047356-0 ¿
(736217) ¿ 10ª T. ¿ Rel. Des. Fed. Galv¿o Miranda ¿ DJU 11.10.2006 ¿ p. 691).

 
Depreende-se do artigo 106, inciso II e do art. 274, parágrafo único do CPC, que compete às partes
declinarem os seus endereços no processo a fim de que possam receber as intimaç¿es. Ambos os
dispositivos, fazem alus¿o a necessidade da parte informar qualquer mudança de endereço, ainda que
seja temporária ou definitiva, veja-se:

 
¿Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado:

 
I - declarar, na petiç¿o inicial ou na contestaç¿o, o endereço, seu número de inscriç¿o na Ordem dos
Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de
intimaç¿es;

 
II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço.¿

 
¿Art. 274. Omissis

 
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimaç¿es dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda
que n¿o recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificaç¿o temporária ou definitiva n¿o tiver sido
devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço.¿ (Grifo nosso)

 
Quanto a esse ponto a jurisprudência é pacífica, vejamos o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios:

 
¿EMENTA: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENS¿O. EXTINÇ¿O DO FEITO SEM RESOLUÇ¿O DE
MÉRITO. ART. 267, INC. III, DO CPC. ABANDONO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇ¿O
PRÉVIA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. INTIMAÇ¿O PESSOAL VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Verificando-se que a parte autora, bem como a sua patrona, foram devidamente intimadas para dar
andamento ao feito, sob pena de extinç¿o, porém, mantiveram-se inertes, acertada a extinç¿o do
processo com base no art. 267, inc. III, do CPC. 2. Nos termos do art. 39, incs. I e II, do CPC, cabe à parte
manter o seu endereço nos autos constantemente atualizado, a fim de permitir a sua intimaç¿o para o
cumprimento das determinaç¿es judiciais, devendo, pois, comunicar ao Juízo qualquer alteraç¿o, sob
pena de se reputar válida a intimaç¿o realizada no endereço antes declinado nos autos. 3. Negou-se
provimento ao recurso. Sentença mantida. (Órg¿o: 6ª Turma Cível; Processo: N. Apelaç¿o Cível
20100910127407APC; Relatora: Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio; Acórd¿o Nº 501.808.)¿

 
Assim, tendo em vista que a parte autora n¿o atualizou seu endereço, chego à conclus¿o de que n¿o tem
interesse no prosseguimento do feito, pois n¿o promoveu nos autos o que lhe competia, abandonando o
processo.

 
ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resoluç¿o de mérito, com fundamento no inciso III do
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art. 485 do Código de Processo Civil.

 
Considerando que a genitora do requerido apresentou recibos que alega serem referentes ao cumprimento
de acordo realizado com a representante legal do menor, que n¿o foi encontrada no endereço informado
para manifestar acerca do cumprimento da obrigaç¿o, revogo a pris¿o civil do executado .....

 
Condeno a requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao
mês, bem como da correspondente correç¿o monetária devida desde a data da sentença, devendo tal
valor ser corrigido pelo índice INPC. Entretanto, determino a suspens¿o da exigibilidade pelo prazo de 05
anos, conforme disp¿e o art. 98, § 3º, do CPC.

 
Dê ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

 
Proceda-se as anotaç¿es necessárias no BNMP do CNJ.

 
Expeça-se o Contra-Mandado.

 
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

 
P.R.I.C. Altamira/PA, 09 de julho 2019.

 
LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Altamira
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RESENHA: 12/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
ALTAMIRA - VARA: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 0 8 4 4 6 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Busca e
Apreensão em: 12/07/2019---REQUERENTE:ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
Representante(s):  OAB 84206 - MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO)   REQUERIDO:WALDENES
OLIVEIRA DOS SANTOS. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO            Tratam os autos de AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO em que é requerente ADM. DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em
face de WALDENES OLIVEIRA DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.            Às fls. 45 foi
determinado por este Juízo a intimação da parte autora a fim de que se manifestasse sobre o seu
interesse no prosseguimento do feito.            O autor, apesar de ter sido devidamente intimado, não se
manifestou sobre o seu interesse no do prosseguimento da presente ação, certidão de fls. 50
           Vieram os autos conclusos.            Isto Posto, considerando que é ônus da parte autora impulsionar
o feito requerendo o que entender necessário, considerando que a parte autora, apesar de devidamente
intimado não apresentou qualquer manifestação, impõe-se a extinção do processo sem resolução do
mérito diante a falta de interesse na ação, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC.               Como
consequência, desfaço a restrição anteriormente efetivada e determino o recolhimento do mandado de
busca e apreensão expedido.               Igualmente, sendo efeito desta decisão, REVOGO A LIMINAR
PROFERIDA À FOLHA 26 e, se necessário e sendo o caso, autorizo desde já a realização pela Secretaria
de expedientes que se façam indispensáveis à BAIXA de eventuais restrições judiciais ou de crédito
decorrentes da tramitação ou de eventual diligência determinada nesta ação, até mesmo, a expedição de
ofício ao DETRAN/PA.               Pelo princípio da causalidade, custas finais, se houver, pelo Autor nos
termos do caput do artigo 90 da Lei Processual Civil.               Outrossim, na hipótese de ser solicitado
posteriormente, consinto de antemão com o desentranhamento dos documentos coligidos à exordial,
desde que as suas respectivas cópias, providenciadas pelo próprio Requerente, permaneçam nos autos.
              Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais em aberto, ultime a
Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa no
Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente.
              P.R.I.C. Altamira/PA, 11 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito
respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 1 1 3 5 5 2 0 1 2 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Processo
de Execução em: 12/07/2019---EXEQUENTE:JEOVANE VIEIRA LEITE Representante(s):  OAB 18268 -
BRUNO DARWICH ROCHA DA SILVA (ADVOGADO)   EXECUTADO:SUELI DE ALMEIDA PANTOJA.
    Defiro o pedido realizado pela Defensoria Pública às fls. 58 e determino a intimação pessoal da autora,
no endereço informado às fls. 60, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre do interesse
no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 485, II.     Após, conclusos.     P.I.C. Altamira/PA, 11 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo
    Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da     Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 6 8 0 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA DE SOUZA SILVA Representante(s): 
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)   REQUERIDO:A
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE ALTAMIRA. DECISÃO
DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA          Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela
Provisória de Urgência ajuizada por Maria de Souza Silva, assista pela Defensoria Pública do Estado do
Pará em face de ESTADO DO PARÁ e MUNICIPIO DE ALTAMIRA, requerendo o fornecimento do
medicamento PROLIA 60 MG (DENOSUMAB), não constantes da lista do RENAME.          Deferida liminar
pleiteada pela autora às fls. 24/25.          O Município de Altamira apresentou informações e documentos
(fls. 29/34) acerca do cumprimento da decisão liminar. Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ apresentou
informações e documentos às fls. 36/60.          O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação às fls.
72/94. O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA apresentou contestação às fls. 164/175. A parte autora apresentou
réplica à contestação às fls. 186/189.          Em manifestação à fl. 214 o ESTADO DO PARÁ requereu a
suspensão do processo em razão do Recurso Repetitivo (tema n° 106) do Superior Tribunal de Justiça.
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         Foi determinada a intimação da Defensoria Pública, que apresentou manifestação à fl. 220.
         Vieram os autos conclusos.          É o que importava relatar. Decido.          Compulsando os autos,
verifico que o medicamento requerido pela Autora, qual seja, PROLIA 60 MG (DENOSUMAB), não faz
parte da RENAME/SUS, não constando dos atos normativos do SUS.          Deste modo, acerca da
legitimidade do Estado e do Município em casos análogos, de fornecimento de medicamentos não
incorporados pelo SUS, passo a expor.          Durante a III Jornada de Direito à Saúde, promovida pelo
Conselho Nacional de Justiça, em São Paulo/SP, com participação de todos os Coordenadores e
Coordenadores Adjuntos dos Comitês Estaduais de Saúde (inclusive do Distrito Federal), foram aprovados
novos enunciados e retificados antigos enunciados que versam sobre a matéria da judicialização da saúde
(pública e suplementar).          Nesta ocasião, foi aprovado o Enunciado 78, com a seguinte redação:
"Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não
incorporadas ao SUS - Sistema Único de Saúde".          Referido enunciado, acima colacionado, traz o
seguinte entendimento: ¿segundo o artigo 19-Q da Lei nº 8.080/90 (uma das leis de regulamentação do
Sistema Único de Saúde), a incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos,
produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz
terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias (CONITEC) no SUS¿.          Ou seja, segundo a legislação brasileira, a regra geral é a de
que a incorporação ou mudança de tecnologia adotada pelo SUS passa pela CONITEC, a fim de que seja
emitido relatório, cabendo a decisão final ao Ministério da Saúde.          Logo, as demandas que estejam
fora da órbita de políticas públicas já consagradas no SUS devem ser propostas contra a União e não
apenas contra Estados e/ou Municípios.          É fato consabido que no judiciário brasileiro existem
centenas de ações ajuizadas na justiça estadual em face unicamente dos estados e municípios, sem a
formulação de pretensão contra a União, mesmo quando há evidente interesse de participação do
Ministério da Saúde. Assim, mesmo este estando subordinado à União, a grande maioria não tramita na
Justiça Federal contraditoriamente.          Ora, sobre o tema, o Ministro Luís Roberto Barroso já proferiu
voto em dois Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (RE's 566.471/RN e 657.718/MG)
sacramentando o seu entendimento de que a legitimidade passiva, em tais, casos, pertence à União,
primariamente.          Assim, acompanhando o entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso, e revendo
posicionamento antes adotado por este juízo, este magistrado entende que, muito embora o STF tenha
assentado que os entes da federação respondem solidariamente pelo oferecimento de fármacos presentes
nos protocolos clínicos e nas listas de dispensação organizadas no plano federal, no caso dos
medicamentos não incorporados para fornecimento gratuito pelo SUS, deve ser observada a competência
da União, uma vez que recai sobre essa a competência para decidir sobre a inclusão ou não de
determinado medicamento em lista de dispensação.          Esse entendimento, vale dizer, não conflita com
a decisão proferida no RE 855178, na qual o STF por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral
(Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as
regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro",
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio,
que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.          O fundamento
utilizado no recurso extraordinário para se concluir pela solidariedade foi a competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde (art. 23, CF/1988).
         Diversamente, no presente caso, está em questão a decisão acerca da possibilidade e necessidade
de dispensação gratuita do fármaco pelo SUS, atribuída unicamente a órgãos vinculados à Administração
Pública Federal.          Desse modo, entendo que o polo passivo das ações judiciais que envolvam
medicamentos não incorporados, como o caso em tela, deve ser composto pela União, de forma que, em
assim sendo, a demanda deveria ser proposta perante a Justiça Federal, uma vez que faleceria
competência a este juízo para processar e julgar a presente ação em razão do disposto no art. 109, inciso
I, da Constituição Federal.          Diante do exposto, declino da competência do Juízo Estadual da 3ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Altamira em favor do Juízo Federal (Vara Única) presente neste
Município, nos termos do § 1º do art. 64 do CPC e remeto os autos ao Juízo absolutamente competente,
nos termos do inciso I do art. 109 da Constituição Federal de 1988.          Seguem as homenagens e
estimas de estilo. PROCEDA-SE COM URGÊNCIA EM FUNÇÃO DA CELERIDADE QUE A MARCHA
PROCESSUAL EXIGE.          Publique-se. Registre-se. Intime-se.          Altamira/PA, 08 de julho de 2019.
VINICIUS PACHECO DE ARAÚJO Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial, privativa
de Fazenda Pública da Comarca de Altamira/PA V. P. 02 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 3 8 8 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019---REQUERENTE:ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL HONDA Representante(s):  OAB 19383-A - NELSON PASCHOALOTTO
(ADVOGADO)   REQUERIDO:FRANCILENI DE SOUZA LIMA. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO              ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NAC. HONDA, qualificada nos autos, ajuizou
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, contra FRANCILENI DE SOUZA LIMA.              O autor peticionou às
fls. 48/50 informando que celebraram acordo de livre e espontânea vontade, referente ao objeto da
presente demanda, requerendo ao final a sua homologação.                Vieram os autos conclusos.
            É o relatório. Passo a decidir.              Trata-se de pedido de homologação de acordo em que as
partes transigiram, nos termos da petição de fls. 48/50.              Isto posto, e, considerando tudo o mais
que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO art. 487, III, b do CPC, REVOGO, em
consequência, a decisão interlocutória de fls. 32..            Expeça-se ofício de desbloqueio ao DETRAN/PA
e aos demais órgãos para onde foram encaminhados ofícios para bloqueio do veículo objeto da presente
ação.            Intime-se o requerido para que tome ciência desta de decisão e para que providencie o que
entender necessário a fim de que seja efetivada a devolução do bem.            De acordo com o artigo art.
90 §3º ¿Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficarão dispensadas do pagamento das
custas processuais remanescentes, se houver.            As partes renunciam ao prazo recursal.            P.R.I.
e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, observadas as formalidades legais.    Altamira/PA,
10 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 8 3 7 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Procedimento Comum
em: 12/07/2019---REQUERENTE:FABIO TELES DE MENEZES Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:ESTADO DO PARA
REQUERIDO:MUNICIPIO DE ALTAMIRA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as
partes foram devidamente intimadas de todo conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer
recurso, transitando livre e definitivamente em julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira,
12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA
TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao
Setor de Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira,
12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 5 7 6 1 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Execução de
Alimentos em: 12/07/2019---REQUERENTE:A. F. C.  REPRESENTANTE:G. P. F. F.  Representante(s): 
OAB 21608 - RAFAELLA LOPES GONCALVES NEVES (ADVOGADO)  OAB 24886 - KAREM LORRANE
LUZ DA SILVA (ADVOGADO)   REQUERIDO:A. S. C.  Representante(s):  OAB 23271 - BENICE ROCHA
DOS SANTOS (ADVOGADO)  OAB 24378 - LUIS PAULO CLOSS JUNIOR (ADVOGADO)  . CERTIDÃO
DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo conteúdo da
sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em julgado.   O
referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª
Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes
autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.  
O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da
3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 2 2 5 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:RENATO DA SILVA OLIVEIRA
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERIDO:ESTADO DO PARA REQUERIDO:CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM
ADMINISTRACAO PUBLICA. DECISÃO               Especifiquem as partes, autora e ré, as provas que 
pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.               Devem as partes justificar
expressamente a razão pela qual requerem as provas, e não protestar genericamente. O protesto
genérico, infundado, acarretará no indeferimento da prova.               Caso não sejam especificadas provas,
desde logo anuncio o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.
              Após, conclusos, seja para saneamento, seja para julgamento antecipado do mérito. Altamira/PA,
09 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
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P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 4 9 2 3 2 0 0 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 0 5 3 3 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Procedimento Comum
em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA DE LOURDES SOUZA SANTANA REQUERIDO:BENEDITO
FROES PAIVA DEFENSOR:LARISSA MACHADO DA SILVA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo conteúdo da sentença, sem que dela
houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em julgado.   O referido é verdade e dou fé.
Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de
Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e
remessa ao Setor de Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou
fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de
Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 0 3 5 4 9 2 0 1 3 8 1 4 0 0 7 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019---REQUERENTE:M. L. S. C.  Representante(s):  OAB 17216 -
JOSEMAR SALGADO TAVARES (ADVOGADO)   MENOR:M. S. C.  REQUERIDO:S. J. C. 
Representante(s):  OAB 9639 - JOSELIA AMORIM LIMA PAIVA (ADVOGADO)   MENOR:S. H. S. C. 
MENOR:A. B. S. C. . SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO            Tratam os autos de AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS em que é requerente A. B. S. da C., S. H. S. da C. e M. S. da C.
representados por sua genitora MARIA LUCIVANE SILVA DA CONCEIÇÃO, em face de SÉRGIO JESUS
DA CONCEIÇÃO, todos qualificados nos autos.            Às fls. 103 este juízo determinou a intimação
pessoal da autora a fim de que manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito.            A autora foi
pessoalmente intimada e compareceu à Defensoria Pública e informou não possuir interesse em
prosseguir com a presente demanda, conforme manifestação de fls. 124            Vieram os autos
conclusos.            Relatado. Decido.            Isto Posto, considerando que é ônus da parte autora
impulsionar o feito requerendo o que entender necessário, considerando que a parte informou não possui
interesse em prosseguir com a presente demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do
mérito diante a falta de interesse na ação, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC.            Condeno a
autora ao pagamento das custas finais, entretanto, em razão da gratuidade concedida, suspendo a sua
exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.            Outrossim, na hipótese de ser solicitado
posteriormente, consinto de antemão com o desentranhamento dos documentos coligidos à exordial,
desde que as suas respectivas cópias, providenciadas pelo Requerente, permaneçam nos autos.
           Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais em aberto, ultime a
Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa no
Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente.
           P.R.I.C. Altamira/PA, 10 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo
3ª Vara Cível e Empresarial da            Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 0 9 1 5 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA RITA ANDRADE DOS SANTOS
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERIDO:ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE ALTAMIRA. DESPACHO        Remeta-se
ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3, do CPC. Servirá a presente, por cópia
digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-
CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.
       P. I. C.        Altamira(PA), 10 de julho de 2019.   Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de Direito
Respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 8 7 8 5 2 0 0 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 9 5 7 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Regulação de Avaria Grossa em: 12/07/2019---REQUERIDO:EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA Representante(s):  OAB 9047 - MARCELO
PEREIRA E SILVA (ADVOGADO)  OAB 13703 - SUYANE MORAES SANTOS (ADVOGADO)  OAB 14861
- FABIANE SISO LEMOS (ADVOGADO)  OAB 17706 - JULIANA ROSSI FORCA (ADVOGADO)  
REQUERENTE:ANTONIO MONTEIRO FERNANDES Representante(s):  OAB 13609-B - GERALDO
COELHO RODRIGUES (ADVOGADO)  . DECISÃO Defiro o pedido de fls. 480/482, uma vez que a
EMATER/PARÁ - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará vem recebendo
tratamento de Fazenda Pública, devendo, portanto, gozar dos benefícios processuais decorrentes desta
qualidade. Noutro giro, considerando ser ônus da parte exequente promover a liquidação da obrigação, e
que está sob o pálio da gratuidade de justiça, necessário chamar o feito à ordem para nomear contador
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judicial, nos termos do Provimento Conjunto n. 010/2016 - CJRMB/CJCI. Desta forma, nomeio MASSAO
ALVES SHIMON, integrante do escritório de contabilidade denominado Projete-se Contabilidade,
localizado na Travessa Pedro Gomes, n. 760, Centro, nesta comarca, para exercer o múnus público
referente à liquidação da obrigação fixada em sentença, e fixo os honorários em R$ 370,00 (trezentos e
setenta reais), a serem pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Intime-se o perito nomeado
para que informe no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse em realizar a perícia contábil, no valor
fixado. Em caso positivo, deverá concluir os trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias. Com anuência do perito,
informe-se à Presidência do Tribunal acerca da nomeação do perito, nos termos do art. 2o do referido
provimento. Após, intime-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos, no prazo de 15 (quinze)
dias. Decorrido o prazo, certificado o necessário, façam os autos conclusos. P.I. Cumpra-se. Altamira/PA,
09 de julho de 2019. VINÍCIUS PACHECO DE ARAÚJO Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível
Empresarial, privativa de Fazenda Pública da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 3 3 6 5 2 0 0 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 1 1 5 5 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Busca e
Apreensão em: 12/07/2019---REQUERENTE:HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
Representante(s):  HAROLDO NEY M. CUNHA JR (ADVOGADO)   REQUERIDO:MARCIO JOSE
RODRIGUES DOS SANTOS.        Considerando que o autor foi devidamente intimado e não apresentou
manifestação, conforme certificado às fls. 69, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 35, e,
após, observadas as formalidades legais, arquive-se     P.I.C. Altamira/PA, 11 de julho de 2019. Vinícius
Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA
V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 0 7 2 8 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Alimentos
- Provisionais em: 12/07/2019---REQUERENTE:E. T. S.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REPRESENTANTE:TANIA SILVA DOS SANTOS
REQUERIDO:E. F. S. . SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO            Tratam os autos de AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS em que é requerente LEIZA GOMES DA SILVA, em face de ELIAS
FRANCISCO DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.            Às fls. 60 este Juízo determinou a
intimação da autora a fim de informasse o endereço atualizado do executado.            A autora, apesar de
ter sido devidamente intimada, quedou-se inerte, certidão de fls. 65.            Vieram os autos conclusos.
           Isto Posto, considerando que é ônus da parte autora impulsionar o feito requerendo o que entender
necessário, considerando que a parte autora, apesar de devidamente intimado não apresentou qualquer
manifestação, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito diante a falta de interesse na
ação, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC.            Condeno a autora ao pagamento das custas finais,
entretanto, em razão da gratuidade concedida, suspendo a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do
CPC.            Outrossim, na hipótese de ser solicitado posteriormente, consinto de antemão com o
desentranhamento dos documentos coligidos à exordial, desde que as suas respectivas cópias,
providenciadas pelo Requerente, permaneçam nos autos.            Transitada livremente em julgado, não
subsistindo despesas processuais em aberto, ultime a Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o
arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa no Sistema de Gestão de Processos (Libra) e
remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente.            P.R.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de
2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Altamira/PA V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 3 7 8 2 2 0 0 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 1 4 7 2 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---DEFENSOR:DANIEL SABBAG REQUERENTE:G. C. C. C.  REP
LEGAL:RUCILENE CALDAS CORREA REQUERIDO:ERIVALDO PEREIRA DA SILVA. DECISÃO -
MANDADO 1.     Intime-se o REQUERIDO para: a.      Que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento
correspondente aos alimentos em atraso referente às três últimas prestações que se venceram (janeiro de
2018 a março de 2019), junto com aquelas que se venceram no curso da execução, totalizando o valor de
R$ 2.646,66 (dois mil e seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), , ou para que prove
que realizou o pagamento, ou, ainda, que justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe
decretada a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, na forma do art. 528, parágrafo 1°, 3° e 7º do
Código de Processo Civil. b.     Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o
pagamento integral da dívida referente aos alimentos em atraso do período de agosto de 2013 a dezembro
de 2017, totalizando o valor de R$ 11.957,24 (onze mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e
quatro centavos), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1º do
Código de Processo Civil. 2.     Os valores deverão ser depositados na conta bancária de titularidade da
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genitora do exequente, qual seja, conta nº 37298-4. Agência 0551, operação 013, Caixa Econômica
Federal. 3.     Não havendo pagamento, proceda a penhora e avaliação. 4.     Executada a penhora e, se
necessária, feita a avaliação, intime-se a parte executada a oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do art. 525 do CPC. 5.     Cientifique-se, ainda, o executado de que caso não efetue o
pagamento dos valores acima mencionados, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da
impossibilidade de efetuá-lo, nos prazos acima mencionados, será oficiado ao Cartório de protesto para
que proceda a devida averbação, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil. P.I.C. Servirá
o presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de
05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-
CJRMB, de 03.03.2009. Altamira/PA, 10 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito
respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 5 2 6 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Procedimento Comum
em: 12/07/2019---REQUERENTE:DURANGO KID ALMEIDA BORGES Representante(s):  OAB 17866 -
MICHEL OLIVEIRA SILVA DE MELO (ADVOGADO)   REQUERIDO:BANCO DO ESTADO DO PARA
BANPARA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente
intimadas de todo conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e
definitivamente em julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS
SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE
ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de
Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira,
12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 8 9 3 7 2 0 0 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 1 5 5 8 3
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERIDO:ESTADO DO PARA REPRESENTANTE:JOAO
PERES DE ANDRADE FILHO AUTOR:ROBSON DA COSTA CAMPOS. DECISÃO Houve reforma integral
da sentença terminativa, concluindo o Tribunal de Justiça do Pará, porém, pela improcedência da ação. Às
fls. 298, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão. Desta feita, considerando que o feito tramita sob o
manto da gratuidade de justiça, determino o arquivamento do feito. P.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de
2019. VINÍCIUS PACHECO DE ARAÚJO Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial,
privativa de Fazenda Pública da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 3 9 1 1 2 2 0 0 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 1 6 3 6 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Inventário
em: 12/07/2019---INVENTARIANTE:ALBERTO FERREIRA VIANA INVENTARIANTE:JOAO FERREIRA
VIANA INVENTARIANTE:OSVALDO FERREIRA VIANA Representante(s):  JOAO PERES DE ANDRADE
FILHO (DEFENSOR)   INVENTARIANTE:MOACIR FERREIRA VIANA INVENTARIANTE:LEOPOLDO
MIRANDA VIANA INVENTARIANTE:ADALBERTO FERREIRA VIANA INVENTARIANTE:CECI VIANA DA
SILVA INVENTARIANTE:JOSE FERREIRA VIANA INVENTARIADO:ESPOLIO DE FRANCISCA PEREIRA
MIRANDA.      Trata-se a presente demanda de ação de inventário em que o foi nomeado inventariante o
Sr. Osvaldo Ferreira Viana, que após, devidamente intimada informou não possuir interesse no
prosseguimento do feito, conforme certificado às fls. 66-V.      Assim, considerado que existem outros
inventariantes, conforme petição inicial, determino a intimação de todas pessoalmente, para que se
manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de
extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, II.      Após, conclusos.      P.I.C.
Altamira/PA, 09 de julho de 2019.   Vinícius Pacheco Araújo.     Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível
e Empresarial da     Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 8 3 9 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Divórcio
Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:J. B. O. L.  Representante(s):  OAB 22584 - PABLO BRUNNO
SILVEIRA LIMA (ADVOGADO)   REQUERIDO:G. A. S.  Representante(s):  OAB 24889 - JÉSSICA
KALINE ARAÚJO GUIMARÃES (ADVOGADO)  . DESPACHO        Vista ao Ministério Público para que
apresente manifestação sobre o presente litígio, especialmente quanto a audiência de conciliação
realizada no dia 10/06/2019 (fl. 107/111), no prazo de 10(dez) dias        Após, conclusos.        P. I. C.
       Altamira(PA), 08 de julho de 2019.   Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de Direito Respondendo pela 3ª
Vara Cível da Comarca de Altamira-Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 7 7 5 7 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Alimentos -
Provisionais em: 12/07/2019---MENOR:M. M. R.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
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PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)   REPRESENTANTE:R. S. M.  REQUERIDO:L. S. R. .
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo
conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em
julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da
Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço
arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do
trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS
SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 8 6 6 7 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Ação de Alimentos em:
12/07/2019---REQUERENTE:W. G. S. P.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO PARA (ADVOGADO)   REQUERENTE:W. G. S. P.  REPRESENTANTE:G. P. S. 
REQUERIDO:W. P. J. . CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram
devidamente intimadas de todo conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso,
transitando livre e definitivamente em julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019
ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO
DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de
Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira,
12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 0 6 5 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Divórcio
Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:E. M. O.  Representante(s):  OAB 43 - JOSE CARLOS JORGE
MELEM (ADVOGADO)  OAB 24005 - CARLOS VINICIUS LIMA DA GAMA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:C. F. S. . DESPACHO        Intime-se o autor, para apresentar manifestação sobre a certidão
do Sr. Oficial de Justiça de fl. 51, devendo atualizar o endereço da parte ré no prazo de 10 (dez) dias.
       Após, conclusos.        P. I. C.        Altamira(PA), 08 de julho de 2019.   Vinícius Pacheco de Araújo Juiz
de Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 0 7 3 0 2 0 0 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 1 9 3 0 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019---DEFENSOR:NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES
REQUERENTE:PATRICIA LUCAS DE MORAIS REP LEGAL:ROSANGELA LUCAS DE OLIVEIRA
REQUERIDO:ANTONIO BRITO DE MORAIS. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO          Tratam
os autos de AÇÃO DE ALIMENTOS em que é requerente P. L. de M. representada por sua genitora
ROSANGELA LUCAS DE OLIVEIRA, em face de ANTONIO BRITO DE MORAIS, todos qualificados nos
autos.          Às fls. 109 este Juízo determinou a intimação da autora a fim de que manifestasse sobre seu
interesse no prosseguimento do feito.          Às fls. 112 foi certificado sobra a impossibilidade de intimação
da autora.          Às fls. 122 foi determinada a intimação da autora por meio do Diário de Justiça, não
havendo manifestação sobre seu interesse no prosseguimento do feito.          Intimada a Defensoria
Pública, nada requereu.          Vieram os autos conclusos.          Isto Posto, considerando que é ônus da
parte autora impulsionar o feito requerendo o que entender necessário, considerando que a autora, apesar
de devidamente intimado não apresentou qualquer manifestação, impõe-se a extinção do processo sem
resolução do mérito diante a falta de interesse na ação, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC.
         Condeno a autora ao pagamento das custas finais, entretanto, em razão da gratuidade concedida,
suspendo a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.          Outrossim, na hipótese de ser
solicitado posteriormente, consinto de antemão com o desentranhamento dos documentos coligidos à
exordial, desde que as suas respectivas cópias, providenciadas pelo Requerente, permaneçam nos autos.
         Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais em aberto, ultime a
Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa no
Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente.
         P.R.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 1 0 6 7 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Cumprimento de
sentença em: 12/07/2019---REQUERENTE:FERNANDA OLIVEIRA SANTOS Representante(s):  OAB
17577-A - MARCIO ALVES FIGUEIRA (DEFENSOR)  OAB 22619 - ANDRE DE ALBUQUERQUE
MURAKAMI (ADVOGADO)   REQUERIDO:ESTADO DO PARA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo conteúdo da sentença, sem que
dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em julgado.   O referido é verdade e
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dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da
Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes autos, no
sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.   O referido
é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara
Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 6 9 6 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Ação Civil Pública em:
1 2 / 0 7 / 2 0 1 9 - - - R E P R E S E N T A N T E : M I N I S T E R I O  P U B L I C O  D O  E S T A D O  D O  P A R A
R E Q U E R I D O : M U N I C I P I O  D E  A L T A M I R A  P A  R E Q U E R I D O : O  E S T A D O  D O  P A R A
INTERESSADO:BARTOLOMEU ROSA DA PAIXAO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico
que as partes foram devidamente intimadas de todo conteúdo da sentença, sem que dela houvesse
qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira,
12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA
TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao
Setor de Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira,
12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 5 2 7 5 1 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUANNA KARISSA ARAUJO LOPES Ação:
Execução de Alimentos em: 12/07/2019---EXEQUENTE:R. M. S.  Representante(s):  OAB 19306-A -
LAURINDO GONCALVES NETO (ADVOGADO)   REPRESENTANTE:L. D. M.  EXECUTADO:FABIO
ROGATO ALVES DOS SANTOS. Decisão Interlocutória/Mandado Trata-se de Autos de Execução de
Alimentos proposta por R. M. D. S., presentado por sua genitora Sra. Luciene Drago de Moraes, em
desfavor de FÁBIO ROGATO ALVES DOS SANTOS. Em síntese, afirma a parte autora que o executado é
devedor de valores referente a pensão alimentar em atraso, sendo decretada a prisão Civil réu em
audiência (fls. 48/48-V) pelo importe de R$ 2.150,50 (Dois mil cento e cinquenta reais e cinquenta
centavos), bem como as que se vencerem até a data do cumprimento da medida. Com a decretação da
custódia supra, o executado cumpriu integralmente com a obrigação e quitou o débito alimentar em atraso,
apresentando em juízo acordo assinado entre as partes, juntando recibo de pagamento no valor atualizado
de R$ 4.791,75 (quatro mil setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), em regime de
plantão judiciário. Por essa razão, não havendo qualquer vício que macule a integridade das partes,
entendo viável a revogação da prisão civil do executado. Ante ao exposto, em razão da comprovação do
pagamento do débito, revogo a prisão civil do executado FÁBIO ROGATO ALVES DOS SANTOS.
Recolha-se os mandados de prisão expedidos. Dê-se baixa no sistema do CNJ. Intimem-se as partes, e
seus representantes legais. Após, vista ao Ministério Público. Autorizo o plantão judicial a dar cumprimento
à presente decisão. P.R.I.C. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, ofício as autoridades
competentes, e alvará de soltura em nome do executado FÁBIO ROGATO ALVES DOS SANTOS, nos
termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 03/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a
redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009. Altamira/PA, 11 de julho de 2019
Luanna Karissa Araújo Lopes Juíza de Direito Respondendo pela 1 Vara Cível da Comarca de Altamira-
Pará Respondendo em regime de plantão judiciário V.P. 01 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 5 2 7 5 1 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Execução
de Alimentos em: 12/07/2019---EXEQUENTE:R. M. S.  Representante(s):  OAB 19306-A - LAURINDO
GONCALVES NETO (ADVOGADO)   REPRESENTANTE:L. D. M.  EXECUTADO:FABIO ROGATO
ALVES DOS SANTOS. Ocorrência: Aberta audiência e tentada a conciliação entre as partes, restou
infrutífera. O advogado da parte ré requer prazo para juntada de substabelecimento e de documentos
referentes à citação em ações de alimentos em que o requerido também figura no polo passivo. Advogada
da parte autora requer a juntada de documentos referentes ao descumprimento da decisão que fixou
alimentos provisórios. DELIBERAÇÃO: 1 - Defiro prazo de 05 dias para o advogado da parte requerida
juntar aos autos os documentos acima citados. 2 - Defiro a juntada dos documentos requeridos pela parte
autora, devendo os mesmos serem encartados nos autos referentes ao cumprimento provisório de
decisão. 3 - Em relação à petição do causídico Bel. Laurindo Gonçalves Neto, fls. 94/96 dos autos
principais e fls. 143/145 do apenso, razão não lhe assiste. Os honorários contratuais eventualmente
devidos por sua cliente devem ser cobrados em ação própria, não podendo ser discutido na presente ação
de alimentos, que possui rito especial, buscando conferir maior celeridade ao deslinde do feito,
especialmente em razão da natureza indisponível do objeto. Outrossim, verifico que o demandante juntou
aos autos notificação em que revoga os poderes anteriormente outorgados, razão pela qual o mencionado
advogado não mais possui legitimidade para postular. Isto posto, deixo de apreciar o pedido desistência.
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Por fim, a parte autora, presente nessa assentada, ratifica o interesse no prosseguimento do feito. 4 -
Considerando a decisão de fls. 32, bem como a certidão positiva de fls. 36, dando ciência de que o réu foi
regularmente intimado para pagar o debito alimentar em 3 dias ou justificar a sua impossibilidade, sob
pena de prisão, constato que o alimentante quedou-se inerte, razão pela qual decreto-lhe a prisão civil por
3 meses referente ao débito consignado à fl. 30. Advirto o réu que a custodia, ora determinada, não lhe
isenta do pagamento do credito alimentar. 5 - Expeça-se mandado de prisão IMEDIATAMENTE. 6 - Após
o prazo de juntada deferido acima, cerificado o necessário, fica deflagrado o prazo de alegações finais,
iniciando pela parte autora. Cientes os presentes. Nada mais havendo por consignar, foi determinado o
encerramento do presente termo, o qual vai assinado pela MM. JUIZ. Eu, ______ (Enderson da Silva e
Silva), digitei e conferi. VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Juiz de Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível
da Comarca de Altamira-Pará Luciene Drago de Moraes: _________________________________ Dra.
Ruthielly Alves Bonini: _________________________________ Fabio Rogato Alves Dos Santos:
_____________________________ Dr. Paulo Vitor dos Santos Silva: _____________________________
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1651, Bairro São Sebastião - Fone: (O93) 3515-2637 - 3515-4009 - CEP.
68.372-020 - Altamira/PA 3civelaltamira@tjpa.jus.br 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 7 5 0 0 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Ação de
Alimentos em: 12/07/2019---REQUERENTE:E. O. B.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)   REPRESENTANTE:S. S. O.  REQUERIDO:Z. F. B. .
      SENTENÇA COM MÉRITO         O requerente E. de O. B. representado por sua genitora SHIRLEI
SANTOS DE OLIVEIRA, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, ingressou com AÇÃO DE
ALIMENTOS, com fundamento na Lei 5.478/68, em face de ZAQUEU FERREIRA BARROS, alegando que
o requerido deixou de contribuir para o sustento do menor, após o término do relacionamento.         As
partes compareceram à audiência no dia 17/04/2019 e realizaram acordo nos seguintes termos: I - O
requerido pagará a título de alimentos em favor do filho do casal o importe correspondente a 15,03% do
salário mínimo, valor hoje de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), até o dia 30 (trinta) de cada mês a ser
pago mediante recibo de pagamento, a primeira a vencer em 30 de abril.  II - A parcela em atraso referente
a fevereiro, no importe de R$ 238,50 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) está sendo paga
em audiência, assim como o valor referente a março. O Requerido entregou o total de R$ 400,00
(quatrocentos reais). III - O requerido arcará em 100% com as despesas odontológicas, médicas,
hospitalares, farmacêuticas, material escolar e uniforme. IV - Com relação ao direito de visita este será de
forma livre.         Após, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que se manifestou favorável ao
acordo, fl. 26.         É o relatório. Passo a decidir.         Homologo para que produza seus jurídicos e legais
efeitos a manifestação de vontade das partes, que se regerá pelas cláusulas e condições constante no
acordo firmado às fls. 26, nos termos o artigo 9º, parágrafo único da Lei 5.478/79.         Pelo exposto, julgo
extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b do CPC.         De
acordo com o artigo art. 90 §3º ¿Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficarão dispensadas
do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver         Publique-se e Registre-se. Expeça-
se o que se fizer necessário para cumprimento do acordo homologado.         Ciência ao Ministério Público.
        Transitado em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se os autos.         Publique-se,
Registre-se, Intime-se. Cumpra-se. Altamira/PA, 10 de julho de 2019.   Vinícius Pacheco de Araújo.     Juiz
de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da     Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 8 9 7 6 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Execução de
Alimentos em: 12/07/2019---EXEQUENTE:M. R. K. B.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   EXECUTADO:J. O. C. B. J. . CERTIDÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo conteúdo da
sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em julgado.   O
referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª
Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes
autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.  
O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da
3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 2 8 3 9 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA ONEIDE FEITOSA DA SILVA
Representante(s):  OAB 23467 - PRISCILA LARISSA DA CONCEIÇÃO FEITOSA (ADVOGADO)  
REQUERENTE:JOSE ALVES DA SILVA REQUERIDO:NORTE E ENERGIA SA Representante(s):  OAB
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19901-A - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO)  .  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA            Trata-se de Ação Ordinária para anulação e/ou revisão contratual c/c
reparação civil de danos materiais, proposta por José Alves da Silva e Maria Oneide Feitosa da Silva, em
face da Norte Energia S.A, tendo por objeto principal a complementação de valores pagos a título de
indenização em decorrência de desapropriação de bens imóveis particulares para fins de utilidade pública.
           No caso em epígrafe, alega a parte ré a possível prescrição em relação ao direito arguido na
exordial, assegurando que 13/06/2012, por meio de contrato realizado entre as partes, efetivaram o
pagamento a título de indenização por desapropriação indireta em favor dos autores. Corrobora que os
demandantes, por entenderem que a indenização paga não correspondia efetivamente as benfeitorias
desapropriadas, ingressaram em juízo em 27/03/2017, buscando a complementação justa da respectiva
indenização, ou seja, 4 anos e 8 meses, após o efetivo cumprimento do acordo extrajudicial discutido. Em
atenção ao lapso temporal entre o cumprimento da obrigação e o ingresso da demanda, em que os
autores buscam complementação ao seu direito em relação a reparação civil almejada, requer a
observância do art. 206, do CC/2002.            Diante das narrativas trazidas a baile e em atenção aos
dispostos nos artigos 9º e 10 do CPC, considerando a arguição da prescrição da pretensão nos termos do
art. 206 do CC/2002, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.            2-
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, de tudo certificado, voltem os autos conclusos. Servirá o
presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009,
e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de
03.03.2009.            P.I.C.            Altamira (PA), 09 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de
Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 3 8 7 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Ação de
Alimentos em: 12/07/2019---REQUERENTE:D. K. S. M.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:F. O. M. . SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO            Tratam os autos de AÇÃO DE ALIMENTOS em que é requerente D. K.
S. M. representado por sua genitora DAMIANA DE SOUZA SILVA, em face de FRANCIEL OLIVEIRA
MENESES, todos qualificados nos autos.            Às fls. 94 foi determinado por este Juízo a intimação
pessoal da autora a fim de que comparecesse à audiência designada para o dia 21/03/2019.            Às fls.
109 foi certificado sobre a impossibilidade de intimação da autora, tendo em vista que a mesma não reside
mais no endereço informado na exordial.            Intimada a Defensoria Pública, nada requereu.
           Vieram os autos conclusos.            Relatado. Decido.            É imperioso observar nos presentes
autos que este Juízo diligenciou de todas as formas possíveis, a fim de ser dada continuidade ao feito,
sendo que em razão da omissão da requerente não foi possível exaurir a prestação jurisdicional de forma
célere e eficaz.            Observa-se que a inércia da parte autora se dá a partir do momento em que ao
mudar de endereço não comunicou a este juízo, impossibilitando a comunicação dos atos processuais, o
que demonstra sua falta de interesse na continuidade do feito.            Destaco que as partes e seus
representantes legais têm o ônus de manter atualizados nos autos seus endereços físicos e eletrônicos.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos se a modificação não tiver
sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega do ato de comunicação no primitivo endereço, na forma do art. 274, parágrafo único do CPC.
           Em face do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento
no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.            Condeno a autora ao pagamento das custas
finais, entretanto, em razão da gratuidade concedida, suspendo a sua exigibilidade, na forma do art. 98,
§3º, do CPC.            Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e após arquive-se os
autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido de uma das partes.            P.R.I.C. Altamira/PA, 10
de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 6 3 1 6 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Exceção
de Incompetência em: 12/07/2019---REQUERENTE:SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE
SEGURO DPVAT Representante(s):  OAB 12783 - RICARDO DE SOUSA BARBOZA (ADVOGADO)  
MENOR:FELIPE GABRIEL DA SILVA SILVEIRA REPRESENTANTE:DANIELA DA SILVA SILVEIRA.
SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO                    Tratam os autos de EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA em que é requerente SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, em face de
F. G. da S. S. representado por sua genitora DANIELA DA SILVA SILVEIRA, todos qualificados nos autos.
           Distribuída a presente demanda, os autos foram apensos ao processo principal de Ação de
Cobrança nº 0003479-39.2011.8.14.0005.            Às fls. 19 foi o autor peticionou requerendo o
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arquivamento dos autos por perda do objeto, considerando que as partes transigiram nos autos principal.
           Vieram os autos conclusos.            Relatado. Decido.            Deixo de apreciar a presente demanda
por constatar que houve a perda do objeto desta ação, considerando que as partes realizaram acordo nos
autos principal distribuído sob o nº 0003479-39.2011.814.0005 e JULGO extinto o processo sem resolução
do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC.            Pelo princípio da causalidade, custas finais, se
houver, pelo Autor nos termos do caput do artigo 90 da Lei Processual Civil.            Outrossim, na hipótese
de ser solicitado posteriormente, consinto de antemão com o desentranhamento dos documentos coligidos
à exordial, desde que as suas respectivas cópias, providenciadas pelo Requerente, permaneçam nos
autos.            Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais em aberto, ultime a
Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa no
Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente.
           P.R.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 8 8 8 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Divórcio
Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:L. M. C.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)   REQUERIDO:A. F. S. . Ocorrência: A presente
audiência será presidida pela conciliadora do juízo Maria Shirlane Duarte Gama, matricula 126934. Aberta
audiência esta restou prejudicada em razão da ausência da parte ré. Verifico que foi certificado pela
secretaria da vara o não retorno da carta precatória às fls. 56. A parte autora pleiteia a decretação do
divórcio, informando que atualmente convive maritalmente com outra pessoa e não possui interesse em
reatar a vida conjugal com o requerido, dessa forma pleiteia a alteração do seu nome de casada que hoje
é LUCIANA MUNCIO CAMPANHONE DA SILVA, para o seu nome de solteira, qual seja: LUCIANA
MUNCIO CAMPANHONE. Em relação a ausência do réu nessa audiência informa os endereços em que
pode ser encontrado: Rua Rui Barbosa, nº74, Bairro União, Terra Nova do Norte/MT e Rua Primeiro de
Junho, nº236, Bairro Vista Alegre, Terra Nova do Norte/MT, podendo ser localizado ainda por meio do
telefone de contato: (66) 99659-6106. Julgamento Parcial de Mérito: DECRETO O DIVÓRCIO de
LUCIANA MUNCIO CAMPANHONE DA SILVA E ANDERSON FERREIRA DA SILVA com fulcro no art.
226, § 6º, da Constituição Federal, c/c art. 40, caput, da Lei 6.515/77, e art. 1.571, IV do CC/2002,
extinguindo a sociedade e o vínculo conjugal até então existentes. A requerente voltará a usar o seu nome
de solteira, qual seja: LUCIANA MUNCIO CAMPANHONE. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO art. 487, III, a do Código de Processo Civil. Servirá a
presente decisão como MANDADO de AVERBAÇÃO e de REGISTRO, expedindo-se o mesmo, após o
trânsito em julgado, ao Cartório onde se celebrou o casamento, bem como, caso necessário, ao Cartório
de Registro Civil desta Comarca para que este proceda ao registro da presente Sentença no livro, e, a teor
do disposto no art. 2º, do Provimento Conjunto nº 04/2004 das Corregedorias de Justiça do Estado do
Pará. Sem emolumentos, eis que se trata de beneficiários da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público.
A presente demanda terá seu curso normal em relação à Ação de Alimentos e Guarda, diante dessa
peculiaridade, considerando que até o presente momento não houve o retorno da Carta Precatória,
conforme certidão de fl. 56, oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações sobre o cumprimento
positivo ou negativo da referida carta de citação e intimação expedida para a Comarca de Terra Nova do
Norte/MT. Aguarde-se a resposta na secretaria, após conclusos, para o devido impulsionamento
processual. Cientes os presentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Nada mais havendo
por consignar, pela MM. Juiz foi determinado o encerramento do presente termo, o qual vai assinado pela
Juiz. Eu, ______ (Maria Shirlane Duarte Gama), digitei e conferi. Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de
Direito, respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-Pará _____________________   Luciana
Muncio Campanhone Da Silva   Requerente     Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1651, Bairro São
Sebast ião -  Fone:  (O93)  3515-2637 -  3515-4009  -  CEP.  68.372-020 -  A l tami ra /PA
3civelaltamira@tjpa.jus.br 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 8 5 5 5 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Alimentos
- Provisionais em: 12/07/2019---REQUERENTE:A. E. S. S.  REQUERENTE:A. S. S.  REQUERENTE:A. H.
S. S.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERIDO:A. E. C. E. S. . DESPACHO      Indique a Defensoria Pública Estadual, no prazo de 10 (dez)
dias, o endereço atualizado do autor, que segundo retorno do AR de fl.52, inexiste o número da residência
indicada no presente petitório.      Após, venham os autos conclusos. Servirá o presente, por cópia
digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-
CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.  
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     P. I. C.          Altamira/PA, 08 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de Direito
Respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 0 1 4 4 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:NAZARE OLIVEIRA LIMA CRUZ
Representante(s):  OAB 111111111111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   REQUERIDO:O ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - PA.
DESPACHO        Remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3, do CPC.
Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de
05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-
CJRMB, de 03.03.2009.        P. I. C.        Altamira(PA), 10 de julho de 2019.   Vinícius Pacheco de Araújo
Juiz de Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 2 4 9 6 2 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Ação
Civil Pública em: 12/07/2019---REQUERENTE:A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
Representante(s):  OAB 17577-A - MARCIO ALVES FIGUEIRA (DEFENSOR)   REQUERIDO:O ESTADO
DO PARA REQUERIDO:HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA TRANSAMAZONICA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA - MANDADO   1. RELATÓRIO         A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
PARÁ ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL
inicialmente em face do ESTADO DO PARÁ e HOSPITAL REGIONAL DA TRANSAMAZÔNICA, com o fim
de garantir a razoável observância das diretrizes de universalidade de acesso, integralidade e equidade na
prestação dos serviços do Sistema Único de Saúde no município de Altamira/PA, mais especificamente
aos munícipes de Altamira que necessitam realizar Tratamento Médico Fora de Domicílio (TFD).
        Inicialmente a ação foi distribuída à 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira.         Narra
a exordial (fls. 02/35) que, após atendimento de munícipes de Altamira, usuários do Sistema Único de
Saúde, foram apresentadas demandas relacionadas a irregularidades no Programa Tratamento Fora de
Domicílio - TFD, instituído pela Portaria n° 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde).
        Segundo consta na inicial, em razão do Município de Altamira não ser habilitado em Gestão Plena em
Saúde, mas apenas como Atenção Básica em Saúde, a responsabilidade para a concessão das diárias de
Tratamento Fora de Domicílio é do requerido Estado do Pará, por intermédio do 10º Centro Regional de
Saúde de Altamira.                Argumenta ainda que o requerido HOSPITAL REGIONAL DA
TRANSAMAZÔNICA, não absorve toda a demanda de saúde da região do Xingu, motivo pela qual
também se utiliza do TFD, através do encaminhamento de pacientes para outros nosocômios
especializados fora do município de Altamira.         Alega a Defensoria Pública que os laudos de
tratamento fora de domicílio emitidos pelos médicos e o tratamento adequado, que indicam transferência
de pacientes, transporte aéreo pela via convencional ou pela via aérea, assim como a disponibilização de
leitos, além do pagamento das diárias e passagens para os pacientes e acompanhantes, não estão sendo
operacionalizados em tempo e modo devido, o que entende caracterizar omissão estatal.         Exemplifica
suas alegações, narrando três situações fáticas envolvendo os pacientes ZILDELE VIANA DE ALMEIDA,
DANILO AUGUSTO PRADO DA SILVA e RAFAELA DE JESUS SILVA, na qual houveram irregularidades
na prestação de serviço médico via Tratamento Fora de Domicílio, o que ocasionou prejuízos aos referidos
pacientes.         Ao final pleiteou a concessão de tutela antecipada para determinar aos requeridos
obrigação de fazer para: ¿executar os laudos de tratamento fora de domicílio que foram emitidos, no prazo
máximo de 48 horas após a sua emissão pelo médico, obrigando-se a proceder disponibilização de leito
ou leito em UTI¿s, disponibilização de UTI aérea ou transporte aéreo, pagamento de passagens aéreas
para os acompanhantes e disponibilização de ajuda de custo, sempre que for emitido laudo de tratamento
fora de domicílio, no referido prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa de R$ 100.000,00
(cem mil reais), bloqueio e sequestro das quantias em favor dos pacientes (pacientes presentes e futuros)
que necessitarem de recursos para obterem o tratamento médico adequado¿ (SIC) - fls. 32/33.         A
inicial foi instruída com cópias dos processos judiciais dos pacientes Rafaela de Jesus Silva (fls.36/102),
Zildele Viana de Almeida (fls. 103/152) e Francisco Almeida da Silva (fls.153/234).         A Defensoria
Pública apresentou Emenda da Inicial (fls. 237/238) requerendo a inclusão no polo passivo da demanda do
Secretário de Estado de Saúde do Estado do Pará e do Diretor da 10ª Regional da SESPA.
        Despacho (fl. 239), deferiu pedido de emenda a inicial, bem como determinou a intimação do
requerido ESTADO DO PARÁ para prestar informações em 72 (setenta e duas) horas nos termos do art.
2°, da Lei n° 8.437/92 e parecer do Ministério Público nos termos do art. 5°, parágrafo 1°, da Lei n°
8.437/92.         Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou informações às fls. 252/262 e
documentos às fls. 263/272.         Em manifestação (fl. 295), o Ministério Público requereu juntada pelo
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autor de documentação complementar.         A Defensoria Pública apresentou manifestação à fl. 296 em
que requereu a extinção do feito. O Ministério Público à fl. 302 se manifestou favorável a extinção da ação.
        Às fls. 303/308 a Defensoria Pública apresentou novo aditamento a inicial e os documentos às fls.
309/350.         Em decisão à fl. 357, foi declinada a competência dos autos para este juízo de Fazenda
Pública.         Despacho (fl. 361) determinou remessa da presente ação para a equipe de combate a
Corrupção instalada na Comarca de Santarém.         Foi prolatada decisão saneadora às fls. 363/363v,
ocasião em que foram determinadas as seguintes providências: ¿a) intime-se a parte autora para, no
prazo de 15 (quinze) dias, proceder à emenda da inicial, sob pena de indeferimento, nos termos abaixo: 1.
Faça a correta indicação do polo passivo da lide, observando-se, ainda, quanto à ausência de
personalidade jurídica do Hospital Regional Público da Transamazônica; 2. Aponha a escorreita
qualificação dos requeridos, nos termos do art. 282, inciso II, do CPC de 1973 (art. 319, inciso II, CPC de
2015), indicando seus endereços para citação; 3. Esclareça se o objeto da presente ação se refere a
pacientes substituídos específicos ou à coletividade em geral; b) proceda a Secretaria com a renumeração
das folhas dos autos, a partir da fl. 296¿.         A Defensoria Pública apresentou emenda da inicial (fl. 367)
regularizando o polo passivo da demanda.         Despacho (fl. 369) determinou nova intimação da
Defensoria Pública para proceder emenda da inicial para cumprimento do item 3 da decisão saneadora,
qual seja esclarecer o objeto da demanda (se individual ou coletivo).         Devidamente intimada a parte
autora apresentou manifestação (fl. 371), em que esclarece que o objeto da presente ação se refere a
coletividade geral, ocasião em que requereu o prosseguimento do feito, ante a permanência da conduta
omissiva do réu. Na oportunidade, requereu a manifestação do Órgão Ministerial.         Despacho (fl. 373),
deferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública.         O Ministério Público apresentou manifestação às
fls. 376/379.         É o relatório. DECIDO. 2. DA FUNDAMENTAÇÃO         Inicialmente importa ressaltar
que a demora na apreciação do pedido liminar se deu pelo do tumulto gerado pela parte autora, em razão
dos inúmeros aditamentos e da confusão acerca do objeto da ação (se coletiva individual).
        Devidamente saneado o processo, passo a análise do pedido liminar.         A concessão de medida
liminar reclama a presença do relevante fundamento do pedido (fumus bonis iuris) e do perigo de
ineficácia da medida (periculum in mora) caso persista o ato impugnado.         Trata-se, na espécie, de
medida acauteladora de possível direito do requerente, no presente caso, dos usuários do Sistema Único
de Saúde do Município de Altamira que necessitam do Programa de Tratamento Fora de Domicílio.
        Sua concessão, somente se autoriza se a relevância dos fundamentos estiver comprovando sua
necessidade e se a eficácia da medida, se concedida somente ao final, vier a aniquilar o direito da
demandante.         Em Ação Civil Pública, a concessão de liminar encontra respaldo no art. 12 da Lei
Federal nº 7.347/1985, in verbis: ¿Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação
prévia, em decisão sujeita a agravo¿.         Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra
¿Manual de Direito Administrativo¿, p. 108/109, assim doutrina:  ¿A lei admite dois tipos de tutela dos
interesses coletivos e difusos: a tutela repressiva e a tutela preventiva. A primeira ocorre quando o agente
já consumou a conduta ofensiva aos citados interesses. Nesse caso, a ação terá a finalidade de obter
providência judicial que imponha ao agente que não mais conduza dessa forma e que, se for o caso, seja
obrigado a reparar o dano causado¿.         O art. 300 do Código de Processo Civil permite ao juiz a
concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.         A prova inequívoca da verossimilhança da
alegação expressa, no plano da cognição sumária, o próprio substrato da demanda e, por isso, deve
revelar potencial e idoneidade para reduzir a margem de erro que gravita em torno da tutela pleiteada,
sem, contudo, conferir certeza ao julgador         Aqui, será possível ao julgador identificar um fato sem dele
ter a exata certeza quanto à repercussão jurídica alegada, porquanto a verossimilhança não traduz a
verdade. Melhor compreensão se extrai com a observação de que o fato levado ao conhecimento do juiz
não lhe deixa outra opção, senão a concessão da tutela de urgência.         Analisando os autos, em que
pese as alegações da Defensoria Pública e do Órgão Ministerial em perecer às fls. 376/379, verifico que
ocorreu um lapso temporal de quase 05 (cinco) anos, entre o ajuizamento da ação e a presente data, com
redução populacional do município de Altamira pública e notória decorrente da conclusão da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte.         Observo ainda que se trata de pedido genérico e complexo, que se
confunde com o próprio mérito da ação, uma vez que a autora pleiteia, que seja determinado ao requerido
ESTADO DO PARÁ obrigação de fazer consistente na execução de todos os laudos de tratamento fora de
domicílio emitidos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, além da disponibilização de leitos, transporte
aéreo (convencional ou UTI Aérea) e o pagamento das diárias para custeio de despesas para pacientes e
acompanhantes.         Ou seja, não se trata do simples pagamento das diárias do Programa de Tratamento
Fora de Domicílio, que inegavelmente é obrigação do requerido ESTADO DO PARÁ, visto que o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, é habilitado como Atenção Básica em Saúde e não Gestão Plena em Saúde,
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mas também da própria prestação do serviço de saúde que envolve outros entes públicos pela
Programação Pactuada Integrada - PPI, a natureza do serviço (média ou alta complexidade), bem como a
execução do atendimento fora de domicílio deve obedecer todo um regramento do Sistema Único de
Saúde, tais como o Sistema Nacional de Regulação - SISREG e o Sistema Estadual de Regulação - SER.
        Diante desses elementos e considerando o longo tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação,
decorrente do tumulto provocado pela parte autora pelos vários aditamentos e da confusão acerca do
objeto da ação (se individual ou coletivo), entendo que a verificação da plausibilidade das alegações
formuladas na petição inicial e a própria comprovação do risco na demora dependem do maior
amadurecimento do conjunto probatório, o qual advirá com a integração do contraditório e da ampla
defesa pelo demandado.         Sem avançar sobre o exame de mérito, em sede de cognição superficial da
matéria, parece difícil interpretar que até o momento passados quase cinco anos nenhuma providência
tenha sido adotada pelo requerido. Da mesma forma, convém pontuar que questões emergenciais
envolvendo pacientes do Programa de Tratamento Fora de Domicílio são tratadas na esfera administrativa
e em último caso em ações judiciais que tramitam neste juízo.         Há de se observar ainda que em se
tratando de política pública complexa, a envolver o emprego de recursos públicos e a adoção de medidas
que não envolvem apenas o requerido, mas outros entes públicos, não é recomendável ao Poder
Judiciário determinar -- açodadamente e sem maiores reflexões -- medidas definitivas em sede liminar,
como a execução de todos os laudos de tratamento fora de domicílio dos munícipes de Altamira, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, até porque, deve ser levado em conta a natureza do serviço, as filas de
espera e o todo o regramento do Sistema Único de Saúde, sob pena de privilegiar os munícipes de
Altamira em detrimento dos demais usuários do SUS em outras localidades que também necessitam de
serviços de saúde fora de domicílio de origem.           Neste sentido, colho os seguintes julgados, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO ÂÂ- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA
ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -
MANUTENÇÃO. 1. Para fazer jus ao deferimento da tutela antecipada, deve o autor provar os requisitos
previstos no art. 300, caput, do Cód. de Proc. Civil em vigor. Se não o faz satisfatoriamente, o certo é
denegar-se a medida. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PI - AI: 00008759820168180044 PI,
Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar, Data de Julgamento: 28/02/2018, 4ª Câmara de Direito
Público)           Cabe também destacar que a tutela de urgência antecipada tem, ao lado dos requisitos
positivos já examinados, um requisito negativo consistente na impossibilidade de sua concessão quando
houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).           Se é certo que esse
requisito negativo não constitui um óbice intransponível à concessão da tutela antecipada, admitindo a
jurisprudência repetidas vezes a possibilidade de sua superação a depender do caso concreto, também é
verdade que esse tipo de decisão deve excepcional e justificada na completa impossibilidade de se atribuir
ao autor o ônus pela espera da prestação jurisdicional, o que não é a hipótese dos autos já que se trata de
pedido genérico, como visto acima.           Nesse cenário, e diante da aparente inexistência de condições
materiais e técnicas para o imediato deferimento da liminar nos moldes do formulado na inicial, reputo
ausentes os pressupostos para a concessão da liminar.           Colho o seguinte julgado, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
CERTAME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO REVERSO. PRINCÍPIO DA
CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO. 1. Se a apreciação da matéria apresentada no agravo demanda dilação probatória e
incursão profunda no mérito, sendo recomendável que, através da instrução processual, o juiz da causa
possa proceder à devida análise probatória com vistas à formação de seu convencimento, é prudente
aguardar a ampla dilação probatória através de juízo de cognição exauriente. 2. Reconhece-se também
que há a necessidade de se evitar o dano reverso, ou seja, a possibilidade do deferimento da liminar
causar maiores danos à Administração, que deve se nortear pelo princípio da continuidade do serviço
público de modo a evitar prejuízo irreparável à população do município que necessita da prestação
positiva do ente público municipal. 3. Não há possibilidade de reforma da decisão a quo quando a
pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e se confunde com o mérito da
demanda, sem o contraditório e maiores elementos nos autos, sob pena de decisão temerária,
necessitando a situação sub judice de ampla dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e
improvido. (TJ-AC - AI: 08048662420178010000 AC 0804866-24.2017.8.01.0000, Relator: Des. Júnior
Alberto, Data de Julgamento: 06/10/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2017)
          Assim, diante da necessidade de melhor comprovação do direito alegado (dilação probatória e
incursão profunda no mérito), bem como do risco inverso decorrente da concretização imediata de tutela
antecipada impregnadas de atos definitivos, como a execução no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de
todos os laudos de Tratamento Fora de Domicílio, sem levar em consideração a urgência e emergência do
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caso em concreto, natureza do serviço de saúde e o regramento do SUS, indefiro a tutela de urgência. 3.
DO DISPOSITIVO           Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada pelo DEFENSORIA PÚBLICA, pois
ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, bem como determino:          a) CITE-SE o requerido
ESTADO DO PARÁ para contestar o feito no prazo legal (art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC/2015).
         b) INTIME-SE a parte autora desta decisão.          c) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público do
Estado do Pará.          Vindo aos autos resposta, se o réu alegar qualquer das matérias do artigo 337 do
CPC/2015, dê-se vista a parte autora para se manifestar no prazo legal, na forma do art. 351 c/c art. 186
do CPC/2015 e após ao Ministério Público nos termos do art. 178 do CPC.          Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI). Servirá o
presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO, nos termos do Prov. Nº
03/2009 da CJRMB - TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.
         Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.          Altamira/PA, 10 de julho de 2019. VINICIUS
PACHECO DE ARAÚJO Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial, privativa de Fazenda
Pública da Comarca de Altamira/PA   V. P. 02 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 4 5 6 5 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA DONIZETE DA CUNHA
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE ALTAMIRA
TERCEIRO:ESTADO DO PARA. DESPACHO        Remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos
do art. 1.010, § 3, do CPC. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos
Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe
deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.        P. I. C.        Altamira(PA), 10 de julho de 2019.
  Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-
Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 7 9 9 1 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:DIRECAO NORTE INCORPORADORA LTDA
Representante(s) :    OAB 14772-B -  MANOELLA BATALHA DA SILVA (ADVOGADO)   
REQUERIDO:VITOR VALES DA COSTA JUNIOR. SENTENÇA SEM MÉRITO               Trata-se de AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO, proposta por DIREÇÃO NORTE INCORPORADORA LTDA, em desfavor
de VITOR VALES DA COSTA JÚNIOR.               Adiantadas as custas iniciais, feita a distribuição a este
Juízo, foi determinada a citação do requerido às folhas 35.               Às folhas 44 o autor requereu a
homologação de sua desistência e, por conseguinte, a extinção do processo sem julgamento do mérito,
ulterior baixa e arquivamento.               Vieram-me conclusos.               É o sucinto Relatório. PASSO A
FUNDAMENTAR E DECIDIR.               Quanto ao pleito alhures reproduzido, dispõe o artigo 485, em seu
inciso VIII e § 4º, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito: (...)
Omissis VIII - homologar a desistência da ação. (...) Omissis § 4º - Oferecida a contestação, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.)               Pois bem, considerando o requerimento
de desistência processual do Autor, verifico que a parte ex adversa sequer chegou a ser citada neste
processo, tornando-se, portanto, despicienda a sua anuência. E, à vista disto, impondo-se
complementarmente, do dispositivo acima, a extinção prematura desta ação.               Isso posto,
homologo a desistência, com fundamento no inciso VIII e § 4º, artigo 485, do diploma processual pátrio e
revogo a liminar anteriormente concedida. Em consequência, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO SEM
RESOLUÇ¿O DO SEU MÉRITO.               Pelo princípio da causalidade, porque desistente, custas finais,
se houver, pelo Autor nos termos do caput do artigo 90 da Lei Processual Civil.               Outrossim, na
hipótese de ser solicitado posteriormente, consinto de antemão com o desentranhamento dos documentos
coligidos à exordial, desde que as suas respectivas cópias, providenciadas pelo próprio Requerente,
permaneçam nos autos.               Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais
em aberto, ultime a Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento deste caderno, dando-se
sua baixa no Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor
competente.               P. R. I. C. Altamira/PA, 10 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de
Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 3 9 4 1 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019---REQUERENTE:C. N. S.  Representante(s):  OAB 123456789
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:J. V. A. S. 
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REPRESENTANTE:A. C. C. A. . DESPACHO        Vista ao Ministério Público para que apresente
manifestação sobre o acordo realizado em audiência de conciliação de fl. 28, no prazo de 10(dez) dias
       Após, conclusos.        P. I. C.        Altamira(PA), 08 de julho de 2019.   Vinícius Pacheco de Araújo Juiz
de Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 6 6 9 9 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Procedimento Sumário
em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIO RONALDO DOS SANTOS Representante(s):  OAB 14737 -
JOAO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERIDO:A SEGURADORA
LIDER DOS CONSORCIOS DO SAGURO DPVAT Representante(s):  OAB 22676 - PAULO VITOR DOS
SANTOS SILVA (ADVOGADO)  . CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram
devidamente intimadas de todo conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso,
transitando livre e definitivamente em julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019
ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO
DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de
Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira,
12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 4 9 2 3 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Ação de Alimentos em:
12/07/2019---REQUERENTE:K. S. N.  Representante(s):  OAB 123456789 - DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO PARA (DEFENSOR PÚBLICO - NAEM)   REQUERENTE:K. S. N.  Representante(s):  OAB
123456789 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR PÚBLICO - NAEM)  
REQUERENTE:K. S. N.  Representante(s):  OAB 123456789 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO
PARA (DEFENSOR PÚBLICO - NAEM)   REQUERIDO:VALDINEI DA ROCHA DO NASCIMENTO.
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo
conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em
julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da
Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço
arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do
trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS
SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 6 3 0 3 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Execução
de Alimentos em: 12/07/2019---REQUERENTE:R. O. C. S.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERENTE:R. O. C. S. 
REQUERENTE:R. O. C. S.  REPRESENTANTE:LUCILENE SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO:R. N. C.
S. F. .     Considerando o lapso temporal entre a distribuição da presente demanda e a informação do
endereço atualizado do requerido, conforme consulta pelo sistema SIEL de fl. 39, determino que os autos
sejam encaminhados à Defensoria Pública para atualização do débito.     Após, conclusos.     P.I.C.
Altamira/PA, 10 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo     Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível
e Empresarial da     Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 6 3 5 6 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Ação de Alimentos em:
12/07/2019---REQUERENTE:E. S. G.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REPRESENTANTE:GISELE SANTOS SILVA REQUERIDO:E. S. G. .
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo
conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em
julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da
Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço
arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do
trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS
SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 7 9 3 5 7 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019---REQUERENTE:CONSORCIO NACIONAL HONDA
LTDA Representante(s):  OAB 84206 - MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO)  OAB 192649 - ROBERTA
BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO)  OAB 108.911 - NELSON PASCHOALOTTO (ADVOGADO)  
REQUERIDO:DIVA QUIRINO DE OLIVEIRA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO            Tratam
os autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em que é requerente ADM. DE CONSÓRCIO NACIONAL
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HONDA LTDA, em face de DIVA QUIRINO DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.            Às fls. 60
foi determinado por este Juízo a intimação da parte autora a fim de que se manifestasse sobre o seu
interesse no prosseguimento do feito.            O autor, apesar de ter sido devidamente intimado, não se
manifestou sobre o seu interesse no do prosseguimento da presente ação, certidão de fls. 63.
           Vieram os autos conclusos.            Isto Posto, considerando que é ônus da parte autora impulsionar
o feito requerendo o que entender necessário, considerando que a parte autora, apesar de devidamente
intimado não apresentou qualquer manifestação, impõe-se a extinção do processo sem resolução do
mérito diante a falta de interesse na ação, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC.               Como
consequência, desfaço a restrição anteriormente efetivada e determino o recolhimento do mandado de
busca e apreensão expedido.               Igualmente, sendo efeito desta decisão, REVOGO A LIMINAR
PROFERIDA À FOLHA 33 e, se necessário e sendo o caso, autorizo desde já a realização pela Secretaria
de expedientes que se façam indispensáveis à BAIXA de eventuais restrições judiciais ou de crédito
decorrentes da tramitação ou de eventual diligência determinada nesta ação, até mesmo, a expedição de
ofício ao DETRAN/PA.               Pelo princípio da causalidade, custas finais, se houver, pelo Autor nos
termos do caput do artigo 90 da Lei Processual Civil.               Outrossim, na hipótese de ser solicitado
posteriormente, consinto de antemão com o desentranhamento dos documentos coligidos à exordial,
desde que as suas respectivas cópias, providenciadas pelo próprio Requerente, permaneçam nos autos.
              Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais em aberto, ultime a
Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa no
Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente.
              P.R.I.C. Altamira/PA, 11 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito
respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 8 7 9 2 8 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:ANIZIO DE ARAUJO UCHOA FILHO
Representante(s):  OAB 160821 - MARLON UCHOA CASTELO BRANCO (ADVOGADO)  
REQUERIDO:CRISTINO PAES DE CASTRO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO          Tratam
os autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ANÍZIO DE ARAÚJO UCHÔA FILHO em face de
CRISTINO PAES DE CASTRO, devidamente qualificados nos autos.           Às fls. 302 foi facultado ao
autor a emenda da inicial a fim de que ajuizasse a presente demanda no Juizado Especial, providenciasse
o recolhimento das custas ou requeresse o benefício da justiça gratuita.           A autora foi devidamente
intimada, através de seu patrono, quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 303.           Vieram os
autos conclusos.           É o sucinto relatório. Decido.           Dispõe o artigo 321 do CPC que: ¿O Juiz
verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado".
          No caso presente, verifico que o autor, embora devidamente intimado para que procedesse à
emenda da inicial, sob pena de indeferimento, não sanou a mencionada irregularidade, devendo a inicial
ser indeferida por falta de requisito essencial.           Dispõe o parágrafo único do artigo 321 do CPC, caso
o requerente não cumpra a diligência, o juiz deverá indeferir a petição inicial,           Ante exposto, e com
base no art. 485, inciso I do CPC , julgo extinto o processo sem resolução do mérito.           Outrossim, na
hipótese de ser solicitado posteriormente, consinto de antemão com o desentranhamento dos documentos
coligidos à exordial, desde que as suas respectivas cópias, providenciadas pelo Requerente, permaneçam
nos autos.           Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais em aberto,
ultime a Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa
no Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente.
            P.R.I.C. Altamira/PA, 10 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 8 8 7 6 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019---REQUERENTE:N. A. P.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:N. S. J. . SENTENÇA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO            Tratam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL em que é requerente NEIDE ALVES PERON, em face de NAZARENO SOARES
JURUNA, todos qualificados nos autos.            Às fls. 28 foi determinado por este Juízo a intimação
pessoal da autora a fim de que informasse o endereço atualizado do requerido.            Às fls. 30 foi
certificado sobre a impossibilidade de intimação da autora.            Intimada a Defensoria Pública, nada
requereu.            Vieram os autos conclusos.            Relatado. Decido.            É imperioso observar nos
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presentes autos que este Juízo diligenciou de todas as formas possíveis, a fim de ser dada continuidade
ao feito, sendo que em razão da omissão da requerente não foi possível exaurir a prestação jurisdicional
de forma célere e eficaz.            Observa-se que a inércia da parte autora se dá a partir do momento em
que ao mudar de endereço não comunicou a este juízo, impossibilitando a comunicação dos atos
processuais, o que demonstra sua falta de interesse na continuidade do feito.            Destaco que as
partes e seus representantes legais têm o ônus de manter atualizados nos autos seus endereços físicos e
eletrônicos. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos se a
modificação não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega do ato de comunicação no primitivo endereço, na forma do art. 274,
parágrafo único do CPC.            Em face do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.            Condeno a autora
ao pagamento das custas finais, entretanto, em razão da gratuidade concedida, suspendo a sua
exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.            Transitada em julgado, procedam-se as anotações
necessárias e após arquive-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido de uma das
partes.            P.R.I.C. Altamira/PA, 11 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito
respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 1 0 5 3 3 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Homologação de Transação Extrajudicial em: 12/07/2019---REQUERENTE:M. A. S. C.  Representante(s): 
OAB 13260 - ROSSIVAGNER SANTANA SANTOS (DEFENSOR)   REQUERENTE:E. S. S. .
1.     Considerando que as partes juntaram aos autos cópia das certidões de nascimento dos filhos
menores, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a petição inicial.
2.     Após, conclusos. P.I.C. Altamira/PA, 10 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito
respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 1 3 3 6 4 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Cautelar
Inominada em: 12/07/2019---REQUERENTE:ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAISAPATA
Representante(s):  OAB 44.645 - JANETE GUDER VACHANSKY (ADVOGADO)   REQUERIDO:SESPA.
SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO            Tratam os autos de AÇÃO CAUTELAR em que é
requerente ASS. DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE DE ALTAMIRA - APATA, em
face de ESTADO DO PARÁ, todos qualificados nos autos.            A autora peticionou às fls. 38,
requerendo a extinção da presente ação por perda do objeto, nos termos do art. 485 do CPC.
           Vieram os autos conclusos.            Relatado. Decido.            Considerando que a autora peticionou
às fls. 38, deixo de apreciar a presente demanda pela perda superveniente do objeto desta ação e JULGO
extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC.            Sem custa
por se tratar de justiça gratuita.            Outrossim, na hipótese de ser solicitado posteriormente, consinto de
antemão com o desentranhamento dos documentos coligidos à exordial, desde que as suas respectivas
cópias, providenciadas pelo Requerente, permaneçam nos autos.            Transitada livremente em julgado,
não subsistindo despesas processuais em aberto, ultime a Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o
arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa no Sistema de Gestão de Processos (Libra) e
remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente. Altamira/PA, 09 de julho de 2019. Vinícius
Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA
V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 1 6 5 9 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019---REQUERENTE:A. S. N.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:N. S. S. . SENTENÇA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO            Tratam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO
ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO em que é requerente ARLINDA DOS SANTOS NASCIMENTO, em face de
NIVALDO SELIN DA SILVA, todos qualificados nos autos.            As partes foram pessoalmente intimadas
para comparecem à audiência designada para o dia 07/12/2016, entretanto, a autora não compareceu ao
ato, momento em que foi determinada sua intimação para que se manifestasse, sobre o seu interesse no
prosseguimento do feito (fls. 25).            Às fls. 29 foi certificado sobre a impossibilidade de intimação da
autora, tendo em vista que a mesma não reside mais no endereço informado na exordial.            Intimada
a Defensoria Pública, nada requereu.            Vieram os autos conclusos.            Relatado. Decido.            É
imperioso observar nos presentes autos que este Juízo diligenciou de todas as formas possíveis, a fim de
ser dada continuidade ao feito, sendo que em razão da omissão da requerente não foi possível exaurir a
prestação jurisdicional de forma célere e eficaz.            Observa-se que a inércia da parte autora se dá a
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partir do momento em que ao mudar de endereço não comunicou a este juízo, impossibilitando a
comunicação dos atos processuais, o que demonstra sua falta de interesse na continuidade do feito.
           Destaco que as partes e seus representantes legais têm o ônus de manter atualizados nos autos
seus endereços físicos e eletrônicos. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante
dos autos se a modificação não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da
juntada aos autos do comprovante de entrega do ato de comunicação no primitivo endereço, na forma do
art. 274, parágrafo único do CPC.            Em face do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
           Condeno a autora ao pagamento das custas finais, entretanto, em razão da gratuidade concedida,
suspendo a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.            Transitada em julgado, procedam-
se as anotações necessárias e após arquive-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido
de uma das partes.            P.R.I.C. Altamira/PA, 10 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de
Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 1 6 8 8 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Alimentos -
Provisionais em: 12/07/2019---REQUERENTE:E. C. A. F.  Representante(s):  OAB 123456789 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REPRESENTANTE:C. R. A. 
REQUERIDO:G. M. F. . CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram
devidamente intimadas de todo conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso,
transitando livre e definitivamente em julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019
ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO
DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de
Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira,
12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 3 2 6 7 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Ação de
Alimentos em: 12/07/2019---REQUERENTE:GEYDSON SILVA MARTINS Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)   REQUERIDO:JOSELY MOREIRA
MENDES. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO         Tratam os autos de AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS ajuizada por GEYDSON SILVA MARTINS em face de JOSELY MOREIRA MENDES,
devidamente qualificados nos autos.         Às fls. 16 foi facultado ao autor a emenda da inicial para que
juntasse aos autos os documentos que demonstrassem os fatos alegados, cópia da decisão que fixou os
alimentos provisórios, bem como para corrigir o polo passivo da demanda, devendo incluir o menor
representado por sua genitora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do
mérito.         O autor foi pessoalmente intimado a fim de que procedesse com a emenda da inicial,
conforme certidão de fls. 25, porém, quedou-se inerte.         Intimada a Defensoria Pública, nada requereu.
        Vieram os autos conclusos.         É o sucinto relatório. Decido.         Dispõe os artigos 320 e 330, II do
CPC que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação,
bem como a petição inicial será indeferida quando a parte for ilegítima.         Assim, verifico que a autora,
embora devidamente intimada para que procedesse à emenda da inicial, sob pena de indeferimento, não
sanou a mencionada irregularidade que lhe foi determinado em decisão de fl. 16, devendo a inicial ser
indeferida por falta de requisito essencial.         Ante exposto, e com fundamento no art. 300, I e II do
Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e com base no art. 485, inciso I, do mesmo diploma
processual, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.         Sem custas.         Transitada em
julgado, procedam-se as anotações necessárias e após arquive-se os autos, sem prejuízo de seu
desarquivamento a pedido de uma das partes.         P.R.I.C. Altamira/PA, 10 de julho de 2019. Vinícius
Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA.
V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 4 1 8 1 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Alimentos -
Provisionais em: 12/07/2019---MENOR:K. V. D. S.  REQUERENTE:M. S. D.  Representante(s):  OAB
101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:A. F. S. .
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo
conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em
julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da
Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço
arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do
trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS
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SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 5 0 1 0 5 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019---REQUERENTE:G. P. B.  REQUERENTE:R. P. B. 
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERIDO:W. L. B. S. P. . SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO            Tratam os autos de
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS em que é requerente G. P. B. e R. P. B. representados por sua
genitora ANGELA MARCIA ALVES PORTILHO, em face de WAGNER LUIZ BARBOSA DA SILVA
PORTILHO, todos qualificados nos autos.            Às fls. 20 foi determinado por este Juízo a intimação
pessoal da autora a fim de que informasse o endereço atualizado do requerido.            Às fls. 26 foi
certificado sobre a impossibilidade de intimação da autora, tendo em vista que não construção no
endereço informado na exordial.            Intimada a Defensoria Pública, nada requereu.            Vieram os
autos conclusos.            Relatado. Decido.            É imperioso observar nos presentes autos que este
Juízo diligenciou de todas as formas possíveis, a fim de ser dada continuidade ao feito, sendo que em
razão da omissão da requerente não foi possível exaurir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz.
           Observa-se que a inércia da parte autora se dá a partir do momento em que ao mudar de endereço
não comunicou a este juízo, impossibilitando a comunicação dos atos processuais, o que demonstra sua
falta de interesse na continuidade do feito.            Destaco que as partes e seus representantes legais têm
o ônus de manter atualizados nos autos seus endereços físicos e eletrônicos. Presumem-se válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos se a modificação não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega do ato de
comunicação no primitivo endereço, na forma do art. 274, parágrafo único do CPC.            Em face do
exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.            Condeno a autora ao pagamento das custas finais,
entretanto, em razão da gratuidade concedida, suspendo a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do
CPC.            Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e após arquive-se os autos,
sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido de uma das partes.            P.R.I.C. Altamira/PA, 11 de
julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 6 2 7 2 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOSE MENES SILVA Representante(s):  OAB
11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)   REQUERIDO:ESTADO DO
PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE ALTAMIRA. DESPACHO Manifeste-se o apelado, no prazo legal (art.
1.010, §1ª, do CPC).      Após, certificado o necessário, remeta-se, em 48 (quarenta e oito) horas, os autos
ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as nossas homenagens (art. 1.010, § 3º, do CPC).
     P.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo.     Juiz de Direito respondendo 3ª
Vara Cível e Empresarial da     Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 6 2 7 2 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOSE MENES SILVA Representante(s):  OAB
11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)   REQUERIDO:ESTADO DO
PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE ALTAMIRA. DESPACHO Manifeste-se o apelado, no prazo legal (art.
1.010, §1ª, do CPC).      Após, certificado o necessário, remeta-se, em 48 (quarenta e oito) horas, os autos
ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as nossas homenagens (art. 1.010, § 3º, do CPC).
     P.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo.     Juiz de Direito respondendo 3ª
Vara Cível e Empresarial da     Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 9 7 8 9 6 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Ação de
Alimentos em: 12/07/2019---REQUERENTE:C. S. S. R.  Representante(s):  OAB 22648 - GILMAMNY
MELO DE QUEIROZ (ADVOGADO)   REQUERIDO:C. S. S. R. F. . SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO         Tratam os autos de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ajuizada por CARLOS SÉRGIO
SOARES ROCHA em face de C. S. S. R. F. representado por sua genitora MAGNA SELES DE
GUIMARÃES, devidamente qualificados nos autos.         Às fls. 22 foi facultado ao autor a emenda da
inicial para que juntasse aos autos os documentos que demonstrassem os fatos alegados, cópia da
decisão que fixou os alimentos provisórios, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem resolução
do mérito.         O autor foi devidamente intimado, através de seu advogado, a fim de que procedesse com
a emenda da inicial, conforme certidão de fls. 24, porém, quedou-se inerte.         Vieram os autos
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conclusos.         É o sucinto relatório. Decido.         Dispõe o artigo 320 do CPC que a petição inicial deverá
ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.         Assim, verifico que o autor,
embora intimada para que procedesse à emenda da inicial, sob pena de indeferimento, não sanou a
mencionada irregularidade que lhe foi determinado em decisão de fl. 22, deve a inicial ser indeferida por
falta de requisito essencial.         Ante exposto, e com fundamento no art. 300, I do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e com base no art. 485, inciso I, do mesmo diploma processual, julgo extinto
o processo sem resolução do mérito.         Sem custas.         Transitada em julgado, procedam-se as
anotações necessárias e após arquive-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido de
uma das partes.         P.R.I.C. Altamira/PA, 10 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de
Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 1 3 8 5 3 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Execução
de Título Judicial em: 12/07/2019---EXEQUENTE:J. V.  Representante(s):  OAB 20426 - SUELLEN
RAFAELA DE MELO (ADVOGADO)   EXECUTADO:W. J. S.  Representante(s):  OAB 17789 -
ROSICLEUTON DA SILVA BARROS (ADVOGADO)  . 1.     Compulsando os autos, verifico que o
executado juntou aos autos comprovante de pagamento das parcelas pelas quais foi intimado a dar
quitação, conforme decisão de fls. 112, entretanto, a autora peticionou às fls. 126/128 informando que não
houve o pagamento das parcelas que se venceram no curso de execução. 2.     Assim, determino a
intimação do executado para que no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento correspondente aos
alimentos em atraso referente às prestações que se venceram no curso da execução, referente ao período
de setembro de 2018 a julho de 2019, totalizando o valor de R$ 3.032,43 ( três mil e trinta e dois reais e
cinquenta e três centavos), ou para que prove que realizou o pagamento, ou, ainda, que justifique a
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três)
meses, na forma do art. 528, parágrafo 1°, 3° e 7º do Código de Processo Civil 3.     Defiro o pedido de
expedição de alvará judicial em nome da advogada da autora Dra. Suellen Rafaela de Melo, devendo os
valores serem creditados na conta corrente nº 21500-7, agência 0567-3, Banco do Brasil. 4.     Suspendo,
por ora, o mandado de prisão expedido em desfavor de Wilde James dos Santos, referente ao objeto
desta ação, até que seja intimado do item 02. 5.     Após, conclusos. P.I.C. Altamira/PA, 10 de julho de
2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 2 8 1 1 3 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Execução
de Alimentos em: 12/07/2019---REQUERENTE:V. S. P.  REQUERENTE:V. S. P.  REQUERENTE:E. P. S. 
Representante(s):  OAB 19656 - FERNANDO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)  OAB 22068 -
JHENIFER PAMELLA VANZIN (ADVOGADO)   REQUERIDO:V. R. P. . SENTENÇA SEM MÉRITO
              Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por V. dos S. P. e V. dos S. P.
representados por sua genitora ELZA PEDRO DOS SANTOS, em desfavor de VALDEMIR RODRIGUES
PESSOA.               Feita a distribuição a este Juízo, foi determinada a citação do executa às fls. 18.
              Às folhas 134 o autor requereu a homologação de sua desistência e, por conseguinte, a extinção
do processo sem julgamento do mérito, ulterior baixa e arquivamento.               Vieram-me conclusos.
              É o sucinto Relatório. PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.               Quanto ao pleito alhures
reproduzido, dispõe o artigo 485, em seu inciso VIII e § 4º, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 485.
O Juiz não resolverá o mérito: (...) Omissis VIII - homologar a desistência da ação. (...) Omissis § 4º -
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.)               Pois
bem, considerando o requerimento de desistência processual do Autor, impõe-se complementarmente, do
dispositivo acima, a extinção prematura desta ação.               Isso posto, homologo a desistência, com
fundamento no inciso VIII e § 4º, artigo 485, do diploma processual pátrio e revogo a liminar anteriormente
concedida. Em consequência, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO SEM RESOLUÇ¿O DO SEU
MÉRITO.               Condeno a autora ao pagamento das custas finais, entretanto, em razão da gratuidade
concedida, suspendo a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.               Outrossim, na
hipótese de ser solicitado posteriormente, consinto de antemão com o desentranhamento dos documentos
coligidos à exordial, desde que as suas respectivas cópias, providenciadas pelo próprio Requerente,
permaneçam nos autos.               Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais
em aberto, ultime a Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento deste caderno, dando-se
sua baixa no Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor
competente.               P. R. I. C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de
Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 5 5 4 8 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALMIR JOSE SIGNORI Ação: Ação de Alimentos
em: 12/07/2019---REQUERENTE:A. S. S.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO PARA (ADVOGADO)   REQUERENTE:M. S. S.  REPRESENTANTE:M. C. S. S. 
REQUERIDO:W. S. S. . Processo: 0009554-84.2017.8.14.0005 CERTIDÃO                     Eu, ALMIR JOSÉ
SIGNORI, Diretor de Secretaria Substituto da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, Estado
do Pará, no uso de minhas atribuições legais, etc...                     CERTIFICO, em virtude das atribuições
que me são conferidas por lei (Provimento 08/2014-CJRMB), que em cumprimento ao Despacho proferido
em 07 de junho de 2019, desentranhei a petição de fls. 42/44 e renumerando os autos.                     O
referido é verdade e dou fé.                                      Altamira-PA, 11 de junho de 2019. ALMIR JOSÉ
SIGNORI Auxiliar Judiciário =- matricula 125351 Provimento 08/2014-CJRMB Secretaria da 3ª Vara Cível
e Empresarial Comarca de Altamira PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 6 1 4 5 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA EUNICE COLORES KLOSS
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICÍPIO DE ALTAMIRA -
PA. DESPACHO Manifeste-se o apelado, no prazo legal (art. 1.010, §1ª, do CPC).      Após, certificado o
necessário, remeta-se, em 48 (quarenta e oito) horas, os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, com as nossas homenagens (art. 1.010, § 3º, do CPC).      P.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019.
Vinícius Pacheco de Araújo.     Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da     Comarca de
Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 6 3 6 1 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARCOS DA MOTA SANTOS
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICÍPIO DE ALTAMIRA -
PA TERCEIRO:ESTADO DO PARA. DESPACHO        Remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 1.010, § 3, do CPC. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos
Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe
deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.        P. I. C.        Altamira(PA), 10 de julho de 2019.
  Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-
Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 9 1 8 9 0 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Cumprimento de
sentença em: 12/07/2019---REQUERENTE:NORTE ENERGIA SA Representante(s):  OAB 183106 -
JERRY LEVERS DE ABREU (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
Representante(s):  OAB 24166-A - PEDRO ALCÂNTARA GOMES DE MACEDO NUNES
(PROCURADOR(A))  OAB 183106 - JERRY LEVERS DE ABREU (ADVOGADO)  . CERTIDÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo conteúdo da
sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em julgado.   O
referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª
Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes
autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.  
O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da
3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 3 3 4 2 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Procedimento Sumário
em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO Representante(s):  OAB 18255-B
- WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO)   REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT Representante(s):  OAB 8770 - BRUNO MENEZES COELHO DE
SOUZA (ADVOGADO)  . CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram
devidamente intimadas de todo conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso,
transitando livre e definitivamente em julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019
ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO
DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de
Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira,
12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 4 5 1 1 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:ANDRE DOS SANTOS VIEIRA
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - PA REQUERIDO:O ESTADO DO PARA. DESPACHO
       Remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3, do CPC. Servirá a presente,
por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e
003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de
03.03.2009.        P. I. C.        Altamira(PA), 10 de julho de 2019.   Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de
Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 7 5 9 5 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERIDO:ANDRE GONCALVES RIOS Representante(s): 
OAB 13247 - FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES (ADVOGADO)   REQUERENTE:RAIMUNDO
DE ARAUJO PEREIRA Representante(s):  OAB 4770 - ARNALDO GOMES DA ROCHA (ADVOGADO) 
OAB 11881 - CLAUDIANE SANTOS SILVA (ADVOGADO)  . DECISÃO Analisando os autos, verifico que a
ação foi inicialmente distribuída perante a Justiça do Trabalho, sediada em Altamira/PA, que se
reconheceu incompetente para processar e julgar o feito, cuja decisão foi ratificada pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 8ª Região. Os autos, então, foram encaminhados à Justiça Estadual, desta Comarca, e
distribuídos a esta serventia. Em contestação, o réu arguiu preliminar de incompetência territorial. Em
seguida, a parte autora foi intimada para réplica, deixando de se manifestar, conforme certidão de fl. 68. É
o relatório. Passo a decidir. Debruçando-me sobre a causa de pedir e pedido, verifico que se trata de
cobrança decorrente de parceria agrícola celebrada entre as partes na cidade de Placas/PA, sendo ambos
residentes e domiciliados neste município, cuja jurisdição pertence à Comarca de Uruará/PA. O art. 53, III,
`d¿, do CPC, dispõe que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação
em que se lhe exigir o cumprimento. Destarte, considerando que o autor busca o pagamento pertinente à
projeção de safra, decorrente da rescisão contratual antecipada do contrato de parceria agrícola, firmado
no Município de Placas/PA, reputo ser o juízo de Uruará/PA, cuja jurisdição se estende ao mencionado
município, o competente para processamento do feito. Ademais, verifico que ambas as partes residem em
Placas/PA, cuja tramitação do feito em Uruará/PA lhes trará maior comodidade e facilidade para atuarem
no feito, ante a proximidade das cidades. Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade territorial, e
reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito. Em consequência, determino a
remessa dos autos à Vara Única de Uruará/PA, com as homenagens de estilo. Certificado o necessário,
remeta-se e dê-se baixa.  P.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019. VINÍCIUS PACHECO DE ARAÚJO Juiz
de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial, privativa de Fazenda Pública da Comarca de
Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 8 4 7 6 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Alimentos
- Provisionais em: 12/07/2019---REQUERENTE:M. M. S.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERENTE:G. M. S.  Representante(s):  OAB
11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:G. S. .
SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO            Tratam os autos de AÇÃO DE ALIMENTOS em que é
requerente M. M. da S. e G. M. da S. representados por sua genitora FABIANA DA CUNHA MOURA, em
face de GEIZON DA SILVA, todos qualificados nos autos.            Às fls. 25 foi determinado por este Juízo
a intimação pessoal da autora a fim de que informasse o endereço atualizado do requerido.            Às fls.
30 foi certificado sobre a impossibilidade de intimação da autora.            Intimada a Defensoria Pública,
nada requereu.            Vieram os autos conclusos.            Relatado. Decido.            É imperioso observar
nos presentes autos que este Juízo diligenciou de todas as formas possíveis, a fim de ser dada
continuidade ao feito, sendo que em razão da omissão da requerente não foi possível exaurir a prestação
jurisdicional de forma célere e eficaz.            Observa-se que a inércia da parte autora se dá a partir do
momento em que ao mudar de endereço não comunicou a este juízo, impossibilitando a comunicação dos
atos processuais, o que demonstra sua falta de interesse na continuidade do feito.            Destaco que as
partes e seus representantes legais têm o ônus de manter atualizados nos autos seus endereços físicos e
eletrônicos. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos se a
modificação não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega do ato de comunicação no primitivo endereço, na forma do art. 274,
parágrafo único do CPC.            Em face do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.            Condeno a autora
ao pagamento das custas finais, entretanto, em razão da gratuidade concedida, suspendo a sua
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exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.            Transitada em julgado, procedam-se as anotações
necessárias e após arquive-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido de uma das
partes.            P.R.I.C. Altamira/PA, 11 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito
respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 3 6 2 9 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Procedimento ordinário
em: 12/07/2019---REQUERENTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA INTERESSADO:ROSA
PARISMO DE CASTRO REQUERIDO:ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE ALTAMIRA
REQUERIDO:DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA REQUERIDO:KATIA FERNANDES. CERTIDÃO
DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo conteúdo da
sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em julgado.   O
referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª
Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes
autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.  
O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da
3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 7 5 6 4 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:VANDERLEIA PRATES DE JESUS
Representante(s):  ANDREIA MACEDO BARRETO DEF PUB (DEFENSOR)   REQUERENTE:JOEL
SILVA MARIA Representante(s):  ANDREIA MACEDO BARRETO (DEFENSOR)   REQUERIDO:ESTADO
DO PARA. 1.     Considerando que a autora não reside mais no endereço declinado na exordial, conforme
certificado às fls. 37, determino a intimação da Defensoria Pública para que informe o endereço atualizado
do seu assistido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 2.     Após,
conclusos. P.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito
respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 1 4 9 0 5 3 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019---REQUERENTE:R. S. A.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:P. L. S. A. 
REPRESENTANTE:F. D. C. S. . SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Tratam os autos de Ação
de Revisão de Alimentos em que é requerente RONALD DOS SANTOS ANDRADE, em face de P L. de S.
A., representado por sua genitora FRANCISCA DAYANE CRUZ DE SOUSA, todos qualificados nos autos.
           À fl. 18 foi determinado por este Juízo a intimação pessoal da parte autora a fim de dar
cumprimento a diligência de fl. 11.            Por ocasião da intimação, a parte autora devidamente intimada,
não se manifestou até a presente data.            Intimada a Defensoria Pública, fl. 27, esta peticionou
informando que não possui mais interesse no prosseguimento do feito.            Vieram os autos conclusos.
           Isto Posto, considerando que a parte autora informou que não possui interesse na continuidade do
processo, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito diante a falta de interesse na ação,
com fulcro no art. 485, inciso III do CPC.            Condeno o autor ao pagamento das custas finais,
entretanto, considerando que se trata de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a sua exigibilidade, na
forma do art. 98, §3º, do CPC.            Outrossim, na hipótese de ser solicitado posteriormente, consinto de
antemão com o desentranhamento dos documentos coligidos à exordial, desde que as suas respectivas
cópias, providenciadas pelo Requerente, permaneçam nos autos.            Transitada livremente em julgado,
não subsistindo despesas processuais em aberto, ultime a Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o
arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa no Sistema de Gestão de Processos (Libra) e
remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente.            P.R.I.C. Altamira/PA, 10 de julho de
2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Altamira/PA V. P. 06 
P R O C E S S O :  0 0 1 6 3 6 7 6 4 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Alimentos -
Provisionais em: 12/07/2019---REQUERENTE:J. S. S.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:E. B. S. . CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo conteúdo da sentença, sem que
dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em julgado.   O referido é verdade e
dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da
Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes autos, no
sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.   O referido
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é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara
Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 1 6 4 5 1 3 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019---REQUERENTE:ELIVELTON DUARTE SOUSA
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERIDO:O ESTADO. DESPACHO      Certificado o necessário, remeta-se, em 48 (quarenta e oito)
horas, os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as nossas homenagens (art. 1.010, § 3º,
do CPC).      P.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo.     Juiz de Direito
respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da     Comarca de Altamira/PA V.P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 1 6 8 3 0 4 0 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação: Execução
de Título Judicial em: 12/07/2019---EXEQUENTE:HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA
EXECUTADO:MUNICIPIO DE ALTAMIRA. DECISÃO Considerando a petição de fls. 109/111, no qual a
exequente apresenta cálculos atualizados, e que o montante está açambarcado no limite para pagamento
por Requisição de Pequeno Valor, torno sem efeito o item `2¿ do despacho de fl. 107, e determino a
intimação da autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, para que proceda o pagamento de
RPV no valor de R$ 5.387,27 (cinco mil reais trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), no
prazo de 02 (dois) meses contados da entrega da requisição, devendo ser depositado na conta bancária
indicada à fl. 110, com arrimo no art. 535, §3º, II, do CPC. P.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019.
VINÍCIUS PACHECO DE ARAÚJO Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial, privativa
de Fazenda Pública da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 1 7 3 6 1 5 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:EKILENE CABRAL Representante(s):  OAB
11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:ESTADO DO
PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE ALTAMIRA. DESPACHO        Remeta-se ao Egrégio Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3, do CPC. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, nos
termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a
redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.        P. I. C.        Altamira(PA), 10
de julho de 2019.   Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível da
Comarca de Altamira-Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 1 7 5 6 5 0 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:RAIMUNDO ROMOALDO PEREIRA
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR PÚBLICO
- NAEM)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE ALTAMIRA REQUERIDO:ESTADO DO PARA. DESPACHO
       Remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3, do CPC. Servirá a presente,
por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e
003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de
03.03.2009.        P. I. C.        Altamira(PA), 10 de julho de 2019.   Vinícius Pacheco de Araújo Juiz de
Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-Pará V.P 01 
P R O C E S S O :  0 0 5 0 8 5 7 4 9 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019---REQUERENTE:K. B. S.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:J. M. S. . CERTIDÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de todo conteúdo da
sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente em julgado.   O
referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª
Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço arquivamento dos presentes
autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do trânsito em julgado da Sentença.  
O referido é verdade e dou fé. Altamira, 12/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da Secretaria da
3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 9 7 8 4 8 8 3 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOSE MARIA ROCHA E SILVA
Representante(s):  OAB 10450 - ELAINE CRISTINA BRAGA PINTO (ADVOGADO)  OAB 19536 -
RUTHIELLY ALVES BONINI (ADVOGADO)   REQUERIDO:NORTE ENERGIA S A Representante(s): 
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OAB 19901-A - ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO)  . SENTENÇA SEM
MÉRITO               Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/COBRIGAÇÃO DE FAZER,
proposta por JOSÉ MARIA ROCHA E SILVA, em desfavor de NORTE ENERGIA.               Feita a
distribuição a este Juízo, foi concedida a citação do requerido às folhas 166.               Às folhas 465 o autor
requereu a homologação de sua desistência e, por conseguinte, a extinção do processo sem julgamento
do mérito, ulterior baixa e arquivamento.               Intimado, o requerido apresentou manifestação favorável
ao pedido de desistência, conforme fls. 468.               Vieram-me conclusos.               É o sucinto Relatório.
PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.               Quanto ao pleito alhures reproduzido, dispõe o artigo
485, em seu inciso VIII e § 4º, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 485. O Juiz não resolverá o
mérito: (...) Omissis VIII - homologar a desistência da ação. (...) Omissis § 4º - Oferecida a contestação, o
autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.)               Pois bem, considerando o
requerimento de desistência processual do autor e a manifestação favorável do requerido, impõe-se
complementarmente, do dispositivo acima, a extinção prematura desta ação.               Isso posto,
homologo a desistência, com fundamento no inciso VIII e § 4º, artigo 485, do diploma processual pátrio e
revogo a liminar anteriormente concedida. Em consequência, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO SEM
RESOLUÇ¿O DO SEU MÉRITO.               Sem custas, considerando que decisão de fls. 166 condicionou
o autor ao pagamento das custas, caso recebesse o valor da indenização.               Outrossim, na hipótese
de ser solicitado posteriormente, consinto de antemão com o desentranhamento dos documentos coligidos
à exordial, desde que as suas respectivas cópias, providenciadas pelo próprio Requerente, permaneçam
nos autos.               Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais em aberto,
ultime a Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa
no Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente.
              P. R. I. C. Altamira/PA, 10 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito
respondendo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA. V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 1 0 0 8 4 4 5 4 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Averiguação de Paternidade em: 12/07/2019---REQUERENTE:M. A. T.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:J. H. D. T. . SENTENÇA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO          Tratam os autos de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE em que é requerente M A T, em face de J. H. D. T. representado por sua genitora R. G. L.
D. T., todos qualificados nos autos.          A parte autora foi devidamente intimada para comparecer à
audiência para o dia 26/07/2017 e não compareceu, momento em que foi determinada a sua intimação
pessoal a fim de que informasse o seu interesse no prosseguimento do feito.          O autor, pessoalmente
intimado, conforme certificado às fls. 42, não apresentou manifestação, quedando-se inerte.          Intimada
a Defensoria Pública, nada requereu.          Vieram os autos conclusos.          Isto Posto, considerando que
é ônus da parte autora impulsionar o feito requerendo o que entender necessário, considerando que a
autora não compareceu à audiência para coleta de material genético, bem como não se manifestou sobre
o seu interesse em prosseguir com a presente ação, apesar de devidamente intimado, impõe-se a
extinção do processo sem resolução do mérito diante a falta de interesse na ação, com fulcro no art. 485,
inciso III do CPC.          Condeno a autora ao pagamento das custas finais, entretanto, em razão da
gratuidade concedida, suspendo a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.          Outrossim, na
hipótese de ser solicitado posteriormente, consinto de antemão com o desentranhamento dos documentos
coligidos à exordial, desde que as suas respectivas cópias, providenciadas pelo Requerente, permaneçam
nos autos.          Transitada livremente em julgado, não subsistindo despesas processuais em aberto,
ultime a Secretaria, com as devidas cautelas da Lei, o arquivamento deste caderno, dando-se sua baixa
no Sistema de Gestão de Processos (Libra) e remetendo-o, em ocasião oportuna, ao Setor competente.
         P.R.I.C. Altamira/PA, 09 de julho de 2019. Vinícius Pacheco de Araújo. Juiz de Direito respondendo
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA V. P. 03 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 4 8 6 1 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINEIRE MARIA DE SOUZA Ação: Alimentos -
Provisionais em: 15/07/2019---REQUERENTE:P. H. S. C.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REPRESENTANTE:M. S. Z.  REQUERIDO:J. C. S. F. .
PODER JUDICIÁRIO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  COMARCA DE ALTAMIRA -
SECRETARIA DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL   Processo nº 0001486-14.2018.814.0005
CERTIDÃO                     Eu, Edineire Maria de Souza Pereira, Auxiliar Judiciário da Secretaria da 3ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, Estado do Pará, no uso de minhas atribuições legais, etc...
                    CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que a Defensoria
Pública Estadual do Pará devidamente intimada as fls. 36 não forneceu o endereço atualizado da autora,
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bem com não apresentou manifestação sobre a Certidão de Óbito juntada aos autos pela Defensoria
Pública Estadual de Alagoas as fls. 26/27.                     O referido é verdade e dou fé.                
                     Altamira-PA, 15 de julho de 2019. _____________________________ Edineire Maria de
Souza Pereira Auxiliar Judiciário Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1651, bairro São Sebastião - Fone: (O93)
3515-2637 - 3515-4009 - CEP. 68.372-020 - Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 1 3 4 7 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Ação:
Averiguação de Paternidade em: 15/07/2019---REQUERENTE:V. L. N.  Representante(s):  OAB 13721 -
WEVERTON CARDOSO (ADVOGADO)   REQUERENTE:V. A. N.  Representante(s):  OAB 13721 -
WEVERTON CARDOSO (ADVOGADO)   REQUERIDO:T. D.  Representante(s):  OAB 5367-B - CASSIA
DE FATIMA SANTANA MENDES PANTOJA (ADVOGADO)  . R.H. Junte-se aos autos e intimem-se as
partes para tomarem ciência do laudo de exame de DNA. PIC Altamira (PA), 03 de julho de 2019.
VINICIUS PACHECO DE ARAUJO Juiz(a) de Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial
Comarca de Altamira/PA. 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 1 1 7 7 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDREIA SANCHES Ação: Ação Civil Pública em:
15/07/2019---AUTOR:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA - PA REQUERIDO:A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA TERCEIRO:ESTADO DO
PARA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que as partes foram devidamente intimadas de
todo conteúdo da sentença, sem que dela houvesse qualquer recurso, transitando livre e definitivamente
em julgado.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 15/07/2019 ANDREIA VIAIS SANCHES Diretor da
Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA TERMO DE ARQUIVAMENTO Faço
arquivamento dos presentes autos, no sistema LIBRA e remessa ao Setor de Arquivo, em razão do
trânsito em julgado da Sentença.   O referido é verdade e dou fé. Altamira, 15/07/2019 ANDREIA VIAIS
SANCHES Diretor da Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 4 8 2 2 2 0 1 2 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: L. T. S.  
Representante(s):  
OAB 12783 - RICARDO DE SOUSA BARBOZA (ADVOGADO)  
 
REQUERIDO: M. O. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 9 3 2 3 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: S. Z. F. Z.  
REQUERENTE: E. F. Z.  
Representante(s):  
OAB 16257-B - VAGNER DUPIM DIAS (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: Z. Z. J.  
P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 8 3 3 6 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: G. K. S. M.  
REPRESENTANTE: J. M. S. M.  
Representante(s):  
OAB 11946 - FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA (ADVOGADO)  
 
REQUERIDO: J. L. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 1 0 7 9 1 8 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: K. L. S. C.  
REPRESENTANTE: S. R. S.  
Representante(s):  
OAB 11457 - RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: D. F. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 1 4 6 4 2 4 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: M. S. S.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXEQUENTE: T. S. S.  
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Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: I. R. S.  
Representante(s):  
OAB 20749 - SAMUEL LIMA SALES JUNIOR (ADVOGADO)  
 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 3 3 2 7 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: G. E. S. A.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)  
 
REQUERENTE: E. Y. S. A.  
REPRESENTANTE: A. B. A. S.  
REQUERIDO: A. R. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 4 1 3 3 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: N. R. F. C.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: E. B. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 6 7 7 9 2 0 1 0 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: M. J. P. S.  
Representante(s):  
OAB 12943 - INGRID LEDA NORONHA MACEDO (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: M. L. S. A.  
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 9 4 7 8 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: E. S. F.  
REQUERENTE: L. L. F.  
MENOR: E. K. S. F.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 3 5 4 3 1 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: L. S. L. B.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)  
 
REQUERENTE: S. F. L.  
REQUERIDO: J. S. B.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 6 0 9 7 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: M. L. G.  
Representante(s):  
OAB 16257-B - VAGNER DUPIM DIAS (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: A. G. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 6 0 9 7 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: M. L. G.  
Representante(s):  
OAB 16257-B - VAGNER DUPIM DIAS (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: A. G. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 5 8 3 2 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTOR: M. P.  
REQUERIDO: E. P. S. E. S. P.  
REPRESENTANTE: H. F. M. J.  
PACIENTE: P. O. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 2 3 7 1 2 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: L. G. D. S.  
REPRESENTANTE: A. G. S.  
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Representante(s):  
OAB 13323-B - ANA CLAUDIA DA SILVA CABRAL (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: F. D. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 7 6 7 7 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: S. S. S.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: R. R. S.  
Representante(s):  
OAB 14884 - JOSE VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA (ADVOGADO)  
 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 8 2 6 6 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: K. R. A. S.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: L. B. A.  
REQUERIDO: F. R. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 8 6 5 9 8 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: A. B. A. S.  
MENOR: A. S. A. S.  
REPRESENTANTE: C. S. A.  
Representante(s):  
OAB 15795 - DANIEL AUGUSTO LOBO DE MELO (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: B. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 4 5 2 8 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: J. R. C.  
Representante(s):  
OAB 13323-B - ANA CLAUDIA DA SILVA CABRAL (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: M. J. R. N.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 5 5 9 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: B. S. B.  
REQUERENTE: B. S. B.  
REPRESENTANTE: V. S. S. A.  
REQUERIDO: S. O. B. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 7 2 5 0 2 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: V. L. B.  
Representante(s):  
OAB 13721 - WEVERTON CARDOSO (ADVOGADO)  
OAB 13318 - SERGIO LUIZ PERES VIDIGAL JUNIOR (ADVOGADO)  
OAB 24623 - TAINA DE MATOS SOMPRE (ADVOGADO)  
 
REPRESENTANTE: E. A. B.  
EXECUTADO: G. F. X.  
P R O C E S S O :  0 0 0 6 1 1 8 5 9 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: M. E. C. S.  
Representante(s):  
OAB 17577-A - MARCIO ALVES FIGUEIRA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: K. R. S. C.  
REQUERIDO: F. R. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 6 7 5 5 3 9 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: H. C. A. S.  
Representante(s):  
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OAB 123456789 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERENTE: N. A. A. S.  
REQUERENTE: A. A. S.  
REQUERENTE: E. P. A.  
REQUERIDO: V. M. S. F.  
P R O C E S S O :  0 0 0 7 8 6 6 9 2 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: E. F. M.  
REPRESENTANTE: K. L. F.  
Representante(s):  
OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: C. F. C. M.  
P R O C E S S O :  0 0 0 7 8 8 8 5 3 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: M. V. S. C.  
REQUERENTE: V. A. S. C.  
Representante(s):  
OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (ADVOGADO)  
 
REQUERIDO: A. M. S. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 7 8 9 8 9 7 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: M. E. N. S.  
Representante(s):  
OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: L. S. N.  
EXECUTADO: F. R. P. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 8 1 6 3 0 2 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: J. L. C.  
REQUERENTE: A. T. L.  
REPRESENTANTE: L. M. L. L.  
Representante(s):  
OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (ADVOGADO)  
 
REQUERIDO: U. M. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 8 3 9 1 7 4 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: W. F. C.  
REPRESENTANTE: M. S. F.  
Representante(s):  
OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: J. N. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 8 5 9 2 0 3 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: R. N. C. M.  
Representante(s):  
OAB 17577-A - MARCIO ALVES FIGUEIRA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: N. C. C.  
EXECUTADO: R. V. M.  
P R O C E S S O :  0 0 0 8 6 1 5 4 6 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: L. P. S.  
Representante(s):  
OAB 17577-A - MARCIO ALVES FIGUEIRA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: L. M. P.  
EXECUTADO: J. M. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 8 8 4 7 5 8 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: Y. D. S.  
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Representante(s):  
OAB 18302 - IVO TIAGO BARBOSA CAMARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: M. N. S. D.  
EXECUTADO: F. T. G. S.  
P R O C E S S O :  0 0 1 1 8 5 3 0 5 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: G. W. N. S.  
Representante(s):  
OAB 123456789 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: P. H. L. S.  
P R O C E S S O :  0 0 1 4 2 2 3 8 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: A. L. S.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)  
 
MENOR: E. T. S. S.  
REQUERIDO: A. S. S.  
P R O C E S S O :  0 0 1 4 6 8 2 8 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: A. B. R. S.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: S. M. R.  
EXECUTADO: J. C. S. J.  
P R O C E S S O :  0 0 4 3 9 0 1 1 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: E. S. R.  
Representante(s):  
OAB 123456789 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (ADVOGADO)  
 
REQUERENTE: E. L. B. O.  
Representante(s):  
OAB 10450 - ELAINE CRISTINA BRAGA PINTO (ADVOGADO)  
 
P R O C E S S O :  0 0 5 9 8 3 8 6 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: A. M. X. M.  
Representante(s):  
OAB 2222 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: D. M. R. F.  
P R O C E S S O :  0 0 5 9 8 5 7 7 3 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: E. D. S.  
Representante(s):  
OAB 15568 - JOSE MARIA DE JESUS ROCHA (ADVOGADO)  
 
REQUERIDO: M. J. F. S.  
P R O C E S S O :  0 0 6 0 8 3 6 3 5 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: L. C. S. M.  
Representante(s):  
OAB 2222 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: C. R. J.  
P R O C E S S O :  0 0 7 2 8 4 4 4 4 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: F. V. M.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: F. P. M.  
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REQUERIDO: F. P. M.  
REQUERIDO: F. P. M.  
P R O C E S S O :  0 0 9 7 8 3 5 8 4 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: E. K. N. D.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: L. S. D.

 
 

 
 
 
Número do processo: 0800637-72.2019.8.14.0005 Participação: AUTOR Nome: MARIA EUNICE LIMA
FERREIRA Participação: ADVOGADO Nome: FREDY ALEXEY SANTOSOAB: 12865/PA Participação:
RÉU Nome: ESTADO DO PARAProcesso Judicial EletrônicoTribunal de Justiça do Pará3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE ALTAMIRAPROCESSO:0800637-72.2019.8.14.0005CLASSE:PROCEDIMENTO
COMUM CÍVEL (7)ASSUNTO:[Indenização por Dano Moral]AUTOR:Nome: MARIA EUNICE LIMA
FERREIRAEndereço: Rua Quatro, 489, COMUNIDADE SÃO JOAQUIM, APARECIDA, ALTAMIRA - PA -
CEP: 68371-000RÉU:Nome: Procuradoria Geral do Estado do ParáEndereço: Rua dos Tamoios, 1671,
Batista Campos, BELéM - PA - CEP: 66033-172DECISÃO/MANDADO1. Receboa inicial (ID n° 8615318 ?
fls. 01/14), tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.2.Defiroa gratuidade
processual (Lei n. 1.060/50 c/c art. 98, NCPC).3. Cite-seoEstado do Pará, por intermédio de seu
representante legal para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos
do art.335 c/c art. 183, ambos do CPC/2015.4.Vindo aos autos resposta, se o réu alegar qualquer das
matérias do artigo 337 do CPC/2015, dê-se vista a parte autora para se manifestar no prazo legal, na
forma do art. 351 do CPC/2015.5.Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI).Cumpra-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de
22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009. Altamira/PA,
15 de julho de 2019.VINÍCIUS PACHECO DE ARAÚJOJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível da
Comarca de AltamiraFÓRUM DES. AMAZONAS PANTOJAEndereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes,
1651 - B. São Sebastião - Altamira-Pará - CEP: 68.372-020.V. P. 02 

 
 
 
Número do processo: 0800875-91.2019.8.14.0005 Participação: AUTOR Nome: ELIVANIO ANDRE DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMAOAB: 22584/PA Participação:
RÉU Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE S/A - ELETRONORTE Participação: ADVOGADO
Nome: GISELLE RODRIGUES CATTANIOOAB: 012484/PA Participação: RÉU Nome: FRANCISCO E.
SILVA CAPIISTRANIO EIRELI - EPPProcesso Judicial EletrônicoTribunal de Justiça do Pará3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRAPROCESSO: 0800875-91.2019.8.14.0005CLASSE:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)ASSUNTO: [Direito de Imagem, Direito de Imagem]AUTOR: Nome:
ELIVANIO ANDRE DA SILVAEndereço: Estrada da Serrinha, em frente ao Loteamento Viena, Zona Rural,
ALTAMIRA - PA - CEP: 68371-000RÉU: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE S/A -
ELETRONORTEEndereço: Avenida Perimetral, 3300, Terra Firme, BELéM - PA - CEP: 66077-830Nome:
FRANCISCO E. SILVA CAPIISTRANIO EIRELI - EPPEndereço: Rodovia BR-422, 1022, Santa Mônica,
TUCURUí - PA - CEP: 68455-130DECISÃO/MANDADOImporta observar que onão comparecimento
injustificado da parte à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e
sancionado com multa, conforme exegese do art. 334, § 8º, do CPC.In casua parte requeridaCENTRAIS
ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE não justificou previamente sua ausência na
audiência de conciliação designada para o dia 11/06/2019.Em que pese a justificativa apresentada pela
requerida, no dia 17/06/2019, em manifestação (ID n°11069687? fls. 01/04), ressalto que não houve por
parte deste juízo qualquer ato processual redesignando a audiência de conciliação para outra data, que
autorizasse o não comparecimento daELETRONORTE, assim, afasto a justificativa apresentada e acato
parcialmente o pedido formulado pela parte requerente constante no termo de audiência (ID n°10965496 ?
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fl. 01),ocasião em que aplico multa de1% (um por cento)sobre o valor da causa, por não comparecimento
à audiência conciliatória,nos termos do art. 334, §8° do CPC, sem prejuízo do comparecimento da
requerida para a nova audiência de conciliação designada para o dia 29/08/2019.Na oportunidade,
considerando o retorno da carta precatória da Comarca de Tucuruí (por inconsistências no nome da
segunda requerida), determino a expedição de nova carta precatória para audiência conciliatória, fazendo
constar de forma expressa que a parte requerida constante na exordial, qual seja,GRUPO ADONAI,
LOCAÇÃO ETRANSPORTE LOGÍSTICO,é nome fantasia, da pessoa jurídicaFRANCISCO E SILVA
CAPIISTRANIO EIRELI ? EPP(razão social), com CNPJ n° 01.200.121/0001-40.Desde logo, em atenção
ao princípio da economicidade processual, consigno que o prazo para apresentação de réplica à
contestação para a parte autora (art. 351 e art. 437, §1°, do Código de Processo Civil), iniciará após o
decurso do prazo para apresentação de contestação pelo requerido GRUPO ADONAI, LOCAÇÃO
ETRANSPORTE LOGÍSTICO/FRANCISCO E SILVA CAPIISTRANIO EIRELI ? EPP(razão social). P. I.
C.Altamira/PA, 11 de julho de 2019.Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos
Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe
deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.Altamira/PA, 11 de julho de 2019.VINÍCIUS
PACHECO DE ARAÚJOJuiz de Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
AltamiraFÓRUM DES. AMAZONAS PANTOJAEndereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1651 - B. São
Sebastião - Altamira-Pará - CEP: 68.372-020.V. P. 02 
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Número do processo: 0800321-59.2019.8.14.0005 Participação: AUTOR Nome: EQUATORIAL
TRANSMISSORA 8 SPE S.A. Participação: ADVOGADO Nome: SYLVIO CLEMENTE CARLONIOAB:
228252/SP Participação: RÉU Nome: ILSE HELENA CECIM BICELLI Participação: ADVOGADO Nome:
LETICIA BRAGA DA SILVA CORREAOAB: 17715/PA Participação: RÉU Nome: CARLOS RENATO LEAL
BICELLI Part ic ipação: ADVOGADO Nome: LETICIA BRAGA DA SILVA CORREAOAB:
17715/PACERTIDÃOPROCESSO Nº 0800321-59.2019.8.14.0005 - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR - REQUERENTE: EQUATORIAL
TRANSMISSORA 8 SPE S.A. (CNPJ: 27.967.244/0001-02) - ADVOGADO: SYLVIO CLEMENTE
CARLONI, OAB/PA ? 27.042-A - REQUERIDO: ILSE HELENA CECIM BICELLI E CARLOS RENATO
LEAL BICELLI -IMÓVEL: ?FAZENDA NOVA VIDA?, COM ACESSO PELA RODOVIA MAGALHÃES
BARATA, KM 04, ALTAMIRA/PAINTIMAÇÃO -Pela presente, INTIMO a parte autora, através de seu
advogado, a efetuar o pagamento das custas processuais calculadas pela UNAJ no valor de R$311,01
(trezentos e onze reais e um centavo). Altamira/PA, 16.07.2019. Eu,Valdilene Bento do N. Silva, Diretora
de Secretaria da Vara Agrária, digitei e subscrevo observando o disposto no Provimento nº 006/2009-CJCI
e Provimento n° 006/2006-CJRMB.  

 
 
 
 
CERTIDÃO

 
PROCESSO Nº 0800625-58.2019.8.14.0005 - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR - REQUERENTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8
SPE S.A. (CNPJ: 27.967.244/0001-02) - ADVOGADO: SYLVIO CLEMENTE CARLONI, OAB/PA ¿
27.042-A -REQUERIDO: ANTONIO VIVALDO PANTOJA e KASSANDRA RENE GOMES PANTOJA -
ADVOGADO: IGOR FARIA FONSECA, OAB/PA 13.226-B - INTIMAÇÃO - Pela presente, INTIMO a parte
autora, através de seu advogado, a efetuar o pagamento das custas processuais calculadas pela UNAJ no
valor de R$ 395,48 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos). Altamira/PA,
16.07.2019. Eu, Valdilene Bento do N. Silva, Diretora de Secretaria da Vara Agrária, digitei e subscrevo
observando o disposto no Provimento nº 006/2009-CJCI e Provimento n° 006/2006-CJRMB.

 
CERTIDÃO

 
PROCESSO Nº 0800619-51.2019.8.14.0005 - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR - REQUERENTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8
SPE S.A. (CNPJ: 27.967.244/0001-02) - ADVOGADO: SYLVIO CLEMENTE CARLONI, OAB/PA ¿
27.042-A - REQUERIDO: ESPÓLIO DE JAIRO PASSARELLI e IVANI TEIXEIRA PALIN PASSARELLI -
ADVOGADO: IGOR FARIA FONSECA, OAB/PA - 13.226-B - INTIMAÇÃO - Pela presente, INTIMO a
parte autora, através de seu advogado, a efetuar o pagamento das custas processuais calculadas pela
UNAJ no valor de R$ 479,95 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
Altamira/PA, 16.07.2019. Eu, Valdilene Bento do N. Silva, Diretora de Secretaria da Vara Agrária, digitei e
subscrevo observando o disposto no Provimento nº 006/2009-CJCI e Provimento n° 006/2006-CJRMB.

 
CERTIDÃO

 
PROCESSO Nº 0800321-59.2019.8.14.0005 - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR - REQUERENTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8
SPE S.A. (CNPJ: 27.967.244/0001-02) - ADVOGADO: SYLVIO CLEMENTE CARLONI, OAB/PA ¿
27.042-A - REQUERIDO: ILSE HELENA CECIM BICELLI E CARLOS RENATO LEAL BICELLI -
IMÓVEL: ¿FAZENDA NOVA VIDA¿, COM ACESSO PELA RODOVIA MAGALHÃES BARATA, KM 04,
ALTAMIRA/PA - INTIMAÇÃO - Pela presente, INTIMO a parte autora, através de seu advogado, a efetuar
o pagamento das custas processuais calculadas pela UNAJ no valor de R$ 311,01 (trezentos e onze reais
e um centavo). Altamira/PA, 16.07.2019. Eu, Valdilene Bento do N. Silva, Diretora de Secretaria da Vara
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Agrária, digitei e subscrevo observando o disposto no Provimento nº 006/2009-CJCI e Provimento n°
006/2006-CJRMB.

 
PROCESSO Nº 0000735-39.2012.8.14.0069 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
REQUERENTE: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A ADVOGADO: VIVAN TOPAL,
OAB/SP 183.263 REQUERIDO: ROBERTO FERNANDES QUININO SENTENÇA Vistos e etc. Tratam os
autos de Ação de Execução de Obrigação de Não Fazer ajuizada por Linhas de Xingu Transmissora de
Energia Ltda em desfavor de Roberto Fernandes Quinino, inicialmente ajuizada perante o juízo da
Comarca de Pacajá/PA. À fl. 44, certidão do senhor oficial de Justiça dando por firme ter efetivado a
citação do requerido. Não localizo apresentação de Contestação. Em decisão à fl. 46/47, o juízo de origem
declinou de sua competência em favor dessa especializada. Instada a se manifestar, fl. 49, a autora
peticionou às fls. 50 manifestando sua desistência da presente ação. É a síntese necessária a relatar.
Passo a decidir. Tendo em conta decisão de fls. fl. 46/47, torno nulos todos os atos decisórios exarados
anteriormente ao declínio de competência a essa especializada e, sem maiores delongas, considerando a
petição de fl. 50, nos termos do artigo 485, § 5º do CPC, HOMOLOGO a desistência e em consequência
extingo o presente feito sem resolução do mérito. Ciente o RMP. Custas finais pelo autor. Após o trânsito
em julgado, arquive-se. Procedimentos de praxe. Cautelas de estilo. P.R.I.C. Altamira-PA, 09 de julho de
2019. ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR Juiz de Direito Titular da Vara Agrária Regional de
Altamira e Juizado Especial Criminal Ambiental.

 
PROCESSO Nº 0002088-05.2018.8.14.0005 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE PACAJÁ (CNPJ: 22.981.427/0001-50) ADVOGADO: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO
(OAB/ 24.506-A) REQUERIDO(S): UM GRUPO INDETERMINADO DE PESSOAS IMÓVEL: LOTE RURAL
COM 20,7375 HECTARES, PARCELA A SER DESMEMBRADA DA FAZENDA JORDÂNIA, LOTE 07,
GLEBA 64, LOCALIZADO NA BR 230, KM 295 - MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA Tratam os autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE
LIMINAR, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ, em desfavor de Um grupo indeterminado de pessoas
nesta Vara Especializada em razão da natureza da lide e da matéria, sob argumento de que o autor é
legítimo possuidor e proprietário de um imóvel rural com área de 20,7375 hectares - parcela esta, a ser
desmembrada da Fazenda Jordânia, Lote 07, Gleba 64, localizado na BR 230, KM 295/município de
Pacajá/PA. Atribuiu à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Sustenta o autor, em
síntese: que necessita urgentemente da tutela jurisdicional em razão de que na primeira quinzena do mês
de janeiro/2018, chegara ao conhecimento da administração pública municipal que o referido imóvel teria
sido invadido por um grupo de aproximadamente 30 (trinta) pessoas. Com a inicial vieram os documentos
de fls. 05 a 24. O oficial de justiça vinculado a esta especializada efetuou Auto de Constatação conforme
consta às fls. 28 a 34. O Ministério Público opinou às fls. 37 a 40. A Defensoria Pública Agrária peticionou
apresentando requerimentos às fls. 42 a 46 com mídia à fl. 47. Os autos baixaram em diligências à fl. 48.
Resposta do INCRA às fls. 57/58; 60 a 62; 70 a 76. À fl. 59, o Cartório do Único Ofício de Pacajá informou
não existir em seus arquivos registros ou matrículas referente ao imóvel objeto da presente demanda. À fl.
68/69 o autor afirmou não possuir em seus arquivos registro de autorização da Câmara Municipal para
aquisição do imóvel objeto desta demanda. O Ministério Público apresentou manifestação às fls. 81 a 85.
Inspeção Judicial realizada conforme laudo juntado às fls. 113/114 com documentos de fls. 115 a 117. Às
fls. 129 a 131 parecer do MP, pugnando em síntese pelo declínio da competência desta especializada.
Suficientemente relatado, passo a decidir. Analisando os presentes autos, observo que a matéria trazida à
apreciação do Poder Judiciário diz respeito a existência de conflito pela posse de imóvel rural mas, sem
qualquer motivação resultante de conflito coletivo agrário ou fundiário. Na realidade, a inspeção judicial
realizada no imóvel comprovou a existência de professores, vendedores de seguro, cabelereiros, dentre
outros moradores do centro urbano da cidade de Pacajá localizado às proximidades da ocupação que para
lá se dirigiram para terem, na maioria dos casos, uma outra opção de residência, pessoas estas que não
possuem nenhum envolvimento com a questão agrária. Extrai-se dos autos ainda que os ocupantes
fizeram a divisão entre si do imóvel em pequenos lotes, não havendo como se explorar e desenvolver
nestes espaços de terra a atividade agrária tal qual como preconizada em lei. No caso dos autos, há uma
pluralidade de pessoas ocupando a área reivindicada pelo autor, mas não há a motivação agrária, não
sendo a reforma agrária a ALTAMIRA Av. Tancredo Neves, nº 3240, Fórum de: Endereço: CEP: 68.371-
010 Bairro: Premem Fone: Email: agrariaaltamira@tjpa.jus.br Pág. 1 de 3 Poder Judiciário Tribunal de
Justiça do Estado do Pará ALTAMIRA SECRETARIA DA VARA AGRARIA DE ALTAMIRA
00020880520188140005 20190283793686 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DOC: 20190283793686
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motivação da ocupação dos que lá se encontram, tratando-se de trabalhadores urbanos que buscam no
local uma resolução para os seus problemas de moradia, não havendo comprovação nos autos de
qualquer elemento indicativo que o imóvel ocupado se destine à exploração agrícola, pecuária, extrativista
ou agroindustrial. A reforçar tal entendimento, temos nos autos os depoimentos de: _Pedro Januário (fl.
113-v): que foi para o local em busca de moradia; (...) que tem pessoas que não residem no local mas na
cidade de Pacajá(...); _Jeane Sena Soares (fl. 113-v): que tem residência em Pacajá sendo professora
efetiva do município há 15 (quinze) anos (...) que conhece também Lúcia que é cabeleireira (...) Destarte,
não se trata -se de conflito agrário propriamente dito. Nesse sentido, verificando a necessidade de se
definir o conceito de conflito agrário que, em princípio, não deve abranger demandas pela posse ou
propriedade da terra que não sejam de imóveis rurais e, aqui verificada também a destinação dada ao
imóvel, não há que se falar em competência deste juízo para processar e julgar o feito no presente caso,
exatamente em razão da destinação dada ao imóvel. O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado editou a
Resolução n. 18/2005-GP, em vigor, publicada no Diário da Justiça em 27/10/2005, e ao disciplinar sobre
a competência das Varas Agrárias, normatizou o seguinte: Art. 1º. As questões agrárias sujeitas à
competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da
terra em área rural. Parágrafo único: Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser
estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela
natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso
concreto e qualquer fase do processo, de oficio, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério
Público ou de órgão fundiário da União ou do estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal,
processado sem efeito suspensivo. Restringiu-se, assim, a competência das Varas Agrárias para
apreciação e julgamento de ações resultantes de conflitos coletivos e multitudinários pela posse da terra
rural, afastando da competência desta Especializada lides que envolvam conflitos individuais, ainda que
com pluralidades de partes, sobre imóveis localizados em área urbana. Mas, destaco porque se aplica ao
presente caso, que a característica que define a natureza de um imóvel, se rural ou urbano, é a destinação
a ele conferida e não a sua localização, nos termos do que dispõe o artigo 4º, inciso I, da Lei nº 4.504/64
(Estatuto da Terra) e nesse sentido entendo que, na hipótese dos autos, não ocorre qualquer assertiva
que demonstre que o imóvel tem destinação rural. Os ocupantes encontrados quando da inspeção não se
disseram clientes da reforma agrária, ao contrário, um deles, o senhor Lindomar Pereira da Silva (fl. 113),
informou já ser beneficiário da Reforma Agrária, tendo sido uníssono que os ocupantes dividiram o imóvel
em pequenas chácaras com finalidade de ter um local próximo da cidade. Artigo 4º, inciso I, da Lei nº
4.504/64: I ¿ Imóvel Rural, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se
destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de
valorização, quer através de iniciativa privada. Assim, na hipótese dos autos, não extraio qualquer
assertiva que demonstre ter o ALTAMIRA Av. Tancredo Neves, nº 3240, Fórum de: Endereço: CEP:
68.371-010 Bairro: Fone: Email: Pág. 2 de 3 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará
ALTAMIRA SECRETARIA DA VARA AGRARIA DE ALTAMIRA 00020880520188140005 20190283793686
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DOC: 20190283793686 imóvel destinação rural. No caso concreto, não
vislumbro razões que justifiquem a competência desta Vara Especializada na apreciação e julgamento do
feito, por não versar sobre conflito agrário propriamente dito. Sobre o assunto, inclusive, o TJ-PA já se
manifestou: EMENTA: Conflito de competência - venda de imóvel - questão eminentemente particular -
dissidência intra-familiar - conflito sem caráter fundiário ou agrário - questão atinente a seara cível - conflito
de competência conhecido para declarar o juízo de direito da 1ª vara cível da comarca de Santarém
competente para processar e julgar o feito - decisão unânime. Somente caberá à Vara Agrária
especializada as causas oriundas de questões eminentemente fundiárias, aquelas que têm como pano de
fundo disputas por terras envolvendo movimentos sociais, conflitos referentes à reforma agrária, política
agrícola, etc. O simples fato da ação ter como objeto litígio envolvendo bem imóvel situado em área rural,
não tem o condão de deslocar a competência para a vara especializada. Decisão unânime. (Grifei) ¿
Conflito de Competência nº 20053000759-8. Rel. Des. Maria Rita Lima Xavier. E mais: EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ¿ AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE
LIMINAR ¿ COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA PARA DIRIMIR CONFLITOS FUNDIÁRIOS ¿
CONFLITO QUE VERSE SOBRE INTERESSE INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA CÍVEL
DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO. UNANIMIDADE. (Conflito de Competência nº 20063008034-5 ¿
Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento). ============================== EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA FUNDIÁRIA DA
LIDE CONFLITO SUSCITADO ENTRE 1ª VARA DE ICOARACI E VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL-PA
COMPETÊNCIA ESPECIAL DA VARA AGRÁRIA FIXADA PELOS ARTIGOS 126 DA CF/88 E 167 DA
CE/89 QUESTÕES AGRÁRIAS DEFINIDAS NOS TERMOS DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO N.018/2005-
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GP/TJE-PA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE CONFLITO FUNDIÁRIO -
AFASTADA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA ¿ CONFLITO CARACTERIZADO POR PROBLEMAS
HABITACIONAIS COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI CONFLITO CONHECIDO
UNANIMIDADE. (TJ-PA. Conflito de competência nº 2008.3.009510-2. Relatora: Desembargadora Maria
de Nazaré Saavedra. Julgado em 11/03/2009. Decisão unânime em conhecer do conflito e declarar
competência do Juízo da 1ª Vara de Icoaraci-PA. Diante do exposto, JULGO-ME INCOMPETENTE para
processar e julgar o presente feito, ao mesmo tempo em que determino a remessa dos presentes autos à
Comarca de Pacajá. Baixas necessárias. Procedam-se as anotações de praxe. Intimação pessoal da
Defensoria Pública, em observância do art. 554 § 1º do CPC. P. R. I. C. Altamira-PA, 11 de julho de 2019.
Antônio Fernando de Carvalho Vilar Juiz Titular da Vara Agrária de Altamira

 
PROCESSO Nº 0003346-10.2016.8.14.0138 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUERENTE:
RAIMUNDO BEZERRA BONFIM (CPF: 155.755.192-87) ADVOGADO: DERMIVON SOUZA LUZ (OAB/PA
19.125-A) REQUERIDO(S): BARRIÃO, VIGIA DA INVASÃO, JOÃO DE TAL, LUIZ DE TAL E GENRO DE
TAL (DEZ/10 PESSOAS NO TOTAL); LUIS CARLOS BARBOSA MOREIRA; LAURI SILVA OLIVEIRA;
AGENÁRIO OLIVEIRA DA SILVA E JOSÉ FERREIRA DE SOUSA FILHO ADVOGADO: DEFENSORIA
PÚBLICA IMÓVEL: SÍTIO BOA SORTE (ÁREA DE 100 HA), LOCALIZADO NA ROD. BR 230-
TRANSAMAZÔNICA, KM 70 ATM-MRB, VICINAL SÃO FRANCISCO (A 8KM DA FAIXA), MUNICÍPIO:
ANAPU/PA SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Vistos e etc. Tratam os autos de Ação
Possessória ajuizada por Raimundo Bezerra Bonfim, regularmente qualificado nos autos, em desfavor de
Barrião, vigia da invasão, João de tal, Luiz de tal e genro de tal (dez/10 pessoas no total), sob argumento
de ser legítimo possuidor do imóvel denominado Sítio Boa Sorte (área de 100 ha), localizado na Rod. BR
230-Transamazônica, km 70, sentido AltamiraMarabá, Vicinal São Francisco (a 8km da faixa), Anapu/PA.
Afirma ter adquirido do INCRA aos 12/08/2013 e que desde 05/05/2015, o imóvel passou a sofrer invasões
praticadas pelos requeridos o que lhe causou diversos tipos de prejuízo. Atribuiu à causa o valor de R$
1.000,00 (hum mil reais) e requereu gratuidade da justiça. Juntou documentos fls. 08 a 23. Foi realizada
audiência de justificação, fl. 28/29, em sede da qual compareceram e foram regularmente identificados os
requeridos Luis Carlos Barbosa Moreira; Lauri Silva Oliveira; Agenário Oliveira da Silva e José Ferreira de
Sousa Filho. Deferida medida liminar, fls. 32/33. Em sede do ato de fls. 50/51 foram citados os requeridos
Lauri Silva Oliveira; Agenário Oliveira da Silva, que deixaram transcorrer in albis o prazo para resposta,
conforme certificado à fl. 52. A Exceção de Incompetência apresentada às fls. 53 a 56, com documentos
de fls. 57 a 69, foi acolhida em decisão à fl. 70 tendo então os autos sido remetidos a esta especializada.
Regularmente intimado a emendar a inicial, fls. 75/76-v., quedou-se inerte conforme certificado à fl. 89.
Verifico atentamente os autos e não localizo nada a respeito das custas processuais, nem durante a
tramitação no juízo de origem, fls. 02 a 72, bem como após passar a tramitar nesta especializada, fls. 74 a
89. Conforme consta à fl. 87, o senhor oficial de Justiça diligenciou no imóvel objeto da presente demanda
e não localizou nenhum morador no local. É a síntese necessária a relatar. Passo a decidir. Verifico
atentamente os autos, e constato que os réus ainda não foram citados nem intimados, deixando assim de
ser formada a devida relação processual. Verifico ainda que apesar de regularmente intimados, fl. 85-v.,
do despacho de fls. fl. 83/84-v., para promover ato de sua competência, sob a advertência de pena de
extinção do processo, o requerente se manteve inerte, fl. 89. No processo de conhecimento, a disposição
consubstanciada no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, permite que se decrete a extinção
do processo, sem resolução do mérito, quando o autor, por não promover os atos e diligências que lhe
competir ou abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Dito isto, defiro o pedido de benefício da
gratuidade nos termos da Lei nº 1.060/50 (LAJ) ao mesmo tempo em que diante da inércia do autor e
considerando a advertência contida no despacho de fl. 83 com documentos de fl. 88/89, nos ALTAMIRA
Av. Tancredo Neves, nº 3240, Fórum de: Endereço: CEP: 68.371-010 Bairro: Premem Fone: Email:
agrariaaltamira@tjpa.jus.br Pág. 1 de 2 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará ALTAMIRA
SECRETARIA DA VARA AGRARIA DE ALTAMIRA 00033461020168140138 20190283236809
SENTENÇA - DOC: 20190283236809 termos do artigo 485, inciso III, do CPC JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ciente o MP e DP. Deixo de condenar o autor em custas
do processo em razão da gratuidade. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Após o trânsito em julgado,
arquive-se. Altamira-PA, 11 de julho de 2019. ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR JUIZ DE
DIREITO TITULAR DA VARA AGRÁRIA REGIONAL DE ALTAMIRA E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
AMBIENTAL

 
PROCESSO Nº 0001647-36.2012.8.14.0069 AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
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ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR REQUERENTE: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA
DE ENERGIA S/A ADVOGADO: VIVIAN TOPAL, (OAB/SP 183.263); e outros REQUERIDO: DIOGO
COSTA CARVALHO ADVOGADO: DESPACHO Trata-se de Ação de Constituição de Servidão
Administrativa com Pedido de Liminar de Imissão na Posse, ajuizada por Linhas de Xingu Transmissora de
Energia S/A, qualificado na inicial, em desfavor de Diogo Costa Carvalho, regularmente identificados na
exordial. Inicialmente distribuída para a Vara Única da Comarca de Pacajá/PA. Com a comprovação do
depósito do valor oferecido pela autora a título de indenização no valor de R$ 2.703,14,00 (dois mil
setecentos e três reais e quatorze centavos), à fl. 74, vinculado à subconta de fl. 65, foi deferida medida
liminar de imissão na posse, tendo sido a autora regularmente imitida na posse conforme verifico e o
senhor oficial de justiça certificou ter o requerido ficado ciente da decisão liminar e recebido a contrafé que
lhe foi oferecida, aos 18/12/2012. Até aqui, verifico que a liminar deferida e o respectivo cumprimento se
deram em proveito da autora. À fl. 85 (24.10.2014), o feito foi extinto sem resolução do mérito, em razão
de inércia da autora, certificado o respectivo transito em julgado à fl. 86. Aos 29/10/2014, intimada a pagar
as custas finais sob pena de inscrição em dívida ativa, fl. 89, a autora efetuou a quitação, 01/12/2015 (fl.
90). Aos 21.12.2017, peticionou para apresentar instrumento de mandato e requerer desarquivamento dos
autos, o que foi deferido à fl. 103. Em seguida peticionou (fls. 104/105) requerendo o levantamento em seu
nome, do valor depositado em juízo em favor do requerido, na sequência, em decisão às fls. 107/106-v., o
juízo de origem declarou-se incompetente e remeteu os autos a essa especializada. Em despacho de
mero expediente às fls. 110/110-v. (publicado aos 06/06/2019), este juízo verificando a existência ainda do
depósito judicial em favor do requerido, efetuado pela autora como parte da proteção legal dos direitos
oriundos da imissão provisória para o expropriado, determinou a expedição de alvará para levantamento
dos valores a fim de então poder efetuar ao regular arquivamento dos autos. Inconformada, a autora
peticionou às fls. 121 a 127 (13.06.2019), insurgindo-se em face do referido despacho, requerendo em
síntese que este juízo efetuasse retratação para determinar expedição do citado alvará em seu favor e
que, na hipótese de discordância, recebesse o petitório como Embargos de Declaração. Pois bem, tenho
que o documento da lavra do senhor oficial de justiça à fl. 83, certifica firme e valioso que a autora fora
imitida na posse do imóvel e que o requerido Diogo Costa Carvalho ficara cientificado da decisão liminar
com recebimento da contrafé. O feito foi sentenciado e o trânsito em julgado certificado aos 24.10.2014.
Intimada a pagar as custas finais sob pena de inscrição em dívida ativa, a autora efetuou a quitação,
01/12/2015. A decisão de fl.74-verso não foi revogada e a sentença de fl. 85, transitou livremente em
julgado. Findo o feito há quase cinco (05) anos, no despacho que determinou a expedição de alvará para
levantamento dos valores que foram depositados em favor do requerido e que assim constam em seu
favor em conta vinculada a este juízo, não existe interesse processual da peticionante (originariamente
autora) posto que também não mais existe decisão recorrível no processo A suplicante obteve o proveito
pretendido via decisão liminar e quedou-se inerte para opor tempestivamente os recursos cabíveis, sendo
certo que fora ALTAMIRA Av. Tancredo Neves, nº 3240, Fórum de: Endereço: CEP: 68.371-010 Bairro:
Premem Fone: Email: agrariaaltamira@tjpa.jus.br Pág. 1 de 2 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do
Estado do Pará ALTAMIRA SECRETARIA DA VARA AGRARIA DE ALTAMIRA 00016473620128140069
20190287489192 DESPACHO - DOC: 20190287489192 regularmente intimada da sentença, conforme
consta dos autos. Numa tentativa de reverter a sentença de forma totalmente desprovida de
fundamentação legal, tenta obter que este juízo receba o petitório apresentado na condição de embargos
de declaração. Indefiro e mantenho integralmente o despacho que esboça combater. Entendo que é
incabível recurso contra despacho (art. 1.001 do CPC) e que apenas dá sequência à regularização
processual. Se a autora teve dificuldades em apresentar tempestivamente à época da sentença os
recursos cabíveis, muito menos o poderá agora passados quase cinco (05) anos do trânsito em julgado da
sentença. Outrossim, ainda que hipoteticamente fosse considerado o cabimento dos presentes
declaratórios em face de despacho de mero expediente a fim de sanear-lhe suposto erro material, mesmo
assim nada teria a se suprir uma vez que o despacho é nítido no sentido determinar a destinação do
depósito judicial ofertado à título indenizatório ao requerido, pela autora que teve em seu favor a imissão
na posse conforme fartamente ao norte exposto. Desse modo, portanto, tenho o presente recurso como
incabível em face do despacho fls. 110 publicado aos 06/06/2019, diante da ausência de caráter decisório,
o qual se revela apenas como despacho de mero expediente, não recorrível. No referido despacho foi
indeferido o pedido da autora de fls. 104/105 posto que seu pedido inicial fora satisfeito em detrimento do
requerido, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a mesma não tenha usufruído da
imissão de posse obtida liminarmente em face do requerido. Proceda a Serventia o cumprimento da
determinação de fl. 110, para expedir alvará de levantamento em favor da parte requerida, do valor que se
encontra à sua disposição neste juízo, em decorrência de depósito efetuado pela autora como caução da
imissão provisória na posse do objeto desta demanda, e, para que no prazo de 15 (quinze) dias
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compareça em juízo para fins de levantamento da indenização. Autorizo o levantamento com a inclusão de
recebimentos dos corretivos legais dos valores depositados. Providencie-se intimação pessoal do
requerido. Expeça-se o necessário. Cautelas de estilo. Em substituição à precatória (art. 17, do Decreto
Lei nº 3.365/41), residindo o requerido em município sob jurisdição deste e. TJEPA, expeça-se mandado
nos termos do parágrafo único do artigo 12 do Provimento Conjunto nº 002/2015- CJRMB/CJCI. P.R.I.C.
Ciente o MP (art. 178, III do CPC) e a DPA (art. 554, § 1º-parte final). Altamira, 16 de julho de 2019.
ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR JUIZ TITULAR DA VARA AGRÁRIA REGIONAL DE
ALTAMIRA E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AMBIENTAL.

 
PROCESSO Nº: 0017201-96.2018.8.14.0005 ¿ JEA AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARÁ AUTOR DO FATO: COMÉRCIO NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS RIO XINGU LTDA ¿ ME (CNPJ:
10.630.807/0001-61) e HERLOLIANE HEINE BARRETO CAMPOS (CPF: 001.288.282-85) DESPACHO
Defiro integralmente a cota ministerial de fl. 76. Cumpra a Serventia conforme requerido, solicitando
resposta no prazo de 05 (cinco) dias. Providências necessárias. Instrua-se com o necessário. Cautelas de
estilo. Com a resposta, encaminhem-se os autos ao MP para os ulteriores de direito. Após, cls. Altamira-
PA, 03 de julho de 2019. ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR Juiz de Direito Titular da Vara
Agrária Regional de Altamira e Juizado Especial Criminal Ambiental
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P R O C E S S O :  0 0 0 6 1 1 9 4 4 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIZANE ELLEN CHIARINI DE MOURA Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019---VITIMA:M. P. S. C.  DENUNCIADO:JOABEN DA
SILVA NUNES VULGO JO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Crimes
contra Criança e Adolescente, Crimes Dolosos contra a Vida e Execução Penal EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS De Ordem do Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE, MM.
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal de Altamira, na forma da lei, etc. FAZ SABER, aos que este
lerem ou dele tomarem conhecimento, que nesta Vara tramita o processo nº 0006119-44.2013.8.14.0005,
em que foi denunciado JOABEN DA SILVA NUNES, vulgo JÓ, brasileiro, natural de Altamira-PA, nascido
em 16/05/1985, filho de Maria Helena de Souza da Silva e Eduardo de Souza Nunes, estando atualmente
em local incerto e não sabido, respondendo pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, do
CPB. E como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, expede-se o presente EDITAL, pelo qual,
fica devidamente CITADO, para comparecer à Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, sito
à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 1651, Bairro São Sebastião, Fórum da Comarca de Altamira/PA
das 08 às 14 horas, OU para constituir advogado para apresentar Resposta Escrita à Acusação no prazo
de 10 (dez) dias, por escrito. Na resposta, poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Caso não possua defensor constituído,
atuará em sua defesa a Defensoria Pública com sede a Travessa Búfalo, 3600, bairro esplanada do Xingu,
ao lado do fórum local. Em caso de não atendimento, nos termos do art. 366 do CPP, poderão ser
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo ser determinada a produção antecipada
das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretação da prisão preventiva, de acordo com o
disposto no Art. 312 do CPP. O presente Edital tem o prazo de 20 dias a contar de sua publicação. Dado e
passado nesta cidade de Altamira-PA, aos dezesseis (16) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e
dezenove (2019). Eu, ______, Bruce Leal do Nascimento, Analista Judiciário, digitei, e, ______, Elizane
Ellen Chiarini de Moura, Diretora de Secretaria, subscrevi. ELIZANE ELLEN CHIARINI DE MOURA
Diretora de Secretaria 2ª Vara Criminal de Altamira

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 3 3 3 9 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIZANE ELLEN CHIARINI DE MOURA Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 16/07/2019---REQUERENTE:ANGELINA
RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO:JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO. EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 0007333-94.2018.8.14.0005 Medidas Protetivas Acusado: JOÃO OLIVEIRA DO
NASCIMENTO Vítima: ANGELINA RIBEIRO DA SILVA O Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES
TRINDADE, MM. Juiz de Direito, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER, aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento que o nacional JOÃO OLIVEIRA DO
NASCIMENTO estando atualmente em local incerto e não sabido, fica intimado da decisão revogando as
medidas protetivas deferidas proferida em 03/07/2019 nos autos de nº 0007333-94.2018.8.14.0005, de
acordo com Art. 392, IV, do CPP. Dado e passado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, aos
dezesseis (16) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, ______, Bruce Leal do
Nascimento, Analista Judiciário, digitei, e, ______, Elizane Ellen Chiarini de Moura, Diretora de Secretaria,
subscrevi. ELIZANE ELLEN CHIARINI DE MOURA Diretora de Secretaria 2ª Vara Criminal de Altamira

 
 

 
 
 

SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1482



P R O C E S S O :  0 0 0 0 0 1 3 5 8 2 0 0 0 8 1 4 0 0 5 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIZANE ELLEN CHIARINI DE MOURA Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019---DENUNCIADO:ILMO RAIMUNDO QUINTINO
PRATA VITIMA:A. P. S. VITIMA:A. G. M. VITIMA:E. M. S. . EDITAL DE INTIMAÇ¿O Prazo de 15 (quinze)
dias O Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE, MM. Juiz de Direito, da 2ª Vara Criminal
da Comarca de Altamira/PA, na forma da Lei, etc... FAZ SABER, aos que este lerem ou dele tomarem
conhecimento que o senhor ILMO RAIMUNDO QUINTINO PRATA, brasileiro, paraense, nascido em
02/10/1969, filho de Adeilma Quintino Prata, portador do RG nº 21089 PM/PA, fica intimado para que no
prazo de 15 (quinze) dias constitua novo advogado ou informe se deseja ser assistido pela Defensoria
Pública. Dado e passado nesta cidade de Altamira, Estado do Pará, ao(s) dezesseis (16) dias do mês de
julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2018). Eu, ______, Bruce Leal do Nascimento, Analista
Judiciário, digitei, e, ______, Elizane Ellen Chiarini de Moura, Diretora de Secretaria, subscrevi. Elizane
Ellen Chiarini de Moura Diretora de Secretaria da 2ª Vara Criminal Comarca de Altamira/PA. 

 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 0 4 6 7 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELIZANE ELLEN CHIARINI DE MOURA Ação:
Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019---DENUNCIADO:PAULO SERGIO HENRIQUE
BERTOLINO VITIMA:L. A. T. . EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo nº 0001304-67.2014.8.14.0005
Capitulação Penal: Art. 121 do CPB Acusado: PAULO SÉRGIO HENRIQUE BERTOLINO Vítima: LUIZ
ALBERTO TEODORO O Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE, MM. Juiz de Direito, da
2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, na forma da Lei, etc... FAZ SABER, aos que este lerem ou
dele tomarem conhecimento que o nacional PAULO SÉRGIO HENRIQUE BERTOLINO, vulgo
BLINDADO, brasileiro, nascido em 16/07/1991, filho de Sérgio Henrique Bertolino e Ivanilda Rodrigues
Soares, portador do RG nº 117598434, inscrito no CPF sob o nº 953.734.989-91, estando atualmente em
local incerto e não sabido, fica intimado da sentença de pronúncia de fls. 97/99 proferida em 30/01/2019
nos autos de nº 0001304-67.2014.8.14.0005, de acordo com Art. 392, IV, do CPP. Dado e passado nesta
cidade de Altamira, Estado do Pará, aos dezesseis (16) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e
dezenove (2019). Eu, ______, Bruce Leal do Nascimento, Analista Judiciário, digitei, e, ______, Elizane
Ellen Chiarini de Moura, Diretora de Secretaria, subscrevi. ELIZANE ELLEN CHIARINI DE MOURA
Diretora de Secretaria 2ª Vara Criminal de Altamira
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RESENHA: 05/06/2019 A 14/07/2019 - SECRETARIA DO JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA
DE ALTAMIRA - VARA: JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA PROCESSO:
00018266020158140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 06/06/2019---AUTOR DO
FATO:MARCOS SAMUEL PEREIRA FREITAS VITIMA:A. P. J. . CERTIDÃO        CERTIFICO para os
devidos fins, usando de atribuições que me são conferidas por lei, que o autor do fato foi intimado,
decorrendo o prazo e não houve mani festação.           A l tamira,  06 de junho de 2019.
 ______________________________ ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA Diretora do Juizado
Especial Criminal Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1651, bairro São Sebastião - Fone: (O93) 3515-2637 -
3515-4009 - CEP. 68.372-020 - Altamira/PA PROCESSO: 00050353220188140005 PROCESSO ANTIGO:
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA
Ação: Inquérito Policial em: 06/06/2019---VITIMA:M. O. V. C. INDICIADO:JOSE CARLOS ALVES. ATO
ORDINATÓRIO DESIGNAÇAO DE AUDIÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL Ante o que dispõe o
Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº 45/2004, bem como no artigo 162, §4º, do CPC; visando
à maior celeridade processual, concernente aos atos processuais de mero expediente sem caráter
decisório determinados nos: PROVIMENTO Nº 006/2009-CJCI-Belém/PA, de 25/05/2009, em seu Artigo
1º, que autoriza a aplicação, no âmbito do judiciário das comarcas do interior do Estado do Pará, das
disposições contidas no PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006, PROVIMENTO Nº
006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006 artigo 1º, IV - a designação de data para audiência, após o nada
a opor do Juiz, quando não se realizar em virtude de ausência injustificada de testemunhas regularmente
intimadas, cuja condução a juízo deverá ser procedida, nos termos do art. 218 do Código de Processo
Penal, expedindo-se, para tanto, o mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça [...] DE ORDEM,
considerando a deliberação de fl.31, fica designada audiência para o dia 17/09/2019 as 15h20min. Serão
expedidos os atos necessários. Altamira, 06/06/2019. ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matr.
161853) Secretária do Juizado Especial Criminal PROCESSO: 00052345420188140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE
OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 06/06/2019---AUTOR DO FATO:EDSON ARAUJO DE
SOUSA VITIMA:M. C. S. . ATO ORDINATÓRIO DESIGNAÇAO DE AUDIÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL Ante o que dispõe o Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº 45/2004, bem como no
artigo 162, §4º, do CPC; visando à maior celeridade processual, concernente aos atos processuais de
mero expediente sem caráter decisório determinados nos: PROVIMENTO Nº 006/2009-CJCI-Belém/PA,
de 25/05/2009, em seu Artigo 1º, que autoriza a aplicação, no âmbito do judiciário das comarcas do interior
do Estado do Pará, das disposições contidas no PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de
05/10/2006, PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006 artigo 1º, IV - a designação de
data para audiência, após o nada a opor do Juiz, quando não se realizar em virtude de ausência
injustificada de testemunhas regularmente intimadas, cuja condução a juízo deverá ser procedida, nos
termos do art. 218 do Código de Processo Penal, expedindo-se, para tanto, o mandado a ser cumprido
pelo Oficial de Justiça [...] DE ORDEM, considerando a deliberação de fl.37, fica designada audiência para
o dia 17/09/2019 as 14h40min. Serão expedidos os atos necessários. Altamira, 06/06/2019. ÉRIKA
NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matr. 161853) Secretária do Juizado Especial Criminal PROCESSO:
00127136920168140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 06/06/2019---
AUTOR:MARCOS ROBERTO NUNES DE MONTEIRO VITIMA:A. C. . CARTA PRECATÓRIA JUÍZO
DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA JUÍZO
DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS DE BELÉM/PA
AUTOR DO FATO: MARCOS ROBERTO NUNES DE MONTEIRO VÍTIMA: O.E PROCESSO DE
ORIGEM: 0000012713-69.2016.8.14.0005 CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 309 DO CTB PRAZO P/
CUMPRIMENTO: DE LEI De ordem do Excelentíssimo Doutor ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE,
Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, Estado do Pará, na forma da lei,
etc, encaminho a presente para cumprimento. F I N A L I D A D E: 1.CITAR o autor do fato MARCOS
ROBERTO NUNES DE MONTEIRO, filho de Maria Célia Nunes e Raimundo Barbosa Monteiro, residente
na Travessa Piedade, nº 316, O de Almeida, Belém/PA, para que responda ás acusações narradas na
exordial acusatória, momento em que poderá alegar tudo que interessar a sua defesa, arguir preliminares,
oferecer documentos, especificar provas e, arrolar suas testemunhas, conforme disposição do Art.396-A,
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do CPB, ficando ciente o denunciado que sua presença perante o juízo da comarca deverá ser
acompanhada por advogado particular, e caso não tenha condições para constituir causídico, deverá ser
comunicado ao Oficial de Justiça, oportunidade que lhe será nomeado Defensor Público para atuar em sua
defesa. 2. INTIMAR para que compareça em dia e hora a ser designado por Vossa Excelência, a fim de
que seja realizada audiência de instrução e julgamento, observando-se a possibilidade de eventual
composição civil entre as partes e/ou transação penal. ENCERRAMENTO: Assim, pelo que dos autos
consta, expede-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que após exarar o r. ¿cumpra-se¿,
se digne determinar as diligências para o integral cumprimento. DADO E PASSADO, nesta cidade e
Comarca de Altamira/PA, aos 06 (seis) dias do mês de 06 (junho) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu
...................Keylla Barbosa Costa, auxiliar de secretaria, digitei.   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE
OLIVEIRA Secretária do JECRIM Comarca de Altamira/PA PROCESSO: 00128438820188140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE
MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Petição Criminal em: 06/06/2019---INDICIADO:CLEMILDO PESSOA DA
SILVA VITIMA:E. . ATO ORDINATÓRIO DESIGNAÇAO DE AUDIÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL Ante o que dispõe o Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº 45/2004, bem como no
artigo 162, §4º, do CPC; visando à maior celeridade processual, concernente aos atos processuais de
mero expediente sem caráter decisório determinados nos: PROVIMENTO Nº 006/2009-CJCI-Belém/PA,
de 25/05/2009, em seu Artigo 1º, que autoriza a aplicação, no âmbito do judiciário das comarcas do interior
do Estado do Pará, das disposições contidas no PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de
05/10/2006, PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006 artigo 1º, IV - a designação de
data para audiência, após o nada a opor do Juiz, quando não se realizar em virtude de ausência
injustificada de testemunhas regularmente intimadas, cuja condução a juízo deverá ser procedida, nos
termos do art. 218 do Código de Processo Penal, expedindo-se, para tanto, o mandado a ser cumprido
pelo Oficial de Justiça [...] DE ORDEM, considerando a deliberação de fl.56, fica designada audiência para
o dia 17/09/2019 as 15h10min. Serão expedidos os atos necessários. Altamira, 06/06/2019. ÉRIKA
NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matr. 161853) Secretária do Juizado Especial Criminal PROCESSO:
00136475620188140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 06/06/2019---AUTOR DO
FATO:EFRAIN MOTA FERREIRA VITIMA:H. A. S. . ATO ORDINATÓRIO DESIGNAÇAO DE AUDIÊNCIA
NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL Ante o que dispõe o Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC
nº 45/2004, bem como no artigo 162, §4º, do CPC; visando à maior celeridade processual, concernente
aos atos processuais de mero expediente sem caráter decisório determinados nos: PROVIMENTO Nº
006/2009-CJCI-Belém/PA, de 25/05/2009, em seu Artigo 1º, que autoriza a aplicação, no âmbito do
judiciário das comarcas do interior do Estado do Pará, das disposições contidas no PROVIMENTO Nº
006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006, PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006
artigo 1º, IV - a designação de data para audiência, após o nada a opor do Juiz, quando não se realizar em
virtude de ausência injustificada de testemunhas regularmente intimadas, cuja condução a juízo deverá ser
procedida, nos termos do art. 218 do Código de Processo Penal, expedindo-se, para tanto, o mandado a
ser cumprido pelo Oficial de Justiça [...] DE ORDEM, considerando a deliberação de fl.16, fica designada
audiência para o dia 17/09/2019 as 14h40min. Serão expedidos os atos necessários. Altamira, 06/06/2019.
ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matr. 161853) Secretária do Juizado Especial Criminal
P R O C E S S O :  0 0 8 9 8 8 8 7 6 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 06/06/2019---AUTOR DO FATO:IVAN DE OLIVEIRA DIAS AUTOR DO
FATO:ROGERIO ACRISIO SOUSA DA CONCEICAO VITIMA:D. N. O. . ATO ORDINATÓRIO
DESIGNAÇAO DE AUDIÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL Ante o que dispõe o Artigo 93, inciso
XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº 45/2004, bem como no artigo 162, §4º, do CPC; visando à maior
celeridade processual, concernente aos atos processuais de mero expediente sem caráter decisório
determinados nos: PROVIMENTO Nº 006/2009-CJCI-Belém/PA, de 25/05/2009, em seu Artigo 1º, que
autoriza a aplicação, no âmbito do judiciário das comarcas do interior do Estado do Pará, das disposições
contidas no PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006, PROVIMENTO Nº 006/2006-
CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006 artigo 1º, IV - a designação de data para audiência, após o nada a opor do
Juiz, quando não se realizar em virtude de ausência injustificada de testemunhas regularmente intimadas,
cuja condução a juízo deverá ser procedida, nos termos do art. 218 do Código de Processo Penal,
expedindo-se, para tanto, o mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça [...] DE ORDEM, considerando
a deliberação de fl.37, fica designada audiência para o dia 17/09/2019 as 15h00min. Serão expedidos os
atos necessários. Altamira, 06/06/2019. ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matr. 161853)
Secretária do Juizado Especial Criminal PROCESSO: 00045214520198140005 PROCESSO ANTIGO: ---
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 07/06/2019---AUTOR DO FATO:ADINELSON APARECIDO DA SILVA
VITIMA:J. R. R. S. . DELIBERAÇÃO: ¿Abram-se vista dos autos ao parquet para fins de direito.¿ Alt/PA,
28/05/2019 ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul pelo JECRIM
P R O C E S S O :  0 0 0 4 5 2 2 3 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 07/06/2019---AUTOR DO FATO:JADER MONTEIRO PEREIRA VITIMA:A. A.
R. . DELIBERAÇÃO: Defiro o pedido do MP nesta audiência. Retornem os autos à Depol para juntada de
eventual de exame de corpo de delito realizado na suposta vítima ANDRESSA ALVES RODRIGUES.
Alt/PA, 28/05/2019. ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul pelo JECRIM
P R O C E S S O :  0 0 0 4 5 5 9 5 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 07/06/2019---AUTOR DO FATO:EDILSON ALVES DOS SANTOS AUTOR DO
FATO:ELIZANGELA NUNES DE OLIVEIRA AUTOR DO FATO:JHONYS DE ALMEIDA RAMOS AUTOR
DO FATO:JOSE ADALTO BATISTA DE BARROS AUTOR DO FATO:RAFAEL FIDELIS DA SILVA.
DELIBERAÇÃO: ¿Defiro os pleitos Ministeriais nesta audiência. 1) - Inclua nova pauta de audiência tendo
em vista que o presente ato não ocorreu em razão da ausência dos autores do fato que foram intimados
pela autoridade policial com horário diverso ao funcionamento deste JECrim; 2) - Oficie-se às delegacias
locais, e a delegacia de Vitoria do Xingu, dando-lhes ciência do horário de funcionamento deste juizado
criminal, qual seja: das 14h as 16h, mencionado inclusive que as pautas para a realização de audiências
preliminares ocorrem somente às terças-feiras; 3) - Intimem-se os autores do fato para comparecerem à
audiência redesignada; 4)- Juntem-se aos autos os antecedentes criminais dos autores do fato. Ciente o
MP. Cumpra-se. Alt/PA, 29/05/2019.¿ ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp.
cumul  pe lo  JECRIM PROCESSO: 00047561220198140005 PROCESSO ANTIGO: - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 07/06/2019---AUTOR DO FATO:ZAILDO PIMENTEL DA TRINDADE
VITIMA:L. P. S. . DELIBERAÇÃO: Defiro o pedido do MP nesta audiência. Retornem os autos à Depol
para juntada de eventual de exame de corpo de delito realizado na suposta vítima LEONAN PEREIRA DA
SILVA. Alt/PA, 28/05/2019. ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul pelo
J E C R I M  P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 1 4 3 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 07/06/2019---INDICIADO:LUCIANA NUNES VITIMA:O. E. . DELIBERAÇAO:
¿Considerando a manifestação do MP em audiência, deverá a secretaria deste juizado realizar a inclusão
de audiência na pauta, com as seguintes diligências: Intime-se a ré; Expeça-se oficio requisitório ao CPR-
VIII para fins de apresentação da testemunha HERZEN ALESSANDRO SALES DA SILVA. Ciente o MP.
Cumpra-se. Alt/Pa, 29/05/2019.¿ ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul
p e l o  J E C R I M  P R O C E S S O :  0 0 0 5 2 3 3 6 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 07/06/2019---AUTOR DO FATO:DOMINGOS RONALDO SABOIA
ASSUNCAO VITIMA:F. R. P. VITIMA:G. R. B. . DELIBERAÇAO: ¿Defiro o pleito defensivo. À secretaria
deste juizado: Inclua em pauta data para audiência ; Expeça-se mandado de condução coercitiva para
FRANCINALDO ROSA PEDROSA e GRACIANE RODRIGUES BARBOSA. Intime-se o acusado
advertindo-o que sua ausência importará na decretação da revelia no processo. Ciente o MP em
audiência. Cumpra-se.¿ Alt/PA,29/05/2019. ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Juiz de Direito
Resp. cumul pelo JECRIM PROCESSO: 00169828320188140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 07/06/2019---AUTOR DO FATO:MARCOS FEITOSA MONTEL VITIMA:A. C.
O. E. . DELIBERAÇÃO: ¿Defiro o pedido do MP. Retornem os autos à Depol de origem para fins de
atualização de endereço e qualificação das partes envolvidas. Após, abram-se vista dos autos ao parquet
para se manifestar quanto ao declínio de competência tendo em vista se tratar de procedimento instaurado
para apurar suposto delito de receptação qualificada. Alt/Pa, 28/05/2019.¿ ALEXANDRE JOSE CHAVES
TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul pelo JECRIM PROCESSO: 00022012720168140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE
OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 09/07/2019---AUTOR DO FATO:DANIEL DA SILVA
OLIVEIRA AUTOR DO FATO:JULIANO DA SILVA OLIVEIRA VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA jecrimaltamira@tjpa.jus.br ATO
ORDINATÓRIO ABERTURA DE VISTAS DOS AUTOS A DEPOL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA Ante

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1486



o que dispõe o Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº 45/2004, bem como no artigo 162, §4º,
do CPC; visando à maior celeridade processual, concernente aos atos processuais de mero expediente
sem caráter decisório, Eu Diretora de Secretaria do JECRIM, ao final subscrito, FAÇO A ABERTURA DE
VISTAS DESTES AUTOS COM 33 LAUDAS À DEPOL DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DE
DILIGENCIAS REQUERIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO.                   Altamira, 03/07/2019. LAYZZA
DINAY AMORIM VASCONCELOS Secretária do JECRIM em exercício Comarca de Altamira PROCESSO:
00045786320198140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 09/07/2019---
AUTOR/VITIMA:MARCIA REGINA CAVALCANTE FERRO E SILVA SOUTO AUTOR/VITIMA:WALFLI
PETRONIO MACIEL ARAUJO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL-JECRIM Processo nº 0004578-63.2019.814.0005 DESPACHO 1.    Proceda-se na forma do
art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 08/10/2019, às 14:30h, para realização de Audiência
Preliminar. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que deverá fazer-se acompanhar por
advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele, caso contrário ser-lhe-á
nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem
como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste
Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95.
6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço constante no processo,
encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência
acima designada. 7. Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019.
ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular, respondendo  pelo Juizado Especial
Cr iminal  de Al tamira PROCESSO: 00067496120178140005 PROCESSO ANTIGO: - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 09/07/2019---AUTOR DO FATO:MARIA FREITAS DA SILVA AUTOR DO
FATO:RAIMUNDO FREITAS DA SILVA VITIMA:L. R. S. VITIMA:L. S. C. . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA jecrimaltamira@tjpa.jus.br ATO
ORDINATÓRIO ABERTURA DE VISTAS DOS AUTOS A DEPOL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA Ante
o que dispõe o Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº 45/2004, bem como no artigo 162, §4º,
do CPC; visando à maior celeridade processual, concernente aos atos processuais de mero expediente
sem caráter decisório, Eu Diretora de Secretaria do JECRIM, ao final subscrito, FAÇO A ABERTURA DE
VISTAS DESTES AUTOS COM 48 LAUDAS À DEPOL DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DE
DILIGENCIAS REQUERIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO.                   Altamira, 09/07/2019. LAYZZA
DINAY AMORIM VASCONCELOS Secretária do JECRIM em exercício Comarca de Altamira PROCESSO:
00069071920178140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 09/07/2019---AUTOR DO
FATO:HANDERSON DANTAS BARBOSA VITIMA:A. P. S. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA jecrimaltamira@tjpa.jus.br ATO ORDINATÓRIO
ABERTURA DE VISTAS DOS AUTOS A DEPOL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA Ante o que dispõe o
Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº 45/2004, bem como no artigo 162, §4º, do CPC; visando
à maior celeridade processual, concernente aos atos processuais de mero expediente sem caráter
decisório, Eu Diretora de Secretaria do JECRIM, ao final subscrito, FAÇO A ABERTURA DE VISTAS
DESTES AUTOS COM 38 LAUDAS À DEPOL DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS
REQUERIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO.                   Altamira, 09/07/2019. LAYZZA DINAY AMORIM
VASCONCELOS Secretária do JECRIM em exercício Comarca de Altamira PROCESSO:
00090374520188140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 09/07/2019---AUTOR DO
FATO:THAUANY DOS SANTOS VIANA VITIMA:A. I. S. A. . PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM
Processo: 0009037-45.2018.8.14.0005 DESPACHO 1.     Intime-se a denunciada, no endereço indicado
na denúncia de fls. 02/02v, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a proposta de
suspensão condicional do processo ofertada pelo Parquet. 2.     Escoado o prazo, retornem os autos
conclusos.        Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp.
cumul .  pe lo  JECr im PROCESSO: 00110363320188140005 PROCESSO ANTIGO: - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 09/07/2019---AUTOR DO FATO:CARTEJANO SARAIVA VITIMA:R. P. V. R. .
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PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ FÓRUM DESEMBARGADOR
AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
jecrimaltamira@tjpa.jus.br ATO ORDINATÓRIO ABERTURA DE VISTAS DOS AUTOS A DEPOL DA
COMARCA DE ALTAMIRA/PA Ante o que dispõe o Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº
45/2004, bem como no artigo 162, §4º, do CPC; visando à maior celeridade processual, concernente aos
atos processuais de mero expediente sem caráter decisório, Eu Diretora de Secretaria do JECRIM, ao final
subscrito, FAÇO A ABERTURA DE VISTAS DESTES AUTOS COM 16 LAUDAS À DEPOL DE ORIGEM
PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS REQUERIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO.
                  Altamira, 09/07/2019. LAYZZA DINAY AMORIM VASCONCELOS Secretária do JECRIM em
exercício Comarca de Altamira PROCESSO: 00132627920168140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 09/07/2019---AUTOR:NAYARA BRUNA ALVES ARAGAO VITIMA:S. C. M. J.
VITIMA:K. A. M. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ FÓRUM
DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE
ALTAMIRA jecrimaltamira@tjpa.jus.br ATO ORDINATÓRIO ABERTURA DE VISTAS DOS AUTOS A
DEPOL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA Ante o que dispõe o Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º
da EC nº 45/2004, bem como no artigo 162, §4º, do CPC; visando à maior celeridade processual,
concernente aos atos processuais de mero expediente sem caráter decisório, Eu Diretora de Secretaria do
JECRIM, ao final subscrito, FAÇO A ABERTURA DE VISTAS DESTES AUTOS COM 33 LAUDAS À
DEPOL DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS REQUERIDAS PELO MINISTERIO
PUBLICO.                   Altamira, 09/07/2019. LAYZZA DINAY AMORIM VASCONCELOS Secretária do
JECRIM em exercício Comarca de Altamira PROCESSO: 00028005820198140005 PROCESSO ANTIGO:
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA
Ação: Termo Circunstanciado em: 10/06/2019---AUTOR DO FATO:ERIC ALVES DOS SANTOS VITIMA:A.
S. . CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO Nº035/2019 PRAZO P/ CUMPRIMENTO: DE LEI
PROCESSO: Nº 0002800.58.2019.814.0005 - T.C.O. 00049/2019.100143-0. JUÍZO DEPRECANTE:
COMARCA DE ALTAMIRA - PA JUÍZO DEPRECADO: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ - PA. De Ordem do
Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Alexandre José Chaves Trindade, MMº Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
Criminal/Jecrim da Comarca de Altamira/PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
etc... F A Z S A B E R ao Excelentíssimo(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Senador José Porfírio - PA, que, perante este Juízo, se processam os autos de número
0002800.58.2019.814.0005 - T.C.O. 00049/2019.100143-0, em que figura como autor do fato: ERIC ALES
DOS SANTOS, Capitulação Penal Art. 28, da Lei nº 11.343/2006, em conformidade com as peças que
seguem: F I N A L I D A D E Proceda a INTIMAÇÃO a (s) o autor abaixo, conforme designação de Vossa
Excelência, para participar de audiência preliminar em dia e horas a ser designado por Vossa Excelência,
para proposta de Transação Penal, nos autos da ação penal supracitada, em conformidade com o que
segue. Autor do Fato: ERIC ALVES DOS SANTOS, brasileiro(a), natural de Castanhal/PA, nascido aos
07.10.1998, portador, da CI. RG. nº8368735-PC/PA, filho de Maria Lucineia Alves dos Santos e Ediney da
Silva Santos, residente e domiciliado à Rua Cesarino Doce, s/nº, Bairro: Centro, CEP: 68725-000, na
cidade de Igarapé-Açu/PA. Telefone para conato (91) 98143.5434.   DESPACHO: ENCERRAMENTO:
Assim, pelo que dos autos consta, expede-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que após
exarar o r. ¿cumpra-se¿, se digne determinar as diligências para o integral cumprimento. DADO E
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Altamira-PA, aos 10(dez) 06(junho) do ano de 2019 (dois e
dezenove). Eu,.............. Elza Rocha Gomes da Silva, Auxiliar de Secretaria o digite e assino, Eu, Erika
Nazaré M. de Oliveira, Diretora de Secretaria, li, conferi e subscrevo.  . Erika Nazaré M. de Oliveira Mat.:
161853/ GP Secretária/Jecrim Fórum PROCESSO: 00098212220188140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 10/06/2019---AUTOR DO FATO:FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS VIEIRA
AUTOR DO FATO:RAIMUNDO NONATO SOARES VITIMA:A. C. O. E. . CERTIDÃO        CERTIFICO para
os devidos fins, usando de atribuições que me são conferidas por lei, que compareceu o Sr. Francisco
André dos Santos Vieira e informou que no momento está desempregado e solicitou que fossem
reemitidos os boletos do valor de R$ 477, 00 ( quatrocentos e setenta e sete reais) parcelado em 04
vezes, sendo a primeira parcela para o dia 10 de julho de 2019      Altamira, 10 de junho de 2019.
 ______________________________ ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA Diretora do Juizado
Especial Criminal Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1651, bairro São Sebastião - Fone: (O93) 3515-2637 -
3515-4009 - CEP. 68.372-020 - Altamira/PA PROCESSO: 00157012920178140005 PROCESSO ANTIGO:
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA
Ação: Inquérito Policial em: 10/06/2019---VITIMA:A. INDICIADO:EDIMILSON ALVES DOS SANTOS.
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CERTIDÃO        CERTIFICO para os devidos fins, usando de atribuições que me são conferidas por lei,
que em cumprimento do despacho de fl. 36, foi observado que a transação penal foi aceita na forma de
cestas básicas a serem entregues na Instituição APAE, e que para emissão de certidão de inscrição na
dívida ativa se faz necessário o número do boleto pendente de pagamento, o que não consta nos autos
pelo fato da prestação pecuniária não ter sido em prestação pecuniária, bem como não consta endereço
atualizado do autor da fato.      Altamira, 10 de junho de 2019.  ______________________________
ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA Diretora do Juizado Especial Criminal Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes, 1651, bairro São Sebastião - Fone: (O93) 3515-2637 - 3515-4009 - CEP. 68.372-020 -
A l t a m i r a / P A  P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 8 3 5 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): KEYLLA BARBOSA COSTA Ação: Termo
Circunstanciado em: 10/07/2019---AUTOR DO FATO:JULIENE LIMA DA SILVA VITIMA:M. J. S. .
CERTIDÃO        CERTIFICO para os devidos fins, usando de atribuições que me são conferidas por lei,
que compareceu a autora do fato JULIENE LIMA DA SILVA para justificar o não cumprimento da
transação penal, informando que não realizou os pagamentos devido a mesma morar na zona rural e ter
deixado sua irmã para que efetuasse os pagamentos, e só no momento em que recebeu as intimações
descobriu que sua irmã não havia realizado o pago os boletos, razão pela qual solicitou a emissão de
novos bo le tos para cumpr imento da t ransação.           A l tamira,  10 de ju lho de 2019.
 ______________________________  LAYZZA DINAY AMORIM VASCONCELOS Diretora do Juizado
Especial Criminal em Exercício Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1651, bairro São Sebastião - Fone: (O93)
3515-2637 - 3515-4009 - CEP. 68.372-020 - Altamira/PA PROCESSO: 00084600420178140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE
MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 12/06/2019---AUTOR DO FATO:ALDHAIR
LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM AUTOR DO FATO:TIAGO EDUARDO DE ABREU AUTOR DO
FATO:WEVERTON CARDOSO VITIMA:A. A. C. VITIMA:W. C. Representante(s): OAB 13721 -
WEVERTON CARDOSO (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr.
ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE, Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal da
Comarca de Altamira, nos termos Provimento nº006/2006, XXIV, fica o(a) advogado(a) intimado, pelo
Diário da Justiça, para restituir processo não devolvido, no prazo de três (03) dias, sendo que no caso de
não atendimento o fato será levado ao conhecimento do Juiz. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária
do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira PROCESSO: 00088572920188140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE
OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 12/06/2019---INDICIADO:SAMUEL LINO FILOCREAO
VIEIRA VITIMA:E. A. L. . CARTA PRECATÓRIA Nº 036/2019 JUÍZO DEPRECANTE: JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA JUÍZO DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PARÁ. A do Fato: SAMUEL LINO FILOCRÃO
VIEIRA, Vítima: EDIVANIA ARAÚJO LIMA., PROCESSO: Nº 00088567.29.2018.8.14.0005 - TCO. Nº
00049/2018.100228-9, CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155, da Lei nº 2.848/1940, do CPB, PRAZO P/
CUMPRIMENTO: DE LEI Com os cordiais cumprimentos e de Ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr.
Alexandre José Chaves Trindade, MMº Juiz de Direito Titula da 2ª Vara Criminal /Jecrim da Comarca de
Altamira/PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc... F I N A L I D A D E: Para que
INTIME - SE o autor do fato para que compareça na sala de audiência do Juizado Especial Criminal no
Fórum da Comarca de Brasil Novo/PA, no dia e hora a ser designado por esse Douto Juízo, para participar
da audiência PRELIMINAR, informa ainda que foi designado audiência preliminar para oitiva da vítima,
tudo em conformidade com o que segue. A (s)do autor: A do Fato:1 - SAMUEL LINO FILOCREÃO VIEIRA,
brasileiro(a), natural de Belém/PA, nascido aos 18.08.1990, CPF: nº 010.150.722-40, filho de Maria da
Conceição Filocrão Vieira, residente e domiciliado à Rua da Mata, nº 1110, Bairro: Marambaia, na cidade
de Belém/PA. Telefone para Contato (91)99379-8396. ENCERRAMENTO: Assim, pelo que dos autos
consta, expede-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que após exarar o r. ¿cumpra-se¿,
se digne determinar as diligências para o integral cumprimento. DADO E PASSADO, nesta cidade e
Comarca de Altamira/PA, aos 12 (doze) dias do mês de 06 (junho) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu
...................Elza Rocha Gomes da Silva, auxiliar de secretaria, digitei e subscrevo. Erika Nazaré Monteiro
de Oliveira, Secretária, li, conferi e subscrevo. Erika Nazaré Monteiro de Oliveira Mat.: 161853/ GP
Secre tá r i a / Jec r im  PROCESSO:  00598309020158140005  PROCESSO ANTIGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA Ação: Termo
Circunstanciado em: 12/07/2019---AUTOR DO FATO:PAULO ROGERIO DOS SANTOS VITIMA:C. C. B.
M. . MANDADO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 041/2019 JUÍZO DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA JUÍZO DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO
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ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB. Autor do Fato: PAULO ROGÉRIO DOS
SANTOS, Vítima: CONSOCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, PROCESSO DE ORIGEM: T.C.O. Nº
142/2015.000104-3, CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 180, 3º, do CPB, PRAZO P/ CUMPRIMENTO: DE LEI
Com os cordiais cumprimentos e de Ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Alexandre José Chaves
Trindade, MMº Juiz de Direito Titula da 2ª Vara Criminal /Jecrim da Comarca de Altamira/PA, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc... F I N A L I D A D E: Para que INTIME - SE a autora
do fato a compareça na sala de audiência do Juizado Especial Criminal no Fórum da Comarca de
Placas/PA, no dia e hora a ser designado por esse douto Juízo, para participar da audiência preliminar,
para que seja oferecido pelo Parquet proposta de Transação Penal, para oitiva de autor do fato PAULO
ROGÉRIO DOS SANTOS, tudo em conformidade com o que segue. PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS,
brasileiro(a), natural de Santa Luzia/PB, nascido aos 24.02.1972, casado, portador da CI. RG.
nº393071364-1, filho de Miriam Medeiros dos Santos e José Quirino dos Santos, residente e domiciliado à
Trav. Joaquim Marinho, nº431, Bairro: São José, na cidade de Santa Luzia/PB. VÍTIMA DO FATO (s): 1 -
CONSOCIO CONSTRUTOR BELO MONTE.   ENCERRAMENTO: Assim, pelo que dos autos consta,
expede-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que após exarar o r. ¿cumpra-se¿, se digne
determinar as diligências para o integral cumprimento. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de
Altamira/PA, aos 10 (dez) dias do mês de 07 (julho) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu
...................Elza Rocha Gomes da Silva, auxiliar de secretaria, digitei e subscrevo. Eu, Layzza Dinay
Amorim Vasconcelos, Secretária em exercício, li, conferi e subscrevo. Layzza Dinay Amorim Vasconcelos
Mat.: 1762-73/GP Secretária/Jecrim PROCESSO: 00006268120168140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:DOUGLAS ANDRADE DAMASCENO
VITIMA:A. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00008525720148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:JOVENILDO SANTIAGO DA SILVA
VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00012194720158140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---ACUSADO:CHARLES SILVA BRAGA. PODER JUDICIÁRIO
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA
FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651,
BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA
NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira,
Estado do Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que o
presente processo foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo
Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para
evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____  
Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO
ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de
Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada
a abertura de vista destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data
me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO:
00017792320148140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO
FATO:RUBEM DOS SANTOS SILVA AUTOR DO FATO:MARCIA ROSA SILVA VITIMA:O. E. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE
ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES,
Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O  
ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que
o presente processo foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo
Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para
evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____  
Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO
ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de
Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada
a abertura de vista destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data
me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO:
00018444720168140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---
ACUSADO:PEDRO SOUSA DE CASTRO VITIMA:E. R. S. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ
AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO
SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ
MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do
Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo
foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em
razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo
indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de
Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De
ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos
do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista
destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira
Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues
estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira,
Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO: 00021926520168140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE
OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:FRANCISCO CHAGAS DA
SILVA VITIMA:L. J. A. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
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                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00022012720168140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:DANIEL DA SILVA OLIVEIRA AUTOR DO
FATO:JULIANO DA SILVA OLIVEIRA VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS
PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP:
68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA,
Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal,
etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia
de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo,
foi solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00022047920168140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:ANDRESSA RODRIGUES DOS REIS
SALIBA VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00029805020148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:ROBERIO JOSE MACHADO MOURA
VITIMA:W. A. D. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
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Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00036412920148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:WANDERSON SOARES DE SOUSA AUTOR
DO FATO:EDIVALDO MARCOS SANTOS DE CRUZ VITIMA:M. B. R. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES.
JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO
SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ
MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do
Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo
foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em
razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo
indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de
Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De
ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos
do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista
destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira
Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues
estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira,
Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO: 00037579820158140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE
OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:FABIO DA SILVA SOUZA
AUTOR DO FATO:CLEIA SILVA DOS SANTOS AUTOR DO FATO:FABIO SANTOS RODRIGUES
AUTOR DO FATO:CLEONICE SILVA DOS SANTOS VITIMA:W. N. P. VITIMA:J. F. A. VITIMA:E. S. S. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO
GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D
Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que
o presente processo foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo
Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para
evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____  
Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO
ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de
Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada
a abertura de vista destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data
me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO:
00040059820148140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO
FATO:RAONI RIBEIRO GONCALVES VITIMA:A. G. P. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ
AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO
SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ
MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do
Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo
foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em
razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo
indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de
Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De
ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos
do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista
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destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira
Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues
estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira,
Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO: 00042146720148140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE
OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:RAIMUNDO NONATO
DUARTE DO NASCIMENTO VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA
AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/
TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00044796920148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:AILTON GOMES FERREIRA VITIMA:O. E. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO
GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D
Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que
o presente processo foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo
Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para
evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____  
Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO
ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de
Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada
a abertura de vista destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data
me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO:
00045595720198140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO
FATO:EDILSON ALVES DOS SANTOS AUTOR DO FATO:ELIZANGELA NUNES DE OLIVEIRA AUTOR
DO FATO:JHONYS DE ALMEIDA RAMOS AUTOR DO FATO:JOSE ADALTO BATISTA DE BARROS
AUTOR DO FATO:RAFAEL FIDELIS DA SILVA. ATO ORDINATÓRIO DESIGNAÇAO DE AUDIÊNCIA NO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL Ante o que dispõe o Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº
45/2004, bem como no artigo 162, §4º, do CPC; visando à maior celeridade processual, concernente aos
atos processuais de mero expediente sem caráter decisório determinados nos: PROVIMENTO Nº
006/2009-CJCI-Belém/PA, de 25/05/2009, em seu Artigo 1º, que autoriza a aplicação, no âmbito do
judiciário das comarcas do interior do Estado do Pará, das disposições contidas no PROVIMENTO Nº
006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006, PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006
artigo 1º, IV - a designação de data para audiência, após o nada a opor do Juiz, quando não se realizar em
virtude de ausência injustificada de testemunhas regularmente intimadas, cuja condução a juízo deverá ser
procedida, nos termos do art. 218 do Código de Processo Penal, expedindo-se, para tanto, o mandado a
ser cumprido pelo Oficial de Justiça [...] DE ORDEM, considerando a deliberação de fl.19, fica designada
audiência para o dia 17/09/2019 as 15h30min. Serão expedidos os atos necessários. Altamira, 13/06/2019.
ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matr. 161853) Secretária do Juizado Especial Criminal
P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 1 4 3 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
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Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---INDICIADO:LUCIANA NUNES VITIMA:O. E. . ATO
ORDINATÓRIO DESIGNAÇAO DE AUDIÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL Ante o que dispõe o
Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº 45/2004, bem como no artigo 162, §4º, do CPC; visando
à maior celeridade processual, concernente aos atos processuais de mero expediente sem caráter
decisório determinados nos: PROVIMENTO Nº 006/2009-CJCI-Belém/PA, de 25/05/2009, em seu Artigo
1º, que autoriza a aplicação, no âmbito do judiciário das comarcas do interior do Estado do Pará, das
disposições contidas no PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006, PROVIMENTO Nº
006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006 artigo 1º, IV - a designação de data para audiência, após o nada
a opor do Juiz, quando não se realizar em virtude de ausência injustificada de testemunhas regularmente
intimadas, cuja condução a juízo deverá ser procedida, nos termos do art. 218 do Código de Processo
Penal, expedindo-se, para tanto, o mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça [...] DE ORDEM,
considerando a deliberação de fl.37, fica designada audiência para o dia 17/09/2019 as 15h40min. Serão
expedidos os atos necessários. Altamira, 13/06/2019. ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matr.
161853) Secretária do Juizado Especial Criminal PROCESSO: 00052336920188140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE
OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:DOMINGOS RONALDO
SABOIA ASSUNCAO VITIMA:F. R. P. VITIMA:G. R. B. . ATO ORDINATÓRIO DESIGNAÇAO DE
AUDIÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL Ante o que dispõe o Artigo 93, inciso XIV, da CF/88,
artigo 1º da EC nº 45/2004, bem como no artigo 162, §4º, do CPC; visando à maior celeridade processual,
concernente aos atos processuais de mero expediente sem caráter decisório determinados nos:
PROVIMENTO Nº 006/2009-CJCI-Belém/PA, de 25/05/2009, em seu Artigo 1º, que autoriza a aplicação,
no âmbito do judiciário das comarcas do interior do Estado do Pará, das disposições contidas no
PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006, PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI,
Belém/PA, de 05/10/2006 artigo 1º, IV - a designação de data para audiência, após o nada a opor do Juiz,
quando não se realizar em virtude de ausência injustificada de testemunhas regularmente intimadas, cuja
condução a juízo deverá ser procedida, nos termos do art. 218 do Código de Processo Penal, expedindo-
se, para tanto, o mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça [...] DE ORDEM, considerando a
deliberação de fl.36, fica designada audiência para o dia 24/09/2019 as 15h30min. Serão expedidos os
atos necessários. Altamira, 13/06/2019. ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matr. 161853)
Secretária do Juizado Especial Criminal PROCESSO: 00060726520168140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR:ORLANDO COSTA SOUSA VITIMA:O. E. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE
ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES,
Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O  
ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que
o presente processo foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo
Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para
evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____  
Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO
ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de
Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada
a abertura de vista destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data
me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO:
00064829420148140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO
FATO:HUGO FELLIPE DE SOUZA TEIXEIRA VITIMA:M. F. C. V. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ
AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO
SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ
MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do
Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo
foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em
razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo
indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de
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Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De
ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos
do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista
destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira
Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues
estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira,
Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO: 00067496120178140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE
OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:MARIA FREITAS DA SILVA
AUTOR DO FATO:RAIMUNDO FREITAS DA SILVA VITIMA:L. R. S. VITIMA:L. S. C. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE
ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES,
Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O  
ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que
o presente processo foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo
Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para
evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____  
Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO
ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de
Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada
a abertura de vista destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data
me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO:
00067739420148140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO
FATO:VALDENIR MARINHO RIBEIRO VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS
PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP:
68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA,
Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal,
etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia
de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo,
foi solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00069071920178140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:HANDERSON DANTAS BARBOSA
VITIMA:A. P. S. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1496



Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00071393620148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:ADILSON BATISTA DE PAULO VITIMA:R. E.
A. P. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO
EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100
 C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da
Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os
devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências
solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se
encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA,
____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de
Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado
Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº
001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA,
____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de
Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério
Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00072545720148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:SIDNEY DE SOUSA LIMA VITIMA:M. N. C.
VITIMA:E. C. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00072614920148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:RONILSON DOS SANTOS DE JESUS
VITIMA:E. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00072744820148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
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Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:DANIEL MENDES DOS SANTOS VITIMA:O.
E. VITIMA:R. S. L. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00072918420148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:DANIELE MENDES DA SILVA VITIMA:J. A.
M. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO
EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100
 C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da
Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os
devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências
solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se
encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA,
____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de
Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado
Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº
001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA,
____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de
Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério
Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00074225920148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:JOCIEL PEREIRA DOS SANTOS VITIMA:O.
E. VITIMA:F. S. N. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00081422620148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:ELLIDA CRISTINA MENDES FLOR
VITIMA:C. A. R. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
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(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00092031920148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:TATIANE DO SOCORRO PAIXAO DE
SOUZA VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00107592220158140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:PEDRO EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA
VITIMA:A. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00108345620188140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:CIANA AZEVEDO DA SILVA MENEZES
VITIMA:E. S. L. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
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solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00110363320188140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:CARTEJANO SARAIVA VITIMA:R. P. V. R. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO
GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D
Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que
o presente processo foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo
Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para
evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____  
Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO
ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de
Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada
a abertura de vista destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data
me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO:
00128992420188140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO
FATO:JOAO CARLOS DA SILVA VITIMA:O. E. . CERTIDÃO        CERTIFICO para os devidos fins,
usando de atribuições que me são conferidas por lei, que compulsando os autos foi verificado que verificou
que já foi diligenciado em momento pretérito no endereço do autor do fato e conforme certidão do oficial de
justiça ás fl. 20, foi negativa.      Altamira, 13 de junho de 2019.  ______________________________
ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA Diretora do Juizado Especial Criminal Av. Brigadeiro Eduardo
Gomes, 1651, bairro São Sebastião - Fone: (O93) 3515-2637 - 3515-4009 - CEP. 68.372-020 -
A l t a m i r a / P A  P R O C E S S O :  0 0 1 3 2 6 2 7 9 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR:NAYARA BRUNA ALVES ARAGAO VITIMA:S. C. M. J.
VITIMA:K. A. M. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00132827020168140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR:THANAU DOS SANTOS MENDONCA VITIMA:A. A. N. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO
GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D
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Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que
o presente processo foi remetido à Delegacia de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo
Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi solicitado no estado em que se encontra para
evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____  
Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO
ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de
Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada
a abertura de vista destes autos ao Ministério Público. Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data
me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré
Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em ____/____/____. PROCESSO:
00136853920168140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---
AUTOR:ANDREIA FERRAZ PIRES VITIMA:F. S. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS
PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP:
68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA,
Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal,
etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia
de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo,
foi solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00898939820158140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 13/06/2019---AUTOR DO FATO:MAURICIO TIMOTEO DA SILVA AUTOR DO
FATO:DIONES MOISES DA SILVA VITIMA:M. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS
PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP:
68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA,
Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal,
etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia
de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo,
foi solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00164273720168140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Inquérito Policial em: 17/06/2019---INDICIADO:FREDSON CORREA DA SILVA VITIMA:H. M. C. . ATO
ORDINATÓRIO DESIGNAÇAO DE AUDIÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL Ante o que dispõe o
Artigo 93, inciso XIV, da CF/88, artigo 1º da EC nº 45/2004, bem como no artigo 162, §4º, do CPC; visando
à maior celeridade processual, concernente aos atos processuais de mero expediente sem caráter
decisório determinados nos: PROVIMENTO Nº 006/2009-CJCI-Belém/PA, de 25/05/2009, em seu Artigo
1º, que autoriza a aplicação, no âmbito do judiciário das comarcas do interior do Estado do Pará, das
disposições contidas no PROVIMENTO Nº 006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006, PROVIMENTO Nº
006/2006-CJCI, Belém/PA, de 05/10/2006 artigo 1º, IV - a designação de data para audiência, após o nada
a opor do Juiz, quando não se realizar em virtude de ausência injustificada de testemunhas regularmente
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intimadas, cuja condução a juízo deverá ser procedida, nos termos do art. 218 do Código de Processo
Penal, expedindo-se, para tanto, o mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça [...] DE ORDEM,
considerando a deliberação de fl.69, fica designada audiência para o dia 22/10/2019 as 14h10min. Serão
expedidos os atos necessários. Altamira, 17/06/2019. ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA (Matr.
161853) Secretária do Juizado Especial Criminal PROCESSO: 00004076320198140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES
TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:HELENA DE ARAUJO
SILVA VITIMA:C. F. S. B. VITIMA:J. M. O. . PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM Processo: 0000407-
63.2019.8.14.0005 DESPACHO 1.     Intime-se a denunciada, no endereço indicado na denúncia de fls.
02/02v, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a proposta de suspensão condicional do
processo ofertada pelo Parquet. 2.     Escoado o prazo, retornem os autos conclusos.        Altamira/PA,
14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 0 8 5 3 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:ELIZILMA FERREIRA DUARTE AUTOR DO
FATO:LORENA LIMA DA SILVA MARTINS AUTOR DO FATO:RANIELE BARBOSA AUTOR DO
FATO:JESSICA ESTUMANO POMPEU AUTOR DO FATO:EDILZA FERREIRA DUARTE VITIMA:F. C. S. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM
 Processo nº 0000408-53.2016.8.14.0005                   DESPACHO 1.     Defiro o pedido do Parquet às fls.
56. 2.     Oficie-se à Delegacia de origem a fim de serem cumpridas as diligências solicitadas pelo
Ministério Público às fls. 56, item 1. 3.     Oficie-se a instituição indicada às fls. 52 para que informe se
foram cumpridas as condições impostas na transação penal de fls. 33 pela autora do fato Lorena Lima da
Silva Martins. 4.     Cumpra-se.                   Altamira (PA), _14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES
TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim                                                             Página de 1 
Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:   Bairro:   Fone: PROCESSO: 00007020320198140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:JHONES SOUSA
SILVA VITIMA:L. E. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL-JECRIM Processo nº. 0000702-03-2019.8.14.0005 DESPACHO           Acautelem-se os autos
em Secretaria aguardando-se o prazo para a propositura de ação privada pelo ofendido. Decorrido o
prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. Após, vistas ao Ministério Público para manifestação.
                  Altamira (PA), 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp.
cumul. pelo JECrim                                                             Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:    
Endereço:   CEP:   Bairro:   Fone: PROCESSO: 00009835620198140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:JULIENE LIMA DA SILVA VITIMA:M. J. S. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo
nº. 0000983-56.2019.8.14.0005 DESPACHO 1.     Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 25.
2.     Intime-se a autora do fato, pessoalmente, no endereço constante nos autos para que se manifeste no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o não cumprimento da transaç¿o penal, sob pena de
oferecimento de denúncia em seu desfavor. 3.     Cumpra-se.                   Altamira (PA), 14/06/2019.
ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Ju iz  de Di re i to  Resp.  cumul .  pe lo  JECr im
                                                            Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:
   Ba i r r o :      Fone :  PROCESSO:  00021276520198140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA Ação: Termo
Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:GRACIELLE BENTO SIQUEIRA VITIMA:F. R. S. A. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM
DESPACHO Processo nº 0002127-65.2019.8.14.0005 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n.
9.099/95. 2.    Designo o dia 24/09/2019, às 14h: 30min, para realização de Audiência Preliminar para
Proposta de Transaç¿o Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo este(a) de que deverá fazer-
se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele(a),
caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo
Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
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Certifique a secretaria deste Juizado se o autor do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art.
76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-se a vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.
              Altamira/PA, 16/05/2019. ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA Juiz de Direito Resp. cumul. pelo
JECrim                                                             Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:  
CEP:    Bairro:     Fone: PROCESSO: 00024783820198140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Carta Precatória Criminal em: 18/06/2019---JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
SAO GOTARDO MG INDICIADO:MARCIA MEDEIROS DE LIMA VITIMA:K. P. G. . PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE
ALTAMIRA  JECRIM Processo: 0002478-38.2019.814.0005 DESPACHO          Diante da intimação
infrutífera da vítima, conforme certidão de fls. 10 proceda a devolução da presente carta precatória ao
Juízo Deprecante para providências que julgar pertinentes.          Cumpra-se. Altamira/PA, 03/06/2019
ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim PROCESSO:
00041550620198140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO
FATO:ALDEIR JOSE MEIRA DOS SANTOS AUTOR DO FATO:ALEXANDRE RAMOS SOUSA VITIMA:O.
E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM
DESPACHO Processo nº 0004155-06.2019.8.14.0005 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n.
9.099/95. 2.    Designo o dia 24/09/2019, às 15h:00min, para realização de Audiência Preliminar para
Proposta de Transaç¿o Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo este(a) de que deverá fazer-
se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele(a),
caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo
Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
Certifique a secretaria deste Juizado se o autor do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art.
76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 16/05/2019.
Á L V A R O  J O S É  D A  S I L V A  S O U S A  J u i z  d e  D i r e i t o  R e s p .  c u m u l .   p e l o  J E C r i m
                                                            Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:
   Ba i r r o :      Fone :  PROCESSO:  00041732720198140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA Ação: Ação
Penal - Procedimento Sumário em: 18/06/2019---QUERELANTE:DIOGO DE FIGUEIREDO SANTIAGO
QUERELADO:REGINA DE FATIMA CAETANO. PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM Processo:
0004173-27.2019.8.14.0005 DESPACHO        1.   Defiro o benefício da justiça gratuita.        2. Nos termos
dos artigos 78 e 79, ambos da Lei nº 9.099/95, designo o dia 24/09/2019, às 15:20 horas, para realização
de Audiência.        3. Com cópia da QUEIXA-CRIME e do presente, CITE/INTIME-SE a querelada REGINA
DE FÁTIMA CAETANO, advertindo-a a se fazer presente acompanhada por advogado particular.        4. 
Caso não tenha condições de constituir advogado, a querelada deverá comunicar ao Oficial de Justiça no
momento da diligência/intimação, oportunidade em que este juízo nomeará defensor público para atuar em
sua defesa para o ato judicial.        5.  A querelada poderá apresentar rol de testemunhas no prazo máximo
de 05 (cinco) dias antes da audiência, fornecendo endereços atualizados para fins de intimação.        6.
Intime-se o querelante DIOGO DE FIGUEREDO SANTIAGO, cientificando também a advogada habilitada
às fls. 10.        6. Ciência ao MP.        7. Cumpra-se.        Altamira/PA, 16/05/2019. Álvaro José da Silva
Sousa Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim PROCESSO: 00042130920198140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA
Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:GILSON PAULO DOS REIS VITIMA:M.
E. S. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE
ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-
JECRIM DESPACHO Processo nº 0004213-09.2019.8.14.0005 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei
n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 24/09/2019, às 14h:40min, para realização de Audiência Preliminar para
Proposta de Transaç¿o Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo este(a) de que deverá fazer-
se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele(a),
caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo
Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
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Certifique a secretaria deste Juizado se o autor do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art.
76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA,16/05/2019
Á L V A R O  J O S É  D A  S I L V A  S O U S A  J u i z  d e  D i r e i t o  R e s p .  c u m u l .   p e l o  J E C r i m
                                                            Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:
   Ba i r r o :      Fone :  PROCESSO:  00042348220198140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA Ação: Termo
Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:CRISTIANO SOUZA DOS SANTOS VITIMA:M. T. N.
L. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM
DESPACHO Processo nº 0004234-82.2019.8.14.0005 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n.
9.099/95. 2.    Designo o dia 24/09/2019, às 14h: 50min, para realização de Audiência Preliminar para
Proposta de Transaç¿o Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo este(a) de que deverá fazer-
se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele(a),
caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo
Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
Certifique a secretaria deste Juizado se o autor do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art.
76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 16/05/2019.
Á L V A R O  J O S É  D A  S I L V A  S O U S A  J u i z  d e  D i r e i t o  R e s p .  c u m u l .   p e l o  J E C r i m
                                                            Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:
   Ba i r r o :      Fone :  PROCESSO:  00042697620188140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:SIDCLEY QUEIROZ DA SILVA AUTOR DO
FATO:SIDNEY MACHADO DA SILVA VITIMA:J. F. P. S. . PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM Processo:
0004269-76.2018.814.0005 DESPACHO          Cumpra-se na forma pleiteada pelo Parquet às fls. 36/36v
encaminhando os presentes autos à Defensoria Pública para que ratifique a queixa-crime ofertada.
Altamira/PA, 03/06/2019 ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo
J E C r i m  P R O C E S S O :  0 0 0 4 5 5 7 8 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---VITIMA:A. C. S. AUTOR DO FATO:JANAINA MOREIRA DOS
SANTOS AUTOR DO FATO:BEATRIZ OLIVEIRA FERNANDES. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS
PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº 0004557-87.2019.814.0005
DESPACHO 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 01/10/2019, às
14:40h, para realização de Audiência Preliminar. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que
deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação
daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida
pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
Certifique a secretaria deste Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos
do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.
              Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular,
respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira PROCESSO: 00045777820198140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:RENATO
FERREIRA GOMES VITIMA:A. M. H. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº 0004577-78.2019.814.0005 DESPACHO 1.    Proceda-se na
forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 08/10/2019, às 14:30h, para realização de
Audiência Preliminar. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que deverá fazer-se acompanhar
por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele, caso contrário ser-
lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem
como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste
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Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95.
6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço constante no processo,
encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência
acima designada. 7. Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019.
ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular, respondendo  pelo Juizado Especial
Cr iminal  de Al tamira PROCESSO: 00047552720198140005 PROCESSO ANTIGO: - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:MARCELO RODRIGUES DA SILVA
VITIMA:A. R. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE
ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-
JECRIM Processo nº 0004755-27.2019.814.0005 DESPACHO 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei
n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 08/10/2019, às 14:40h, para realização de Audiência Preliminar. 3.   
Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser
certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor
Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório
Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste Juizado se o(as)
autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o
oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço constante no processo, encaminhem-se os
autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência acima designada. 7.
Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ
CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular, respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira
P R O C E S S O :  0 0 0 4 8 0 2 9 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:ENERIO LADEIRA DA SILVA VITIMA:F. L. B.
. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo
nº 0004802-98.2019.814.0005 DESPACHO 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.   
Designo o dia 08/10/2019, às 15:40h, para realização de Audiência Preliminar. 3.    Intime-se o(a) autor(a)
do fato advertindo de que deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial
de Justiça a manifestação daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos
autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a
existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi
anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o
réu não foi encontrado no endereço constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério
Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-se a Vítima.
8. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE
 Juiz de Direito Titular, respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira PROCESSO:
00048141520198140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO
FATO:RAIMUNDO CHIPAIA TRINDADE FILHO VITIMA:M. N. T. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS
PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº 0004814-15.2019.814.0005
DESPACHO 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 01/10/2019, às
14:30h, para realização de Audiência Preliminar. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que
deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação
daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida
pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
Certifique a secretaria deste Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos
do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.
              Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular,
respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira PROCESSO: 00051597820198140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:WANDERSON
DE SOUSA VIANA VITIMA:S. C. S. VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM DESPACHO Processo nº 0005159-78.2019.8.14.0005 1.   
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Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 08/10/2019, às 14h:50min, para
realização de Audiência Preliminar para Proposta de Transaç¿o Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato
advertindo este(a) de que deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial
de Justiça a manifestação daquele(a), caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham
aos autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a
existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste Juizado se o autor do fato já foi
anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o
réu não foi encontrado no endereço constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério
Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência acima designada. 7. Ciência ao MP e a
Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp.
cumul. pelo JECrim                                                             Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:    
Endereço:   CEP:   Bairro:   Fone: PROCESSO: 00051753220198140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:HENRIQUE SANTIAGO DAS NEVES
ALMEIDA VITIMA:E. E. P. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL-JECRIM DESPACHO Processo nº 0005175-32.2019.8.14.0005 1.    Proceda-se na forma do
art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 08/10/2019, às 15h:10min, para realização de Audiência
Preliminar para Proposta de Transaç¿o Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo este(a) de
que deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a
manifestação daquele(a), caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos
certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de
antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste Juizado se o autor do fato já foi anteriormente beneficiado
nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no
endereço constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova
conclusão, cancelando a audiência acima designada. 7. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA,
14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim
                                                            Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:
   Ba i r r o :      Fone :  PROCESSO:  00051761720198140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:ADRIANO CAVALCANTE DA SILVA
VITIMA:A. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE
ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-
JECRIM DESPACHO Processo nº 0005176-17.2019.8.14.0005 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei
n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 08/10/2019, às 15h:00min, para realização de Audiência Preliminar para
Proposta de Transaç¿o Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo este(a) de que deverá fazer-
se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele(a),
caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo
Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
Certifique a secretaria deste Juizado se o autor do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art.
76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019.
ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Ju iz  de Di re i to  Resp.  cumul .  pe lo  JECr im
                                                            Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:
   Ba i r r o :      Fone :  PROCESSO:  00051935320198140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:SOLANGE LOBO CORREA VITIMA:L. T. S. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM
DESPACHO Processo nº 0005193-53.2019.8.14.0005 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n.
9.099/95. 2.    Designo o dia 08/10/2019, às 15h:20min, para realização de Audiência Preliminar para
Proposta de Transaç¿o Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo este(a) de que deverá fazer-
se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele(a),
caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo
Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
Certifique a secretaria deste Juizado se o autor do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art.
76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
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constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019.
ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Ju iz  de Di re i to  Resp.  cumul .  pe lo  JECr im
                                                            Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:
   Ba i r r o :      Fone :  PROCESSO:  00051943820198140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:EDJANE PEREIRA DE CARVALHO
VITIMA:D. C. C. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA
DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-
JECRIM DESPACHO Processo nº 0005194-38.2019.8.14.0005 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei
n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 08/10/2019, às 15h:30min, para realização de Audiência Preliminar para
Proposta de Transaç¿o Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo este(a) de que deverá fazer-
se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele(a),
caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo
Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
Certifique a secretaria deste Juizado se o autor do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art.
76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-se a vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.
              Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp.
cumul. pelo JECrim                                                             Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:    
Endereço:   CEP:   Bairro:   Fone: PROCESSO: 00054152120198140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:DEBORA ALMEIDA DAMASCENO VITIMA:J.
C. S. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE
ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-
JECRIM DESPACHO 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia
01/10/2019, às 15:30h, para realização de Audiência Preliminar para proposta de Transação Penal. 3.   
Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser
certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor
Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório
Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste Juizado se o(as)
autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o
oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço constante no processo, encaminhem-se os
autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência acima designada. 7.
Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ
CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular, respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira
P R O C E S S O :  0 0 0 5 4 1 6 0 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:EVERSON DOUGLAS ALVES CRISPIM.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM
DESPACHO 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 01/10/2019, às
15:20h, para realização de Audiência Preliminar para proposta de Transação Penal. 3.    Intime-se o(a)
autor(a) do fato advertindo de que deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser certificado
pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.   
Venham aos autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal,
noticiando a existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste Juizado se o(as) autor(as) do
fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de
justiça que o réu não foi encontrado no endereço constante no processo, encaminhem-se os autos ao
Ministério Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-
se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES
TRINDADE  Juiz de Direito Titular, respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira PROCESSO:
00054342720198140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO
FATO:ESTER CARVALHO CAVALCANTE VITIMA:J. L. L. VITIMA:C. C. . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM
DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM DESPACHO 1.   
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Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 01/10/2019, às 15:40h, para
realização de Audiência Preliminar para proposta de Transação Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato
advertindo de que deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de
Justiça a manifestação daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos
autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a
existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi
anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o
réu não foi encontrado no endereço constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério
Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-se a Vítima.
8. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE
 Juiz de Direito Titular, respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira PROCESSO:
00054568520198140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO
FATO:ANTONIO IRINEU ESTEVAO NASCIMENTO VITIMA:M. L. A. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR
AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM DESPACHO 1.    Proceda-se na forma
do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 01/10/2019, às 15:10h, para realização de Audiência
Preliminar para proposta de Transação Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que
deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação
daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida
pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
Certifique a secretaria deste Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos
do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.
              Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular,
respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira PROCESSO: 00055000720198140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR/VITIMA:ELISSANDRO
XIPAIA DE CARVALHO AUTOR/VITIMA:WELITON NOGUEIRA OLIVEIRA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM
DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM DESPACHO 1.   
Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 01/10/2019, às 14:50h, para
realização de Audiência Preliminar para proposta de Transação Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato
advertindo de que deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de
Justiça a manifestação daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos
autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a
existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi
anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o
réu não foi encontrado no endereço constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério
Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-se a Vítima.
8. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE
 Juiz de Direito Titular, respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira PROCESSO:
00055356420198140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO
FATO:JOSE VALMIR TENORIO ALVES. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM DESPACHO 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.   
Designo o dia 01/10/2019, às 15:00h, para realização de Audiência Preliminar para proposta de Transação
Penal. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que deverá fazer-se acompanhar por advogado,
devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado
Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo
Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste Juizado se
o(as) autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95.
6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço constante no processo,
encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência
acima designada. 7. Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019.
ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular, respondendo  pelo Juizado Especial
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Criminal  de Al tamira PROCESSO: 00087602920188140005 PROCESSO ANTIGO: - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 18/06/2019---REQUERENTE:S. L. P.
REQUERIDO:GERONDINA LIMA DE PAULA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM  Processo  nº  0008760-29 .2018.8 .14 .0005
                  DESPACHO 1.     Oficie-se à Delegacia de origem a fim de serem cumpridas as diligências
solicitadas às fls. 20-v e reiteradas pelo Ministério Público às fls. 24. 2.     Cumpra-se.                   Altamira
(PA), 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim
                                                            Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:
   Ba i r r o :      Fone :  PROCESSO:  00107742020178140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:MARCIA CALHEIRO DE SOUZA VITIMA:L.
S. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM
 Processo nº. 0010774-20.2017.8.14.0005                   DESPACHO                   1. Defiro o pedido do
Parquet à fls. 41.                   2. Expeça-se carta precatória para a Comarca de Tucuruí para fins de
intimação da autora do fato, observando-se o endereço às fls. 42, para comparecer à audiência preliminar
para proposta de transação penal a ser designada pelo Juízo Deprecado.                   3. Cumpra-se.
                  Altamira (PA), 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp.
cumul. pelo JECrim                                                             Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:    
Endereço:   CEP:   Bairro:   Fone: PROCESSO: 00114633020188140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:IVANIA ALVES PAIS CONCEICAO VITIMA:L.
S. B. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo
nº. 0011463-30.2018.8.14.0005 DESPACHO 1.     Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 26.
2.     Intime-se a autora do fato, pessoalmente, no endereço constante nos autos para que se manifeste no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o não cumprimento da transaç¿o penal firmada à fl. 21, sob
pena de oferecimento de denuncia em seu desfavor. 3.     Cumpra-se.                   Altamira (PA),
_14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim
                                                            Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:
   Ba i r r o :      Fone :  PROCESSO:  00115586020188140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Inquérito Policial em: 18/06/2019---INDICIADO:FELIPE THOMAZ DOS SANTOS. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM
DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº.
0011558-60.2018.8.14.0005 DESPACHO         Considerando a redesignação da audiência de instrução e
julgamento para oitiva de testemunhas, em virtude deste Juízo estar presidindo o Tribunal de Júri na data
anteriormente marcada, sendo a nova data redesignada para o dia 18/09/2019, às 14h:30min, oficie-se o
Juízo Deprecado (Vara de Carta Precatória Criminal de Belém) para que tome conhecimento da retificação
da finalidade contida na carta precatória nº. 0010535-21.2019.8.14.0401, devendo, o Juízo Deprecado,
apenas proceder com a citação pessoal do denunciado, para que tome conhecimento da denúncia
oferecida em seu desfavor, observando no mandado que o denunciado deverá informar se pretende
constituir advogado particular nos autos ou se pretende ser assistido pela defensoria pública. 
                  Altamira (PA), 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp.
cumul. pelo JECrim                                                             Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:    
Endereço:   CEP:   Bairro:   Fone: PROCESSO: 00147847320188140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALVARO JOSE DA SILVA SOUSA Ação: Termo
Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR:ANTONIO CESAR MOREIRA DA SILVA AUTOR:ARTELESTE
CONSTRUCOES LTDA VITIMA:A. C. O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº. 0014784-73.2018.8.14.0005 DESPACHO 1.     Defiro o
pedido do Ministério Público de fls. 22. 2.     Intime-se o autor do fato, Antônio Cesar Moreira da Silva, para
participar da audiência preliminar para proposta de transação penal a ser realizada no dia 24/09/2019, às
15hs:10min, observando-se o endereço constante nos autos.  3.     Ciência ao Ministério Público.
                  Altamira (PA), 16/05/2019. ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA Juiz de Direito Resp. cumul. pelo
JECrim                                                             Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:  
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CEP:    Bairro:     Fone: PROCESSO: 00167628520188140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:SOLANGE MORAIS DA SILVA VITIMA:S. P.
M. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA
FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM
 Processo nº. 0016762-85.2018.8.14.0005                   DESPACHO                   1. Defiro o pedido do
Parquet à fls. 20.                   2. Acautelem-se os autos em Secretaria até a inciativa do querelante ou
decurso do prazo decadencial.                   Altamira (PA), 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES
TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim                                                             Página de 1 
Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:   Bairro:   Fone: PROCESSO: 00170035920188140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:FRANCISCA
DORNILDA DOS SANTOS COSTA VITIMA:L. D. M. . PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM Processo:
0017003-59.2018.8.14.0005 DESPACHO 1.     Intime-se a denunciada, no endereço indicado na denúncia
de fls. 02/02v, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a proposta de suspensão
condicional do processo ofertada pelo Parquet. 2.     Escoado o prazo, retornem os autos conclusos.
       Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo
J E C r i m  P R O C E S S O :  0 0 1 7 4 3 1 7 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR DO FATO:DAVID DA SILVA LIMA VITIMA:A. C. . C E R
T I D ¿ O ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado Especial Criminal de
Altamira, Estado do Pará, na forma da lei, etc.      CERTIFICO, usando das atribuições que o cargo me
confere que consultando o Sistema de Gestão Processual LIBRA neste Juízo Especial, constatei que o(a)
autor(a) do fato DAVID DA SILVA LIMA, filho de Maria de Fátima Pires da Silva Antônio da Cunha Lima,
N¿O FOI BENEFIACIADO ANTERIORMENTE, no prazo de 05(cinco) anos, pela aplicação da pena
restritiva de direitos ou multa, relativa aos incisos I e II do §2°, do artigo 76 da lei n° 9.099/95. Certifico
mais, que consultando os antecedentes criminais, verifiquei que constam outros autos em andamento
envolvendo o referido autor do fato, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo.       Com
relação ao andamento dos autos nº 0008750-19.2017.8.14.0005, o mesmo tramita na 1ª Vara Criminal e
está com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19/09/2019 ás 09:00 h. O referido é
verdade, dou fé.         Altamira/PA, 18 de junho de 2019.  Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira PROCESSO: 00175218320178140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES
TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 18/06/2019---AUTOR/VITIMA:FABRICIO MENDONCA DA
SILVA AUTOR/VITIMA:RAIMUNDO NONATO DA SILVA. PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM Processo:
0017521-83.2017.8.14.0005 DESPACHO 1.     Intime-se o denunciado, no endereço indicado na denúncia
de fls. 02/02v, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a proposta de suspensão
condicional do processo ofertada pelo Parquet. 2.     Escoado o prazo, retornem os autos conclusos.
       Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo
J E C r i m  P R O C E S S O :  0 0 9 3 8 7 0 9 8 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 18/06/2019---QUERELANTE:FRANCISCA BARBOSA DA SILVA
Representante(s): OAB 14884 - JOSE VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA (ADVOGADO)
QUERELADO:ANDRE SILVA DE CARVALHO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO CRIMINAL DE
ALTAMIRA Processo nº. 0093870-98.2015.8.14.0005 DESPACHO Considerando a certidão de fls. 66,
intime-se a Querelante pessoalmente bem com o advogado constituído nos autos, para que proceda o
recolhimento das custas processuais finais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa. Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp.
cumul .  pe lo  JECr im PROCESSO: 00014252220198140005 PROCESSO ANTIGO: - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 19/06/2019---AUTOR:FABIANO DE ANDRADE VITIMA:I. B. A. . CARTA
PRECATÓRIA Nº 037/2019 JUÍZO DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE
ALTAMIRA/PA JUÍZO DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA
COMARCA DE BRASIL NOVO/PARÁ. A do Fato: FABIANO DE ANDRADE, Vítima: I.B.D.A., PROCESSO:
Nº 0001425.22.2019.8.14.0005 - TCO. Nº 23136531812185000/2018, CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 132,
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da Lei nº 2.848/1940, PRAZO P/ CUMPRIMENTO: DE LEI Com os cordiais cumprimentos e de Ordem do
Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Alexandre José Chaves Trindade, MMº Juiz de Direito Titula da 2ª Vara
Criminal /Jecrim da Comarca de Altamira/PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
etc... F I N A L I D A D E: Para que INTIME - SE o autor do fato para que compareça na sala de audiência
do Juizado Especial Criminal no Fórum da Comarca de Brasil Novo/PA, no dia e hora a ser designado por
esse Douto Juízo, para participar da audiência PRELIMINAR, informa ainda que foi designado audiência
preliminar para oitiva da vítima, tudo em conformidade com o que segue. A (s)do autor: A do Fato:1 -
FABIANO DE ANDRADE, brasileiro(a), natural de Altamira/PA, nascido aos 03.02.1993, portador da CI.
RG. nº 7152580-PC/PA, filho de Maria da Guia de Andrade, residente e domiciliado à Rua Ruy Barbosa,
nº889, Bairro: Centro, na cidade de Brasil Novo/PA. Telefone para conato (93)99129-7037.
ENCERRAMENTO: Assim, pelo que dos autos consta, expede-se a presente, pela qual depreca a Vossa
Excelência que após exarar o r. ¿cumpra-se¿, se digne determinar as diligências para o integral
cumprimento. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Altamira/PA, aos 19 (dezenove) dias do
mês de 06 (junho) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu ...................Elza Rocha Gomes da Silva, auxiliar
de secretaria, digitei e subscrevo. Erika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária, li, conferi e subscrevo.
Er ika Nazaré Monteiro de Ol ivei ra Mat. :  161853/ GP Secretár ia/Jecr im PROCESSO:
00033834320198140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 19/06/2019---AUTOR DO
FATO:DHENISON DE SOUZA FERREIRA VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM
Processo nº 0003383-43.2019.8.14.0005 DECISÃO           Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §
3º, da Lei nº 9.099/95.           Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar
suposta prática de crime previsto no artigo 349-A do Código Penal em decorrência de fato ocorrido no dia
26/03/2019, envolvendo o nacional DHENISON DE SOUZA FERREIRA, tendo como vítima o Estado.
          Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público requereu o arquivamento do feito
(fls.19/19-v), uma vez que a conduta do interno em portar, ter para si, aparelho celular, está tipificado no
art. 50, VII da Lei nº. 7210/1984 (Lei de Execuções Penais). Ainda sob a égide desta Lei, no art. 57,
parágrafo único: ¿Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta
Lei¿. Estas sanções são de condução da SUSIPE e não objeto de TCO, razão pela qual verifica-se o
equívoco quanto a capitulação penal da conduta verificada.           Considerando a ausência de lastro
mínimo para o exercício da ação penal e para não se imiscuir no juízo valorativo do titular da pretensão
acusatória, ante a ausência de justa causa para a apuração do fato imputado ao autor do fato, acolho a
manifestação do Ministério Público e determino o arquivamento do presente procedimento, com base no
art. 395, III, do CPP; ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do artigo 18 do Código
de Processo Penal Brasileiro e da Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal.           Ciência ao Ministério
Público.           Transitada em julgado, arquive-se. Altamira/PA 14/06/2019.   ALEXANDRE JOSÉ CHAVES
TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim                                                             Página de 1 
Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:   Bairro:   Fone: PROCESSO: 00809119520158140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 19/06/2019---AUTOR DO FATO:WALTERMANO
DA SILVA SENA AUTOR DO FATO:JOSIMAR DA COSTA CASTRO VITIMA:M. A. C. . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS
PANTOJA JUIZADO CRIMINAL DE ALTAMIRA Processo nº. 0080911-95.2015.8.14.0005 SENTENÇA
              Vistos, etc.               Dispenso o relatório, conforme art. 81, § 3º, da Lei n. 9.099/95.
              Trata-se de Denúncia oferecida em desfavor JOSIMAR DA COSTA CASTRO e WALTERMANO
DA SILVA SENA diante da prática de crime previsto no art. 129, §7º do Código Penal.               Instado a
se manifestar o Promotor de Justiça (fls.49), requereu a extinç¿o da punibilidade do agente JOSIMAR DA
COSTA CASTRO, nos termos do artigo 107, I, do CP, c/c art. 62, do CPP.               É o relatório.
              DECIDO.               Alinho-me ao entendimento do Parquet pois, analisando os autos, verifico a
juntada de certidão de óbito do denunciado às fls. 46.               DIANTE DO EXPOSTO, declaro EXTINTA
A PUNIBILIDADE do denunciado JOSIMAR DA COSTA CASTRO, nos termos do artigo 107, inciso I, do
Código Penal, c/c artigo 62, do CPP.               Com relação ao denunciado WALTERMANO DA SILVA
SENA expeça-se carta precatória para o Juízo da Comarca de Marabá-PA, com a finalidade de promover
a citação pessoal do denunciado, dando-lhe ciência da acusação a si imputada, observando no mandado
que o denunciado deverá informar se pretende constituir advogado particular nos autos ou se pretende ser
assistido pela defensoria pública.                Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO.               P. R. I.
              Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp.
cumul. pelo Juizado Especial Criminal Comarca de Altamira                                                             Página
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de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:         Endereço:    CEP:   Bairro:    Fone: PROCESSO:
00032740520148140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação: Termo Circunstanciado em: 24/06/2019---AUTOR DO
FATO:ISLANDIO MORAO VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA
AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/
TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00035901820148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 24/06/2019---AUTOR DO FATO:ALZEMIR NOGUEIRA BARATA AUTOR DO
FATO:ROMILDO TEIXEIRA SANTOS VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS
PANTOJA AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP:
68.372-020/ TELEFONE (93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA,
Secretária do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal,
etc...                        CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia
de origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo,
foi solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00053231920148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 24/06/2019---AUTOR DO FATO:RONALDO ELIAS DE SOUZA VITIMA:P. R.
V. G. VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00055371020148140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 24/06/2019---AUTOR DO FATO:EDSON REINALDO PEREIRA JUNIOR
VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUIZADO
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ESPECIAL CRIMINAL DE ALTAMIRA FÓRUM DES. JOSÉ AMAZONAS PANTOJA AVENIDA
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº1651, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO CEP: 68.372-020/ TELEFONE
(93) 3502 9100  C E R T I D Ã O   ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA, Secretária do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Altamira, Estado do Pará, por nomeação legal, etc...
                       CERTIFICO, para os devidos fins, que o presente processo foi remetido à Delegacia de
origem a fim de cumprir diligências solicitadas pelo Ministério Público e, em razão do decurso do prazo, foi
solicitado no estado em que se encontra para evitar paralisação por prazo indeterminado. O referido é
verdade e dou fé. Altamira/PA, ____/____/_____   Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado
Especial Criminal Comarca de Altamira/PA ATO ORDINATÓRIO      De ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito
respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso I, da Ordem de
Serviço Conjunta nº 001/2008, foi determinada a abertura de vista destes autos ao Ministério Público.
Altamira/PA, ____/____/____. Érika Nazaré Monteiro de Oliveira Secretária do Juizado Especial Criminal
Comarca de Altamira/PA VISTAS Nesta data me foram entregues estes autos e eu os faço com vistas ao
Ministério Público. Eu, _______, Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária do JECRIM, o escrevi em
____ /____ /____ .  PROCESSO:  00107742020178140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 24/06/2019---AUTOR DO FATO:MARCIA CALHEIRO DE SOUZA VITIMA:L.
S. S. . CARTA PRECATÓRIA JUÍZO DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE
ALTAMIRA/PA JUÍZO DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
TUCURUÍ/PA AUTOR DO FATO: MARCIA CALHEIRO DE SOUZA VITIMA: L.D.S.S. PROCESSO DE
ORIGEM: 0010774-20.2017.8.14.0005 CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 136 DO CPB PRAZO P/
CUMPRIMENTO: 30 DIAS De ordem do Excelentíssimo Doutor Alexandre José Chaves Trindade, Juiz de
Direito respondendo pelo Juizado Especial Criminal de Altamira, Estado do Pará, na forma da lei, etc,
encaminho a presente para cumprimento. F I N A L I D A D E: INTIMAR a autora do fato MARCIA
CALHEIRO DE SOUZA, filha de Lindimar Maria Calheiro de Souza e Valdemicio Dede de Souza, residente
na Avenida D.E, Q - 1510, Tucuruí/PA, para que compareça em dia e hora a serem designados por Vossa
Excelência, para oferecimento da proposta de transação penal ao autor do fato, conforme requerimento do
Ministério anexo. ENCERRAMENTO: Assim, pelo que dos autos consta, expede-se a presente, pela qual
depreca a Vossa Excelência que após exarar o r. ¿cumpra-se¿, se digne determinar as diligências para o
integral cumprimento. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Altamira/PA, aos 24 (vinte e
quatro) dias do mês de 06 (junho) do ano 2018 (dois mil e dezoito). Eu ...................Keylla Barbosa Costa,
auxiliar de secretaria, digitei e subscrevo. Eu,..................., Érika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária,
conferi e subscrevi.  ÉRIKA NAZARÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA Secretária do JECRIM Comarca de
A l t a m i r a / P A  P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 0 4 3 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERIKA NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA Ação:
Termo Circunstanciado em: 25/06/2019---AUTOR:KELVIN BRUNO DOS SANTOS VITIMA:A. C. O. E. .
CERTIDÃO        CERTIFICO para os devidos fins, usando de atribuições que me são conferidas por lei,
que compareceu a Senhora Luzia Gomes da Cruz e informou que seu filho Kelvin Bruno dos Santos não
cumpriu a transação penal, pois além de estar desempregado, se encontra com problemas graves de
saúde e aguardando cirurgia no coração.      Informou ainda que seu endereço é na Rua Nicolau Martins,
nº 3873, bairro Independente II, Altamira/PA, Telefone 93 99151 8109, estando a disposição do Ministério
Público caso requeira maiores informações e esclarecimentos.      Altamira, 25 de junho de 2019.
 ______________________________  LAYZZA DINAY AMORIM VASCONCELOS Diretora do Juizado
Especial Criminal em Exercício Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1651, bairro São Sebastião - Fone: (O93)
3515-2637 - 3515-4009 - CEP. 68.372-020 - Altamira/PA PROCESSO: 00035237720198140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 25/06/2019---QUERELANTE:SUELEN
MILHOMEM DA COSTA Representante(s): OAB 11946 - FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA
SILVA (ADVOGADO) QUERELADO:PATRICIA MAIA BARBOSA. PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM
Processo: 0003523-77.2019.8.14.0005 DESPACHO        1. Nos termos dos artigos 78 e 79, ambos da Lei
nº 9.099/95, designo o dia 22/10/2019, às 14:50 horas, para realização de Audiência.        2. Com cópia da
QUEIXA-CRIME e do presente, CITE/INTIME-SE a querelada PATRÍCIA MAIA BARBOSA, advertindo-a a
se fazer presente acompanhada por advogado particular.        3.  Caso não tenha condições de constituir
advogado, a querelada deverá comunicar ao Oficial de Justiça no momento da diligência/intimação,
oportunidade em que este juízo nomeará defensor público para atuar em sua defesa para o ato judicial.
       4.  A querelada poderá apresentar rol de testemunhas no prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da
audiência, fornecendo endereços atualizados para fins de intimação.        5. Intime-se a querelante
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SUELEN MILHOMEM DA COSTA, cientificando também o advogado habilitado às fls. 08.        6. Ciência
ao MP.        7. Cumpra-se.        Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de
Direito Resp. cumul. pelo JECrim PROCESSO: 00035246220198140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 25/06/2019---QUERELANTE:ARTUR CARVALHO HENRIQUES JUNIOR
QUERELADO:PATRICIA MAIA BARBOSA. PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM Processo: 0003524-
62.2019.8.14.0005 DESPACHO        1. Nos termos dos artigos 78 e 79, ambos da Lei nº 9.099/95, designo
o dia 23/10/2019, às 14:30 horas, para realização de Audiência.        2. Com cópia da QUEIXA-CRIME e
do presente, CITE/INTIME-SE a querelada PATRÍCIA MAIA BARBOSA, advertindo-a a se fazer presente
acompanhada por advogado particular.        3.  Caso não tenha condições de constituir advogado, a
querelada deverá comunicar ao Oficial de Justiça no momento da diligência/intimação, oportunidade em
que este juízo nomeará defensor público para atuar em sua defesa para o ato judicial.        4.  A querelada
poderá apresentar rol de testemunhas no prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência, fornecendo
endereços atualizados para fins de intimação.        5. Intime-se o querelante ARTUR CARVALHO
HENRIQUES JUNIOR, cientificando também o advogado habilitado às fls. 08.        6. Ciência ao MP.
       7. Cumpra-se.        Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito
Resp. cumul. pelo JECrim PROCESSO: 00044539520198140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Carta Precatória Criminal em: 25/06/2019---JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA COMARCA DE CUIABA -
MT AUTOR DO FATO:JOHNY XAVIER DA SILVA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº. 0004453-95.2019.8.14.0005 DESPACHO R.H. 1.
Cumpra-se conforme deprecado. 2. Para tanto, designo audiência preliminar para o dia 22/10/2019, às
14hs:20min. 3. Ciência ao MP. 4.Caso não localizado o suposto autor do fato, devolva-se a Missiva com
nossas homenagens de estilo. 5.Servirá o presente, por cópia digitalizada do TCO, como mandado
(Provimento n. 003 e 011/2009 - CJRMB). 6. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.                    Altamira
(PA), 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim
                                                            Página de 1  Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:
   Ba i r r o :      Fone :  PROCESSO:  00045197520198140005  PROCESSO ANT IGO:  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 25/06/2019---AUTOR/VITIMA:HUMBERTO CLEY FARIAS DOS SANTOS
AUTOR/VITIMA:JESSICA KALINE ARAUJO GUIMARAES. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº 0004519-75.2019.814.0005 DESPACHO 1.   
Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 22/10/2019, às 14:30h, para
realização de Audiência Preliminar. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que deverá fazer-se
acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele, caso
contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo Cartório
Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.    Certifique a
secretaria deste Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art. 76
da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço constante
no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.
              Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular,
respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira PROCESSO: 00045769320198140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 25/06/2019---AUTOR DO FATO:FRANCISCO
DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR VITIMA:N. A. M. J. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS
PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº 0004576-93.2019.814.0005
DESPACHO 1.    Proceda-se na forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 22/10/2019, às
14:40h, para realização de Audiência Preliminar. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que
deverá fazer-se acompanhar por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação
daquele, caso contrário ser-lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida
pelo Cartório Distribuidor, bem como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.   
Certifique a secretaria deste Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos
do art. 76 da Lei n. 9.099/95. 6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço
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constante no processo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão,
cancelando a audiência acima designada. 7. Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.
              Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular,
respondendo  pelo Juizado Especial Criminal de Altamira PROCESSO: 00045794820198140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Termo Circunstanciado em: 25/06/2019---AUTOR DO FATO:FERNANDO
DOS SANTOS VITIMA:A. G. L. F. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº 0004579-48.2019.814.0005 DESPACHO 1.    Proceda-se na
forma do art. 71 da Lei n. 9.099/95. 2.    Designo o dia 22/10/2019, às 15:00h, para realização de
Audiência Preliminar. 3.    Intime-se o(a) autor(a) do fato advertindo de que deverá fazer-se acompanhar
por advogado, devendo ser certificado pelo Oficial de Justiça a manifestação daquele, caso contrário ser-
lhe-á nomeado Defensor Público. 4.    Venham aos autos certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, bem
como pelo Cartório Criminal, noticiando a existência de antecedentes. 5.    Certifique a secretaria deste
Juizado se o(as) autor(as) do fato já foi anteriormente beneficiado nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95.
6. Certificando o oficial de justiça que o réu não foi encontrado no endereço constante no processo,
encaminhem-se os autos ao Ministério Público, independente de nova conclusão, cancelando a audiência
acima designada. 7. Intime-se a Vítima. 8. Ciência ao MP e a Defesa.               Altamira/PA, 14/06/2019.
ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE  Juiz de Direito Titular, respondendo  pelo Juizado Especial
Cr iminal  de Al tamira PROCESSO: 00050751420188140005 PROCESSO ANTIGO: - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 25/06/2019---AUTOR DO FATO:DEUCIANE MORAES DOS SANTOS
VITIMA:G. M. S. VITIMA:J. F. P. M. . PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM Processo: 0005075-
14.2018.8.14.0005 DESPACHO 1.     Considerando o oferecimento da Denúncia às fls. 02/02-v, designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 23/10/2019, às 14hs:30min. 2.     Cite-se o (a) denunciado
(a), consignando-se no mandado que este (a) deve comparecer devidamente acompanhado (a) por seu
(sua) advogado (a), e que, na falta deste, ser-lhe-á nomeado Defensor Público, e que deve trazer sua (s)
testemunha (s), ou apresentar requerimento para intimação desta (s), nos termos do art. 78, § 1º, da Lei nº
9.099/95. 3.     Intime-se as pessoas arroladas pelo Ministério Público à fl. 02-v, para que compareçam no
dia da audiência, a fim de que auxilie a Justiça como testemunhas. 4.     Cumpra-se.        Altamira/PA,
14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim
P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 9 9 6 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Representação Criminal/Notícia de Crime em: 25/06/2019---QUERELANTE:LOIDE CORDEIRO DEIFELD
Representante(s):  OAB 19656 - FERNANDO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
QUERELADO:WASHINGTON PSCHEIDT DE CAMPOS DEIFELD. PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  JUIZADO ESPECIAL PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA  JECRIM
Processo: 0005199-60.2019.8.14.0005 DESPACHO 1.     Defiro o benefício da justiça gratuita.
       2.   Nos termos dos artigos 78 e 79, ambos da Lei nº 9.099/95, designo o dia 23/10/2019, às 14:40
horas, para realização de Audiência.        3. Com cópia da QUEIXA-CRIME e do presente, CITE/INTIME-
SE o querelado WASHINGTON PSCHEIDT DE CAMPOS DEIFELD, advertindo-o a se fazer presente
acompanhado por advogado particular.        4.  Caso não tenha condições de constituir advogado, o
querelado deverá comunicar ao Oficial de Justiça no momento da diligência/intimação, oportunidade em
que este juízo nomeará defensor público para atuar em suas defesas para o ato judicial.        5. O
querelado poderá apresentar rol de testemunhas no prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência,
fornecendo endereços atualizados para fins de intimação.        6. Intime-se a querelante LOIDE
CORDEIRO DEIFELD, cientificando também os advogados habilitados às fls.15/16.        7. Ciência ao MP.
       8. Cumpra-se.        Altamira/PA, 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE Juiz de Direito
Resp. cumul. pelo JECrim PROCESSO: 00052532620198140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Carta Precatória Criminal em: 25/06/2019---JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
BRASIL NOVO PA AUTOR DO FATO:RAFAEL CAETANO DE SOUZA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM DESEMBARGADOR
AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº. 0005253-
26.2019.8.14.0005 DESPACHO R.H. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Para tanto, designo audiência
preliminar para o dia 20/08/2019, às 15hs:00min. 3. Intime-se o autor do fato no endereço indicado às fls.
02-v. 4. Ciência ao MP. 5.Caso não localizada a pessoa a ser inquirida, de ordem retire-se da pauta a
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audiência ora designada e devolva-se a Missiva com nossas homenagens de estilo. 6.Servirá o presente,
por cópia digitalizada do TCO, como mandado (Provimento n. 003 e 011/2009 - CJRMB). 7. Cumpra-se.
Expeça-se o necessário.                    Altamira (PA), 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE
Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim                                                             Página de 1  Fórum de:
ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:   Bairro:   Fone: PROCESSO: 00052930820198140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Carta Precatória Criminal em: 25/06/2019---JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DA
COMARCA DE BRASIL NOVO - PARÁ AUTOR DO FATO:MARLI PEREIRA DE SOUZA. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE ALTAMIRA FÓRUM
DESEMBARGADOR AMAZONAS PANTOJA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL-JECRIM Processo nº.
0005293-08.2019.8.14.0005 DESPACHO R.H. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Para tanto, designo
audiência preliminar para o dia 20/08/2019, às 14hs:30min. 3. Intime-se a autora do fato no endereço
indicado às fls. 02-v. 4. Ciência ao MP. 5.Caso não localizada a pessoa a ser inquirida, de ordem retire-se
da pauta a audiência ora designada e devolva-se a Missiva com nossas homenagens de estilo. 6.Servirá o
presente, por cópia digitalizada do TCO, como mandado (Provimento n. 003 e 011/2009 - CJRMB). 7.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.                    Altamira (PA), 14/06/2019. ALEXANDRE JOSÉ CHAVES
TRINDADE Juiz de Direito Resp. cumul. pelo JECrim                                                             Página de 1 
Fórum de: ALTAMIRA  Email:     Endereço:   CEP:   Bairro:   Fone: PROCESSO: 00118435320188140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE
CHAVES TRINDADE Ação: Inquérito Policial em: 25/06/2019---INDICIADO:JOVANILSON MUNIZ DE
LIMA VITIMA:L. B. R. . MANDADO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 038/2019 JUÍZO DEPRECANTE:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA JUÍZO DEPRECADO: JUIZO DE
DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PARÁ. Autor do Fato:
JOVANILSON MUNIZ DE LIMA, Vítima: LEONARDO BRITO LEAL, PROCESSO DE ORIGEM: T.C.O. Nº
00049/2018.100396-0, CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 180, do CPB, PRAZO P/ CUMPRIMENTO: DE LEI
Com os cordiais cumprimentos e de Ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Alexandre José Chaves
Trindade, MMº Juiz de Direito Titula da 2ª Vara Criminal /Jecrim da Comarca de Altamira/PA, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc... F I N A L I D A D E: Para que INTIME - SE a autora
do fato a compareça na sala de audiência do Juizado Especial Criminal no Fórum da Comarca de
Placas/PA, no dia e hora a ser designado por esse douto Juízo, para participar da audiência preliminar,
Informo ainda, que foi expedido Carta Precatória para Comarca de Brasil Novo/PA, para oitiva de
LEONARDO BRITO LEAL, vítima do fato, tudo em conformidade com o que segue.. AUTORA DO FATO
(s): 1 - JOVANILSON MUNIZ DE LIMA, brasileiro(a), natural de Porto Nacional/TO, nascido aos
10.03.1967, lavrador, pastor, casado, filho de Juraci Muniz de Lima e Antônio Maracaipe de Lima,
residente e domiciliado à Rua Rio Vermelho, nº 45, Bairro: Centro, na Cidade de Eldorado do Carajás/PA.  
ENCERRAMENTO: Assim, pelo que dos autos consta, expede-se a presente, pela qual depreca a Vossa
Excelência que após exarar o r. ¿cumpra-se¿, se digne determinar as diligências para o integral
cumprimento. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Altamira/PA, aos 25 (vinte e cinco) dias do
mês de 06 (junho) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu ...................Elza Rocha Gomes da Silva, auxiliar
de secretaria, digitei e subscrevo. Eu, Erika Nazaré Monteiro de Oliveira, Secretária, li, conferi e
subscrevo. Layzza Dinay Amorim Vasconcelos Mat.: 1762-73/GP Secretária/Jecrim PROCESSO:
00118435320188140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:  Inquér i to  Pol ic ia l  em:  25/06/2019-- -
INDICIADO:JOVANILSON MUNIZ DE LIMA VITIMA:L. B. R. . PRECATÓRIA Nº 037/2019 JUÍZO
DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA JUÍZO
DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BRASIL
NOVO/PARÁ. Autor do Fato: JOVANILSON MUNIZ DE LIMA, Vítima: LEONARDO BRITO LEAL,
PROCESSO DE ORIGEM: T.C.O. Nº 00049/2018.100396-0, CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 180, do CPB,
PRAZO P/ CUMPRIMENTO: DE LEI Com os cordiais cumprimentos e de Ordem do Exmo. Sr. Juiz de
Direito Dr. Alexandre José Chaves Trindade, MMº Juiz de Direito Titula da 2ª Vara Criminal /Jecrim da
Comarca de Altamira/PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc... F I N A L I D A D
E: Para que INTIME - SE a autora do fato a compareça na sala de audiência do Juizado Especial Criminal
no Fórum da Comarca de Placas/PA, no dia e hora a ser designado por esse douto Juízo, para participar
da audiência preliminar, Informo ainda, que foi expedido Carta Precatória para Comarca de Eldorado do
Carajas/PA, para oitiva de autor do fato JOVANILSON MUNIZ DE LIMA, tudo em conformidade com o que
segue.. VÍTIMA DO FATO (s): 1 - LEONARDO BRITO LEAL, brasileiro(a), CPF: 013.809.892-13, residente
e domiciliado à Rua Central, nº1424, complemento Trav. 1 de Maio, próximo ao Cemitério, casa sem cor,
Bairro: Central, nessa Cidade de Brasil Novo/PA.   ENCERRAMENTO: Assim, pelo que dos autos consta,
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expede-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que após exarar o r. ¿cumpra-se¿, se digne
determinar as diligências para o integral cumprimento. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de
Altamira/PA, aos 25 (vinte e cinvo) dias do mês de 06 (junho) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu
...................Elza Rocha Gomes da Silva, auxiliar de secretaria, digitei e subscrevo. Eu, Layzza Dinay
Amorim Vasconcelos, Secretária em exercício, li, conferi e subscrevo. Layzza Dinay Amorim Vasconcelos
Mat.: 1762-73/GP Secretária/Jecrim PROCESSO: 00169440820178140005 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 25/06/2019---AUTOR:ADRIELY SILVA AUTOR:RAILANE GARDENIA SILVA
DOS SANTOS VITIMA:C. S. S. . MANDADO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 035/2019 JUÍZO
DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA JUÍZO
DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE
ITAITUBA/PARÁ. Autor do Fato: RAILANE GARDENIA SILVA DOS SANTOS, Vítima: CRISTIANE
SOARES SOBRINHO, PROCESSO DE ORIGEM: T.C.O. Nº 49/2017.001397-7, CAPITULAÇÃO PENAL:
ART. 129, CAPUT, do CPB, PRAZO P/ CUMPRIMENTO: DE LEI Com os cordiais cumprimentos e de
Ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Alexandre José Chaves Trindade, MMº Juiz de Direito Titula da 2ª
Vara Criminal /Jecrim da Comarca de Altamira/PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por
lei, etc... F I N A L I D A D E: Para que INTIME - SE a autora do fato a compareça na sala de audiência do
Juizado Especial Criminal no Fórum da Comarca de Placas/PA, no dia e hora a ser designado por esse
douto Juízo, para participar da audiência preliminar, Informo ainda que foi designado audiência preliminar
o dia 23 de julho de 2019, às 15h10minutos, para oitiva da autora do fato Adriely Silva, tudo em
conformidade com o que segue.. AUTORA DO FATO (s): 1 - RAILANE GARDENIA SILVA DOS SANTOS,
brasileiro(a), natural de Itaituba/PA, portadora da CI. nº 6582073-SSP/PA, estudante, filha de Domingas
Silva e Francisco Matias dos Santos, residente e domiciliado à Rua 1ª, nº 492, Bairro: Floresta, na Cidade
de Itaituba/PA.   ENCERRAMENTO: Assim, pelo que dos autos consta, expede-se a presente, pela qual
depreca a Vossa Excelência que após exarar o r. ¿cumpra-se¿, se digne determinar as diligências para o
integral cumprimento. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Altamira/PA, aos 25 (vinte e cinco)
dias do mês de 06 (junho) do ano 2019 (dois mil e dezenove). Eu ...................Elza Rocha Gomes da Silva,
auxiliar de secretaria, digitei e subscrevo. Eu, Layzza Dinay Amorim Vasconcelos, Secretária em exercício,
li, conferi e subscrevo. Layzza Dinay Amorim Vasconcelos Mat.: 1762-73/GP Secretária/Jecrim
P R O C E S S O :  0 0 1 6 9 4 4 0 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES TRINDADE Ação:
Termo Circunstanciado em: 25/06/2019---AUTOR:ADRIELY SILVA AUTOR:RAILANE GARDENIA SILVA
DOS SANTOS VITIMA:C. S. S. . MANDADO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 036/2019 JUÍZO
DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA JUÍZO
DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE
BELÉM/PARÁ. Autor do Fato: RAILANE GARDENIA SILVA DOS SANTOS, Vítima: CRISTIANE SOARES
SOBRINHO, PROCESSO DE ORIGEM: T.C.O. Nº 49/2017.001397-7, CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 129,
CAPUT, do CPB, PRAZO P/ CUMPRIMENTO: DE LEI Com os cordiais cumprimentos e de Ordem do
Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Alexandre José Chaves Trindade, MMº Juiz de Direito Titula da 2ª Vara
Criminal /Jecrim da Comarca de Altamira/PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
etc... F I N A L I D A D E: Para que INTIME - SE a autora do fato a compareça na sala de audiência do
Juizado Especial Criminal no Fórum da Comarca de Placas/PA, no dia e hora a ser designado por esse
douto Juízo, para participar da audiência preliminar, Informo ainda, que foi designado audiência preliminar
para o dia 23 de julho de 2019, às 15h10minutos, para oitiva da autora do fato Adriely Silva, e expedido
Carta Precatória á para Comarca de Itaituba, para oitiva da segunda autora Gardênia Silva dos Santos,
tudo em conformidade com o que segue.. VÍTIMA DO FATO (s): 1 - CRISTIANE SOARES SOBRINHO,
brasileiro(a), portadora da CI. nº 432885-SSP/PA, CPF: 612.016.182-15, filha de Tânia Maria Tavares
Soares e José Soares Sobrinhos, residente e domiciliado à Trav. Angustura, nº 2134, Edifício Porto Dover,
Apt. 605, Bairro: Pedreira, nessa Cidade de Belém/PA.   ENCERRAMENTO: Assim, pelo que dos autos
consta, expede-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que após exarar o r. ¿cumpra-se¿,
se digne determinar as diligências para o integral cumprimento. DADO E PASSADO, nesta cidade e
Comarca de Altamira/PA, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de 06 (junho) do ano 2019 (dois mil e
dezenove). Eu ...................Elza Rocha Gomes da Silva, auxiliar de secretaria, digitei e subscrevo. Eu,
Layzza Dinay Amorim Vasconcelos, Secretária em exercício, li, conferi e subscrevo. Layzza Dinay Amorim
Vasconcelos Mat.: 1762-73/GP Secretária/Jecrim PROCESSO: 00052532620198140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES
TRINDADE Ação: Carta Precatória Criminal em: 26/06/2019---JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO
DA COMARCA DE BRASIL NOVO PA AUTOR DO FATO:RAFAEL CAETANO DE SOUZA. MANDADO
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INTIMAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA JUÍZO DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PA. JUÍZO DEPRECANTE: JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA. A do Fato: RUBENS DA COSTA JÚNIOR E
RAFAEL CAETANO DE SOUZA, Vítima: O ESTADO, PROCESSO DE ORIGEM: 0005253.26.2019.805-
0251. CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 331, art. 42, e art. 329, do CP, PRAZO P/ CUMPRIMENTO: DE LEI
Com os cordiais cumprimentos e de Ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Alexandre José Chaves
Trindade, MMº Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal/Jecrim da Comarca de Altamira/PA, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc... F I N A L I D A D E: Para que INTIME - SE a autora
do fato a comparecer na sala de audiência do Juizado Especial Criminal no Fórum desta Comarca de
Altamira/PA, no dia 20 de agosto de 2019, às 15:00horas, afim de participar de audiência preliminar, em
conformidade com o que segue. A(s) do Fato: 1 - RUBENS DA COSTA JÚNIOR, brasileiro(a), portador da
CI. RG. nº 446568-DETC/AP, residente e domiciliado à Passagem 6, nº, Bairro: Independente I, na cidade
de Altamira/PA. Telefone para contato (93)99135-2245 E 99154-6682.   ENCERRAMENTO: Assim, pelo
que dos autos consta, expede-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que após exarar o r.
¿cumpra-se¿, se digne determinar as diligências para o integral cumprimento. DADO E PASSADO, nesta
cidade e Comarca de Altamira/PA, aos 26 (vinte e seis) dia do mês de 06 (junho) do ano 2019 (dois mil e
dezenove). Eu ...................Elza Rocha Gomes da Silva, auxiliar de secretaria, digitei e subscrevo. Eu,
Layza Dinay Amorim Vasconcelos, Secretária em exercício, conferi e subscrevi. Layzza Dinay Amorim
Vasconcelos Mat.: 1762-73/GP Secretária/Jecrim PROCESSO: 00052532620198140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALEXANDRE JOSE CHAVES
TRINDADE Ação: Carta Precatória Criminal em: 26/06/2019---JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO
DA COMARCA DE BRASIL NOVO PA AUTOR DO FATO:RAFAEL CAETANO DE SOUZA. MANDADO
INTIMAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA JUÍZO DEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PA. JUÍZO DEPRECANTE: JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA. A do Fato: RAFAEL CAETANOP DE SOUZA E
RUBENS DA COSTA JÚNIOR, Vítima: O ESTADO, PROCESSO DE ORIGEM: 0005253.26.2019.805-
0251. CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 331, art. 42, e art. 329, do CP, PRAZO P/ CUMPRIMENTO: DE LEI
Com os cordiais cumprimentos e de Ordem do Exmo. Sr. Juiz de Direito Dr. Alexandre José Chaves
Trindade, MMº Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal/Jecrim da Comarca de Altamira/PA, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc... F I N A L I D A D E: Para que INTIME - SE a autora
do fato a comparecer na sala de audiência do Juizado Especial Criminal no Fórum desta Comarca de
Altamira/PA, no dia 20 de agosto de 2019, às 15:00horas, afim de participar de audiência preliminar, em
conformidade com o que segue. A(s) do Fato: 1 - RAFAEL CAETANO DE SOUZA, brasileiro(a), portador
da CI. RG. nº 6668268-PC/PA, residente e domiciliado à Passagem Seis, nº5371, Acesso Quatro, Bairro:
Independente I, na cidade de Altamira/PA. Telefone para contato (93)9918-1024.   ENCERRAMENTO:
Assim, pelo que dos autos consta, expede-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência que após
exarar o r. ¿cumpra-se¿, se digne determinar as diligências para o integral cumprimento. DADO E
PASSADO, nesta cidade e Comarca de Altamira/PA, aos 26 (vinte e seis) dia do mês de 06 (junho) do ano
2019 (dois mil e dezenove). Eu ...................Elza Rocha Gomes da Silva, auxiliar de secretaria, digitei e
subscrevo. Eu, Layza Dinay Amorim Vasconcelos, Secretária em exercício, conferi e subscrevi. Layzza
Dinay Amorim Vasconcelos Mat.: 1762-73/GP Secretária/Jecrim PROCESSO: 00006837020148140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---
AUTOR DO FATO: F. V. F. VITIMA: W. T. R. REPRESENTANTE: M. P. E. P. PROCESSO:
00089482220188140005 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
--- Ação: --- em: ---REQUERENTE: M. A. O. Representante(s): OAB 24908 - ANNE MAYARA OLIVEIRA
BATISTA (ADVOGADO) REQUERIDO: A. L. PROCESSO: 00155843820178140005 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: L.
F. B. Representante(s): OAB 24667 - ACACIO MARADONA COSTA DANTAS (ADVOGADO) OAB 25238 -
VANESSA ALVES AGUIAR (ADVOGADO) REQUERIDO: A. L. PROCESSO: 00155843820178140005
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---
REQUERENTE: L. F. B. Representante(s): OAB 24667 - ACACIO MARADONA COSTA DANTAS
(ADVOGADO) OAB 25238 - VANESSA ALVES AGUIAR (ADVOGADO) REQUERIDO: A. L.  
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Número do processo: 0802713-73.2018.8.14.0015 Participação: EXEQUENTE Nome: EUCLENICE
ALMEIDA DE SOUZA Participação: EXEQUENTE Nome: JAMILE DE SOUZA VASCONCELOS
Participação: EXECUTADO Nome: EDVAR LOPES VASCONCELOSPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso nº
0802713-73.2018.8.14.0015.SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos em que a
autoraatravessou petição requerendo a desistência da presente demanda, antes da citação do réu.É o
relatório. DECIDO.Do exame da petição acima referida,constato que o(a) autor(a) não tem mais interesse
no feito, uma vez que informa que o débito já foi quitado, estando este na fase executiva, eis que já
proferida sentença de mérito.Verifico, ainda, da análise dos autos, que inexiste qualquer óbice ao
deferimento do pedido formulado.Assim sendo,HOMOLOGO A DESISTÊNCIArequerida para os fins do
art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Por conseguinte, julgo extinto o processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do mesmo diploma legal.Revogo a liminar eventualmente
deferida.Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruem a inicial após o pagamento das
custas e mediante cópia e certidão nos autos.Sem custas.Retire-se o processo da pauta de audiências
deste Juízo.Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das cautelas
legais.P. R. I. C. Castanhal/PA, 15 de julho de 2019.IVAN DELAQUIS PEREZJuiz(a) de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0802303-49.2017.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: JOSE CARLOS
CARVALHO DO NASCIMENTO Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE CASTANHAL Participação:
ADVOGADO Nome: ALYNE AZEVEDO MARCHIORIOAB: 21478/PA Participação: ADVOGADO Nome:
TRIELE PEREIRA SANTOSOAB: 15854 Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO PEREIRA DA
SILVAOAB: 9739/PA Participação: ADVOGADO Nome: LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA
FERREIRAOAB: 580-B Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso nº
0802303-49.2017.8.14.0015.SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação Civil Pública porJOSÉ CARLOS
CARVALHO, através da Defensoria Pública, contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE
CASTANHAL, objetivando que os réus providenciassemo tratamento de saúde de que necessitava o(a)
autor.Devidamente citados e cumprida a liminar, os réus se manifestaram informando que o paciente veio
a óbito, requerendo assim a extinção do processo sem resolução do mérito pela falta de interesse
processual.Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do feito sem resolução do
mérito.Os autos vieram conclusos.É o relatório no essencial. Passo a decidir.O processo deve ser extinto
sem resolução do mérito, porquanto patente a falta de interesse processual superveniente.Sabe-se que o
interesse processual está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, ou seja, é preciso que o
autor tenha a possibilidade de alcançar algum benefício prático com a tutela jurisdicional pleiteada,
valendo-se dos meios processuais adequados para tanto.Consoante lição doutrinária de Marinoni e
Arenhart (inManual do processo de conhecimento. 4ª ed. São Paulo: RT, 2005. p. 62):"No que diz respeito
ao interesse de agir, este repousa no binômio necessidade + adequação. A parte tem "necessidade"
quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da
"necessidade", exige-se a "adequação". Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a
situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também falta o interesse de agir".A partir daí
verifica-se que apenas existirá interesse de agir quando o jurisdicionado tiver a necessidade de se valer
das vias judiciais para a consecução do direito material que reputa ter sido violado, e, juntamente com
esse interesse de caráter pessoal, utilize-se da via adequada à pretensão deduzida.In casu, infelizmente a
tutela pretendida não poderá mais trazer qualquer proveito ao autor, ante o seu falecimento, o que torna
prejudicada a pretensão deduzida na peça exordial a seu favor.Em conclusão, como a perda de objeto
acarreta o desaparecimento do interesse de agir, solução outra não resta senão a extinção da presente
ação, sem resolução de mérito, com base no inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil.Ante o
exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual superveniente, o
que faço com espeque no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e, em consequência, revogo a liminar
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deferida.Sem custas ou honorários,ex vi legis.Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se os
autos, observadas as formalidades legais.P. R. I. C. Castanhal/PA, 15 de julho de 2019.IVAN DELAQUIS
PEREZJuiz(a) de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0804844-21.2018.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: ESTADO DO PARA
Participação: RÉU Nome: ESPÓLIO DE RAIMUNDO FERREIRA DE MENEZES Participação:
REPRESENTANTE DA PARTE Nome: AURORA CAROLINA DE MENEZES SOUZAOAB: nullPODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
CASTANHALProcesso nº 0804844-21.2018.8.14.0015.SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação de
Desapropriação em que o autoratravessou petição requerendo a desistência da presente demanda, antes
da citação do réu.É o relatório. DECIDO.Do exame da petição acima referida,constato que o(a) autor(a)
não tem mais interesse no feito.Verifico, ainda, da análise dos autos, que inexiste qualquer óbice ao
deferimento do pedido formulado.Assim sendo,HOMOLOGO A DESISTÊNCIArequerida para os fins do
art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Por conseguinte, julgo extinto o processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do mesmo diploma legal.Revogo a liminar eventualmente
deferida.Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruem a inicial após o pagamento das
custas e mediante cópia e certidão nos autos.Sem custas.Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos, com observância das cautelas legais.P. R. I. C. Castanhal/PA, 16 de julho de 2019.IVAN
DELAQUIS PEREZ Juiz(a) de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0801258-73.2018.8.14.0015 Participação: EXEQUENTE Nome: ULISSES LUCAS
PEREIRA BATISTA Participação: EXECUTADO Nome: EMERSON ROBERTO FERNANDES
BATISTAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso nº 0801258-73.2018.8.14.0015. SENTENÇA Vistos, etc.Trata-
se de pedido de homologação de acordo.É o Relatório. DECIDO.As partes estão devidamente
representadas, não havendo óbices processuais a serem sanados.Ante o exposto, HOMOLOGO por
Sentença o acordo entabulado pelas partes, que se regerá pelas cláusulas e condições nele previstas.Em
consequência, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ?b?,
do NCPC.Sem custas e despesas processuais, eis que defiro a gratuidade da justiça.Sem honorários
advocatícios, eis que ambas as partes estão assistidas pela Defensoria Pública.Homologo a renúncia ao
direito de recurso manifestada pelas partes, de forma que declaro o trânsito em julgado nesta
data.Expeça-se o necessário e após arquivem-se os autos.P. R. I. C.Castanhal/PA, Terça-feira, 16 de
Julho de 2019.IVAN DELAQUIS PEREZ Juiz(a) de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802456-48.2018.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO SA
Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINSOAB: 12002/MS
Participação: RÉU Nome: 2000 TRANSPORTES E VEICULOS LTDA - EPPPODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso
nº 0802456-48.2018.8.14.0015.SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão emque
o(a) autor(a) atravessou petição requerendo a desistência da presente demanda (Id. nº 6443715).É o
Relatório. DECIDO.Do exame da petição acima referida,constato que o(a) autor(a) não tem mais interesse
no feito, todavia, a parte ré não está devidamente representada nos presentes autos, razão pela qual a
não há que se falar em homologação de acordo, com a consequente dispensa das custas processuais,
nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC.Verifico, por fim, que inexiste qualquer óbice ao deferimento do
pedido formulado, uma vez que a ré não foi formalmente citada.Assim sendo, HOMOLOGO A
DESISTÊNCIA requerida para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Por
conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do mesmo
diploma legal.Revogo a liminar eventualmente deferida nos autos.Custas pelo(a) autor(a).Após certificado
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das cautelas legais.P. R. I. C.Castanhal/PA,
15 de julho de 2019.IVAN DELAQUIS PEREZJuiz(a) de Direito 
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Número do processo: 0802303-49.2017.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: JOSE CARLOS
CARVALHO DO NASCIMENTO Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE CASTANHAL Participação:
ADVOGADO Nome: ALYNE AZEVEDO MARCHIORIOAB: 21478/PA Participação: ADVOGADO Nome:
TRIELE PEREIRA SANTOSOAB: 15854 Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO PEREIRA DA
SILVAOAB: 9739/PA Participação: ADVOGADO Nome: LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA
FERREIRAOAB: 580-B Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso nº
0802303-49.2017.8.14.0015.SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação Civil Pública porJOSÉ CARLOS
CARVALHO, através da Defensoria Pública, contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE
CASTANHAL, objetivando que os réus providenciassemo tratamento de saúde de que necessitava o(a)
autor.Devidamente citados e cumprida a liminar, os réus se manifestaram informando que o paciente veio
a óbito, requerendo assim a extinção do processo sem resolução do mérito pela falta de interesse
processual.Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do feito sem resolução do
mérito.Os autos vieram conclusos.É o relatório no essencial. Passo a decidir.O processo deve ser extinto
sem resolução do mérito, porquanto patente a falta de interesse processual superveniente.Sabe-se que o
interesse processual está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, ou seja, é preciso que o
autor tenha a possibilidade de alcançar algum benefício prático com a tutela jurisdicional pleiteada,
valendo-se dos meios processuais adequados para tanto.Consoante lição doutrinária de Marinoni e
Arenhart (inManual do processo de conhecimento. 4ª ed. São Paulo: RT, 2005. p. 62):"No que diz respeito
ao interesse de agir, este repousa no binômio necessidade + adequação. A parte tem "necessidade"
quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da
"necessidade", exige-se a "adequação". Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a
situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também falta o interesse de agir".A partir daí
verifica-se que apenas existirá interesse de agir quando o jurisdicionado tiver a necessidade de se valer
das vias judiciais para a consecução do direito material que reputa ter sido violado, e, juntamente com
esse interesse de caráter pessoal, utilize-se da via adequada à pretensão deduzida.In casu, infelizmente a
tutela pretendida não poderá mais trazer qualquer proveito ao autor, ante o seu falecimento, o que torna
prejudicada a pretensão deduzida na peça exordial a seu favor.Em conclusão, como a perda de objeto
acarreta o desaparecimento do interesse de agir, solução outra não resta senão a extinção da presente
ação, sem resolução de mérito, com base no inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil.Ante o
exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual superveniente, o
que faço com espeque no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e, em consequência, revogo a liminar
deferida.Sem custas ou honorários,ex vi legis.Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se os
autos, observadas as formalidades legais.P. R. I. C. Castanhal/PA, 15 de julho de 2019.IVAN DELAQUIS
PEREZJuiz(a) de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0802692-63.2019.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: BANCO HONDA S/A.
Participação: ADVOGADO Nome: DRIELLE CASTRO PEREIRAOAB: 016354/PA Participação:
ADVOGADO Nome: MAURICIO PEREIRA DE LIMAOAB: 10219/PA Participação: RÉU Nome:
RAIMUNDO COSTA TEIXEIRAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª
V A R A  C Í V E L  E  E M P R E S A R I A L  D E  C A S T A N H A L P r o c e s s o  n º  0 8 0 2 6 9 2 -
63.2019.8.14.0015.SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão emque o(a) autor(a)
atravessou petição requerendo a desistência da presente demanda.É o Relatório. DECIDO.Do exame da
petição acima referida,constato que o(a) autor(a) não tem mais interesse no feito.Verifico, ainda, da
análise dos autos, que inexiste qualquer óbice ao deferimento do pedido formulado.Assim sendo,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA requerida para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de
Processo Civil.Por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VIII, do mesmo diploma legal.Revogo a liminar eventualmente deferida nos autos.Custas pelo(a)
autor(a).Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das cautelas
legais.P. R. I. C.Castanhal/PA, 15 de julho de 2019.IVAN DELAQUIS PEREZJuiz(a) de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0802751-51.2019.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: EDMILSON ALVES DO
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CARMO Participação: ADVOGADO Nome: LIVIA BURLE DA MOTAOAB: 14973/PA Participação:
ADVOGADO Nome: MATHEUS BARRETO DOS SANTOSOAB: 20917 Participação: ADVOGADO Nome:
IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOROAB: 193PA Participação: ADVOGADO Nome: JOAQUIM JOSE
DE FREITAS NETOOAB: 11418 Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA
Participação: ADVOGADO Nome: OLENKA NEUZA SERRAO COLARESOAB: 21389/PAPODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
CASTANHALProcesso nº 0802751-51.2019.8.14.0015.DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos, etc.Vieram-
me os autos conclusos para análise da petição de Id. nº 11417047. Compulsando os autos, observa-se
claramente o erro material apontado, quanto ao cargo indicado na Decisão Interlocutória de Id. nº
11228336 ? Pág. 3, razão pela qual deve ser corrigido o referido ato judicial, para constar o nome correto
do cargo, qual seja:Professor de Ensino de Artes ? Licenciatura em Artes.Mantenham-se os demais dados
inalterados.Expeça-se o que for necessário.P. R. I. C. Castanhal/PA, 16 de julho de 2019.IVAN DELAQUIS
PEREZJuiz(a) de DireitoSERVE A PRESENTE DECISÃO, SE NECESSÁRIO, COMO OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA.SERVE O PRESENTE DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV, podendo a sua
autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br em consulta de 1º grau Comarca de Castanhal. 

 
 
 
Número do processo: 0800761-59.2018.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: ASSOCIACAO DOS
PORTADORES DE LUPUS DO ESTADO DO PARA Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARA
Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE CASTANHALPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso nº 0800761-
5 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 4 . 0 0 1 5 . A ç ã o  d e  O b r i g a ç ã o  d e  F a z e r  c o m  P e d i d o  d e  T u t e l a  d e
Urgência.Autor(a):ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE LÚPUS DO ESTADO DO PARÁ ?
APLEP.Advogado(a): DEFENSORIA PÚBLICA.Réu(s): ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE
CASTANHAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos, etc.ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE LÚPUS
DO ESTADO DO PARÁ-APLEP, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizou a
presenteAção de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgênciaem desfavor do ESTADO DO
PARÁ e do MUNICÍPIO DE CASTANHAL, com fundamento nos arts. 5º,caput, 6º,caput,e 196,caput,da
CF/88, no art. 263, da Constituição Estadual, e nos arts. 294 e 300 do NCPC.Relata, em síntese, que a
associação autora representa pessoas portadoras da enfermidade Lúpus, doença que se apresenta como
distúrbio crônico que faz o sistema imunológico produzir anticorpos em excesso.Diz que os associados
necessitam fazer uso de diversos medicamentos, todavia, o Poder Público, através da Secretaria de
Saúde de Castanhal/PA, informou que não fornece todos os medicamentos de que estes precisam,
conforme lista apresentada na inicial.Assim, requer medida liminar, em antecipação de tutela, para obrigar
os réus a fornecer todos os medicamentos listados, sejam eles regularmente fornecidos pelo SUS ou não,
sob pena de multa.É o sucinto Relatório. DECIDO.Inicialmente, cumpre-me observar que hodiernamente
?A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.? (art. 300, do NCPC). Vê-se, pois, que o novo
regramento processual civil exige, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência
satisfativa (antecipação de tutela) os mesmos e idênticos requisitos, quais sejam, ofumus boni iurise
opericulum in mora.Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar
devidamente claro ao magistrado o preenchimento das exigências legais, o que demanda parcimônia e
equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.No tocante ao requisito da relevância do
fundamento da demanda, deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de convencer
o juízo da verossimilhançada alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado
chegar à conclusão de que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que
há chance de êxito ao final da demanda.Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma
verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal inatingível, tampouco aquela melhor verdade
possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição exauriente. Por prova
inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade,
perfeitamente possível em sede de cognição sumária.No que tange ao fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação, tal requisito, para que reste configurado, faz-se necessário: a) que seja impossível
o retorno aostatus quo ante(dano irreparável); b) que, mesmo sendo possível o retorno aostatus quo ante,
a condição econômica do réu não garante que isso ocorrerá ou os bens lesados não são passíveis de
quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados (dano de difícil
reparação).Especificamente sobre a matéria tratada nos autos, i.e., a possibilidade de o Poder Judiciário
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determinar aoPoder Público ofornecimento de medicamentos que não estão previstos na lista do SUS,
recentemente o STJ fixou a seguinte tese:A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos
autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).Posteriormente, o STF, em sede de repercussão
geral (RE 657718/MG), estabeleceu tese que implicou na alteração do item iii do julgado do STJ acima
mencionado, que deverá ser lido com o acréscimo de uma exceção, da seguinte maneira:iii) ?existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência?, podendo,
excepcionalmente, haver a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora
irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando
preenchidos três requisitos: a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso
de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); b) a existência de registro do medicamento em
renomadas agências de regulação no exterior; e c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no
Brasil. Do exame dos autos verifico, em juízo de cognição superficial e sumária, que não estão presentes,
nesse momento, os requisitos exigidos em lei para a concessão do pedido de antecipação da tutela, haja
vista que ausentes provas hábeis a convencer o juízo da probabilidade de que a alegação seja
verdadeira.É que os documentos que instruem a inicial, além de não atenderem aos requisitos acima
descritos, não demonstram quais medicamentos são fornecidos ou não pelo SUS, tratando-se de meros
receituários individuais.No que tange ao fundado receio de dano irreparável, entendo também não estar
demonstrado.Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.Defiro à(o) autor(a) os benefícios
da gratuidade de justiça, na forma dos arts. 98 e ss. do CPC/2015. Citem-se os réus para, querendo,
responder aos termos da presente ação no prazo legal (NCPC, art. 183 c/c art. 335), e para tomar ciência
desta Decisão Interlocutória.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e faça conclusão.Em
havendo manifestação tempestiva, intime-se a autora para apresentar manifestação à contestação no
prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos, conforme previsto nos arts. 350 a 352 do NCPC.Em
seguida, dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca do interesse na intervenção do
feito.P. R. I. C. Castanhal/PA, 16 de julho de 2019.IVAN DELAQUIS PEREZJuiz(a) de DireitoSERVE A
PRESENTE DECISÃO, SE NECESSÁRIO, COMO OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.SERVE O PRESENTE
DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA
PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV, podendo a sua autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br
em consulta de 1º grau Comarca de Castanhal. 

 
 
 
Número do processo: 0803287-33.2017.8.14.0015 Participação: REQUERENTE Nome: ESTHEFFANE
CRIZANNE LIMA SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: IRIS DE SOUZA CAVALCANTEOAB:
25039/PA Participação: REQUERENTE Nome: B. L. S. Participação: ADVOGADO Nome: IRIS DE SOUZA
CAVALCANTEOAB: 25039/PA Participação: REQUERIDO Nome: PABLO RICHARDISSON LOPES DA
SILVAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso  nº  0803287-33 .2017.8 .14 .0015.DECISÃO
INTERLOCUTÓRIAVistos etc.Trata-se de pedido de reconsideração quanto a decisão que indeferiu
alimentos provisórios em favor do menor BENJAMIN LIMA SOUZA, representado por sua genitora
ESTHEFFANE CRIZANE LIMA SOUZA.Pois bem. Aos pais incumbem a educação e o sustento dos filhos.
É o que prescreve o art. 229, primeira parte, da Constituição Federal, a saber: 'os pais têm o dever de
assistir, criar e educar os filhos menores (?)'.O Código Civil informa essas mesmas diretrizes nos arts.
1566, IV e 1703, estabelecendo o binômio necessidade e possibilidade para fixação do quantum na
prestação alimentícia.Portanto, analisando a legislação, observa-se que, para haver direito a alimentos e
seu arbitramento provisório, devem existir os seguintes pressupostos: a) a existência de vínculo de
parentesco; b) a necessidade do alimentando; c) a possibilidade econômica do alimentante; e d) a
proporcionalidade entre a necessidade e a disponibilidade econômica do alimentante.A existência do
vínculo de parentesco está comprovada com o resultado do exame de DNA positivo (id 8089097).A
necessidade do alimentando é presumida, ante a menoridade.A possibilidade econômica do devedor, no
presente caso, não havendo comprovada a profissão, não pode ser medida.Assim, presume-se que a
quantia pedida pode ser incompatível com o ganho de qualquer pessoa maior de idade.A eminente
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doutrinadora Maria Helena Diniz leciona que o alimentante deverá cumprir seu dever sem que haja
desfalque do necessário ao seu próprio sustento, daí ser preciso verificar sua capacidade financeira,
porque se tiver apenas o indispensável à própria mantença, injusto seria obrigá-lo a sacrifícios que lhe
cause grave prejuízo pessoal.É razoável, no entanto, supor que tem o requerido condições de prestar
alimentos na ordem de 30% do salário mínimo.Ante o exposto, arbitro os alimentos provisórios em 30% do
salário mínimo a serem pagos diretamente à representante legal da menor ou em conta a ser
indicada.Outrossim, intimem-se as partespara manifestação quanto ao resultado do exame de DNA, no
prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.Após, retornem os
autos conclusos.P. R. I. C Castanhal/PA, 28 de março de 2019.DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO
LEITEJuiz(a) de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO, SE NECESSÁRIO, COMO OFÍCIO/CARTA
PRECATÓRIA.SERVE O PRESENTE DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV, podendo a sua
autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br em consulta de 1º grau Comarca de Castanhal. 

 
 
 
Número do processo: 0803094-81.2018.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: MARLICE ALVES
MONTEIRO Participação: ADVOGADO Nome: JOSE NESITO MELO FREIREOAB: 5914 Participação:
RÉU Nome: BANANAIS ENXOVAIS Participação: ADVOGADO Nome: HESI ROSARIO SILVAOAB:
20688/PAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso nº 0803094-81.2018.8.14.0015.DESPACHOR. Hoje.Intime-se
a parte ré para se manifestar sobre o pedido de desistência (Id. nº 6832097). Prazo: 5 (cinco) dias.P. R. I.
C.Castanhal/PA, 15 de julho de 2019.IVAN DELAQUIS PEREZJuiz(a) de DireitoSERVE O PRESENTE
DESPACHO, SE NECESSÁRIO, COMO OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. SERVE O PRESENTE
DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA
PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV, podendo a sua autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br
em consulta de 1º grau Comarca de Castanhal. 

 
 
 
Número do processo: 0804471-24.2017.8.14.0015 Participação: REQUERENTE Nome: H. D. S. D.
Participação: REQUERENTE Nome: THALIA HEMELLY DELFINO SOUTO Participação: REQUERIDO
Nome: ISAAC DOS SANTOS SOUSA JUNIORPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁJUÍZO DE
DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso nº 0804471-
24.2017.8.14.0015.DESPACHOR. Hoje.Renovem-se as diligências de Id. nº 7256869 para o dia 4/9/2019,
às 09:20 horas.P. R. I. C.Castanhal/PA, 15 de julho de 2019.IVAN DELAQUIS PEREZJuiz(a) de
DireitoSERVE O PRESENTE DESPACHO, SE NECESSÁRIO, COMO OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.
SERVE O PRESENTE DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO,
NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV, podendo a sua autenticidade ser comprovada no
site www.tj.pa.gov.br em consulta de 1º grau Comarca de Castanhal. 

 
 
 
Número do processo: 0804311-62.2018.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA Participação: RÉU Nome: ESTADO DO PARAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso nº
0804311-62.2018.8.14.0015.SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,em substituição processual à menorGEOVANA SOARES SILVA,
contra o ESTADO DO PARÁ, objetivando que o réu providenciasseo tratamento de saúde de que
necessitava o(a) autor.Devidamente citado e cumprida a liminar, o Estado do Pará se manifestou
informando que a paciente veio a óbito, requerendo assim a extinção do processo sem resolução do
mérito pela falta de interesse processual.Instado a se manifestar, o Ministério Público confirmou que a
paciente faleceu, razão pela qual requereu a extinção do feito sem resolução do mérito.Os autos vieram
conclusos.É o relatório no essencial. Passo a decidir.O processo deve ser extinto sem resolução do
mérito, porquanto patente a falta de interesse processual superveniente.Sabe-se que o interesse
processual está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, ou seja, é preciso que o autor tenha a
possibilidade de alcançar algum benefício prático com a tutela jurisdicional pleiteada, valendo-se dos
meios processuais adequados para tanto.Consoante lição doutrinária de Marinoni e Arenhart (inManual do
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processo de conhecimento. 4ª ed. São Paulo: RT, 2005. p. 62):"No que diz respeito ao interesse de agir,
este repousa no binômio necessidade + adequação. A parte tem "necessidade" quando seu direito
material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da "necessidade", exige-se a
"adequação". Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na
fundamentação de seu pedido, também falta o interesse de agir".A partir daí verifica-se que apenas
existirá interesse de agir quando o jurisdicionado tiver a necessidade de se valer das vias judiciais para a
consecução do direito material que reputa ter sido violado, e, juntamente com esse interesse de caráter
pessoal, utilize-se da via adequada à pretensão deduzida.In casu, infelizmente a tutela pretendida não
poderá mais trazer qualquer proveito à substituída, ante o seu falecimento, o que torna prejudicada a
pretensão deduzida na peça exordial a seu favor.Em conclusão, como a perda de objeto acarreta o
desaparecimento do interesse de agir, solução outra não resta senão a extinção da presente ação, sem
resolução de mérito, com base no inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil.Ante o exposto, extingo
o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual superveniente, o que faço com
espeque no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e, em consequência, revogo a liminar deferida.Sem
custas ou honorários,ex vi legis.Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se os autos, observadas
as formalidades legais.P. R. I. C. Castanhal/PA, 15 de julho de 2019.IVAN DELAQUIS PEREZJuiz(a) de
Direito 

 
 
 
Número do processo: 0801598-51.2017.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: RAFAEL LEAO
ALENCAR QUEIROZ Participação: ADVOGADO Nome: SAMIA LEAO ALENCAR QUEIROZ
CARLOTOOAB: 23460/PA Participação: ADVOGADO Nome: JANNYARA SAYAPONARA DA SILVA
SOUSAOAB: 25459/PA Participação: RÉU Nome: BANCO BRADESCO SA Participação: ADVOGADO
Nome: ACACIO FERNANDES ROBOREDOOAB: 13904/PAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁJUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHALProcesso nº 0801598-
51.2017.8.14.0015.DESPACHOR. Hoje.Intime-se o réu para se manifestar especificamente sobre as
alegações do autor na petição de Id. nº 11266261. Prazo: 15 (quinze) dias.Após, aguarde-se a realização
da audiência designada no Despacho de Id. nº 8475443.P. R. I. C.Castanhal/PA, 15 de julho de
2019.IVAN DELAQUIS PEREZJuiz(a) de DireitoSERVE O PRESENTE DESPACHO, SE NECESSÁRIO,
COMO OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. SERVE O PRESENTE DESPACHO/DECISÃO COMO
MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV,
podendo a sua autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br em consulta de 1º grau Comarca de
Castanhal. 

 
 
 
Número do processo: 0803061-57.2019.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO LUZ
PEREIRAOAB: 147020/SP Participação: RÉU Nome: JOAO VICENTE FERREIRA JUNIORPODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA 1ªVARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
CASTANHAL Processo nº 0803061-57.2019.8.14.0015.DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃOVistos, etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento no
Decreto-Lei nº 911/69.É o Relatório. DECIDO.No caso em exame, verifico que a petição inicial foi instruída
com documentos que comprovam a alienação fiduciária, bem como a mora do(a) devedor(a), pelo que
DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, em mãos de quem o detiver,
entregando-o, após o cumprimento da medida, ao representante legal do(a) autor(a).Providencie-se o
cumprimento das seguintes diligências:1. Intime-se o(a) autor(a) pararecolher asdespesas de diligência de
Oficial de Justiça, previstas no art. 4º, VI c/c art. 21, § 3º, ambos da Lei n. 8.328/2015, caso já não as
tenha realizado. 2. Após, expeça-se Mandado de Apreensão e Depósito, ficando o(a) Oficial(a) de Justiça
encarregado(a) da diligência autorizado(a) a cumpri-lo nos termos do art. 212, § 2º, do NCPC.3. Após o
cumprimento da liminar, cite-se o(a) ré(u) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar, caso queira, a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo requerente na inicial, sob pena
de consolidação da propriedade e posse plena do bem ao credor fiduciário (art. 3º, §§ 1º e 2º, Dec.-Lei nº
911/69).4. No prazo de 15 (quinze) dias, o(a) ré(u) poderá apresentar resposta aos termos do pedido (art.
3º, § 3º, Dec.-Lei nº 911/69), o que poderá ser feito ainda que tenha sido quitada a integralidade da dívida,
caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.P. R. I. Cumpra-se.Castanhal/PA, 2019-
07-16. IVAN DELAQUIS PEREZJuiz(a) de DireitoSERVE A PRESENTE DECISÃO, SE NECESSÁRIO,

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1525



COMO OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV, podendo a sua
autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br em consulta de 1º grau Comarca de Castanhal. 

 
 
 
Número do processo: 0801805-79.2019.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: BANCO GMAC S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: STENIA RAQUEL ALVES DE MELOOAB: 36482/GO Participação: RÉU
Nome: MARLEON FRANCISCO CONDE DA CRUZ Participação: ADVOGADO Nome: WILSON ALENCAR
DO NASCIMENTOOAB: 16756/GOPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁJUÍZO DE DIREITO DA
1 ª  V A R A  C Í V E L  E  E M P R E S A R I A L  D E  C A S T A N H A L P r o c e s s o  n º  0 8 0 1 8 0 5 -
79.2019.8.14.0015.DESPACHOR. Hoje.1. Intime-se o autor para efetuar o pagamento das custas iniciais,
sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 15 (quinze) dias.2. Após, sendo pagas as custas,
considerando que houve comparecimento espontâneo do réu, deverá o autor se manifestar sobre a
contestação e documentos juntados, em especial sobre o trâmite da Ação de Consignação em Pagamento
c/c Revisão de Cláusulas Contratuais (Processo 5600737.54.2018.8.09.0051), ajuizado na 22ª Vara Cível
da Comarca de Goiânia/GO. Prazo: 15 (quinze) dias.3. P. R. I. C.Castanhal/PA, 16 de julho de 2019.IVAN
DELAQUIS PEREZJuiz(a) de DireitoSERVE O PRESENTE DESPACHO, SE NECESSÁRIO, COMO
OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.  SERVE O PRESENTE DESPACHO/DECISÃO COMO
MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV,
podendo a sua autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br em consulta de 1º grau Comarca de
Castanhal. 

 
 
 
Número do processo: 0800593-57.2018.8.14.0015 Participação: AUTOR Nome: PARA MINISTERIO
PUBLICO Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE CASTANHAL Participação: ADVOGADO Nome:
ALYNE AZEVEDO MARCHIORIOAB: 21478/PA Participação: ADVOGADO Nome: LUCIANO
CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRAOAB: 580-B Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO
PEREIRA DA SILVAOAB: 9739/PA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL Processo nº 0800593-57.2018.8.14.0015.
DESPACHO R. Hoje.1.Considerando o dever de consulta às partes, disposto no art. 10 do NCPC, dê-se
vista dos autos ao MP para dizer sobre a possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito, nos
moldes do art. 355 do CPC-2015, ou em caso negativo se possui outras provas a produzir, inclusive em
audiência de instrução e julgamento, especificando-a, a fim de que o Juízo possa proceder ao saneamento
do feito, nos moldes do art.358do CPC-2015.Prazo: 10 (dez) dias.2. Na sequência, dê-se vista dos autos à
Fazenda Pública Municipal para o mesmo fim do item 01.Prazo: 10 (dez) dias (art. 183, do NCPC).3.
Ressalto a importância da especificação das provas, caso sejam necessárias, visto que essa será a única
oportunidade para tanto.Após a adoção da providência determinada ou o transcurso do prazo, certifique-se
e faça conclusão.4. P. R. I. Cumpra-se. Castanhal/PA, 17 de dezembro de 2018. DANIELLE KAREN DA
SILVEIRA ARAÚJO LEITE Juiz(a) de Direito SERVE O PRESENTE DESPACHO, SE NECESSÁRIO,
COMO OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. SERVE O PRESENTE DESPACHO/DECISÃO COMO
MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV,
podendo a sua autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br em consulta de 1º grau Comarca de
Castanhal. 

 
 
 
 
Processo nº 0003249-06.2001.8.14.0015

 
REQUERENTE: RITA DARCELINA REIS PINHEIRO

 
REQUERENTE: JOSÉ CAVALCANTE PINHEIRO

 
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA ¿ OAB/PA n° 1746
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REQUERIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 
ADVOGADO: ANDRÉ ALBERTO SOUZA SOARES ¿ OAB/PA n° 7865

 
DESPACHO

 
INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se
possuem interesse na realizaç¿o de audiência de conciliaç¿o ou mediaç¿o, caso contrário, no mesmo
prazo, dizerem sobre a possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito (art. 355) ou se têm
provas a produzir, especificando-as desde logo a fim de que o juízo possa proceder ao saneamento do
feito (art. 358).

 
P.R.I.C.

 
Castanhal, 12 de julho de 2019.

 
ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

 
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

 
 

 
 
 
 
Processo nº 0008447-77.2014.8.14.0015

 
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.

 
REQUERENTE: MÁRIO PAULINO DA SILVA.

 
ADVOGADO: ADRYAH LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA. OAB/PA: 25.814.

 
REQUERIDO: DEIVES LUIS RISSI.

 
ADVOGADO: EUCLIDES RABELO ALENCAR/ADVOGADO OAB/PA: 4328

 
DEFENSOR: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 16636-B.

 
DESPACHO

 
INTIME-SE o réu para manifestaç¿o quanto ao petitório de fls. 91. Prazo: 15 dias.

 
P.R.I.C.

 
Castanhal, 30 de abril de 2019.

 
DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE

 
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal
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Processo nº 0004667-66.2013.8.14.0015

 
AÇÃO: EXECUÇÃO ESPECIAL DE TÍTULO JUDICIAL

 
REQUERENTE: MARIA DA GUIA LOPES MOTA

 
ADVOGADOS: SOLANGE DE NAZARÉ RODRIGUES CORRÊA ¿ OAB/PA n° 8106/ e WALDYR DE
SOUZA BARRETO ¿ OAB/PA n° 12.396

 
REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

 
SENTENÇA

 
Vistos os autos.

 
Cuida-se de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública Estadual exarada nos autos do
processo 0008829-05.1999.814.0301, a qual foi mantida no v. Acórd¿o 93484, do E. TJPA, transitado em
julgado. Contudo, sobreveio juízo rescindendo do aludido acórd¿o. Nesse julgamento, restou reconhecida
a existência de violaç¿o literal à disposiç¿o do art. 37, X, da CF/88, posto que o Decreto Estadual nº
0711/1995 havia implementado um reajuste e n¿o revis¿o geral de vencimentos, de sorte que n¿o seria
possível falar em direito a extens¿o do percentual de 22,45% sob o argumento de quebra da isonomia,
consoante os termos do v. acórd¿o nº Acórd¿o nº 173.133, julgado em 29/03/2017 e publicado no DJe
11/04/2017, assim ementado:

 
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇ¿O RESCISÓRIA. RESCIS¿O DE ACÓRD¿O QUE
DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM
FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES
ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENS¿O DO REAJUSTE SALARIAL NO
PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº
711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº
2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇ¿O E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU
PARA PROPOSITURA DA AÇ¿O PRINCIPAL REJEITADAS. QUEST¿O DE ORDEM ACOLHIDA PARA
REJEIÇ¿O DA REAPRECIAÇ¿O DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA. VIOLAÇ¿O LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO
GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº
37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO
PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECIS¿O POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE
CARÊNCIA DE AÇ¿O. N¿o se vislumbra comportamento 
contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de aç¿o originária,
ante expressa possibilidade de ajuizamento de aç¿o rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e
XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da
efetiva incorporaç¿o nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇ¿O PRINCIPAL. N¿o há como ser
admitida rescisória para desconstituiç¿o de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em
documento novo produzido muito após a sentença proferida na aç¿o originária. Inaplicabilidade do
conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência
jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento
de representatividade de entidade sindical à época da propositura da aç¿o. Preliminar rejeitada. 3.
QUEST¿O DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇ¿O DE ENTENDIMENTO E
REDISCUSS¿O DAS PRELIMINARES EM RAZ¿O DO INCIDENTE DE AMPLIAÇ¿O DE
COLEGIALIDADE. A rejeiç¿o da apreciaç¿o de preliminares n¿o importa em inobservância à previs¿o do
artigo 942, §2º do CPC/2015 ? revis¿o do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado ? quando
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observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno n¿o

 
cabe rediscuss¿o da matéria sob denominaç¿o diversa, como por exemplo tratar-se de quest¿o de ordem
pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Quest¿o de
Ordem para rejeitar a reapreciaç¿o das preliminares já decididas, por maioria. 4. MÉRITO. Há violaç¿o
literal à disposiç¿o do art. 37, X, da CF/88, por v. acórd¿o que, reconhecendo o Decreto Estadual nº
0711/1995 como lei de revis¿o geral, concedeu extens¿o de reajuste aos servidores públicos estaduais no
percentual de 22,45% sobre as suas remuneraç¿es, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº
339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "n¿o cabe ao Poder Judiciário,
que n¿o tem funç¿o legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia", o que autoriza a sua rescis¿o nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do
CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluç¿es
concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional
anterior à Emenda nº 19/98 n¿o continha previs¿o de necessidade de lei específica para tal desiderato.
Soluç¿o da controvérsia com aplicaç¿o da redaç¿o primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. N¿o há que falar
em revis¿o geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da
referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, n¿o fazendo qualquer menç¿o direta ou
reflexa à revis¿o geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e n¿o recompor o poder
aquisitivo em virtude da inflaç¿o do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violaç¿o ao princípio da
isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do
Decreto Estadual nº 2219/1997 n¿o corresponde à revis¿o geral de vencimentos apta a ensejar sua
extens¿o aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violaç¿o ao artigo 37, X, CF/88.
8. Aç¿o rescisória julgada procedente, por maioria. (2017.01414578-27, 173.133, Rel. LUIZ GONZAGA DA
COSTA NETO, Órg¿o Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-11).

 
Assim, considerando que a rescis¿o alcança todas e quaisquer execuç¿es e obrigaç¿es judiciais fundadas
no título judicial desconstituído, EXTINGO a presente execuç¿o, haja vista a inexigibilidade decorrente da
desconstituiç¿o do título executivo judicial, nos termos do art. 525, §1º, III, do CPC.

 
Isento de custas ante a gratuidade deferida.

 
 Interposta apelaç¿o, e acostadas as respectivas contrarraz¿es, encaminhem-se os autos ao TJPA.

 
Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

 
P.R.I.C.

 
Castanhal, 12 de julho de 2019.

 
ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

 
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

 
 

 
 
 
 
 
Processo nº 0002644-45.2016.8.14.0015

 
Classe: ALVARÁ JUDICIAL

 
Requerente: MARIO KOYAMA (Adv.: Antonio Alves da Silva - OAB/SP nº 152.158; Anselmo Carlos
Faria - OAB/SP nº 156.689)
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SENTENÇA

 
MARIO KOYAMA requereu alvará judicial, independentemente de inventário, visando o levantamento de
saldo em conta corrente de sua falecida esposa MARIA ZENEIDA KOYAMA.

 
Após, há petitório informado a morte do requerente, habilitando-se sua filha FANNY HITOMI KOYMA
BUENO.

 
Há parecer ministerial requerendo, dentre outros pedidos, a designação de audiência de justificação.

 
É o relato do necessário. DECIDO.

 
O pedido de alvará é mera autorização judicial para levantamento de resíduos, nos termos da Lei
6.858/80, provenientes de valores devidos pelos empregadores aos empregados, os montantes das
contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PISPASEP,
saldos bancários, etc. não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

 
Desta feita, é possível que os dependentes habilitados recebam os valores referentes a saldos de contas
bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que
não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam,
na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

 
No presente caso, o requerente veio a óbito no curso da ação, habilitando-se sua filha. Contudo, esta não
tem relação de parentesco com MARIA ZENEIDA KOYAMA, uma vez que consta na certidão de óbito
desta a observação de que não deixou filhos.

 
Para a concessão de alvará judicial a requerente deve ser habilitada como dependente da de cujus na
previdência social ou ser sucessora dela, requisitos legais que FANNY HITOMI KOYMA BUENO não
preenche, carecendo, portanto, de legitimidade ativa.

 
Ante o exposto, julgo extinto o presente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,

 
VI, do CPC.

 
Isento de custas, ante a gratuidade que ora defiro.

 
Sem sucumbência, por se tratar de jurisdição voluntária.

 
P.R.I.C.

 
Castanhal, 04 de julho de 2019.

 
ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

 
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

 
 

 
 
 
 
Processo nº 0006341-61.2010.8.14.0015.
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REQUERENTE: OCRIM S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

 
ADVOGADO: NEWTON CÉLIO PACHECO DE ALBUQUERQUE ¿ OAB/PA n° 8349

 
REQUERIDO: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 
DECIS¿O

 
R. Hoje.

 
1. N¿o tendo sido encontrado(s) o(s) devedores ou bens deste(s) passíveis de penhora, nos termos do art.
921, III, §1º, do CPC-2015, SUSPENDO a presente execuç¿o e o curso do prazo prescricional, pelo prazo
de um (1) ano.

 
2. P. R. I. Cumpra-se.

 
Castanhal, 12 de julho de 2019.

 
ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

 
Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

 
 

 
 
 
 
 
Processo nº 0000749-49.2016.8.14.0015.

 
Classe: Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais

 
Requerente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTES VERDES (Adv.: Bruno Leonardo Barros Pimentel
- OAB/PA nº 15.860; Pedro Henrique Garcia Tavares - OAB/PA nº 22.224)

 
Requerido: PAUVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (Adv.: Thiago Augusto Oliveira de
Mesquita - OAB/PA nº 14.106; Carlos Cezar Faria de Mesquita Filho - OAB/PA nº 12.571; Walter
Costa Junior - OAB/PA nº 16.275)

 
DESPACHO

 
INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se
possuem interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação, caso contrário, no mesmo
prazo, dizerem sobre a possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito (art. 355) ou se têm
provas a produzir, especificando-as desde logo a fim de que o juízo possa proceder ao saneamento do
feito (art. 358).

 
P.R.I.C.

 
Castanhal, 05 de julho de 2019.

 
ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1531



Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal
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Número do processo: 0803329-14.2019.8.14.0015 Participação: EXEQUENTE Nome: MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ Participação: EXECUTADO Nome: ASSOCIACAO FEIRA DO
PRODUTOR RURAL EM CASTANHAL Participação: ADVOGADO Nome: HILDEBRANDO SABA
GUIMARAES JUNIOOAB: 24538/PA Part ic ipação: EXECUTADO Nome: CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO PARA SAAÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)PROCESSO
0803329-14.2019.8.14.0015 ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento nº 006/2006-CJRMB, que
delegou ao Diretor de Secretaria atribuições pra praticar atos de administração e mero expediente, sem
caráter decisório, procedo a INTIMAÇÃO da parteASSOCIACAO FEIRA DO PRODUTOR RURAL EM
CASTANHAL -AFEPRUC, através de seu(ua) PATRONO(A), para dentro do prazo legal cumpra o
determinado no r. Despacho ID11573625, relativamente aos itens 1, 2 e 3, para após prestada pela parte a
informação nos autos acerca do cumprimento de tais itens, possa a Secretaria Judicial proceder com o
desentranhamento no sistema dos documentos ID11519401, e em seguida dar cumprimento aos itens 4 e
5 da referida decisão; Castanhal, 16 de julho de 2019 ITAMAR SALES DE QUEIROZMat. 55140Diretor de
Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal 

 
 
 
Número do processo: 0803329-14.2019.8.14.0015 Participação: EXEQUENTE Nome: MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ Participação: EXECUTADO Nome: ASSOCIACAO FEIRA DO
PRODUTOR RURAL EM CASTANHAL Participação: ADVOGADO Nome: HILDEBRANDO SABA
GUIMARAES JUNIOOAB: 24538/PA Part ic ipação: EXECUTADO Nome: CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO PARA SAPROCESSO N. 0803329-14.2019.814.0015AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZEREXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁEXECUTADOS:1.
ASSOCIAÇÃO FEIRA DO PRODUTOR RURAL2. CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A. -
CEASA/SA DESPACHO Recebi na data da conclusão. Vieram os autos conclusos por força dos Embargos
à Execução (Id 11519401) opostos pela ASSOCIAÇÃO FEIRA DO PRODUTOR RURAL em face da
decisão prolatada nos autos. Contudo, em conformidade com o §1º do art. 914 do CPC/2015, "Os
embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias
das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua
responsabilidade pessoal". Desta feita, determino: 1. Que os embargos à execução e documentos que o
acompanham sejam desentranhados dos autos e distribuídos por dependência à vertente execução;2.
Que a parte embargante emende a inicial para atribuir valor à causa;3. Que sejam recolhidas as custas
iniciais dos embargos;4. Que seja certificada a tempestividade dos embargos; e5. Que cumpridas todas as
deliberações anteriores, sejam os autos remetidos ao órgão do Ministério Público - embargado - para,
querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias - art. 920, I, do CPC/2015. Colacione cópia do
presente despacho aos autos dos embargos. P. R. I. C. Castanhal/PA, 16 de julho de 2019. IVAN
DELAQUIS PEREZJuiz de Direito 

 
 
 

SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

PROCESSO N. 0801390-67.2017.814.0015

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ¿ RITO DA PENHORA

EXEQUENTE: M.D.S.E., legalmente representado por sua genitora K. C. D. S. A.

ADVOGADO: LUIS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO, OAB/PA 13.733

EXECUTADO: A. D. R. E.

ADVOGADOS: ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - OAB/PA 10.647; BRUNO CARVALHO DA CRUZ,
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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 
Vistos etc.

 
Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada por M.D.S.E., legalmente representado por sua
genitora K. C. D. S. A., por meio de advogado habilitado, em face de A. D. R. E., em razão do
inadimplemento por parte do executado de obrigação alimentar acordada judicialmente (petição de Id
4397341).

 
O rito adotado foi o da penhora.

 
Citado (certidão de Id 7075287) o executado apresentou justificativa em peça de Id 7127109 e contestação
em Id 7391930.

 
Vieram os autos conclusos, após nova manifestação da parte exequente em petição de Id 8093190.

 
É o sucinto relatório. DECIDO.

 
Inicialmente, esclareço à parte executada que o rito adotado nos autos é o previsto no §8º do art. 528 do
CPC/2015, por meio da qual se promove o cumprimento do acordo homologado judicialmente por
sentença através da execução de título que reconhece obrigação de pagar quantia certa, recaindo a
penhora em dinheiro.

 
Diante disso, deixa este juízo de apreciar a peça contestatória de Id 7391930, por não ser a modalidade de
defesa cabível na espécie, bem como ordeno a sua retirada dos autos, de tudo certificando.

 
Quanto à inadimplência narrada na inicial, apresentou o executado a justificativa em Id 7127109, a qual
passamos a analisar.

 
Em apertada síntese, comprova o exequente que o executado obrigou-se, por meio de acordo firmado nos
autos da ação de divórcio ¿ feito n. 0004269-42.2010.814.0015 ¿ que tramitou perante esta vara cível, ao
pagamento ao filho menor, a título de alimentos, do valor fixo mensal correspondente a um salário mínimo,
até o dia 5 (cinco) de cada mês, bem como se responsabilizou ao pagamento de todas as despesas com
educação, compreendendo matrículas, mensalidades, uniformes, material escolar, curso de línguas, além
de despesas com atividades esportivas (Id 1604616).

 
Em manifestação (Id 7127109) entende o executado que inexiste a responsabilização pelo pagamento de
verbas referentes a uniformes, material escolar, curso de línguas e atividades esportivas. Alega que,
sempre que esteve trabalhando, jamais deixou de pagar as despesas da escola do filho. Assevera que
sempre cumpriu com as suas obrigações e que não possui condições financeiras de cumprir com o valor
ora executado, os quais estão em total desacordo com o pactuado.

 
Aduz que apenas pode se comprometer com o valor equivalente aos custos escolares e que providenciará
o ajuizamento de uma ação revisional dos alimentos.

 
Como se vê, o executado não junta aos autos qualquer documento a comprovar o adimplemento alegado.

 
Ao contrário. Infere-se, de suas alegações, que é devedor. O inadimplemento da obrigação, no caso,
demonstra total desinteresse por parte do executado em honrar o seu dever de pai.

 

OAB/PA 24.116, CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO - OAB/PA 6588, DANILO THALES SOZINHO -
OAB/PA 24.115, NAUTO ENDERSON NASCIMENTO DA SILVA 12.974, ELUANE COSTA CARVALHO -
OAB/PA 25.928
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Frise-se que o executado, limitou-se a apresentar uma justificativa alegando a inexistência de uma
responsabilidade, que resta sobejamente demonstrada no título executivo, bem como que não exerce
atividade remunerada formal, mas tão somente trabalhos esporádicos.

 
A alegação de exercer trabalhos esporádicos não ilide a responsabilidade do pai em arcar com o sustento
do filho, mormente quando em nada contribui.

 
A jurisprudência é pacífica neste sentido:

 
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE
DESEMPREGO DURANTE LONGO PERÍODO DE TEMPO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A prisão civil
por dívida de prestação alimentar é legal, constituindo meio coercitivo para compelir o devedor a cumprir
sua obrigação. 2. A simples alegação de que o paciente não possui condições financeiras para arcar com
a obrigação é irrelevante para a concessão da ordem em habeas corpus. 3. Ordem denegada. (Processo
nº 2011.00.2.002645-4 (516181), 4ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Antoninho Lopes. unânime, DJe
01.07.2011).

 
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O desemprego superveniente da alimentante não vulnera a higidez
do acordo de alimentos homologado pelo juízo no qual restou estabelecida pensão alimentícia em favor
dos alimentados no montante de 30% dos rendimentos da genitora. A circunstância de o devedor de
alimentos não possuir renda mensal estável não inviabiliza, por si só, o prosseguimento da execução de
alimentos. Apelo conhecido e provido. (Processo nº 2009.03.1.036321-4 (512000), 6ª Turma Cível do
TJDFT, Rel. Ana Maria Duarte Amarante Brito. unânime, DJe 16.06.2011).

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ARTIGO 733 DO CPC - INADIMPLÊNCIA
- PRISÃO DECRETADA - LEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA. Se o alimentante deixa de pagar pensão
alimentícia para seus filhos, incensurável é a decisão que decreta sua prisão pela inadimplência das três
prestações anteriores à execução, bem como as que venceram no curso da demanda. O desemprego não
constitui razão plausível para que o Agravante deixe de pagar pensão alimentícia, ainda mais quando ao
devedor há consciência da necessidade da filha. (Agravo de Instrumento Cível nº 0719227-
49.2010.8.13.0000, 5ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Mauro Soares de Freitas. j. 16.06.2011, unânime,
Publ. 11.07.2011).

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE.
PRISÃO CIVIL. Conforme precedentes da Corte, se os alimentos haviam sido fixados com base na
remuneração do alimentante, o desemprego faz com que se tome como referência o último salário.
Apenas a medida liminar concedida em ação revisional superveniente pode dar ensejo à redução da verba
alimentar, a partir de então. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento nº
70044199859, 8ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Alzir Felippe Schmitz. j. 15.09.2011, DJ 23.09.2011).

 
Esclareço, ainda, ao executado, que qualquer modificação da obrigação alimentar, quer por mudança na
fortuna do alimentante, quer por necessidade do alimentado, deve ser feita por intermédio do instrumento
adequado, o que não ocorreu neste caso.

 
Isto posto, não acolho a justificativa apresentada, e defiro a penhora on-line, via sistema Bacenjud, de
valores em conta do executado, bem como de veículos, pelo sistema Renajud.

 
Seguem, em anexo, a tela das consultas.

 
Aguarde-se o prazo de 3 (três) dias para busca da resposta ao sistema Bacenjud, quando, então, os autos
deverão voltar conclusos.

 
P. R. Intime-se e cumpra-se.
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Castanhal, 19 de junho de 2019.

 
IVAN DELAQUIS PEREZ

 
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA  

 
 

 
 
 
PROCESSO N. 0008238-40.2016.8.14.0015 
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 
PARTILHA DE BENS 
REQUERENTE: R. J. F. DE B. 
ADVOGADO: HEITOR PANTOJA DA SILVA JUNIOR, OAB/PA 25.270 
REQUERIDA: V. L. M. 
 

 

 
 

ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do Provimento nº 006/2006-CJRMB, que delegou ao Servidor no
âmbito de suas atribuições para praticar atos de administração e mero
expediente, sem caráter decisório, procedo a INTIMAÇÃO da parte autora,
através de seu(ua)(s) PATRONO(A)(S) para, dentro do prazo legal, caso haja
interesse, se manifeste(m) acerca da contestação e documentos juntados à fl. dos autos.

Castanhal, 15 de julho de 2019. Eu, ______________________, Analista Judiciário/Diretor(a) de
Secretaria o digitei.
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PROCESSO/CARTA PRECATÓRIA nº 0002684-56.2018.814.0015. CRIME DE ROUBO (TENTADO).
DENUNCIADO: EDINAMAR DE MELO SOUSA (Adv.: GEORGE DE ALENCAR FURTADO, OAB/PA Nº
21.428). Pelo presente, faz-se público, a quem interessar possa, em específico ao(s) advogado(s)
constituído(s), de que fora designada audiência para o dia 26/08/2019, às 09h00min.

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Processo n. 0003829-45.2007.8.14.0015

 
Capitulação: artigo 213 e 214 c/c art 224, ¿a¿ do Código Penal

 
Acusado: IVANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA

 
1. Em razão a manifestação do Ministério Público presente em fls. 263/265 informando que insiste na
oitiva das testemunhas e fornecendo o endereço das mesmas, designo audiência para o dia 12.12.2019,
às 12:00h, dando continuidade a instrução e julgamento do processo.

 
2. Intime-se as testemunhas nos endereços fornecidos pelo Ministério Público às fls. 263/265.

SECRETARIA DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL 

E D I T A L D E C I T A Ç Ã O
(PRAZO DE 15 DIAS)
Processo nº 0000905-71.2015.8.14.0015
Denunciado: EDSON NUNES SOUZA
Vítima: O ESTADO
Capitulação Penal: ART. 304 CAPUT DO CPB ¿ USO DE DOCUMENTO FALSO
A DOUTORA VANESSA RAMOS COUTO, MMª. Juíza de Direito, Titular da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Castanhal, Estado do Pará/PA.
Faz saber aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento que pelo Ministério Público foi
denunciado (a): EDSON NUNES SOUZA, brasileiro, nascido em 27/07/1985, filho de
MARIA DOMINGAS NUNES LEAL E CARLOS ALBERTO DA SILVA SOUZA, e não
sendo este(s) encontrado(s), achando-se em lugar incerto e não sabido, não sendo
encontrado para ser citado pessoalmente, expede-se o presente EDITAL, com prazo de 15
(quinze) dias, para tomar ciência da ação e apresentar, por meio de advogado, resposta à
acusação, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas
e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário, nos
autos do Processo Crime acima qualificado. Se o (a) acusado (a) citado (a) não apresentar
defesa e não constituir defensor, será acompanhado (a) pela Defensoria Pública. E para que
se não alegue ignorância o presente Edital será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Castanhal, Estado do Pará, . Eu, Rene Dias Bastos,
Analista Judiciário, o digitei e assino de ordem.
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3. Intime-se o denunciado para que compareça a referida audiência. Esclareço que a intimação do
acusado deverá ser feita pela imprensa oficial, uma vez que eles são revéis (fl. 214).

 
4. Cientifiquem-se ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 
Castanhal/PA, 12 de julho de 2019

 
Vanessa Ramos Couto

 
Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal ¿ mat. 48.615

 
Ato de designação: Portaria n. 0157/2017-SJ/PA

 
 

 
 
 
Processo n. 0005540-56.2019.814.0015 CRIME: ROUBO MAJORADO CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157,
§2°-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DENUNCIADO: RAFAEL SILVA DE SOUSA
PATROCÍNIO: ADV. MAIRA COLARES CORRÊA DA COSTA (OAB/PA 27.249) ADV. ANA PAULA
BARBOSA DE CARVALHO (OAB/PA 14.717) ADV. ERICA SIMONE DA COSTA RODRIGUES (OAB/PA
14.066) ADV. NELSON TOURINHO TUPINAMBÁ (OAB/PA 17.432) TESTEMUNHA: MANOEL ROCHA
MACHADO LOCAL DA DILIGÊNCIA: PASSAGEM SANTA ISABEL, N° 339B, BAIRRO APEÚ,
CASTANHAL-PA Em cumprimento à presente carta precatória, designo o dia 16.09.2019, às 11:00h, para
inquirição da testemunha. Intime-se/requisite-se a testemunha para comparecerem à audiência.
Comunique-se o juízo deprecante. Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa. Castanhal-PA, 12 de
junho de 2019 Vanessa Ramos Couto Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal ¿
mat. 48.615 Ato de designação: Portaria 0157/2016-SJ 

 
 
 
Processo n. 0006023-86.2019.814.0015 CRIME: FURTO CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155 CAPUT DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DENUNCIADO: RAIMUNDO MORAES BARBOSA PATROCÍNIO: ADV.
ELLEM SANTANA DA SILVA (OAB/PA 24.244) TESTEMUNHA: Francisco Pina da Silva, Policial Militar,
filho de Romana Pina da Silva e Esmeraldo Neres da Silva. LOCAL DA DILIGÊNCIA: Rua Francisco
Pereira da Silva, n° 215, Quadra 36, Lote 06, Bairro Jaderlândia, no município de Castanhal-PA. Telefone
(91) 99966-4500. Em cumprimento à presente carta precatória, designo o dia 16.09.2019, às 12:30h, para
inquirição da testemunha. Intime-se/Requisite-se a testemunha para comparecerem à audiência.
Comunique-se o juízo deprecante. Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa. Castanhal-PA, 11 de
julho de 2019 Vanessa Ramos Couto Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal ¿
mat. 48.615 Ato de designação: Portaria 0157/2016-SJ 

 
 
 
 
Processo nº 0006547-59.2014.814.0015. HOMICIDIO QUALIFICADO.  Réu(s): JOSÉ ALVES PINHEIRO,
vulgo ¿SEU ZÉ¿ brasileiro, natural de Carutapera/MA, nascido no dia 04/01/1974, filho de José Anastácio
Barros e  Selestina Eugenia Alves. Pelo presente, faz-se público, a quem interessar possa, que nos autos
do processo-crime supramencionados fora exarada a decisão, a seguir transcrito: 1. Junte-se aos autos o
cadastro de preso do Sistema de Informações da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do
Pará (Infopen). 2. Tendo em vista que o acusado se encontra foragido, conforme testifica o documento
cuja juntada foi determinada no item 1, com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal, 
declaro-o revel e, por via de consequência determino que o processo tenha seguimento sem a sua
presença. 3. Considerando que, na resposta à acusação, não foram arguídas nulidades nem preliminares
e que não é o caso de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), designo o dia 
15.06.2020, às 10:00h, para realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as
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testemunhas arroladas na denúncia. 4. Encaminhe-se o instrumento metálico apreendido nos presentes
autos para realização de perícia, a fim de se constatar se, de fato, trata-se de uma arma de fogo, bem
como se estava em funcionamento e tinha potencialidade lesiva. 5. Reservo-me para me manifestar
acerca do pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público às fls. 100/103, depois da
realização da audiência de instrução e julgamento designada no item 3. 6. Para efeito de contagem de
prazo contra o revel, publique-se esta decisão na imprensa oficial. 7. Cientifiquem-se o Ministério Público e
a Defensoria Pública. VANESSA RAMOS COUTO. Juíza de Direito.
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EDITAL DE CITAÇÃO 
 
Autoridade Judiciária: LÍBIO ARAÚJO MOURA, MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Castanhal

 
Ação Penal: N º 0001326-56.2018.8.14.0015 CRIME DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

 
ACUSADO: ALEX JUNIOR DE SOUZA SOARES.

 
O MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara desta Comarca, LÍBIO ARAÚJO MOURA, faz saber aos que
este lerem ou deste tomarem conhecimento, que pelo(a) representante do Ministério Público do Estado do
Pará, foi denunciado ALEX JUNIOR DE SOUZA SOARES, brasileiro, união estável,  nascido em
27.12.1990, filho de ROSANGELA MARIA CARNEIRO e EDINALDO OLIVEIRA SOARES, residente e
domiciliado em lugar incerto e não sabido, e como não foi encontrado para ser citado pessoalmente,
expede-se o presente EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15(quinze) dias, em conformidade ao art. 361 e
SS do Código de Processo Penal, para o referido réu respondendo à acusação, por escrito, no prazo de
dez (10) dias , nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, podendo argui preliminares e alegar  tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as requerendo sua intimação, quando necessário, referente ao processo nº 
0001326-56.2018.8.14.0015, em que foi denunciado como incurso nas disposições do ART. 147 CAPUT;
ART 7, INC II DA LEI 11.340/06, sendo que, em caso da não apresentação de respostas no prazo legal,
ou se o acusado, citado, não constituir advogado para tanto, fica-lhe nomeado o Defensor Público
vinculado a esta vara para promoção da defesa técnica e oferecer a resposta no prazo legal, nos termos
do art. 396,§2º,do Código de Processo. Eu, Neuzilene Silva, Estagiária da 2ª Vara Penal de Castanhal, o
digitei e subscrevi.

 
Castanhal, 16 de julho de 2019.

 
LÍBIO ARAÚJO MOURA

 
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Penal

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
Autoridade Judiciária: Líbio Araújo Moura, MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Penal de
Castanhal/PA.

 
Ação Penal n.º 0006210-31.2018.814.0015- ART.121, §2º INC. I,IV E V do CP C/C ART. 29, c/c Art. 14, II
todos do CP.

 
Denunciados: FABIO MENEZES MOREIRA e MARCELO PANTOJA RABELO 

 
Advogado: HUMBERTO FEIO BOULHOSA, OAB/PA nº 7320.

 
 
I. AUTORIZO que o denunciado Fábio Menezes Moreira realize a viagem em companhia de sua família
para Maceió/AL, no período de 18 a 25 de julho de 2019. 

SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL 
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II. Ciência ao Ministério Público e a defesa. 
III. Cumpra-se. 
Castanhal, 16 de julho de 2019 
 
LIBIO ARAUJO MOURA 
Juiz de Direito 
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Processo n°. 0003464-24.2013.814.0030

 
Requerente: Darci Maria Castro Pinto, Raimundo da Costa Pinto, Manoel da Costa Pinto, Benedito da
Costa Pinto

 
Adv.: Antônio Cledson Queiroz Rosa OAB/PA n°. 23.507, Marcelo Pereira e Silva OAB/PA n°. 9047,
Rubens Braga Cordeiro OAB/PA n°. 9.445, Marcia Nobre Peixoto e Silva OAB/PA n°. 19.304, Ana Cristina
Almeida de Souza Nery OAB/PA n°. 6.104, Raquel Bentes Correa OAB/PA n°. 12.955, Greice Costa Vieira
OAB/PA n°. 19973-B.

 
Requeridos: Reginaldo Teixeira dos Santos, Paulo Cesar Aleixo da Silva, José Paiva Monteiro e Outros.

 
Adv.: Defensoria Pública Agrária.

 
Ação de Reintegração de Posse.

 
DESPACHO

 
Nos moldes da manifestação do Ministério Público lançada às fls. 510/511 dos autos, bem como porque
em feitos dessa natureza deve ser buscada, sempre que possível, solução negociada para a lide, designo
o dia 14/08/2019, às 08h, para audiência de conciliação, a ser realizada nas dependências do Fórum da
Comarca de Marapanim/PA.

 
Intimem-se as partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública, consignando-se que a presença de
todos é fundamental para a tentativa de solução pacífica do conflito.

 
Oficie-se ao Fórum da Comarca de Marapanim/PA, solicitando que disponibilize local adequado para a
realização do ato processual.

 
Oficie-se à Polícia Militar solicitando reforço policial para as dependências do local da audiência, devendo
a equipe apresentar-se ao Magistrado Presidente do ato processual.

 
Determino, ainda, à Secretaria, que antes da realização da audiência certifique acerca do cumprimento
das determinações proferidas por este juízo neste despacho.

 
Expeça-se o que for necessário para a realização do ato processual.

 
Cumpra-se e intimem-se.

 
Castanhal, 04 de julho de 2019.

 
André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca

 
Juiz de Direito

 
 

 
 
 

SECRETARIA DA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL
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Processo n°. 0003464-24.2013.814.0030

 
Requerente: Darci Maria Castro Pinto, Raimundo da Costa Pinto, Manoel da Costa Pinto, Benedito da
Costa Pinto

 
Adv.: Antônio Cledson Queiroz Rosa OAB/PA n°. 23.507, Marcelo Pereira e Silva OAB/PA n°. 9047,
Rubens Braga Cordeiro OAB/PA n°. 9.445, Marcia Nobre Peixoto e Silva OAB/PA n°. 19.304, Ana Cristina
Almeida de Souza Nery OAB/PA n°. 6.104, Raquel Bentes Correa OAB/PA n°. 12.955, Greice Costa Vieira
OAB/PA n°. 19973-B.

 
Requeridos: Reginaldo Teixeira dos Santos, Paulo Cesar Aleixo da Silva, José Paiva Monteiro e Outros.

 
Adv.: Defensoria Pública Agrária.

 
Ação de Reintegração de Posse.

 
DESPACHO

 
Considerando a existência de expediente formalizado pela Defensoria Pública no qual é informado que o
representante do órgão atuante perante essa Vara Especializada encontrar-se-á em gozo de férias na data
agendada para a realizaç¿o de audiência nestes autos, fica a mesma remarcada para o dia 27/08/2019, às
08h, permanecendo inalteradas as demais determinações constantes no despacho de fl. 513.

 
Cumpra-se e intimem-se.

 
Castanhal, 11 de julho de 2019.

 
André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca

 
Juiz de Direito

 
 

 
 
 
 
Processo n°. 0000178-51.2011.814.0015

 
Requerente: AGROPEL ¿ AGROP. COM. CAPANEMA LTDA

 
Adv.: Edson Antônio Pereira Ribeiro OAB/PA n°. 4540

 
Requeridos: Antônio Maria de Oliveira, Manoel dos Reis Ribeiro Teles, Antônio Leidival Rodrigues dos
Santos, José Alves da Cruz Oliveira, Maria dos Santos, Francisco Manoel Rodrigues de Sousa e Outros.

 
Adv.: Defensoria Pública Agrária, Ramsés Sousa da Costa OAB/PA n°. 13.250, Manoel Miranda Rodrigues
OAB/PA n°. 6707, Marcio Fabricio Santos da Silva OAB/PA n°. 11.901, Marco Apolo Santana Leão
OAB/PA n°. 9873, Sergio Guedes Martins OAB/PA n°. 12142, Raony Barbosa Pinheiro OAB/PA n°.
19.169.

 
Ação de Reintegração de Posse.

 
SENTENÇA
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Vistos etc.

 
AGROPEL ¿ AGROP. COM. CAPANEMA LTDA, qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação
de Reintegração de posse com pedido de liminar em face de Antônio Maria Pinheiro de Oliveira, Pita de
Tal, Arlindo de Tal e Outros.

 
Alegou ser proprietária e legítima possuidora do imóvel rural denominado ¿Fazenda Pau Amarelo¿,
localizado à margem esquerda do igarapé Caxinguia, com a Travessa Pau Amarelo, zona rural do
município de Capitão Poço/PA, composta pelas matrículas n.º 1.878, fls. 196, livro 2 ¿ J, matrícula n.º
1.879, fls. 197, livro 2 ¿ J e matrícula n.º 1.880, fls. 198, livro 2 ¿ J, registradas junto ao CRI de Capitão-
Poço/PA.

 
Relatou que em 02 de junho de 2007, os demandados supraindicados, juntamente com mais 80 (oitenta)
pessoas, invadiram sua propriedade, e passaram a ocupar uma área de aproximadamente 300ha, dela
saqueando estacas, telhas, arames, janelas e portas, consoante noticiou o registro policial colacionado.

 
Deduziu que, contemporaneamente à aludida invasão, desenvolvia atividades produtivas no imóvel, dentre
as quais a criação de gado e o plantio de culturas produtivas (pasto, soja, arroz, milho etc), as quais foram
interrompidas pela aludida conspurcação.

 
Sustentou que tentou de forma pacífica solucionar a questão, sem ter conseguido, todavia, obter êxito,
motivo pelo qual ajuizou a presente ação possessória, pugnando pela concessão de medida liminar ab
initio littis.

 
Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/131.

 
A ação foi originalmente proposta perante o juízo da comarca de Capitão Poço/PA.

 
Às fls. 133/136, consta decisão declinatória da competência em prol dessa vara agrária especializada.

 
Petição do autor às fls. 137/143, corroborada dos documentos de fls. 144/158, informou de nova ocupação
da área, reiterando o pedido inicial e o deferimento de liminar de reintegração de posse. 

 
Autos recebidos nesse juízo especializado consoante certidão de fls. 163-verso.

 
Nova petição do autor às fls. 164/170 reiterou o pedido inicial e o deferimento de liminar de reintegração
de posse. 

 
Despacho de fl. 173 determinou a emenda à inicial.

 
Petição de emenda verte de fls. 174/180, ocasião em que a autora juntou documentos nos intervalos de
fls. 181/250, 259/409, 413/506 e 511/654.

 
Decis¿o constante de fls. 657/664 deferiu o pedido liminar de reintegração de posse e determinou a
citação dos requeridos, dentre outras providências.

 
Petição do autor às fls. 688/691 pugnou pelo cumprimento da ordem liminar.

 
Contestações tempestiva e intempestivamente protocoladas às fls. 707/709 e 755/796, respectivamente.

 
Às fls. 731/753, petição dos requeridos informando interposição de Agravo de Instrumento.

 
Réplica à contestação encontra-se às fls. 811/818.
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Às fls. 827/845, petição da autora informando acerca da interposição de Agravo de Instrumento.

 
Decis¿o de fl. 858, dentre outras providências, decretou a revelia dos requeridos FRANCISCO SIDNEY
LOPES e ANTÔNIO DE SOUZA COSTA, ante a dedução intempestiva de sua peça de defesa às fls.
755/796.

 
Manifestação do INCRA às fls. 883/885, subsidiada dos documentos de fls. 886/990, aduziu o interesse da
referida autarquia de ingresso no feito, pugnando pelo deslocamento do feito à Justiça Federal.

 
Decis¿o de fls. 992/993 revogou a liminar possessória e declinou da competência para o processamento e
julgamento do feito em prol da Justiça Federalizada Comum.

 
Autos encaminhados à Justiça Federal conforme atesta documento de fl. 1.014.

 
Às fls. 1.015/1.020, decis¿o proferida no Juízo Federal declarando sua incompetência e determinando o
retorno dos autos à justiça estadual.

 
Autos novamente recebidos nesse juízo especializado no ano de 2011, consoante certidão de fl. 1.026.

 
Despacho de fl. 1.027 entendeu pela desnecessidade de designação de audiência de instrução e
julgamento, determinando outras diligências.

 
Às fls. 1.030/1.032, decis¿o monocrática proferida no bojo do AI n.º 20083008892-5, interposto pelos
requeridos, reconhecendo a falta superveniente de interesse recursal.

 
Às fls. 1.038 e 1.040 determinou-se a abertura de prazo para a apresentação de memoriais finais.

 
Às fls. 1.042/1.045, petição da autora pugnando pela revigorarão dos efeitos da liminar reintegratória.

 
Memoriais finais da parte autora vertem de fls. 1.047/1.056.

 
Memoriais finais da parte requerida encontram-se nas fls. 1.067/1.071.

 
Alegações finais do Ministério Público às fls. 1.074/1.079.

 
Às fls. 1.082/1.103 petição da autora informando acerca da interposição de Agravo de Instrumento.

 
Petição do Ministério Público de fl. 1.113 pleiteou a designação de audiência para tentativa de conciliação,
cuja ata verte de fl. 1.126.

 
Manifestação ministerial às fls. 1.174/1.175.

 
À fl. 1.177 determinou-se a citação por edital de todas as pessoas não identificadas ocupando o imóvel.

 
À fl. 1.183, certidão da serventia judicial informando do transcurso in albis do prazo para apresentação de
resposta.

 
Revelia decretada à fl. 1.193.

 
Contestação apresentada pelo curador especial encontra-se às fls. 1.194-1.205 e 1.213.

 
À fl. 1.207, decis¿o chamando o feito a ordem, oportunidade em que foi nomeado curador de ausente ao
requerido Antônio Maria Pinheiro de Oliveira.
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Despacho de fl. 1.215 chamou o feito a ordem para determinar a especificação de provas, bem como para
que fossem apresentadas as questões de direito relevantes para a decis¿o de mérito.

 
Decis¿o de saneamento do feito às fls. 1.223/1.225.

 
Termo de audiência de instrução e julgamento à fl. 1255, ocasião em que foi aberto prazo para a
apresentação de novos memoriais.

 
Razões finais do autor às fls. 1.260/1.263.

 
Razões finais dos requeridos às fls. 1.277/1.321.

 
Razões finais do requerido Antônio Maria Pinheiro de Oliveira às fls. 1.277/1.321.

 
Razões finais do Ministério Público às fls. 1.333/1.353.

 
Custas finais quitadas.

 
É o relatório. Decido.

 
Ab initio, é de todo lamentável reconhecer que a presente ação tramita há longos 08 (oito) anos sem a
consequente e necessária entrega da tutela jurisdicional, mormente quando se tem como diretriz basilar da
garantia do processo justo, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

 
Pois bem.

 
Tendo sido arguidas preliminares nas contestações tempestivamente apresentadas às fls. 707/709, fls.
1.194/1.205 e 1.213, assim como nos memoriais da parte requerida (fls. 1.277/1.321), passo a enfrentá-
las:

 
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL (fl. 708)

 
Sustenta que a petição inicial é inepta nos seguintes termos: 1) da narração dos fatos não decorre
logicamente a conclusão; 2) por ausência de juntada de documento essencial à propositura da demanda e
3) por ausência de comprovação do pleito.

 
A prefacial deve ser repelida.

 
Primeiro porque, dentre outras hipóteses, a decretação de inépcia da petição inicial impõe que a mesma
seja ininteligível e incompreensível (STJ, 1ª Turma, REsp 640.371 SC, rel. Min. José Delgado, j.
28.09.2004, DJ 08.11.2004, p.184), o que não se amolda ao caso em apreciação, uma vez que, da
exposição dos fatos, e do requerimento do autor, consegue-se compreender o motivo pelo qual se está em
juízo e a tutela jurisdicional que se pretender obter.

 
Segundo porque a sustentação de que a autora não teria instruído a petição inicial com instrumento
comprobatório da alegada invasão é matéria que se confunde com o mérito, tendo sua apreciação
assentada em momento autônomo do pronunciamento jurisdicional, qual seja, a quando da análise do
meritum causae.

 
Por fim, a preliminar de inépcia da inicial por ausência de comprovação do pleito não merece acolhimento,
tendo em vista que a eventual consequência da não demonstração do fato constitutivo do direito do autor
não é a inépcia da petição inicial, mas sim a improcedência do pedido do mesmo, pelo que, no momento
oportuno, ou seja, na análise do mérito da causa, o juízo avaliará se o autor conseguiu demonstrar seu
direito, o que também não deve ser objeto de apreciação em sede de preliminar, motivo pelo qual também
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fica a prefacial repelida.

 
Diante do exposto, repilo a prefacial.

 
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL PELA NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA
PRESENTE AÇÃO. AUSÊNCIA DO MEMORIAL DESCRITIVO. ELEMENTO ESSENCIAL PARA O
RECEBIMENTO DA AÇÃO (fls. 1.194/1.205)

 
Sustenta que a parte autora visa a restituição de sua alegada posse, sem, todavia, ter apresentado planta
e memorial descritivo do imóvel objeto da presente ação, a fim de permitir a escorreita individualização e
localização do imóvel no espaço físico, bem como da alegada ocupação, a despeito de tratarem-se de
peças essenciais para o enfrentamento da lide.

 
Mais uma vez sem razão a requerida.

 
Isto porque, conforme asseverei linhas acima, a defesa processual elencada se confunde com o próprio
mérito da lide, pelo que, no momento oportuno, ou seja, na análise do mérito da causa, o juízo avaliará se
o autor conseguiu demonstrar, ou não, o direito alegado, não sendo o caso de apreciação em sede de
preliminar.

 
Por esse motivo, rejeito a prefacial.

 
Consigno de deixo de apreciar as preliminares aventadas na contestação de fls. 755/796 em razão
da intempestividade de sua apresentação.

 
Devo destacar que muito embora tenha havido cogitação nos presentes autos de que a área do
litígio, ou parte dela, trate-se de terra pública, devo consignar, como já dito em diversas decisões
proferidas por este juízo, que, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, é plenamente possível
a propositura de ação de reintegração de posse em terra pública quando a discussão for entre
particulares, hipótese destes autos, de modo que, conforme a jurisprudência do r. Tribunal, só não
se pode falar em posse de terra pública se esta for arguida em face do ente público titular da coisa.

 
Registre-se que esse posicionamento do C. STJ, nossa maior Corte de Justiça em sede de direito
infraconstitucional, teve como um de seus fundamentos exatamente o cumprimento da função
social. Isto se observa a partir de uma leitura mais atenta da decis¿o do RESP nº 1296964/DF ¿ Rel. Min.
Luis Felipe Salomão ¿ Julg. em 18/10/2016, DJE 07/12/2016). Vejamos trechos importantes do voto do
relator e que sustentam essa asserção:

 
Realmente, são duas situações que devem ter tratamentos bem distintos: i) aquela em que o
particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face
do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em
terras públicas. Como visto, o particular, perante o Poder Público, exerce mera detenção e, por
consectário lógico, não haveria falar em proteção possessória. No entanto, assim como o fez a
Terceira Turma, penso que entre particulares, a depender do caso em concreto, realmente é
possível o manejo de interditos possessórios, devendo a questão ser interpretada à luz da nova
realidade social. (GRIFEI)

 
(...)

 
Dessarte, com relação aos bens públicos dominicais, justamente por possuírem estatuto
semelhante ao dos bens privados, não sendo considerados res extra commercium, penso que o
particular poderá manejar interditos possessórios contra terceiros que venham a ameaçar ou violar
a sua posse.

 
(...)
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Não se pode olvidar, por outro lado, que a ocupação por particular de um bem público
abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou à uma atividade
administrativa -, acaba por conferir justamente a função social da qual o bem está carente em sua
essência. realmente "se a posse de bens particulares terá função social, necessariamente a posse
de bens públicos "é" função social, mesmo quando desafetados. o bem público abandonado trai a
sua própria vocação. a pessoa que inicia uma ocupação sobre este bem exerce posse natural e não
mera detenção, pois atua em nome próprio. Caso o estado tencione recuperar o poder fático sobre
o bem, será pelo devido processo legal (Chaves, Cristiano; Rosenvald, Nelson. ob.cit., p. 138).
(GRIFEI).

 
Portanto, é plenamente cabível o reconhecimento de posse em áreas públicas quando o litígio se
der entre particulares, exatamente o que se discute no presente feito. Nesse sentido:

 
RECURSO  ESPECIAL.  POSSE.  DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO   
DOMINICAL.    LITÍGIO   ENTRE   PARTICULARES.   INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE.
FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA.

 
1.  Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos:  i)  aquela  em 
que o particular invade imóvel público e almeja  proteção possessória ou indenização/retenção em
face do ente estatal  e  ii)  as  contendas  possessórias  entre  particulares no tocante a imóvel
situado em terras públicas.

 
2.  A  posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular  o  poder  fático 
sobre  a  res  e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou
detenção não é  o  estrutural  e  sim  o  funcional.  É  a  afetação do bem a uma finalidade  pública 
que  dirá  se  pode  ou  não ser objeto de atos possessórias por um particular.

 
3.  A  jurisprudência  do  STJ  é  sedimentada  no  sentido de que o particular  tem  apenas
detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.

 
4.  É  possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público
dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

 
5.  À  luz  do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base
normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum,
com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

 
6.  Nos  bens  do  patrimônio  disponível  do  Estado  (dominicais), despojados de destinação
pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar
função social.

 
7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado -  isto é, sem destinação
ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa  -,  confere justamente a função social
da qual o bem está carente em sua essência.

 
8.  A  exegese  que  reconhece  a posse nos bens dominicais deve ser conciliada  com  a  regra que
veda o reconhecimento da usucapião nos bens  públicos  (STF,  Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192;
CC, art. 102);  um  dos  efeitos  jurídicos  da  posse  -  a usucapião ¿ será limitado,  devendo  ser 
mantido,  no  entanto,  a  possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular.

 
9. Recurso especial n¿o provido. (GRIFEI) ¿ RESP nº 1296964/DF ¿ Rel. Min. Luis Felipe Salomão ¿
Julg. Em 18/10/2016 ¿ DJ de 07/12/2016).

 
E mais:
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PROCESSUAL CIVIL. ÁREAS PÚBLICAS DISPUTADAS ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE
DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS.

 
1.  A  ocupação de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, não
pode ser confundida com a mera detenção.

 
2.  Aquele  que  invade  terras  e  nela constrói sua moradia jamais exercerá  a  posse em nome
alheio. Não há entre ele e o proprietário ou quem  assim  possa  ser  qualificado  como  o  que 
ostenta  jus possidendi uma relação de dependência ou subordinação.

 
3.  Ainda que a posse não possa ser oposta ao ente público senhor da propriedade  do bem, ela
pode ser oposta contra outros particulares, tornando admissíveis as aç¿es possessórias entre
invasores.

 
4. Recurso especial não provido. (GRIFEI). (RESP nº 1484304/DF ¿ Rel. Min. Moura Ribeiro ¿ Julg.
Em 10/03/2016 ¿ DJ de 15/03/2016).

 
Portanto, fica desde logo consignado que como a presente demanda não possui caráter petitório,
mas, apenas e tão somente possessório, não será, pelo menos nos presentes autos, a propriedade o
elemento que garantirá ou não a procedência do pedido do autor, mas sim o exercício ou não de posse
agrária, ou seja, ainda que exista eventual discussão acerca do domínio da coisa, tal situação não retira do
autor a possibilidade de pleitear o reconhecimento de sua alegada posse contra um particular.

 
Por essa razão, lastreado no atual posicionamento do STJ, Corte de Justiça brasileira que direciona a
jurisprudência em sede de direito infraconstitucional, deixo consignado que, nesta ação, de cunho
possessório, em que litigam particulares, não há relevância se o bem é ou não público, pois, repita-
se, a vedação legal de pleitear posse sobre bem público só se dá quando o litigante é o próprio
ente público proprietário do bem, o que não se dá na situação em análise.

 
Tecidas essas considerações, passo a enfrentar a pretensão da parte autora, cabendo, pois, ser analisado
se a mesma preenche, ou não, os requisitos necessários ao reconhecimento da posse agrária.

 
MÉRITO

 
Cuidam os presentes autos de ação de reintegração de posse intentada por AGROPEL ¿ AGROP. COM.
CAPANEMA LTDA, em face de Antônio Maria Pinheiro de Oliveira, Pita de Tal, Arlindo de Tal e
Outros.

 
Alega, em síntese, o autor, que se faz necessária a tutela jurisdicional com vistas a concessão da
reintegração de posse em desfavor dos requeridos, com o fim de obter a restituição da posse sobre o
imóvel rural descrito na exordial, que teria sido objeto de esbulho possessório.

 
Dispõe o art. 1.228 do Código Civil:

 
¿O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem
quer que injustamente a possua ou detenha¿.

 
Nesses moldes, o proprietário é aquele que tem o poder-dever de usar, usufruir e dispor do que lhe
pertence conforme lhe aprouver, bem como de reaver a propriedade do poder de quem quer que
injustamente o possua ou detenha, tem, portanto, a tríplice faculdade, ou seja, o jus utendi, fruendi et
abutendi.

 
O direito de propriedade (ius proprietatis), entretanto, hodiernamente, em nosso Estado Democrático de
Direito, com o advento da constituição Federal de 1988, é tratado como uma garantia individual (art. 5º,
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inciso XXII da CF), porém não mais como um direito absoluto, estático, ocioso e egoístico de seu
titular, ganhando uma nova dimensão de ordem social, econômica e ambiental, com a inclusão no
conceito de propriedade imóvel, o instituto científico da função social da terra (art. 5º, inciso XXIII da C.F).

 
Hoje se pode afirmar que com a constitucionalização do direito de propriedade, tal direito deve ser visto e
aplicado como instrumento de transformação social de forma a atender aos princípios e garantias
fundamentais inerentes a pessoa humana, visando melhoria nas condições de vida e bem-estar, em
observância ao que dispõe o art.1º, incisos II, II e IV e art.3º, incisos I, II, III e IV da C.F.

 
Atrelado a essa diretriz, o possuidor, para obter a tutela jurisdicional de sua posse, deve demonstrar que já
exercia a posse anterior mediante atividade produtiva e que cumpria, de forma satisfatória, a todos os
requisitos inerentes à função socioambiental da terra, previstos no art. 185 e 186 da constituição Federal.

 
O parágrafo único do art. 185 da CF estabelece:

 
¿A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos
requisitos relativos à sua função social¿.

 
Por sua vez, o art. 186 da CF refere:

 
¿A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e
graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos:

 
I ¿ aproveitamento racional e adequado

 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente

 
III ¿ observância as disposições que regulam as relações de trabalho

 
IV ¿ exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.¿

 
O direito à posse agrária é um poder-dever que obriga o seu titular, visando ao interesse social, tornar a
terra produtiva de bens, gerando emprego e renda, aproveitando de forma adequada e racional a área útil
e utilizável, atingindo níveis satisfatórios de produtividade, mantendo preservados a fauna, a flora, os rios,
as belezas naturais e o equilíbrio ecológico, em cumprimento as leis ambientais, e cumprindo as normas
relativas as relações de trabalho, de forma a favorecer o bem estar e condições de vida equilibrada a
empregados e proprietários.

 
Desse modo, só se pode falar em posse agrária, com o consequente direito a reintegração de posse, a
quem exerça sua posse com a observância desses requisitos.

 
Pois bem.

 
No caso dos autos cabe a este juízo analisar se o requerente exercia a chamada posse agrária,
fundamental para o deferimento de proteção possessória.

 
Analisando os autos, observa-se que a parte autora colacionou documentos com o fim de demonstrar que
exercia, em um determinado imóvel, a chamada posse agrária a quando de sua ocupação. Tais
documentos, ainda que não suficientes para a garantia da salvaguarda da proteção possessória, que
demanda pelo atendimento de outros relevantes requisitos, seriam indiciários à comprovação do
atendimento de mínimas diretrizes indicativas da função social da propriedade.

 
Digo mínima, pois os elementos trazidos à colação, contemporâneos à alegada ocupação, indicam
razoabilidade no cumprimento da função social da propriedade por parte da autora, caso não pendesse a
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incerteza quanto à real delimitação e localização no espaço físico dessa suposta ocupação.

 
Isto porque, mesmo após finda a instrução processual, não restou demonstrada a escorreita identificação,
individualização e localização do imóvel pleiteado, que deve ser precisa no tocante à situação,
confrontações e características da área, sob pena de ser entendido como não satisfeitos os pressupostos
de admissibilidade da ação possessória. Além disso, em instante algum dos autos a parte demandante
precisou, com clareza, onde, de fato, teria se dado a ocupação, limitando-se a afirmar que alcançaria
aproximadamente 300ha.

 
No caso dos autos, infere-se que os documentos acostados pela autora às fls. 18/19 e fl. 1.241/1.242, só
contribuíram para aumentar as dúvidas quanto à verdadeira dimensão e localização do imóvel cuja
proteção possessória se requer, existindo, pois, distintas áreas, de tamanhos divergentes apontadas no
processo, não se sabendo, efetivamente, em qual delas recai o objeto da ação. Senão vejamos.

 
No documento de fls. 18/19, o autor apresentou Escritura Pública por intermédio da qual informou ser
possuidor de áreas de terra de 790ha, 210ha, 120ha, 751ha e 485ha, que totalizariam aproximadamente
2356ha.

 
Já no documento de fls. 1.240/1.241, em cumprimento à decis¿o de fls. 1.223/1.225, quando ordenado à
autora que apresentasse a certidão de inteiro teor da cadeia dominial do imóvel, apresentou certidão da
área que totaliza 3.484ha19a98ca, em absoluta divergência com a área inicialmente afirmada como objeto
de ocupação, situação que tem o lastro de inviabilizar o deferimento do pleito, ante a impossibilidade de se
saber, ao certo, qual de fato, é a área a ser reintegrada.

 
Ademais, a parcela da área supostamente ocupada pelos requeridos, conforme já mencionado, não restou
individualizada. Isto porque o autor se limitou à indicação de que aquela perfaria uma extensão de 300ha,
fl. 07, sem ter trazido aos autos qualquer elemento que pudesse identificar, com clareza, sua exata
localização dentro da área em disputa, quer através de planta georreferenciada, quer através de memorial
descritivo, pelo que tais fatos militam em seu desfavor, ante a ausência de delimitação adequada da área,
condição necessária para o deferimento da proteção possessória.

 
Atente-se para o fato de que a identificação da área pretendida pela parte autora só foi permitida através
dos mapas apresentados pelos servidores do INCRA e do Programa Terra Legal, fls. 1.257 e 1.258, a
quando da realização da audiência de instrução e julgamento, de onde se apurou, inclusive, que a área se
trata de terra pública pertencente à União.

 
Ademais disso, além de o imóvel em litígio estar inserido inteiramente em gleba federal, o que foi
confirmado pelos servidores públicos ouvidos em audiência, também incidiriam sobre o mesmo Projetos
de Assentamento já criados (PA Jararaca, PA Carlos Lamarca) e outros em processo de criação (PA Pau
Amarelo) pelo INCRA.

 
Nesse passo, resta duvidosa a ocorrência de ocupação da área imputada aos requeridos, uma vez que a
autora não conseguiu comprovar que tal ocupação efetivamente tenha ocorrido, e se ocorreu, a exata
localização da mesma dentro dos limites do imóvel alegadamente possuído, o qual, como visto, não foi
suficientemente individualizado pela parte requerente, dado esse que é relevante para o julgamento do
mérito da demanda, especialmente quando há nos autos a informação de que área pretendida está
localizada em terra pública federal (fls. 883/990), tendo, como dito, parcela dessa área já sido, inclusive,
destinada para projetos de assentamento.

 
Nessa linha, observa-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual de
identificar/individualizar o objeto do litígio, o que tem o lastro de inviabilizar a concessão de reintegração
de posse, ante a impossibilidade de se ter, ao certo, o que reintegrar, notadamente porque, reitere-se, o
próprio autor apresenta em suas asserções sérias incongruências no tocante a área de sua suposta posse
e a área que teria sido ocupada pelos demandados.
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Pelo exposto, considerando que a parte autora não se desobrigou de seu mister, apresentando pedido que
não delimitou adequadamente a área a ser objeto de reintegração, outra alternativa não resta que não seja
a improcedência do pedido de reintegração de posse constante da exordial.

 
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, nos
termos da fundamentação.

 
Quanto ao pedido contraposto de perdas e danos, não merece acolhimento, uma vez que a parte
requerida, em instante algum, conseguiu comprovar o dano alegado, mormente porque sequer há
notícias de cumprimento da liminar concedida nos autos, a qual, inclusive, foi revogada às fls.
992/993.

 
Tendo havido sucumbência recíproca, deve ser realizada a distribuição proporcional dos ônus
sucumbenciais, pelo que, condeno o autor em 80% das custas processuais, ex vi do art. 85 e seguintes do
CPC, uma vez que a parte na qual os demandados sucumbiram foi mínima, qual seja, pedido contraposto
de perdas e danos, condenando os demandados a pagar 20% das custas processuais, nos moldes do
dispositivo citado. No que toca aos honorários advocatícios, pelas mesmas razões acima invocadas,
condeno a parte autora a pagar aos patronos dos demandados a quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a ser rateada entre os mesmos, condenando os requeridos a pagar o total de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) ao patrono da demandante. Registro que a condenação sucumbencial dos requeridos assistidos
pela Defensoria Pública, em razão da presunção de hipossuficiência econômica, ficará sob condição
suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98 § 3º do CPC.

 
Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

 
Ciência da presente sentença ao INCRA e ao ITERPA.

 
Castanhal, 11 de julho de 2019.

 
André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca

 
Juiz de Direito
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SETOR DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL E CRIMINAL DE CASTANHAL

Período: 15/07/2019 a 15/07/2019
Relatório de Distribuição de Processos por Classe - Analítico
Órgão Julgador: 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal
Distribuições: 9, Redistribuições: 1, Total: 10
Classe Judicial: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Distribuições: 2, Redistribuições: 0, Total: 2
Processo Data
Assunto: Alimentos (5779)
Situação Status do Processo
Distribuições: 2, Redistribuições: 0, Total: 2
0803389-84.2019.8.14.0015 15/07/2019 10:10 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
0803391-54.2019.8.14.0015 15/07/2019 11:19 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Classe Judicial: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
Processo Data
Assunto: Intimação (11782)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
0803392-39.2019.8.14.0015 15/07/2019 12:37 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Classe Judicial: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
Distribuições: 3, Redistribuições: 0, Total: 3
Processo Data
Assunto: Dissolução (7664)
Situação Status do Processo
Distribuições: 2, Redistribuições: 0, Total: 2
0803384-62.2019.8.14.0015 15/07/2019 08:12 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
0803390-69.2019.8.14.0015 15/07/2019 10:50 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Processo Data
Assunto: Reconhecimento / Dissolução (7677)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
0803385-47.2019.8.14.0015 15/07/2019 08:19 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Classe Judicial: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CÍVEL (1112)
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
Processo Data
Assunto: Fixação (6239)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
0803387-17.2019.8.14.0015 15/07/2019 08:50 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Classe Judicial: GUARDA (1420)
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
Gerado por JULIO SOARES DAMASCENO JUNIOR, em 16/07/2019 às 09:44 1 / 2
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Período: 15/07/2019 a 15/07/2019
Relatório de Distribuição de Processos por Classe - Analítico
Órgão Julgador: 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal
Distribuições: 9, Redistribuições: 1, Total: 10
Classe Judicial: GUARDA (1420)
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
Processo Data
Assunto: Aquisição (10447)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
0803386-32.2019.8.14.0015 15/07/2019 08:33 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
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Classe Judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Distribuições: 1, Redistribuições: 1, Total: 2
Processo Data
Assunto: Jornada de Trabalho (10287)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
0803393-24.2019.8.14.0015 15/07/2019 13:19 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Processo Data
Assunto: Irredutibilidade de Vencimentos (10311)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
0803393-24.2019.8.14.0015 15/07/2019 13:19 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Processo Data
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer (10671)
Situação Status do Processo
Distribuições: 0, Redistribuições: 1, Total: 1
0803341-28.2019.8.14.0015 15/07/2019 09:10 REDISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Gerado por JULIO SOARES DAMASCENO JUNIOR, em 16/07/2019 às 09:44 2 / 2

Período: 15/07/2019 a 15/07/2019
Relatório de Distribuição de Processos por Classe - Analítico
Órgão Julgador: 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal
Distribuições: 5, Redistribuições: 1, Total: 6
Classe Judicial: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
Distribuições: 1, Redistribuições: 1, Total: 2
Processo Data
Assunto: Alimentos (5779)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 1, Total: 2
0803388-02.2019.8.14.0015 15/07/2019 09:49 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
0803593-65.2018.8.14.0015 15/07/2019 13:45 REDISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Processo Data
Assunto: Exoneração (5787)
Situação Status do Processo
Distribuições: 0, Redistribuições: 1, Total: 1
0803593-65.2018.8.14.0015 15/07/2019 13:45 REDISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Classe Judicial: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
Processo Data
Assunto: Alienação Fiduciária (9582)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
0803396-76.2019.8.14.0015 15/07/2019 15:08 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Classe Judicial: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
Processo Data
Assunto: Citação (11783)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
0803395-91.2019.8.14.0015 15/07/2019 13:44 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Classe Judicial: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
Distribuições: 2, Redistribuições: 0, Total: 2
Processo Data
Assunto: Dissolução (7664)
Situação Status do Processo
Distribuições: 2, Redistribuições: 0, Total: 2
0803382-92.2019.8.14.0015 15/07/2019 07:59 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
0803383-77.2019.8.14.0015 15/07/2019 08:07 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1554



 

 
 
 
 

Gerado por JULIO SOARES DAMASCENO JUNIOR, em 16/07/2019 às 09:45 1 / 1

Período: 15/07/2019 a 15/07/2019
Relatório de Distribuição de Processos por Classe - Analítico
Órgão Julgador: 3ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal
Distribuições: 2, Redistribuições: 0, Total: 2
Classe Judicial: ALVARÁ JUDICIAL (1295)
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
Processo Data
Assunto: Administração de Herança (7676)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
0803398-46.2019.8.14.0015 15/07/2019 16:04 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Classe Judicial: CARTA PRECATÓRIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1455)
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
Processo Data
Assunto: Medidas de proteção (11818)
Situação Status do Processo
Distribuições: 1, Redistribuições: 0, Total: 1
0803394-09.2019.8.14.0015 15/07/2019 13:29 DISTRIBUÍDO EM ANDAMENTO
Gerado por JULIO SOARES DAMASCENO JUNIOR, em 16/07/2019 às 09:47 1 / 1

1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
Comarca: CASTANHAL
Classe Auto de Prisão em Flagrante
Assunto Processo Situação Data
Crime Tentado 0006419-63.2019.8.14.0015 Redistribuído 15/07/2019
Total Assunto: 1
Classe Inquérito Policial
Assunto Processo Situação Data
Crimes do Sistema Nacional de Armas 0006219-56.2019.8.14.0015 Distribuído 15/07/2019
Total Assunto: 1
Classe Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)
Assunto Processo Situação Data
Decorrente de Violência Doméstica 0006418-78.2019.8.14.0015 Redistribuído 15/07/2019
Total Assunto: 1
Classe Inquérito Policial
Assunto Processo Situação Data
Estelionato 0006500-12.2019.8.14.0015 Distribuído 15/07/2019
Total Assunto: 1
Classe Carta Precatória Criminal
Assunto Processo Situação Data
Estupro de vulnerável 0006501-94.2019.8.14.0015 Distribuído 15/07/2019
Total Assunto: 1
Classe Inquérito Policial
Assunto Processo Situação Data
Fornecimento de Gás 0006479-36.2019.8.14.0015 Distribuído 15/07/2019
Total Assunto: 1
Classe Auto de Prisão em Flagrante
Assunto Processo Situação Data
Furto 0006439-54.2019.8.14.0015 Redistribuído 15/07/2019
Tráfico de Drogas e Condutas Afins 0006459-45.2019.8.14.0015 Distribuído 15/07/2019
Total Assunto: 2
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Classe Inquérito Policial
Assunto Processo Situação Data
Tráfico de Drogas e Condutas Afins 0005379-46.2019.8.14.0015 Distribuído 15/07/2019
Violência Doméstica Contra a Mulher 0004998-38.2019.8.14.0015 Distribuído 15/07/2019
Libra - Sistema de Gestão de Processos Judiciais 16/07/19 11:13 Pág. 1 de 2
Usuario Requerente: ALMIR DOS SANTOS TEIXEIRA
Relatorio Analitico de Processos Distribuidos e Redistribuidos por Vara Período: 15/07/2019 à
15/07/2019
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Secretaria de Informática
Libra - Sistema de Gestão de Processos Judiciais
Obs.: Alterações Realizadas no dia serão
atualizadas no dia seguinte.
1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
Comarca: CASTANHAL
Classe Inquérito Policial
Assunto Processo Situação Data
Total Assunto: 2
Total Vara: 10
Total: 10

2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
Comarca: CASTANHAL
Classe Inquérito Policial
Assunto Processo Situação Data
Estelionato 0006499-27.2019.8.14.0015 Distribuído 15/07/2019
Homicídio Simples 0006480-21.2019.8.14.0015 Distribuído 15/07/2019
Total Assunto: 2
Total Vara: 2
Total: 2

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CASTANHAL
Comarca: CASTANHAL
Classe Termo Circunstanciado
Assunto Processo Situação Data
Posse de Drogas para Consumo Pessoal 0006460-30.2019.8.14.0015 Distribuído 15/07/2019
Total Assunto: 1
Total Vara: 1
Total: 1
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PUBLICAÇÃO PARA O ADVOGADO DA PARTE AUTORA APRESENTAR RÉPLICA

 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECIPATÓRIO DE TUTELA

 
PROCESSO: 0800180-31.2019.8.14.0008

 
REQUERENTE: ANIDETE ARAÚJO DA SILVA

 
ADVOGADO: GERFISON SOARES SILVA, OAB/PA Nº 22.615

 
REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. (HDI AUTO PERFIL ¿ BELÉM)

 
DESPACHO Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), às 09:00
horas, na sala de audiências da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, Estado do Pará,
presentes o Magistrado EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO, Juiz de Direito titular da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, comigo, Auxiliar Judiciária, ao seu cargo. Aberta a audiência e
apregoadas as partes, verificou-se a presença da Requerente, ANIDETE ARAÚJO DA SILVA, portadora
do RG nº 4553027/PC/PA (2ª via), acompanhada da Advogada, Dra. ROSELI DA SILVA MIRANDA CRUZ
¿ OAB/PA 26314; presente a Requerida, HDI SEGUROS S. A. (H.D.I. AUTO PERFIL ¿ BELÉM),
representada por sua Preposta, Sra. ELLIANE FRAZÃO PINHEIRO, portadora do RG nº 8743816/PC/PA,
acompanhada do Advogado, Dr. ICARO LEANDRO AQUINO DOS ANJOS ¿ OAB/PA 021932; Dada a
palavra a Advogada da Autora, esta requereu nos seguintes termos: ¿prioridade de tramitação processual
em virtude da autora possuir 61(sessenta e um) anos de idade¿; Em seguida o Magistrado conclamou as
partes à conciliação, que restou infrutífera. Após, o Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: ¿1. Uma vez que
não houve proposta para conciliação, já apresentada Contestação, abra-se vista ao Advogado da parte
autora, para apresentação de réplica; 2. Tendo em vista o pedido formulado pela Advogada da Autora e,
ainda, os documentos acostados nos autos, conforme ID nº 8398785, defiro a prioridade de tramitação nos
termos do art. 1048 do CPC/2015, uma vez que a parte autora é idosa; 3. Cientes os presentes¿. E nada
mais havendo, o MM. Juiz deu por encerrado o presente termo, que vai devidamente assinado por todos.
Se necessário, servirá o presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. Eu, Odaleia do
Socorro Magno da Poça ____________, Auxiliar Judiciária, digitei e subscrevi.

 
 

 
 
 
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 
PROCESSO Nº 0801280-21.2019.8.14.0008 
Requerente: JOSILENE SERRAO ANDRADE 
Requerido(a): R. G. A. D. S. 
 
SENTENÇA 
 
[...] 
Nos termos do art. 83 e demais dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990),
DEFIRO o pedido de autorização de viagem do infante R. G. A. D. S., RG nº 33.949.621-8, já qualificado,
para que viaje acompanhado e sob os cuidados e responsabilidade de comissário de bordo, no trajeto de

COMARCA DE BARCARENA

SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA 
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Belém/PA ¿ Rio de Janeiro/RJ ¿ Belém/PA, nas férias escolares de julho de 2019. 
Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações: 
1. publique-se, registre-se e intimem-se; 
2. expeça-se a respectiva autorização; 
3. após arquivar, fisicamente e via LIBRA; 
4 .  s e  n e c e s s á r i o ,  s e r v i r á  c ó p i a  d e s t a  d e c i s ã o  c o m o
AUTORIZAÇÃO/MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA, conforme autorizado pelo
PROVIMENTO CJCI-TJPA nº 003/2009. 
 
BARCARENA, 16 de julho de 2019. 
 
EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO. 
Juiz de Direito 

 
 
 
 
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS

 
PROCESSO: 0008270-37.2014.8.14.0008

 
REQUERENTE: NILCE DE SOUZA ARAÚJO DA SILVA

 
DEFENSORIA PÚBLICA

 
REQUERIDO: LEONARDO DA SILVA

 
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA Trata-se de aç¿o intitulada de ¿aç¿o de divórcio cumulado com guarda,
partilha de bens e oferta de alimentos¿, ajuizada por NILCE DE SOUZA ARAÚJO DA SILVA, através Da
Defensoria Pública em face de LEONARDO DA SILVA (fls. 02/06).O réu foi citado e n¿o se manifestou
(fls. 26 e 27). O Ministério Público se manifestou à fl. 29. É o relatório. Decido. O requerido foi citado, n¿o
apresentou contestação e não se manifestou nestes autos. Desta feita, com base no art. 344 do CPC,
decreto a revelia do promovido, devendo ser observado art. 346, caput do CPC (fls. 26 e 27). Em relaç¿o
ao pedido de divórcio, o processo comporta julgamento antecipado parcial do mérito, o que faço nas linhas
seguintes (CPC, arts.355, I e 356, II). Tendo em vista o que consta nos autos, verifica-se que as partes
s¿o casadas, mas que a parte autora n¿o tem mais intenç¿o de permanecerem casados (fls.
02/06).notório que por força da EC nº 66, de 13 de julho de 2010, que deu nova redaç¿o ao § 6º do art.
226 da Constituiç¿o Federal de 1988(CF/88), suprimiu-se os requisitos de prévia separaç¿o e de alegaç¿o
de motivo ou causa para a dissolubilidade do casamento pelo divórcio, passando este a ser direito
potestativo de qualquer dos cônjuges, bastando a insatisfaç¿o com a vida em comunh¿o e o anseio de
dissoluç¿o do matrimônio. No caso, com fulcro na redaç¿o atual do art. 226 da CF/88, tendo uma das
partes manifestado expressamente o desejo de pôr fim ao matrimônio, n¿o há motivos para alongar o
estado civil de casado no meio jurídico. Sendo assim, comprovado o vínculo matrimonial pela certid¿o
acostada aos autos e diante da vontade manifesta das partes de pôr fim ao mesmo, nada obsta a
decretaç¿o do divórcio (fl. 09). Ante o exposto, com amparo nos arts. 355, I, 356, II do CPC e 226, § 6º da
CF/88, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE, neste estágio procedimental, somente o pedido de
divórcio. Por conseguinte, DECRETO o divórcio de NILCE DE SOUZA ARAÚJO DA SILVA e LEONARDO
DA SILVA, declarando cessados os deveres de coabitaç¿o e fidelidade recíproca, bem como o regime de
bens. O processo continuará em relaç¿o aos demais pedidos (guarda, alimentos e partilha de bens). Em
decorrência, cumpram-se as seguintes determinações: 1. intimar o advogado do autor; 2. oficie-se ao
Cartório Extrajudicial, para que providencie a averbaç¿o da Certid¿o de Casamento das partes, sendo que
o cônjuge virago manterá o nome de solteira, qual seja, GILLYANE FERREIRA BATISTA, devendo o
Cartório expedir gratuitamente nova certid¿o de casamento, devidamente atualizada com a certid¿o de
averbaç¿o, entregando-a as partes ou enviando a respectiva certid¿o a este juízo, no prazo de 10 (dez)
dias; 3. remeter os autos à Defensoria Pública para, no prazo de 10(dez) dias, especificar as provas que
pretende produzir, individualizando e justificando a utilidade e pertinência de cada uma delas para o
deslinde da demanda ou solicitar o julgamento antecipado do feito em relaç¿o aos demais pedidos
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contidos na inaugural (guarda, alimentos e partilha de bens). O Ministério Público já se manifestou nesta
fase (fl. 29); 4. publicar a presente decis¿o no DJe (art. 346, caput); 5. após, conclusos. Barcarena/PA, 16
de maio de 2018. EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO. Juiz de Direito

 
 

 
 
 
 
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

 
PROCESSO: 0801059-38.2019.8.14.0008

 
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA ¿ PREFEITURA MUNICIPAL

 
REQUERIDO: COLÔNIA DOS PESCADORES Z-13 DE BARCARENA

 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Em relação às custas processuais, defiro o benefício do art. 40, I da Lei
Estadual nº 8.328/2015. 2. A título de indenização do imóvel, efetive-se o imediato depósito da quantia
ofertada pelo autor no valor de R$ 3.079,00 (três mil, setenta e nove reais) em conta bancária à disposição
desta Vara. 3. Cumprido o item 2 retro, concedo ao requerente a imissão provisória na posse do imóvel
descrito na inicial, independentemente de citação, tendo em vista a presença dos requisitos dos arts. 13 e
15, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 3.1. Sendo informada a imissão provisória na posse, comunique-se
à Serventia Extrajudicial para o registro previsto no art. 15, § 4º do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 4. Publique-
se editais, com prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento de terceiros, na forma do art. 34 do Decreto-lei
nº 3.365/1941. 5. Cite-se o réu na forma do art. 16 do Decreto-Lei n° 3.365/1941, para que, após
comprovar a propriedade do imóvel, apresente sua concordância acerca do preço ofertado e depositado
ou oferte contestação. 6. Considerando o pedido de ID Num. 10994454 - Pág. 5, alínea g da petição inicial,
remeter os autos ao Ministério Público para informar se há interesse jurídico a justificar sua intervenção
neste feito. 7. Deverá a Secretaria da Vara observar o seguinte: 7.1. sendo apresentada contestação,
intime-se o promovente para se manifestar sobre a mesma no prazo de 15 (quinze) dias; 7.2. vindo
documento novo com a manifestação do demandante, intime-se o demandado para se manifestar sobre o
mesmo no prazo de 05 (cinco) dias; 7.3. efetivadas todas essas medidas, voltem os autos conclusos; 7.4.
servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/carta precatória/notificação para as
comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA) P.I. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO. Juiz de Direito
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Número do processo: 0801040-66.2018.8.14.0008 Participação: AUTOR Nome: CAST-CONSULTORIA,
SERVICOS TECNICOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER
FILHOOAB: 3312/PA Participação: RÉU Nome: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDIO PEDREIRA DE FREITASOAB: 194979/SPPROCESSO
JUDICIAL ELETRÔNICOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E
E M P R E S A R I A L  D E  B A R C A R E N A / P A C l a s s e : P R O C E D I M E N T O  C O M U M  C Í V E L
(7)Assunto:#processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}Processo nº:0801040-66.2018.8.14.0008Nome:
CAST-CONSULTORIA, SERVICOS TECNICOS LTDAEndereço: Rodovia PA-481, KM 20, sala B, S/N,
Vila do Conde, BARCARENA - PA - CEP: 68445-000Nome: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
LTDAEndereço: Rua Doutor Bráulio Gomes, 36, República, SãO PAULO - SP - CEP: 01047-
020DESPACHO1.Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para odia 18/09/2019 às
09:40 horas.2.As partes devem comparecer ao ato acompanhadas de seus procuradores, bem
comotestemunhas, estasindependentemente de intimação.3.No que concerne ao pedido atinente à
realização de prova pericial, o qual, destarte, atenta-se desde já, fora realizado de forma genérica e sem
qualquer justificativa lógica, deixo para apreciá-lo em audiência.5.Int. Barcarena/PA, 13 de maio de
2019.Emerson Benjamim Pereira de CarvalhoJuiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e
Empresarial da comarca de Barcarena/PA SE NECESSÁRIO,SERVIRÁ CÓPIA DESTE(A)
DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/PRECATÓRIA conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI
003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o disposto em seus nos artigos 3º e 4º  

 
 
 
Número do processo: 0800851-88.2018.8.14.0008 Participação: AUTOR Nome: LUIZ AUGUSTO DA
CONCEICAO Participação: RÉU Nome: ALBERSAMDRO CUNHA PEREIRA Participação: ADVOGADO
Nome: SERGIO COSTA ARAUJOOAB: 16171/PA Participação: ADVOGADO Nome: HELENI CASTRO
LAVAREDA CORREAOAB: 015821/PAPROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PAClasse:PROCEDIMENTO
COMUM CÍVEL (7)Assunto:#processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}Processo nº:0800851-
88.2018.8.14.0008Nome: LUIZ AUGUSTO DA CONCEICAOEndereço: Vila dos Cabanos (Barcarena)/PA -
Povoado, 345, Rua 13 de Maio, bairro Murucupi, prox delegacia, Vila dos Cabanos, BARCARENA - PA -
CEP: 68447-000Nome: ALBERSAMDRO CUNHA PEREIRAEndereço: Rodovia da Integração Panificadora
Pão Doce, sem n, em frente entrada da Comunidade Massarapó, comunidade Tracateua, BARCARENA -
PA - CEP: 68445-000DESPACHO1.Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para odia
18/09/2019 às 09:00 horas.2.As partes e procuradores devem estar presentes.3.Intimar as partes para
comparecerem ao ato com testemunhas, estasindependentes de intimação.4.Ciência à Defensoria
Pública.5.Int. Barcarena/PA, 13 de maio de 2019.Emerson Benjamim Pereira de CarvalhoJuiz de Direito
respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Barcarena/PA SE NECESSÁRIO,SERVIRÁ
CÓPIA DESTE(A) DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/PRECATÓRIA conforme autorizado pelo
PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o disposto em seus nos artigos 3º e 4º  

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 5 6 7 1 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GISELE MENDES CAMARCO LEITE Ação: Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/06/2019---REQUERENTE:MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
Representante(s) :    OAB 19639-A -  JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO)   
REQUERIDO:LUCINALDO MELO DOS SANTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE BARCARENA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL Ação de Busca e
Apreensão Processo nº: 0010567-12.2017.8.14.0008 Requerente: MAFRE Seguros Gerais S/A 
Requerido: Lucinaldo Melo dos Santos                           DESPACHO            Estando recolhidas as custas,
renove-se a diligência de citação, nos termos da decisão de fls.60, no endereço constante às fls.91.
           Após, certifique-se e façam-se os autos conclusos.             Barcarena/PA 12/06/2019. Gisele
Mendes Camarço Leite     Juíza de Direito Se necessário SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECISÃO COMO

SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA 
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MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o
disposto em seus nos artigos 3º e 4º.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 2 3 8 8 5 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GISELE MENDES CAMARCO LEITE Ação:
Cumprimento de sentença em: 14/06/2019---REQUERENTE:MARIA PIEDADE DA SILVA ARAUJO
Representante(s):  OAB 16171 - SERGIO COSTA ARAUJO (ADVOGADO)  OAB 15821 - HELENI
CASTRO LAVAREDA CORREA (ADVOGADO)  OAB 18238 - FERNANDO HENRIQUE MENDONCA
MAIA (ADVOGADO)  OAB 15405 - CAMILA CHAVES JACOB (ADVOGADO)   REQUERIDO:CLEAN
GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS LTDA Representante(s):  OAB 11702 - JAYME OLIVEIRA DE
SOUZA (ADVOGADO)  OAB 14611-A - LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO (ADVOGADO)  OAB
19054 - FERNANDA MORAIS DE MIRANDA (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE BARCARENA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL Ação
de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes/Cumprimento de Sentença Processo nº: 0003238-
85.2013.8.14.0008 Requerente: Maria Piedade da Silva Araújo Requerido: Clean Gestão Ambiental
Serviços Gerais LTDA DESPACHO               Face à certidão de fls.127, considerando a inércia da parte
exequente e, tendo em vista inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo o processo na forma e
pelo prazo previsto no artigo 921, § 1º do CPC/2015.               Decorrido o prazo, havendo manifestação,
faça-se concluso, caso contrário, nos termos do que dispõe o §2º do artigo 921 do CPC/2015, observadas
as formalidades legais, arquive-se.               Cumpra-se.             Barcarena/PA 13/06/2019.     Gisele
Mendes Camarço Leite     Juíza de Direito Se necessário SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECISÃO COMO
MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o
disposto em seus nos artigos 3º e 4º.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 7 0 4 2 0 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GISELE MENDES CAMARCO LEITE Ação:
Execução de Título Judicial em: 04/06/2019---REQUERENTE:ROBERTO YUDI REIS DA FONSECA
Representante(s):  OAB 15021 - KATIA MARIA REIS DA FONSECA (ADVOGADO)   REQUERIDO:MARIA
CRISTINA SILVA Representante(s):  DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERIDO:M J INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS LTDA REQUERIDO:ANDRE AMARAL DA
SILVA REQUERIDO:LIDIONE DA FONSECA MONTEIRO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE BARCARENA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL Ação de
Execução de Título Extrajudiciais Autos nº: 0007704-20.2016.8.14.0008 Exequente: Roberto Yudi Reis da
Fonseca Executados: Maria Cristina Silva e outros DESPACHO          Face à petição de fls.81, nos termos
do que dispõe o artigo 1.032 do Código Civil/02, defiro o pedido.          Destarte, cite-se Lidione da
Fonseca Monteiro, nos termos do despacho de fls.32.          Após, certifique-se e faça-se concluso.
 Barcarena/PA 04/06/2019. Gisele Mendes Camarço Leite Juíza de Direito Se necessário SERVIRÁ
CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor Observar o disposto em seus nos artigos 3º e 4º.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 6 7 3 1 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GISELE MENDES CAMARCO LEITE Ação:
Procedimento Comum em: 14/06/2019---REQUERENTE:BANCO DA AMAZONIA SA Representante(s): 
OAB 7535 - SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO (ADVOGADO)  OAB 7690 - DANIELLE DE JESUS
OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)  OAB 8489 - ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO) 
OAB 8783-B - MARLUCI DE LIMA FERREIRA (ADVOGADO)  OAB 9346 - VITOR MANOEL SILVA DE
MAGALHAES (ADVOGADO)  OAB 11001 - JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR
(ADVOGADO)   OAB 13590-B  -  DANIEL SOLUM FRANCO MAUES (ADVOGADO)    
REQUERIDO:USIPAR- USINA SIDERURGICA DO PARÁ LTDA Representante(s):  OAB 20208 - HELIO
DE XEREZ E OLIVEIRA GOES JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERIDO:LUIZ CARLOS DA COSTA
MONTEIRO Representante(s):  OAB 20208 - HELIO DE XEREZ E OLIVEIRA GOES JUNIOR
(ADVOGADO)   REQUERIDO:MARIA BEATRIZ MARIANO MONTEIRO Representante(s):  OAB 20208 -
HELIO DE XEREZ E OLIVEIRA GOES JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERIDO:COMPANHIA
SIDERURGICA DO PARÁ-COSIPAR Representante(s):  OAB 20208 - HELIO DE XEREZ E OLIVEIRA
GOES JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERIDO:COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA
Representante(s):  OAB 20208 - HELIO DE XEREZ E OLIVEIRA GOES JUNIOR (ADVOGADO)  .  
PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ   COMARCA DE BARCARENA 2ª VARA
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CÍVEL E EMPRESARIAL Ação de Execução Por Quantia Certa Processo nº: 0003067-31.2013.8.14.0008
Exequente: Banco da Amazônia S/A Executados: Usipar - Usina Sideúrgica do Pará TDA e outros
DESPACHO            Tratam-se os autos de Ação de Execução movida pelo Banco da Amazônia S/A em
face de USIPAR - Usina Siderúrgica do Pará TDA e outros, todos devidamente qualificados nos autos do
processo em epígrafe.            Compulsando-se o feito, verifica-se pelas informações constantes às
fls.195/194 e fls.106/107, que afigura-se indispensável, para o deslinde do feito, esclarecimentos acerca
da real situação do imóvel registrado sob a matrícula n°109, livro 2, fls.30 junto ao Cartório do Único Ofício
da comarca de Barcarena/PA.            Com efeito, conforme colhe-se às fls.107/109, o referido imóvel fora
alvo de desapropriação, pelo Estado, para fins de utilidade pública, no entanto, considerando a discussão
acerca dos limites da supramencionada desapropriação, oficie-se o Estado do Pará, por intermédio de sua
Procuradoria Geral, a fim de que informe a matrícula dos imóveis que sofreram desapropriação através do
Decreto Nº1.356/15, devendo, em caso de desapropriação parcial, informar os limites em que fora
efetivada.          Após, com a informação, intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar-se.
       Barcarena/PA 12/06/2019. Gisele Mendes Camarço Leite Juíza de Direito SE NECESSÁRIO
SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI
003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o disposto em seus nos artigos 3º e 4º.

 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 4 2 9 8 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GISELE MENDES CAMARCO LEITE Ação:
Consignação em Pagamento em: 14/06/2019---REQUERENTE:ILDILENE DE SOCORRO MIRANDA
CHAVES Representante(s):  OAB 13443 - BRENDA FERNANDES BARRA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:BANCO ITAUCARD S.A Representante(s):  OAB 15530 - LAYSA AGENOR LEITE
(ADVOGADO)  OAB 20638-A - ANTONIO BRAZ DA SILVA (ADVOGADO)  .   PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ   COMARCA DE BARCARENA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação Processo nº: 0011429-80.2017.8.14.0008 Requerente:
Ildilene de Socorro Miranda Chaves  Requerido: Banco Itaucard S/A DESPACHO            Face à certidão
de fls.121, estando o processo paralisado há meses por culpa exclusiva da parte requerente e, por
conseguinte, restando configurado o abandono da causa, nos termos do que dispõe o artigo 485, §1º do
CPC/2015, intime-a pessoalmente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto ao seu interesse no
prosseguimento do feito, ocasião em que, havendo, deverá cumprir com a determinação constante no
despacho de fls.96, bem como manifestar-se quanto à petição de fls.100/103, sob pena de extinção do
processo.            Após, decorrido o prazo ou havendo manifestação, o que primeiro ocorrer, certifique-se e
faça-se concluso.  Barcarena/PA 13/06/2019. Gisele Mendes Camarço Leite Juíza de Direito SE
NECESSÁRIO SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO conforme autorizado pelo
PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o disposto em seus nos artigos 3º e 4º.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 0 4 8 2 0 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GISELE MENDES CAMARCO LEITE Ação:
Cumprimento de sentença em: 14/06/2019---REQUERENTE:ANIDETE ARAUJO DA SILVA
Representante(s):    OAB 10677 - VERENA MAUES FIDALGO BARROS (DEFENSOR)  
REQUERIDO:ODIMAR DE JESUS GUEDES Representante(s):  OAB 5610 - ALBERTO VIDIGAL
TAVARES (ADVOGADO)  .   PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE BARCARENA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL Ação de Indenização Por Dano
Moral/Cumprimento de Sentença  Processo nº: 0002048-20.2011.8.14.0008 Requerente: Adinete Araújo
da Silva Requerido: Odimar de Jesus Guedes SENTENÇA  A parte requerente ajuizou a presente
demanda em face da parte requerida, ambas devidamente qualificadas nos autos do processo em
epígrafe.            Estando o feito paralisado há mais de 30 dias, por não ter a parte requerente promovido
ato/diligência que lhe competia, foi ela intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, no prazo
legal, sob pena de extinção, porém, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado.            É o relatório.
Decido.            A parte requerente foi regularmente intimada a providenciar o andamento do feito, suprindo
a falta nele existente e que lhe impede o prosseguimento, mas deixou que se escoasse, sem providência,
o prazo fixado.            É imperioso frisar que foi oportunizado à parte requerente providenciar o seguimento
do feito, mas esta não desincumbiu da sua obrigação, demonstrando, assim, o seu desinteresse com a
sorte deste processo.            Destarte, o feito encontra-se paralisado por culpa exclusiva da parte
requerente, abandonando a causa por mais de trinta dias. Tal fato é causa bastante para a sua extinção,
sobretudo, depois de cumprida a formalidade prescrita pelo §1º, do art. 485, do Código de Processo
Civil/2015.            Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art.
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485, III, do CPC/2015.            Condeno a parte requerente nas custas processuais, suspendendo-se,
contudo, a exigibilidade face à gratuidade da justiça deferida nos autos, enquanto perdurar a condição de
hipossuficiência, observado o disposto no artigo 98 do CPC/2015.            Certificado o trânsito em julgado,
fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração,
substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425,
IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.            P.R.I.C. Após,
observadas as formalidades legais. Arquive-se.  Barcarena/PA 13/06/2019.  Gisele Mendes Camarço Leite
Juíza de Direito.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 9 9 1 6 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GISELE MENDES CAMARCO LEITE Ação:
Execução de Alimentos em: 12/06/2019---MENOR:R. N. S.  MENOR:R. N. S.  REPRESENTANTE:MARIA
DAS DORES DOS SANTOS NASCIMENTO Representante(s):  OAB 16088-B - URSULA DINI
MASCARENHAS (DEFENSOR)   REQUERENTE:MARIA ASSUNCAO NASCIMENTO DOS SANTOS
MENOR:R. N. S.  REQUERIDO:RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS Representante(s):  OAB 18772 -
CAMILA DOS SANTOS MAGNO (ADVOGADO)  .   PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL COMARCA DE BARCARENA/PA Ação de
Execução de Alimentos Processo nº: 0003499-16.2014.8.14.0008 Exequentes: R.N.D.S. e outros
Representante Legal: Maria das Dores dos Santos Nascimento Executado: Raimundo Nonato dos Santos
SENTENÇA  A parte exequente ajuizou a presente demanda em face da parte executada, ambas
devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe.             Estando o feito paralisado, por não
ter a parte exequente promovido ato/diligência que lhe competia, foi ela intimada pessoalmente para, no
prazo legal, dar ao processo o seu regular andamento, no entanto, deixou transcorrer, in albis, o prazo
assinalado.            É o relatório. Decido.            A parte exequente foi regularmente intimada a providenciar
o andamento do feito, suprindo a falta nele existente e que lhe impede o prosseguimento, porém, deixou
que se escoasse, sem providência, o prazo fixado.             É imperioso frisar que foi oportunizado à parte
exequente providenciar o seguimento do feito, mas esta não desincumbiu da sua obrigação,
demonstrando, assim, o seu desinteresse com a sorte deste processo.            Com efeito, o processo
encontra-se paralisado por culpa exclusiva da parte exequente, abandonando a causa por mais de trinta
dias. Tal fato é causa bastante para a sua extinção, sobretudo, depois de cumprida a formalidade prescrita
pelo §1º, do art. 485, do Código de Processo Civil/2015.            Isto posto, JULGO EXTINTO o processo,
sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, III, do CPC/2015.            Condeno a parte exequente nas
custas processuais, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face à gratuidade da justiça deferida nos
autos, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no artigo 98 do CPC/2015.
           Certificado o trânsito em julgado, fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os
juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo
patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de
desentranhamento.            P.R.I.C.            Após, observadas as formalidades legais, arquive-se.
           Barcarena/PA 11/06/2019. Gisele Mendes Camarço Leite Juíza de Direito Se necessário SERVIRÁ
CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009,
devendo o Sr. Diretor Observar o disposto em seus nos artigos 3º e 4º.                       

 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 1 7 5 4 4 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GISELE MENDES CAMARCO LEITE Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 11/06/2019---REQUERENTE:YA COMERCIO MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS LTDA Representante(s):  OAB 24033-B - STEFANNI QUADROS DOS SANTOS
(ADVOGADO)   REQUERIDO:WAGNER LUIZ MOREIRA GOMES.   PODER JUDICIÁRIO   TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO PARÁ   COMARCA DE BARCARENA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL    Ação de
Execução de Título Extrajudicial    Autos nº: 0011175-44.2016.8.14.0008    Exequente: Y.E.A. Comércio
Móveis e Eletrodomésticos LTDA    Executado: Wagner Luiz Moreira Gomes DESPACHO            Face à
certidão de fls.37, estando o processo paralisado há meses por culpa exclusiva da parte exequente e, por
conseguinte, restando configurado o abandono da causa, nos termos do que dispõe o artigo 485, §1º do
CPC/2015, intime-a pessoalmente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto ao seu interesse no
prosseguimento do feito, ocasião em que, havendo, deverá cumprir com a determinação constante no ato
ordinatório de fls.35, sob pena de extinção do processo.            Após, decorrido o prazo ou havendo
manifestação, o que primeiro ocorrer, certifique-se e faça-se concluso.  Barcarena/PA 07/06/2019. Gisele
Mendes Camarço Leite Juíza de Direito SE NECESSÁRIO SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECISÃO COMO
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MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o
disposto em seus nos artigos 3º e 4º.

 
    P R O C E S S O :  0 0 0 7 9 9 2 7 0 2 0 1 3 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GISELE MENDES CAMARCO LEITE Ação:
Divórcio Lit igioso em: 11/06/2019---REQUERENTE:ANA TEREZA ARAUJO GUIMARAES
Representante(s):  OAB 15112 - ULISSES CATULLO PEREIRA CHAGAS (ADVOGADO)  
REQUERIDO:MANOEL LAURIMAR CONCEICAO GUIMARAES Representante(s):  OAB 5791 - MANOEL
DE JESUS LOBATO XAVIER (ADVOGADO)  OAB 9968 - KELEN SOUZA XAVIER VON LOHRMANN
CRUZ (ADVOGADO)  .            PODER JUDICIÁRIO      TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
     COMARCA DE BARCARENA      2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL Ação de Divórcio Processo nº:
0007992-70.2013.8.14.0008 Requerente: Ana Tereza Araújo Guimarães Requerido: Manoel Laurimar
Conceição Guimarães SENTENÇA            Tratam-se os autos de Ação de Divórcio Litigioso que Ana
Tereza Araújo Guimarães moveu em face de Manoel Laurimar Conceição Guimarães, ambos devidamente
qualificados nos autos do processo em epígrafe.            Tendo o feito seguido seu trâmite regular, verifica-
se pela certidão de fls.71, que a requerente veio a óbito durante o curso da demanda.            Nesse
contexto e, considerando que a ação possui natureza personalíssima, ou seja, não sendo possível a
substituição processual, operou-se, portanto, a perda superveniente do objeto, não mais subsistindo
sentido ao provimento judicial pretendido, podendo-se dizer o mesmo, inclusive, quanto à partilha dos
bens, em relação à qual, deve ser ajuizada a competente ação judicial, a fim de que se proceda com a
análise atinente aos direitos patrimoniais.            Assim, pelas razões precedentes, em se tratando de ação
intransmissível, face às informações consignadas na certidão de fls.71, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, na forma do artigo 485 do CPC/2015.            Sem custas, uma vez que a
requerente era beneficiária da assistência judiciária gratuita (fls.28).            Certificado o trânsito em
julgado, fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração,
substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425,
IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.            P.R.I.C.  Após,
observadas as formalidades legais, arquive-se.            Barcarena/PA 07/06/2019. Gisele Mendes Camarço
Leite Juíza de Direito

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 3 1 3 1 2 2 0 1 1 8 1 4 0 0 1 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação:
Reintegração / Manutenção de Posse em: 08/07/2019---REQUERENTE:ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO
S/A Representante(s):  OAB 3210 - PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (ADVOGADO)  OAB 7359 -
TELMA LUCIA BORBA PINHEIRO (ADVOGADO)  OAB 18988 - RENAN AZEVEDO SANTOS
(ADVOGADO)   REQUERIDO:COMUNIDADE DE JESUS DE NAZARE QUE SERIA VINCULADA A
MOVIMENTO DOS SEM TETO Representante(s):  OAB 2898 - MARDEN WALLLESON SANTOS DE
NOVAES (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE BARCARENA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL REQUERIMENTO REFERENTE A
PROCESSO REMETIDO AO ARQUIVO REGIONAL Processo nº: 0004313-12.2011.8.14.0015
DELIBERAÇÃO            Face o que dispõe a certidão Doc-20190260772676, cumpra-se novamente as
determinações constantes no despacho em anexo, atentando-se desde já a parte requerente que, trata-se
da segunda vez que este Juízo delibera em igual sentido, sem que, no entanto, sejam tomadas as
providências adequadas, o que, destarte, além de assoberbar o trabalho dos serventuários da justiça,
prejudica a prestação jurisdicional efetiva.            Cumpra-se.            Barcarena/PA 01/07/2019. Bárbara
Oliveira Moreira Juíza de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e  Empresarial da comarca de
Barcarena/PA Se necessário SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO conforme autorizado
pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o disposto em seus nos artigos 3º e
4º. 
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RESENHA: 12/07/2019 A 12/07/2019 - SECRETARIA DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA - VARA:
VARA CRIMINAL DE BARCARENA PROCESSO: 00058741420198140008 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO
Ação: Auto de Prisão em Flagrante em: 12/07/2019 FLAGRANTEADO:MARCIO FERREIRA DA SILVA
VITIMA:J. M. S. . VARA DO PLANTÃO DA COMARCA DE BARCARENA Autos nº 0005874-
14.2019.8.14.0008. Indiciado: Márcio Ferreira da Silva Vítima: J.M.D.S. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. A
conduta narrada no auto se amolda ao crime do art. 129, § 9º e se adéqua à situação do art. 302, III do
CPP (Código de Processo Penal), estando prevista na forma do art. 5º da Lei nº11.340/2006. Por outro
lado, as garantias previstas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional foram observadas, pois: a.
houve comunicação ao Órgão Judicial e à Defensoria Pública no prazo legal; b. consta a data, hora e o
local da lavratura do auto; c. os figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade
policial, escrivão, condutor, testemunhas e conduzido); d. os direitos de assistência da família, do
advogado, respeito à integridade física e moral e entrega da nota de culpa foram assegurados. Em relação
à ausência de comunicação ao Ministério Público, conforme colhe-se da jurisprudência pátria, o ato
configura-se como mera irregularidade, não causando nulidade no procedimento realizado na esfera
policial. Confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE RELAXAMENTO.
ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 306, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE À DEFENSORIA PÚBLICA NO PRAZO DE 24
HORAS. MERA IRREGULARIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA (TJ-MS HC: 19350 MS 2007.019350-2, Relator: Des. Romero Osme
Dias Lopes. Data de Julgamento: 01/08/2007. 2ª Turma Criminal. Data da Publicação: 20/08/2007). Sendo
assim, homologo a prisão em flagrante delito e mantenho a segregação do indiciado MÁRCIO FERREIRA
DA SILVA, haja vista a fundamentação exposta nas linhas seguintes. 2. Um dos motivos para
indeferimento de liberdade provisória refere-se à existência de fundamento para a incidência da
segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da
prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da
existência do crime, materializada nos autos através dos depoimentos das testemunhas, do ofendido, bem
como das fotos em anexo (CPP, art. 312, caput). Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de
prisão em flagrante delito, os crimes atribuídos ao indiciado estão previstos na modalidade dolosa, são
sancionados com pena privativa de liberdade e envolvem violência doméstica e familiar contra pessoa
idosa (CP, art. 129, § 9º- CPP, art. 313, III). Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta
ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas no auto de flagrante delito apontam aquele como sendo
o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às
hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do indiciado é
necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões: a. a
medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão
da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes
aspectos: a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições1
encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a
incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos
de insegurança e impunidade);2 a.2. gravidade de um dos delitos, que se refere a notícia de agressão
física no âmbito de violência doméstica contra pessoa idosa; a.3. repercussão engendrada na comunidade
onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima;3 a.4. maneira de
agir fria e insensível do indiciado, que teria agredido seu pai com golpes em seu rosto e abdome, sendo
tais circunstâncias reveladoras de sua periculosidade concreta;4 b. a medida incide também como forma
de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em
lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos
índices de cometimento de infrações penais.5 A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir
que: [...] a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ele foi cometido, justifica
a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública [...]6 [...] a gravidade concreta do crime, o modus
operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da
ordem pública [...]7 [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas
hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na
parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do
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paciente [...]8 [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as
circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social,
na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do
paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do
motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional
fundado na garantia da ordem pública [...]9 "Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e
residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar".10 De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica
diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata
seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição
de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública(CPP, arts.
282, § 6º, 310, caput, II e 319).11 Deixo de conceder fiança, pois, consoante transcrito na fundamentação
declinada nas linhas anteriores, há razão para a ocorrência de prisão preventiva(CPP, art. 324, IV). Assim,
conforme leciona a doutrina, "se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem
pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas".12 Portanto, neste instante
procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública13 em detrimento ao direito à liberdade
individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da "proporcionalidade em sentido
estrito(ponderabilidade dos bens envolvidos"14. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310,
caput, II, 312, 313, III e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do indiciado MÁRCIO FERREIRA
DA SILVA em prisão preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em
virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato e pelo modo de agir do
indiciado, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e
319). Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações: 2.1. a presente decisão serve como
mandado de mandado de prisão preventiva, ofício e mandado para as comunicações necessárias; 2.2.
comunicar à Delegacia de Polícia, solicitando a remessa do inquérito dentro do prazo legal; 2.3. dar
ciência ao Ministério Público; 2.4. informar à Defensoria Pública; 2.5. intimar a vítima; 2.6. designo
audiência de custódia para o dia 15.07.2019 às 11:00 horas, devendo o Ministério Público e a Defensoria
Pública serem intimados para o ato, requisitando-se a apresentação do indiciado ao estabelecimento
prisional; 2.7. remeter os autos à Secretaria de Distribuição. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO. Juiz de Direito 1 Polícias Militar, Civil, Ministério
Público e Poder Judiciário. 2 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade. São Paulo: RT, 2011. 64 p.
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade. São Paulo: RT, 2011. 64 p. 4 "A prisão cautelar
mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade
do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito" (STF, HC nº 115.112-
SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski - Informativo STF nº 703, de 22 a 26 de abril de 2013). 5 "incidência do
[...] art. 312 do CPP [...] possibilidade de prisão preventiva [...] em virtude da necessidade de preservar-se
[...] a ordem pública ante a atuação profícua de instituições -- a Polícia Federal, o Ministério Público e o
Judiciário" (STF, HC 102732/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 4.3.2010 - Informativo STF nº 577/2010). 6 STF,
RHC nº 118.407-DF, rel. Min. Roberto Barroso (Informativo STF nº 738, de 10 a 14 de março de 2014). 7
STF, RHC nº 118.002-RJ, rel. Min. Cármen Lúcia (Informativo STF nº 719, de 9 a 13 de setembro de
2013). 8 STF, HC 86529/PE, rel. Sepúlveda Pertence, 18.10.2005 (Informativo STF nº 406/2006). 9 STJ,
Habeas Corpus nº 35161/PE (2004/0060667-2), 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer. j. 02.09.2004, unânime,
DJ 27.09.2004. Naquele sentido: "necessidade concreta de manter a prisão cautelar do agente a bem da
ordem pública, mormente pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado
pelo paciente, fato que revela seu desequilíbrio emocional e periculosidade, a justificar a manutenção da
prisão cautelar" (STJ, HC 102.929-PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 17.2.2009 - Informativo STJ nº
384/2009). 10 STJ, HC 125.059-GO, Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Min. Felix Fischer, j.
16.6.2009 (Informativo STJ nº 399/2009). Nestes termos: "os atributos da primariedade, residência fixa e
ocupação lícita não teriam o condão de, por si sós, impedir a prisão preventiva se presentes os requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal" (STF, HC nº 111.810-MG, rel. Min. Teori Zavaschi - Informativo
STF nº 710/2013. Neste diapasão: "a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o
condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal" (STF, HC nº 117.063-MG, rel. Min. Teori Zavascki - Informativo STF nº 735, de 10 a 14 de fevereiro
de 2014). Naquele sentido: "A circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes, à
evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos
e condições previstas no art. 312, do CPP" (STF, HC nº 83.868-AM, rel. para o acórdão. Min. Ellen Gracie
- Informativo STF nº 542/2009). Ainda: "condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a
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segregação cautelar" (STF, HC nº 104.087-RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski - Informativo STF nº
610/2010). 11 Deve ser indeferido o pedido de aplicação de "Medidas cautelares alternativas diversas da
prisão, previstas na Lei 12.403/2011" quando estas "não se mostram suficientes para acautelar o meio
social" (STF, HC nº 114.534-SP, rel. Min. Gilmar Mendes - Informativo STF nº 725, de 21 a 25 de outubro
de 2013). 12 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade. São Paulo: RT, 2011. 28 p. Naquele
sentido: "evidenciada [...] a necessidade da medida cautelar [...] não há ofensa ao princípio constitucional
da presunção de inocência" (GOMES, Luiz Flávio, MARQUES, Ivan Luís (coords.). Prisão e Medidas
Cautelares. São Paulo: RT, 2011. 49 p.). 13 "modernamente, deve-se [...] trabalhar com a concepção de
um garantismo positivo, que tutela de igual forma a segurança pública, enquanto direito fundamental de
segunda dimensão, essencial para a garantia da qualidade de vida da população e, portanto, para a tutela
da própria dignidade da pessoa humana" (BEDÊ Júnior, Américo, SENNA, Gustavo. Princípios do
Processo Penal. São Paulo: RT, 2009. 27 p.). 14 GOMES, Luiz Flávio, MARQUES, Ivan Luís (coords.).
Prisão e Medidas Cautelares. São Paulo: RT, 2011. 45 p. Fórum Des. Inácio de Sousa Moitta - Av.
Magalhães Barata, s/nº, Centro, Barcarena/PA - Tel (91) 3753-4049 - CEP 68.445-000 Página de 6 

 
 
 
RESENHA: 13/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA - VARA:
VARA CRIMINAL DE BARCARENA PROCESSO: 00059097120198140008 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO
Ação: Auto de Prisão em Flagrante em: 14/07/2019 FLAGRANTEADO:MARILETH CARNEIRO FARIAS
VITIMA:O. E. . VARA DO PLANTÃO DA COMARCA DE BARCARENA Autos nº 0005909-
71.2019.8.14.0008. Indiciado: Marileth Carneiro Farias DECISÃO 1. A conduta narrada no auto se amolda
ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e se adéqua à situação do art. 302, I do CPP (Código de
Processo Penal). Conforme colhe-se dos autos, as garantias previstas na Carta Magna e na legislação
infraconstitucional foram observadas, pois: a. houve comunicação ao Órgão Judicial, à Defensoria Pública,
ao Ministério Público e à família da indiciada no prazo legal; b. consta a data, hora e o local da lavratura do
auto; c. os figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão,
condutor, testemunhas e conduzido); d. os direitos de assistência da família, do advogado, respeito à
integridade física e moral e entrega da nota de culpa foram assegurados. Sendo assim, homologo a prisão
em flagrante delito da indiciada MARILETH CARNEIRO FARIAS, haja vista a fundamentação exposta nas
linhas seguintes. 2. No que concerne ao arbitramento da fiança, agiu corretamente a autoridade policial, na
medida que o crime em tela compõe o rol daqueles cuja concessão da fiança é de sua competência (artigo
322, "caput", do Código de Processo Penal), sendo de se destacar que a medida é apta a assegurar o
comparecimento da autuada a todos os atos do processo, portanto, preenchido o requisito autorizador do
artigo 319, VIII, do CPP. Ademais, considerando a natureza da infração, bem como os documentos
carreados às fls.19/24, entendo que a acusada possui condições pessoais favoráveis, tendo apresentado
seus documentos pessoais e comprovante de residência fixa, afigurando-se adequada, portanto, a
substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Por
outro, sem embargo da correta aplicação do instituto da fiança pela autoridade policial, entendo que a
acusada fez prova nos autos de sua atual condição econômica, a qual não pode deixar de ser levada em
consideração, sobretudo diante do tipo penal em comento e o grau de gravidade da infração, pelo que,
visando não obstar o direito de liberdade da autuada, reduzo a fiança arbitrada na delegacia de polícia
para o importe de 1 (um) salário mínimo nacional, tudo em observância aos parâmetros legais. Isso posto,
reduza-se a fiança a termo, expedindo-se o necessário e cientificando a afiançada das obrigações
previstas nos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal, advertindo-a desde já que se
infringir, sem justo medido, as medidas supracitadas, ou praticar outra infração penal, terá o benefício da
fiança revogado, acarretando, portanto, na decretação da prisão preventiva. Entrementes, ressalto que a
liberdade provisória, assim como a prisão preventiva, podem ser revista a qualquer momento, na medida
que se submetem à cláusula rebus si c stantibus. Prestada a fiança e anexada aos autos o seu
comprovante, expeça-se alvará de soltura em favor da acusada. Não sendo recolhido o valor fixado na
presente decisão a título de fiança e, por conseguinte, permanecendo a acusada em segregação,
DETERMINO a apresentação desta a este Juízo para a primeira oportunidade viável, qual seja, dia
15/07/2019 às 11:00 horas, ocasião em que a acusada deverá ser apresentada, cabendo à autoridade
policial adotar as medidas cabíveis para realização do ato junto ao sistema penitenciário, nos termos do
artigo 6º do Provimento Conjunto 01/2016-TJEPA. Em decorrência, cumpram-se as seguintes
determinações: 2.1. Expedir termo de fiança; 2.2. Dar ciência ao Ministério Público; 2.3. Intimar o
advogado da indiciada via DJE; 2.4. Comunicar à Delegacia de Polícia, solicitando a remessa do inquérito
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dentro do prazo legal; 2.5. A presente decisão serve como mandado, ofício e alvará de soltura. 2.6.
Encerrado o Plantão Judicial, encaminhar os autos à Secretaria de Distribuição. Barcarena/PA, 14 de julho
de 2019. EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO. Juiz de Direito Fórum Des. Inácio de Sousa
Moitta - Av. Magalhães Barata, s/nº, Centro, Barcarena/PA - Tel (91) 3753-4049 - CEP 68.445-000 Página
d e  3  P R O C E S S O :  0 0 0 5 9 1 0 5 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO
Ação: Auto de Prisão em Flagrante em: 14/07/2019 FLAGRANTEADO:PAULO SILAS RAMOS DO
NASCIMENTO VITIMA:O. E. . VARA DO PLANTÃO DA COMARCA DE BARCARENA Autos nº 0005909-
71.2019.8.14.0008. Indiciado: Marileth Carneiro Farias DECISÃO 1. A conduta narrada no auto se amolda
ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e se adéqua à situação do art. 302, I do CPP (Código de
Processo Penal). Conforme colhe-se dos autos, as garantias previstas na Carta Magna e na legislação
infraconstitucional foram observadas, pois: a. houve comunicação ao Órgão Judicial, à Defensoria Pública,
ao Ministério Público e à família da indiciada no prazo legal; b. consta a data, hora e o local da lavratura do
auto; c. os figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão,
condutor, testemunhas e conduzido); d. os direitos de assistência da família, do advogado, respeito à
integridade física e moral e entrega da nota de culpa foram assegurados. Sendo assim, homologo a prisão
em flagrante delito da indiciada MARILETH CARNEIRO FARIAS, haja vista a fundamentação exposta nas
linhas seguintes. 2. No que concerne ao arbitramento da fiança, agiu corretamente a autoridade policial, na
medida que o crime em tela compõe o rol daqueles cuja concessão da fiança é de sua competência (artigo
322, "caput", do Código de Processo Penal), sendo de se destacar que a medida é apta a assegurar o
comparecimento da autuada a todos os atos do processo, portanto, preenchido o requisito autorizador do
artigo 319, VIII, do CPP. Ademais, considerando a natureza da infração, bem como os documentos
carreados às fls.19/24, entendo que a acusada possui condições pessoais favoráveis, tendo apresentado
seus documentos pessoais e comprovante de residência fixa, afigurando-se adequada, portanto, a
substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Por
outro, sem embargo da correta aplicação do instituto da fiança pela autoridade policial, entendo que a
acusada fez prova nos autos de sua atual condição econômica, a qual não pode deixar de ser levada em
consideração, sobretudo diante do tipo penal em comento e o grau de gravidade da infração, pelo que,
visando não obstar o direito de liberdade da autuada, reduzo a fiança arbitrada na delegacia de polícia
para o importe de 1 (um) salário mínimo nacional, tudo em observância aos parâmetros legais. Isso posto,
reduza-se a fiança a termo, expedindo-se o necessário e cientificando a afiançada das obrigações
previstas nos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal, advertindo-a desde já que se
infringir, sem justo medido, as medidas supracitadas, ou praticar outra infração penal, terá o benefício da
fiança revogado, acarretando, portanto, na decretação da prisão preventiva. Entrementes, ressalto que a
liberdade provisória, assim como a prisão preventiva, podem ser revista a qualquer momento, na medida
que se submetem à cláusula rebus si c stantibus. Prestada a fiança e anexada aos autos o seu
comprovante, expeça-se alvará de soltura em favor da acusada. Não sendo recolhido o valor fixado na
presente decisão a título de fiança e, por conseguinte, permanecendo a acusada em segregação,
DETERMINO a apresentação desta a este Juízo para a primeira oportunidade viável, qual seja, dia
15/07/2019 às 11:00 horas, ocasião em que a acusada deverá ser apresentada, cabendo à autoridade
policial adotar as medidas cabíveis para realização do ato junto ao sistema penitenciário, nos termos do
artigo 6º do Provimento Conjunto 01/2016-TJEPA. Em decorrência, cumpram-se as seguintes
determinações: 2.1. Expedir termo de fiança; 2.2. Dar ciência ao Ministério Público; 2.3. Intimar o
advogado da indiciada via DJE; 2.4. Comunicar à Delegacia de Polícia, solicitando a remessa do inquérito
dentro do prazo legal; 2.5. A presente decisão serve como mandado, ofício e alvará de soltura. 2.6.
Encerrado o Plantão Judicial, encaminhar os autos à Secretaria de Distribuição. Barcarena/PA, 14 de julho
de 2019. EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO. Juiz de Direito Fórum Des. Inácio de Sousa
Moitta - Av. Magalhães Barata, s/nº, Centro, Barcarena/PA - Tel (91) 3753-4049 - CEP 68.445-000 Página
d e  3  P R O C E S S O :  0 0 0 5 9 2 9 6 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO
Ação: Auto de Prisão em Flagrante em: 14/07/2019 FLAGRANTEADO:LAILSON DA SILVA TEIXEIRA
VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA DE
PLANTÃO DA COMARCA DE BARCARENA/PA COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
Processo: 0005929-62.2019.8.14.0008 Flagranteado: Lailson da Silva Teixeira DECISÃO Trata-se de
comunicação de prisão em flagrante feita pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia d comarca de
Barcarena/PA, referente à prisão do nacional Lailson da Silva Teixeira, por ter, em tese, infringido o que
dispõem os artigos 306 e 309 da Lei nº9.503/97 c/c artigo 311 do CP. Em suma, aduz que a guarnição da
polícia militar foi acionada para averiguar a ocorrência de um acidente de trânsito, que ao chegar no local
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constataram que o acusado encontrava-se visivelmente embriagado, bem como não portava carteira
nacional de habilitação. Diante de tais fatos, a Autoridade Policial Titular da Delegacia de Polícia de Vila
dos Cabanos, Barcarena/PA, procedeu com a prisão do acusado e a comunicou a este Juízo. Sabe-se que
o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja,
a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz,
de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os
requisitos legais, sob pena de relaxamento. Neste caso, observo que a prisão se deu em estado de
flagrância, ademais, as garantias previstas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional foram
observadas, pois: a. houve comunicação ao Órgão Judicial, ao Ministério Público e à família do indiciado
no prazo legal; b. consta a data, hora e o local da lavratura do auto; c. os figurantes essenciais do flagrante
foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão, condutor, testemunha e conduzido); d. os
direitos de assistência da família, do advogado, respeito à integridade física e moral e entrega da nota de
culpa foram assegurados; Sendo assim, homologo a prisão em flagrante delito e mantenho a segregação
do indiciado LAILSON DA SILVA TEIXEIRA, haja vista a fundamentação exposta nas linhas seguintes.
Sabe-se que, indiscutivelmente, que no Processo Penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter
processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua
concretização. No caso dos autos, considerando a gravidade do delito e as condições pessoais do
acusado, nos termos dos arts. 5º, LXVI da Constituição Federal/88 c/c 310, caput, III do CPP, entendo ser
possível e suficientes, a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, pelo que, passo a
fundamentar pontualmente os motivos que justificam como inadequada, por hora, a decretação da prisão
preventiva: a. a ordem pública não foi colocada em risco, pois inexiste notícia de que a conduta contida
nestes autos abalou a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal ou causou
repercussão; b. a ordem econômica não foi atingida, posto que o art. 312 do CPP só pode ser aplicado
nos casos de crimes definidos nas Leis nº8.137/1990, 7.492/1986 e 1.521/1952, situações diversas da que
consta nos autos;1 c. não há notícia de que o indiciado está perturbando a instrução criminal, apagando
vestígios ou ameaçando testemunhas nestes autos; d. quanto à necessidade de garantir a aplicação da lei
penal, o indiciado registra endereço nestes autos e não há indício de que vá empreender fuga para frustrar
a execução das diligências de persecução penal; e. na hipótese de condenação, a sanção aplicada neste
feito não resultará em pena privativa de liberdade, haja vista a possibilidade de aplicação do art. 44 do CP,
bem como, no pior dos cenários, de concessão do regime aberto2 (princípio da projeção da pena como um
dos elementos para a análise da incidência de medidas cautelares de natureza pessoal, mormente as
prisões cautelares3). Desta feita, prolongar a segregação cautelar do indicado neste procedimento
resultaria em mantê-lo em situação mais grave do que em caso de eventual pena definitiva a ser cumprida.
Ademais, verifica-se que a conduta imputada ao indiciado é de baixo grau de lesividade, não tendo o
acidente resultado em óbito ou lesão corporal grave. Em casos semelhantes o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que "Superados os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva a
liberdade provisória deve ser imediatamente concedida".4 Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) asseverou que a "prisão em flagrante não impede, por si só, a concessão de liberdade provisória, se
seus requisitos estiverem preenchidos".5 Com efeito, por não haver motivo que enseje a incidência de
prisão preventiva (CPP, art. 312), considerando a natureza da infração, bem como as condições pessoais
favoráveis do acusado, tendo este apresentado seus documentos pessoais e apontado seu local de
residência, afiguro adequada, portanto, a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares
previstas no artigo 319 do CPP. Isto posto nos termos dos artigos 321 e seguintes do Código de Processo
Penal ARBITRO A FIANÇA no importe de 1 (um) salário mínimo, tudo em observância aos parâmetros
legais. Destarte, reduza-se a fiança a termo, expedindo-se o necessário e cientificando o afiançado das
obrigações previstas nos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal, advertindo-o desde já
que se infringir, sem justo motivo, as medidas supracitadas, ou praticar outra infração penal, terá o
benefício da fiança revogado, acarretando, portanto, na decretação da prisão preventiva. Entrementes,
ressalto que a liberdade provisória, assim como a prisão preventiva, podem ser revista a qualquer
momento, na medida que se submetem à cláusula rebus si c stantibus. Prestada a fiança e anexada aos
autos o seu comprovante, expeça-se alvará de soltura em favor do acusado. Não sendo recolhido o valor
fixado na presente decisão a título de fiança e, por conseguinte, permanecendo o acusado em
segregação, DETERMINO a apresentação deste a este Juízo para a primeira oportunidade viável, qual
seja, dia 15/07/2019 às 11:00 horas, ocasião em que o acusado deverá ser apresentado, cabendo à
autoridade policial adotar as medidas cabíveis para realização do ato junto ao sistema penitenciário, nos
termos do artigo 6º do Provimento Conjunto 01/2016-TJEPA. Em decorrência, cumpram-se as seguintes
determinações: 2.1. Expedir termo de fiança; 2.2. Dar ciência ao Ministério Público; 2.3. Intimar o
advogado da indiciada via DJE; 2.4. Comunicar à Delegacia de Polícia, solicitando a remessa do inquérito
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dentro do prazo legal; 2.5. A presente decisão serve como mandado, ofício e alvará de soltura. 2.6.
Encerrado o Plantão Judicial, encaminhar os autos à Secretaria de Distribuição. Barcarena/PA, 14 de julho
de 2019. EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO. Juiz de Direito 1 NUCCI, Guilherme de
Souza. Prisão e Liberdade. São Paulo: RT, 2011. 65 p. 2 STJ, HC 227.960-MG, Rel. Min. Laurita Vaz,
julgado em 18.10.2012 (Informativo STJ nº 523, de 14 de agosto de 2013). "Segundo o princípio da
homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, não se afigura legítima a custódia cautelar
quando sua imposição se revelar mais severa do que a própria pena imposta ao final do processo em caso
de condenação" (STJ, Habeas Corpus nº 281.854-RJ (2013/0373136-0), rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
3 Luiz Flávio, GOMES. Prisão e Medidas Cautelares. São Paulo: RT, 2011. 4 STF, HC nº 93.134-SP, rel.
Min. Ricardo Lewandowski. Naquele sentido: "a liberdade provisória consiste em direito fundamental do
preso (CF, art. 5º, LXVI) e que a privação de liberdade deve constituir exceção" (STF, HC 86186/GO, rel.
Min. Gilmar Mendes, 15.5.2007, Informativo STF nº 467, de 14 a 18 de maio de 2007). 5 STJ, HC nº
121.920-MG, rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP), j. 24.3.2009 (Informativo
STJ nº 388, de 23 a 27 de março de 2009). PROCESSO: 00059304720198140008 PROCESSO ANTIGO:
---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Auto de
Prisão em Flagrante em: 14/07/2019 FLAGRANTEADO:CLAUDIO PATRICIO SILVA GONCALVES
VITIMA:O. E. . VARA DO PLANTÃO DA COMARCA DE BARCARENA Autos nº 0005930-
47.2019.8.14.0008. Indiciado: Cláudio Patrício Silva Gonçalves DECISÃO 1. A conduta narrada no auto se
amolda ao crime do art. 306, caput da Lei nº 9.503/1997 e se adéqua à situação do art. 302, I do CPP
(Código de Processo Penal). As garantias previstas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional
foram observadas, pois: a. houve comunicação ao Órgão Judicial, à Defensoria Pública, ao Ministério
Público e à família do indiciado no prazo legal; b. consta a data, hora e o local da lavratura do auto; c. os
figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão, condutor,
testemunhas e conduzido); d. os direitos de assistência da família, do advogado, respeito à integridade
física e moral e entrega da nota de culpa foram assegurados. Sendo assim, homologo a prisão em
flagrante delito do indiciado CLÁUDIO PATRÍCIO GONÇALVES, haja vista a fundamentação exposta nas
linhas seguintes. 2. De outro lado, correto o arbitramento da fiança pela autoridade policial, figurando o
crime em tela entre aqueles cuja concessão da fiança é de sua competência, conforme previsão do artigo
322, "caput", do Código de Processo Penal, sendo de se destacar que a medida é apta a assegurar o
comparecimento do autuado a todos os atos do processo, portanto, preenchido o requisito autorizador do
artigo 319, VIII, do CPP. Por tais razões, HOMOLOGO A FIANÇA ARBITRADA pela autoridade policial.
Diante do fato da liberação do flagranteado, mediante fiança, resta, portanto, prejudicada a realização da
audiência de custódia. Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações: 2.1. Dar ciência ao
Ministério Público; 2.2. Intimar a Defensoria Pública; 2.3. Comunicar à Delegacia de Polícia, solicitando a
remessa do inquérito dentro do prazo legal; 2.5. A presente decisão serve como mandado, ofício e alvará
de soltura; 2.6. Encerrado o Plantão Judicial, encaminhar os autos à Secretaria de Distribuição.
Barcarena/PA, 14 de JULHO de 2019. EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO. Juiz de Direito
Fórum Des. Inácio de Sousa Moitta - Av. Magalhães Barata, s/nº, Centro, Barcarena/PA - Tel (91) 3753-
4049 - CEP 68.445-000 Página de 2 PROCESSO: 00000215920068140008 PROCESSO ANTIGO:
200420000719 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 INDICIADO:JARDEL FERNANDES DA SILVA
Representante(s): JOAO ARAUJO CHAVES (ADVOGADO) VITIMA:A. S. A. S. TESTEMUNHA:M. S. S.
TESTEMUNHA:E. P. S. TESTEMUNHA:A. S. R. TESTEMUNHA:M. C. S. R. . DESPACHO 1. Tendo em
vista deliberação à fl. 145 e manifestação à fl. 150, designo audiência de continuação, para o dia
24/03/2020 às 09:45. 2. Expeça-se as requisições / intimações necessárias 3. Ciência ao MP e a defesa 4.
Cumpra-se os expedientes necessários Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-
TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
P R O C E S S O :  0 0 0 0 0 2 8 5 5 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:VALDECI DA CRUZ BASTOS VITIMA:M. E. M.
S. PROMOTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DESPACHO 1. Tendo em vista
deliberação à fl. 66, e endereço fornecido pelo MP às fls. 67/69, designo audiência de continuação, para o
dia 10/12/2020 às 09:30. 2. Expeça-se as requisições / intimações necessárias 3. Ciência ao MP e a
defesa 4. Cumpra-se os expedientes necessários Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da
CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como,
INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho
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de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de
B a r c a r e n a  P R O C E S S O :  0 0 0 0 0 4 3 8 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
-  Procedimento Ord inár io  em:  15/07/2019 VITIMA:L.  G.  S.  M.  VITIMA:M.  C.  S.  A.
DENUNCIADO:FERNANDO LUIS DANTAS DA SILVA DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO
ESTADUAL DO ESTADO DO PARA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das
hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos,
todos do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser
caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA
24/11/2020, às 10:30 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu
será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e
400). 3. Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja
endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva
5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários.
Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento
nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A
AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de
Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena PROCESSO: 00001506320188140008
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA
MOREIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:I. S. C. VITIMA:M. B. A. E.
S. DENUNCIADO:JULIAN GRAZIANO SARTORETTO Representante(s): OAB 23898 - ANTONIO
RENATO COSTA FONTELLE (ADVOGADO) OAB 19782 - ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO
PANTOJA (ADVOGADO) DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de
absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado
subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 19/11/2020, às 09:00 horas, oportunidade na qual serão
ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos
demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e
intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena,
expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a
defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento
nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva
como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12
de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca
de Barcarena PROCESSO: 00001763920058140008 PROCESSO ANTIGO: 200520000601
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 ACUSADO:JOSE NILSON SANTANA LOBATO
Representante(s): ELANE CHAVES DE LACERDA (ADVOGADO) VITIMA:A. R. B. VITIMA:M. R. S.
VITIMA:E. S. U. VITIMA:F. J. O. G. . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das
hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos,
todos do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser
caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA
01/12/2020, às 09:30 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu
será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e
400). 3. Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja
endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva
5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários.
Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento
nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A
AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de
Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena PROCESSO: 00007613220108140008
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA
MOREIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:ANDRE SOUZA
DE LIMA DENUNCIADO:CARMEM SILVA COELHO ARAUJO DENUNCIADO:MARIA NILZA SILVA
CARDOSO DENUNCIADO:JOAO PAULO LAMEIRA REIS DENUNCIADO:GEYSEANE CAMPOS
CARDOSO VITIMA:L. K. D. B. E. (. C. P. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ Autos nº 0000761-32.2010.8.14.0008 DESPACHO 1- Tendo em vista CERTIDÃO do oficial fl.
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153, vistas ao MP para diligenciar endereço. 2- Certifique-se a secretaria quanto a citação da acusada
CARMEN SILVA COELHO ARAÚJO, indo com vistas ao MP caso seja necessário diligenciar endereço. 3-
Após resposta a acusação de todos os acusados, conclusos para Audiência de instrução e julgamento
designada à fl. 138. 4- Cumpra-se Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com
redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/
CITAÇÃO, OFÍCIO. Cumpra-se . Barcarena/PA, 11 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA
Juíza de Direito Titular da Vara Criminal de Barcarena Decisão Interlocutória Pág. de 1 C.V.L. Despacho
Pág. de 1 PROCESSO: 00008753620058140008 PROCESSO ANTIGO: 200420000595
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 INDICIADO:LUIZ CARLOS QUEIROZ FARIAS
Representante(s): MARIO JOSE SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO) INDICIADO:EDER DOS SANTOS
PEREIRA Representante(s): REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
VITIMA:F. C. . DESPACHO 1. Tendo em vista deliberação à fl. 227 e endereço fornecido pela DP à fl. 52,
designo audiência de continuação, para o dia 03/03/2020 às 09:45. 2. Expeça-se as requisições /
intimações necessárias 3. Ciência ao MP e a defesa 4. Cumpra-se os expedientes necessários Determino,
na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009,
que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE
POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da
Vara Criminal da Comarca de Barcarena PROCESSO: 00009445020198140008 PROCESSO ANTIGO: ---
- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:O. E. AUTORIDADE POLICIAL:DELEGACIA DE
POLICIA CIVIL DE BARCARENA SEDE DENUNCIADO:MARIO BENONE DE PAIVA LIMA
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não
se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos
termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo
penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO PARA O DIA 03/12/2020, às 09:30 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas
arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos previstos na
legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a
referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória
para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6.
Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-
TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
P R O C E S S O :  0 0 0 1 4 2 8 7 1 2 0 0 9 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 2 0 0 0 4 6 6 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:O. E. ACUSADO:MARINALDO TELLES DO ESPIRITO
SANTO ACUSADO:ANA GILDA ALVES DA COSTA ACUSADO:DORIVALDO ASSUNCAO DA SILVA
ACUSADO:JAILSON COSTA DA CONCEICAO. Autos nº 0001428-71.2009.8.14.0008 DECISÃO 1. Tendo
em vista ACÓRDÃO de fls. 121/122 determinando nulidade da SENTENÇA recorrida, e recebimento da
DENUNCIA à fl. 74 com defesa escrita às fls. 77 a 80, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO PARA O DIA 18 / 11 /2020, às 09 : 00 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as
pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos
previstos na legislação (conforme artigo 55 estabelecido pela Lei 11.343/06). 2. Intime-se ou requisite-se o
Ministério Público e a Defesa do(s) acusado(s), o(s acusado(s) e as pessoas indicadas na denúncia para a
audiência mencionada, por oficial de justiça, devendo ser requisitada a apresentação dos servidores
públicos que servirão como testemunha de acusação, caso houver. 3. Caso haja endereço fora da
Comarca de Barcarena, depreque-se para que seja realizada a sua oitiva 4. Cumpra-se. Expedientes
necessários. 5. Junte-se aos autos antecedentes e certidão de primariedade do réu. Cumpra-se
Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento
nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A
AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 11 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de
Direito Titular da Comarca de Barcarena SCC Fórum da Comarca de Barcarena - Pará Av. Magalhães
Barata, s/n - Centro, CEP 68.445.000, fone/fax 91-3753.1422 PROCESSO: 00014465720178140008
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA
MOREIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIADO:JOSE MARIA MENEZES DIAS VITIMA:A. C. C. F. VITIMA:A. L. C. F. VITIMA:A. C. C. F. .
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DESPACHO 1. Tendo em vista deliberação à fl. 48 e manifestação à fl. 52, designo audiência de
continuação, para o dia 09/06/2020 às 09:45. 2. Expeça-se as requisições / intimações necessárias 3.
Ciência ao MP e a defesa 4. Cumpra-se os expedientes necessários Determino, na forma do provimento
nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva
como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12
de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca
d e  B a r c a r e n a  P R O C E S S O :  0 0 0 1 6 7 3 2 3 2 0 1 2 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL REU:MINERACAO
BURITIRAMA S/A Representante(s): OAB 329811 - MARIA TEREZA GRASSI NOVAES (ADVOGADO)
OAB 211082 - FELIPE MELLO DE ALMEIDA (ADVOGADO) OAB 156685 - JOAO DANIEL RASSI
(ADVOGADO) OAB 340.863 - DAVI RODNEY SILVA (ADVOGADO) OAB 258.482 - GILBERTO ALVES
JUNIOR (ADVOGADO) . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das hipóteses do
art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos, todos do CPP,
haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser caracterizado como delito.
2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 19/11/2020, às 10:00 horas,
oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e
interrogado, além da prática dos demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3.
Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja
endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva
5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários.
Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento
nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A
AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de
Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena PROCESSO: 00018212420188140008
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA
MOREIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:A. C. O. E. AUTORIDADE
POLICIAL:DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BARCARENA DENUNCIADO:JOAO PAULO DE SOUSA
FARIAS DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. ESTADO DO PARÁ PODER
JUDICIÁRIO COMARCA DE BARCARENA - JUÍZO DA VARA CRIMINAL Proc. 0001821-
24.2018.814.0008 Sentença O Ministério Público denunciou a este Juízo JOÃO PAULO DE SOUSA
FARIAS já qualificados nos autos, como incurso nas sanções punitivas do art 33 DA LEI 11343/06 Narra
que no dia 17 de fevereiro de 2018 , o acusado foi preso em flagrante por policiais militares trazendo
consigo 120 gramas de substancia entorpecente conhecido como cocaína. Recebimento da denúncia em
16 de março de 2018 ( fls 73) O processo seguiu seus tramites legais, com a citação do réu, apresentação
de defesa previa, audiência de instrução e julgamento O Ministério Público e defesa requereram
absolvição Relatado. DECIDO. Verifico que o réu deve ser absolvido, senão vejamos: A materialidade
restou prejudicada, pois que o laudo definitivo não confirmou a substancia entorpecente, que na realidade
era bicarbonato de sódio. Ora o pedido de condenação há de ser baseado em fatos seguros e
inequívocos, não bastando indícios nem se pode fundamentar em dados da fase inquisitorial, logo entendo
que há dúvida plausível que favorece o reu. Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos
jurisprudenciais: "A prova colhida exclusivamente em inquérito policial, sem as garantias constitucionais da
ampla defesa e o contraditório, é insuficiente para alicerçar uma sentença condenatória" (RJTAMG,
74:379). "Se, durante a instrução criminal, prova hábil não foi colhida no sentido de imputar ao agente a
conduta delituosa, baseando-se a sentença condenatória apenas em elementos obtidos no inquérito
policial, impõe-se absolvê-lo, a teor do art. 386, VI, do Adjectio Codex" (TAMG - 2ª Câmara Criminal - Ap.
Crim. 275.841-6 - Rel. Juiz Hyparco Immesi - 01.06.99). "Quando o Órgão de Acusação pretende a
condenação do acusado, deve chamar para si a responsabilidade de provar o alegado na denúncia, sob
pena de ver julgada improcedente sua pretensão inicial. A prova produzida exclusivamente no inquérito
policial não tem o condão de levar o denunciado a uma condenação, vez que, não corroborada em juízo,
perde sua força probante por não contar com princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
para que seja desobscurecida" (TAMG - 2ª Câmara Criminal - Ap. Crim. 300.247-9 - Rel. Juiz Alexandre
Victor de Carvalho - 08.08.00). Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para
absolver como absolvo réu, da acusação de cometimento do delito acima telado que lhe foi imputado,
fundamentando a absolvição no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Sem condenação em custas
processuais (Provimento nº 002/2005-CJ-TJPA e CPP, art.805).1 Publique-se. Registre-se .2Em
decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:1. havendo trânsito em julgado da sentença:1.1.
arquivar, fisicamente e via LIBRA;2. ocorrendo a interposição de recurso ou outra medida impugnativa,
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certificar a respeito da tempestividade, retornando conclusos.3. Em conformidade à decisão do STJ
referente ao HC 111698/MG, considerando que na Sentença não houve qualquer prejuízo ao réu, torna-se
desnecessária a sua intimação. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquivem-se os autos. P.R.I.
Barcarena,11 de julho de 2019 Bárbara Oliveira Moreira Juíza de Direito Servirá o presente, por cópia
digitada, como ALVARA DE SOLTURA/ OFICIO. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
(Provimentos n. 003 e 011/2009 - CJRMB). 1 2 PROCESSO: 00023095220108140008 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MERIVALDO CARDOSO LEONCO
VITIMA:O. E. . DESPACHO 1. Tendo em vista deliberação à fl. 78, designo audiência de continuação, para
o dia 31/03/2020 às 09:45. 2. Expeça-se as requisições / intimações necessárias 3. VISTAS AO MP PARA
ANÁLISE DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE MULTA À FL. 87. 4. Ciência ao MP e a defesa 5.
Cumpra-se os expedientes necessários Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-
TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
P R O C E S S O :  0 0 0 2 5 8 5 4 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA DENUNCIADO:LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES Representante(s): OAB 20071 - EUGENIO
DIAS DOS SANTOS (ADVOGADO) DENUNCIADO:ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO
Representante(s): OAB 20071 - EUGENIO DIAS DOS SANTOS (ADVOGADO) VITIMA:G. L. S. E. M. L. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Autos nº 0002585-
44.2017.8.14.0008 DESPACHO 1- Em relação à ré ROSINEIDE LIRA BARROS CARDOSO, as alegações
da ré não configuram absolvição sumária. 2- Desconsidere o DESPACHO FL. 126 no que se refere a
deixar de designar audiência, tendo em vista já ter designação à fl. 99, cumpra-se o necessário para a
referida audiência. 3- Cumpra-se Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com
redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/
CITAÇÃO, OFÍCIO. Cumpra-se . Barcarena/PA, 11 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA
Juíza de Direito Titular da Vara Criminal de Barcarena Decisão Interlocutória Pág. de 1 C.V.L. Despacho
P á g .  d e  1  P R O C E S S O :  0 0 0 3 1 8 5 3 1 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:K. Y. S. C. AUTORIDADE POLICIAL:DELEGACIA DE
POLICIA CIVIL DE BARCARENA DEACA PROPAZ DENUNCIADO:ALMIR DIAS DE SOUZA
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não
se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos
termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo
penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO PARA O DIA 11/11/2020, às 10:00 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas
arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos previstos na
legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a
referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória
para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6.
Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-
TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
P R O C E S S O :  0 0 0 5 0 1 6 5 6 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 PROMOTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
DENUNCIADO:RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DO NASCIMENTO. DESPACHO 1. Tendo em vista
deliberação à fl. 529, e endereço fornecido pelo MP às fls. 532/540, designo audiência de continuação,
para o dia 01/04/2020 às 09:45. 2. Expeça-se as requisições / intimações necessárias 3. Ciência ao MP e
a defesa 4. Cumpra-se os expedientes necessários Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da
CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como,
INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho
de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de
B a r c a r e n a  P R O C E S S O :  0 0 0 5 9 8 9 3 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO
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Ação: Auto de Prisão em Flagrante em: 15/07/2019 FLAGRANTEADO:RAFAEL DIAS DE ABREU
VITIMA:A. C. O. E. . VARA DO PLANTÃO DA COMARCA DE BARCARENA Autos nº 0005989-
35.2019.8.14.0008. Indiciado: Rafael Dias Abreu DECISÃO 1. A conduta narrada no auto se amolda ao
crime do art. 311-A do CPB (Código Penal Brasileiro) e se adéqua à situação do art. 302, I do CPP
(Código de Processo Penal). As garantias previstas na Carta Magna e na legislação infraconstitucional
foram observadas, pois: a. houve comunicação ao Órgão Judicial, à Defensoria Pública, ao Ministério
Público e à família do indiciado no prazo legal; b. consta a data, hora e o local da lavratura do auto; c. os
figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão, condutor,
testemunhas e conduzido); d. os direitos de assistência da família, do advogado, respeito à integridade
física e moral e entrega da nota de culpa foram assegurados. Sendo assim, homologo a prisão em
flagrante delito do indiciado RAFAEL DIAS DE ABREU, haja vista a fundamentação exposta nas linhas
seguintes. 2. De outro lado, correto o arbitramento da fiança pela autoridade policial, figurando o crime em
tela entre aqueles cuja concessão da fiança é de sua competência, conforme previsão do artigo 322,
"caput", do Código de Processo Penal, sendo de se destacar que a medida é apta a assegurar o
comparecimento do autuado a todos os atos do processo, portanto, preenchido o requisito autorizador do
artigo 319, VIII, do CPP. Por tais razões, HOMOLOGO A FIANÇA ARBITRADA pela autoridade policial.
Diante do fato da liberação do flagranteado, mediante fiança, resta, portanto, prejudicada a realização da
audiência de custódia. Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações: 2.1. Dar ciência ao
Ministério Público; 2.2. Intimar a Defensoria Pública; 2.3. Comunicar à Delegacia de Polícia, solicitando a
remessa do inquérito dentro do prazo legal; 2.5. A presente decisão serve como mandado, ofício e alvará
de soltura; 2.6. Encerrado o Plantão Judicial, encaminhar os autos à Secretaria de Distribuição.
Barcarena/PA, 15 de JULHO de 2019. EMERSON BENJAMIM PEREIRA DE CARVALHO. Juiz de Direito
Fórum Des. Inácio de Sousa Moitta - Av. Magalhães Barata, s/nº, Centro, Barcarena/PA - Tel (91) 3753-
4049 - CEP 68.445-000 Página de 2 PROCESSO: 00061606020178140008 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:J. G. O. DENUNCIADO:DAVI DAS NEVES SILVA.
DESPACHO 1. Tendo em vista deliberação à fl. 71, e endereço fornecido pelo MP às fls. 73/74, designo
audiência de continuação, para o dia 14/04/2020 às 09:45. 2. Expeça-se as requisições / intimações
necessárias 3. Ciência ao MP e a defesa 4. Cumpra-se os expedientes necessários Determino, na forma
do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta
decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL.
Barcarena/PA, 12 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara
Criminal da Comarca de Barcarena PROCESSO: 00070540220188140008 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Inquérito
Policial em: 15/07/2019 VITIMA:M. K. D. C. AUTORIDADE POLICIAL:DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE
BARCARENA DEAM DEACA DENUNCIADO:MANOEL RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não
se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos
termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo
penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO PARA O DIA 15/12/2020, às 10:00 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas
arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos previstos na
legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a
referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória
para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6.
Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-
TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
P R O C E S S O :  0 0 0 7 0 6 8 2 5 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:E. S. C. S. VITIMA:D. A. P. DENUNCIADO:ALAN
ROGERIO REIS DE SOUZA Representante(s): OAB 7587 - ELSON SANTOS DE ARRUDA (ADVOGADO)
DENUNCIADO:RAIMUNDO NONATO DE JESUS CRISPIM VITIMA:E. F. A. PROMOTOR:MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das
hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos,
todos do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser
caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1576



19/11/2020, às 09:30 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu
será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e
400). 3. Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja
endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva
5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários.
Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento
nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A
AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de
Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena PROCESSO: 00073181920188140008
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA
MOREIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:A. C. O. E. AUTORIDADE
POLICIAL:DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE VILA DOS CABANOS DENUNCIADO:ORLANDO
FERREIRA DO NASCIMENTO DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
DECISÃO 1. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 03 / 12 /2020, às 10
: 30 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e
interrogado, além da prática dos demais atos previstos na legislação (conforme artigo 55 estabelecido pela
Lei 11.343/06). 2. Intime-se ou requisite-se o Ministério Público e a Defesa do(s) acusado(s), o(s
acusado(s) e as pessoas indicadas na denúncia para a audiência mencionada, por oficial de justiça,
devendo ser requisitada a apresentação dos servidores públicos que servirão como testemunha de
acusação, caso houver. 3. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena, depreque-se para que seja
realizada a sua oitiva 4. Cumpra-se. Expedientes necessários. 5. Junte-se aos autos antecedentes e
certidão de primariedade do réu. Cumpra-se Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-
TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Comarca de Barcarena SCC Fórum da
Comarca de Barcarena - Pará Av. Magalhães Barata, s/n - Centro, CEP 68.445.000, fone/fax 91-
3 7 5 3 . 1 4 2 2  P R O C E S S O :  0 0 0 7 6 7 7 3 7 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
DENUNCIADO:CICERO LOTARIO FERNANDES Representante(s): OAB 20696 - LUCAS PRADO KIZAN
(ADVOGADO) OAB 10705 - BRUNO MARCOS ALVES (ADVOGADO) DENUNCIADO:DOUGLAS ELDER
MARQUES FERNANDES Representante(s): OAB 20696 - LUCAS PRADO KIZAN (ADVOGADO) OAB
10705 - BRUNO MARCOS ALVES (ADVOGADO) DENUNCIADO:IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A
DENUNCIADO:MARCOS FERNANDO DIAS MOREIRA DENUNCIADO:LAURENT GILLES JEAN ZAGO
DENUNCIADO:CICERO LOTARIO FERNANDES Representante(s): OAB 20696 - LUCAS PRADO KIZAN
(ADVOGADO) OAB 10705 - BRUNO MARCOS ALVES (ADVOGADO) DENUNCIADO:ADELSON
CARVALHO DA SILVA DENUNCIADO:JOSE MESSIAS DA SILVA VITIMA:A. C. . DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de
absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado
subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 19/11/2020, às 10:30 horas, oportunidade na qual serão
ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos
demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e
intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena,
expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a
defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento
nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva
como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12
de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca
d e  B a r c a r e n a  P R O C E S S O :  0 0 0 8 4 5 4 5 1 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:S. C. B. S. AUTORIDADE POLICIAL:DELEGACIA
POLICIA CIVIL DE BARCARENA DEAM DENUNCIADO:DORIVAN COELHO MONTEIRO
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não
se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos
termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo
penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO PARA O DIA 15/12/2020, às 09:30 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas
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arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos previstos na
legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a
referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória
para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6.
Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-
TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
P R O C E S S O :  0 0 0 8 5 5 8 1 4 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
DENUNCIADO:LUIZ CLAUDIO MIRANDA DA SILVA DENUNCIADO:ALEX AMARAL MOREIRA
DENUNCIADO:ELIVELTON CASTILHO JARDIM Representante(s): OAB 14662 - DEBORA DO COUTO
RODRIGUES (ADVOGADO) OAB 17057 - ALTINO CRUZ E SILVA (ADVOGADO) OAB 17402 - YURI DE
BORGONHA MONTEIRO RAIOL (ADVOGADO) OAB 20818 - MARIO RENAN CABRAL PRADO SA
(ADVOGADO) DENUNCIADO:OLENO BRABO MORAES DENUNCIADO:JOSIAS PONTES QUEIROZ
DENUNCIADO:MARIA ROSELY PANTOJA DOS SANTOS Representante(s): OAB 15873 - MICHELE
ANDREA TAVARES BELEM (ADVOGADO) OAB 18280 - RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA
(ADVOGADO) OAB 20596 - MARIA DA GLORIA FIGUEIRAS DOS SANTOS (ADVOGADO) OAB 14469 -
DANILO CORREA BELEM (ADVOGADO) OAB 3555 - DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM (ADVOGADO)
VITIMA:J. E. L. L. VITIMA:K. S. L. . DESPACHO 1. Tendo em vista CERTIDÃO à fl. 585, designo
audiência para o dia 17/11/2020 às 10:30. 2. Expeça-se as requisições / intimações necessárias 3. Ciência
ao MP e a defesa 4. Cumpra-se os expedientes necessários para a referida audiência Determino, na forma
do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta
decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL.
Barcarena/PA, 12 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara
Criminal da Comarca de Barcarena PROCESSO: 00099046320178140008 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:W. C. L. DENUNCIADO:JESSICA DE SOUZA MORAES
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não
se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos
termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo
penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO PARA O DIA 03/12/2020, às 09:00 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas
arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos previstos na
legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a
referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória
para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6.
Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-
TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
P R O C E S S O :  0 0 1 0 2 8 5 7 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA VITIMA:A.
C. . DECISÃO 1. As alegações do réu não descaracterizam os fatos narrados na Denuncia, pelo que
RECEBO A DENUNCIA por preencher os requisitos legais. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO PARA O DIA 09 / 12 /2020, às 10 : 30 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as
pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos
previstos na legislação (conforme artigo 55 estabelecido pela Lei 11.343/06). 3. Intime-se ou requisite-se o
Ministério Público e a Defesa do(s) acusado(s), o(s acusado(s) e as pessoas indicadas na denúncia para a
audiência mencionada, por oficial de justiça, devendo ser requisitada a apresentação dos servidores
públicos que servirão como testemunha de acusação, caso houver. 4. Caso haja endereço fora da
Comarca de Barcarena, depreque-se para que seja realizada a sua oitiva 5. Cumpra-se. Expedientes
necessários. 6. Junte-se aos autos antecedentes e certidão de primariedade do réu. Cumpra-se
Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento
nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A
AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de
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Direito Titular da Comarca de Barcarena SCC Fórum da Comarca de Barcarena - Pará Av. Magalhães
Barata, s/n - Centro, CEP 68.445.000, fone/fax 91-3753.1422 PROCESSO: 00105316720178140008
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA
MOREIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:W. S. M. G.
DENUNCIADO:VALDICLEIA OLIVEIRA FRAZAO DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO
DO PARA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do
CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que
o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 02/12/2020, às 10:30 horas, oportunidade
na qual serão ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da
prática dos demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições
e intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena,
expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a
defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento
nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva
como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12
de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca
d e  B a r c a r e n a  P R O C E S S O :  0 0 1 1 2 1 2 0 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Produção
Antecipada da Prova em: 15/07/2019 VITIMA:B. S. G. DENUNCIADO:FLORBELINO RAIMUNDO
CORDEIRO BASTOS DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO PARA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se
trata de absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado
subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 09/12/2020, às 09:30 horas, oportunidade na qual serão
ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos
demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e
intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena,
expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a
defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento
nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva
como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12
de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca
d e  B a r c a r e n a  P R O C E S S O :  0 0 1 2 3 4 6 0 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:RODRIGO TADEU GOUVEIA DE ARAUJO
VITIMA:L. L. B. . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395
do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista
que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser caracterizado como delito. 2.
DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 18/11/2020, às 09:30 horas,
oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e
interrogado, além da prática dos demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3.
Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja
endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva
5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários.
Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento
nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A
AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de
Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena PROCESSO: 00127952320188140008
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA
MOREIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:EDVALDO DA
CRUZ SOUZA DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de
absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado
subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 11/11/2020, às 09:00 horas, oportunidade na qual serão
ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos
demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e
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intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena,
expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a
defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento
nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva
como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12
de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca
d e  B a r c a r e n a  P R O C E S S O :  0 0 1 3 2 2 0 5 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:M. S. C. DENUNCIADO:NORBERTO DE ALMEIDA
SOUSA DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
1. Não se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária,
nos termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo
penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO PARA O DIA 01/12/2020, às 10:30 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas
arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos previstos na
legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a
referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória
para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6.
Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-
TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019.
BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
P R O C E S S O :  0 0 1 5 3 9 0 6 3 2 0 1 6 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:LUIZ CARLOS MENEZES DIAS VITIMA:W. F. B.
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não se vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem
se trata de absolvição sumária, nos termos do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato
narrado subsume-se, em tese, ao tipo penal, podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 18/11/2020, às 10:00 horas, oportunidade
na qual serão ouvidas as pessoas arroladas na denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da
prática dos demais atos previstos na legislação (CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições
e intimações necessárias para a referida audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena,
expeça-se Carta Precatória para que seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a
defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os expedientes necessários. Determino, na forma do provimento
nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva
como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12
de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca
d e  B a r c a r e n a  P R O C E S S O :  0 0 2 3 7 9 6 1 0 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BARBARA OLIVEIRA MOREIRA Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:MARCELO MONTEIRO DE SOUSA
Representante(s): OAB 1108 - MARIA AVELINA IMBIRIBA HESKETH (ADVOGADO) OAB 1180 -
VANILSON FERREIRA HESKETH (ADVOGADO) OAB 10000 - MARIO VINICIUS IMBIRIBA HESKETH
(ADVOGADO) OAB 10496 - RENATA GEORGIA GUIMARAES COSTA (ADVOGADO) VITIMA:R. S. F.
DENUNCIANTE:ESTADO DO PARA MINISTERIO PUBLICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Não se
vislumbra quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP e nem se trata de absolvição sumária, nos termos
do art. 397 e incisos, todos do CPP, haja vista que o fato narrado subsume-se, em tese, ao tipo penal,
podendo ser caracterizado como delito. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
PARA O DIA 18/11/2020, às 10:30 horas, oportunidade na qual serão ouvidas as pessoas arroladas na
denúncia, o réu será qualificado e interrogado, além da prática dos demais atos previstos na legislação
(CPP, arts. 399 e 400). 3. Providenciem-se as requisições e intimações necessárias para a referida
audiência. 4. Caso haja endereço fora da Comarca de Barcarena, expeça-se Carta Precatória para que
seja realizada a sua oitiva 5. Intime-se o Ministério Público e a defesa do (s) acusado(s). 6. Cumpra-se os
expedientes necessários. Determino, na forma do provimento nº 003/2009 da CJMB-TJE/PA, com redação
dada pelo Provimento nº011/2009, que esta decisão sirva como, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO/ CITAÇÃO
E OFÍCIO A AUTORIDADE POLICIAL. Barcarena/PA, 12 de julho de 2019. BÁRBARA OLIVEIRA
MOREIRA Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena PROCESSO:
00055721920188140008 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: VITIMA: J. L. R. M. Representante(s): OAB 24906 -
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MAURICIO LUZ REIS (ADVOGADO) AUTORIDADE POLICIAL: D. P. C. B. D. DENUNCIADO: G. L. L. M.
Representante(s): OAB 15021 - KATIA MARIA REIS DA FONSECA (ADVOGADO) DENUNCIANTE: M. P.
E. P.  

 
 
 
 
CARTA DE INTIMAÇ¿O DE ADVOGADO

 
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

 
Ao Excelentíssimo Senhor

 
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA ¿ OAB/PA Nº 15967

 
REF.: PROCESSO N.º 0144861-69.2015.814.0008

 
ACUSADO: MANOEL SARMENTO BATISTA

 
Senhor Advogado,

 
Em cumprimento ao determinado pela Dra. BÁRBARA, OLIVEIRA MOREIRA, MMª. Juíza de Direito,
Titular da Vara Criminal de Barcarena/PA, intimo Vossa Excelência para que compareça, perante este
Juízo, (Sala de Audiências desta Vara Criminal, Fórum ¿Des. Ignácio de Souza Moita¿ ¿ Av.
Magalh¿es Barata, s/nº - Centro ¿ Barcarena/PA), no DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 10:00
HORAS, COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA, a fim de participar de Audiência de Instruç¿o e
Julgamento, designada nos autos do Processo n.º 0144861-69.2015.814.0008, capitulado no art. 157,
§2º, inciso II, do CPB e art. 103, da Lei 8.069/90, em que figura como acusado MANOEL SARMENTO
BATISTA e Vítima: FERNANDA DA COSTA DUARTE..

 
E para que n¿o alegue ignorância, mandou expedir a presente Carta de Intimaç¿o que será publicada no
Diário de Justiça Eletrônico e à Sede deste Juízo. Eu, (MABotelho), Auxiliar Judiciária, digitei.

 
Barcarena/PA, 16 de Julho de 2019.

 
GABRIELA AQUINO DOMINGUES

 
Diretora de Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Barcarena ¿ Pará

 
Documento assinado eletronicamente

 
 

 
 
 
 
CARTA DE INTIMAÇ¿O DE ADVOGADO

 
Ao Excelentíssimo Senhor

 
ADVOGADO: DR. LUCAS MONTEIRO CARDOSO ¿ OAB/PA Nº 26.317

 
REF. PROCESSO N.º 0011892-85.2018.814.0008
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ACUSADOS: DAVI GUIMARÃES DOS SANTOS e MARCELLY MAIA MIRANDA

 
   Senhor Advogado,

 
Em cumprimento ao determinado pela Dra. BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA, MMª. Juíza de Direito
Titular desta Vara Criminal, intimo Vossa Excelência para no PRAZO DE LEI, RATIFICAR AS
ALEGAÇÕES FINAIS, APRESENTADA ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MP E/OU
APRESENTAR NOVAS, nos autos do Processo n.º 0011892-85.2018.814.0008, tipificado no art. 33 da
Lei nº 11.343/06, em que figuram como acusados: DAVI GUIMARÃES DOS SANTOS e MARCELLY
MAIA MIRANDA e como Vítima O ESTADO.

 
E para que n¿o alegue ignorância, mandou expedir a presente Carta de Intimaç¿o que será publicada no
Diário de Justiça Eletrônico e na Sede deste Juízo. Eu, (MABotelho), Auxiliar Judiciária, digitei.

 
Barcarena/PA, 16 de Julho de 2019.

 
GABRIELA AQUINO DOMINGUES

 
Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Barcarena ¿ Pará

 
documento assinado eletronicamente

 
 

 
 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1582



 

 

 

 
RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - GABINETE DA VARA UNICA DE SANTA MARIA DO PARA -
VARA: VARA UNICA DE SANTA MARIA DO PARA PROCESSO: 00000041920078140057 PROCESSO
ANTIGO: 200710001899 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA LOUISE RAMOS
DOS SANTOS Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO
PARA - PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO:ASTEZIA FAVACHO DE CARVALHO Representante(s):
OAB 2594 - JOSE NAZARENO NOGUEIRA LIMA (ADVOGADO) OAB 12009 - FABIO PEREIRA DE
OLIVEIRA (ADVOGADO) . Decisão Indefiro o requerimento de adjudicação do bem. Conforme documento
de fl. 80 o bem não pertence à executada, fato confirmado nas anexas consultas ao RENAJUD. Não
consta nos autos CPF da executada para consulta BACENJUD, estando o feito paralisado há mais de
cinco anos sem impulso do Município. Restando frustrada a execução, suspendo o feito e o prazo
prescricional pelo prazo de 1 ano nos termos do artigo 40 da lei 6830/80. Vistas a Fazenda Pública pelo
prazo de 15 dias. Decorrido um ano sem indicação de bens proceda-se o arquivamento provisório
independentemente de novo despacho. Santa Maria do Pará, 15 de julho de 2019. Ana Louise Ramos dos
Santos Juíza de Direito Santa Maria do Pará, 15 de julho de 2019. ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS
Ju íza  de  D i re i to  PROCESSO:  00008851220198140057  PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIADO:NEY FAY SILVA CASTRO
Representante(s): OAB 7491 - MOACIR NUNES DO NASCIMENTO (ADVOGADO) OAB 18946 - JESSICA
GABRIELE PICANCO ARAUJO (ADVOGADO) VITIMA:M. S. B. . Processo nº 0000885-12.2019.814.0057
DECISÃO Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado em favor de NEY FAY SILVA
CASTRO, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa. Parecer do Ministério Público pelo
indeferimento do pleito. Vieram os autos conclusos. Era o que cabia relatar. Passo à fundamentação.
Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de indeferimento do pleito. Explico. Acerca da prisão
preventiva, o Código de Processo Penal prevê: "Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do
processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a
requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade
policial". Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria." De fato, interpretando-se a norma
jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao
aplicador da lei, decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou mediante
requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da
ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade
de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar
a futura aplicação da lei penal. Socorrendo-nos do lúcido ensinamento de MIRABETTE, encontramos: Não
obsta a denegação da liberdade provisória o fato de militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do art. 5º, da CF. A Carta Magna não veda com tal dispositivo a decretação de
qualquer espécie de prisão provisória, desde que preenchidos os requisitos legais, e muito menos autoriza
indiscriminadamente a liberdade provisória, pois sujeita está a previsão da lei (Código de Processo Penal
Interpretado. 9ª Ed. Atlas). Ademais, não obstante este juízo já ter apreciado em outras oportunidades
pedidos de revogação de prisão preventiva manejado em favor do réu, tendo o último ocorrido durante a
realização da audiência de instrução e julgamento, em 16/05/2019, ocasião em que foi rechaçada a tese
defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo, mais uma vez que reitero que tal argumento
não deve prosperar, eis que não ocorreu nenhuma alteração fática que conduzisse este magistrado à
revogação ou relaxamento da custódia cautelar do requerente. Aliais, há farta jurisprudência pátria que
possibilita que o réu continue a responder o processo preso, senão vejamos: TJ-MS - Habeas Corpus HC
14085896420158120000 MS 1408589-64.2015.8.12.0000 (TJ-MS) Data de publicação: 02/09/2015
Ementa: DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (548 kg de
MACONHA e 435 kg DE HAXIXE) - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇ"O DA CULPA - INSTRUÇ"O DO FEITO DENTRO DE UMA RAZOABILIDADE -
PRETENS"O REFUTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DISPOSTOS NOS

COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ
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ARTIGOS 312 e 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ORDEM DENEGADA. I - Os prazos
indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam
conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência os têm mitigado, à luz do
Princípio da Razoabilidade. II - Não há que falar em excesso de prazo quando constata-se a complexidade
do feito, tendo havido a necessidade de expedição de carta precatória para outras unidades da Federação,
implicando em maior número de atos processuais. Dentro da razoabilidade, à luz da proporcionalidade,
não há que se falar em demora para a formação da culpa. No presente caso, a alegada mora atribuída ao
Judiciário inexiste. Pois, se verifica que o processo está seguindo seu trâmite regularmente, não estando
paralisado por qualquer negligência. III - Quando o decreto da prisão preventiva estiver inserido em uma
das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e também estiverem preenchidos os requisitos e
fundamentos legais do art. 312 do mesmo Códex, não há falar em revogação da prisão. Neste prisma,
insta por bem esclarecer que os prazos indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas
como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a
jurisprudência os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Por sua vez, está assentado na
jurisprudência que as condições favoráveis alegadas, como ser réu primário e possuir endereço fixo e
trabalho estável, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se
há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Nesse sentido:
STJ, HC 125.059-GO, Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Min. Felix Fischer, j. 16.6.2009
(Informativo STJ nº 399/2009). Naquele sentido: A circunstância de o paciente ser primário e ter bons
antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes
os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP, senão vejamos: (STF, HC nº 83.868-AM, rel.
para o acórdão. Min. Ellen Gracie. Informativo STF nº 542/2009). Ainda, condições subjetivas favoráveis
do paciente não obstam a segregação cautelar: (STF, HC nº 104.087-RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski -
Informativo STF nº 610/2010). Portanto, os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do
requerente permanecem inalterados e não há qualquer alteração fática que implique a liberdade ora
pleiteada, permanecendo a necessidade de garantir a ordem pública, pois a gravidade do crime, seu
modus operandi, de per si, demonstram que o indiciado, em liberdade, oferece riscos à coletividade.
Acerca do tema: Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão
preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do
crime, ainda que primário o agente (RT 648/347). E mais: A periculosidade do réu, evidenciada pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no
resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal (JSTJ 8/154). De outra
forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art.
319 do CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, permanecendo assim, a necessidade
de garantir a ordem pública (arts. 282, §6º e 310, caput, inciso II, ambos do CPP), pois a gravidade do
crime, seu modus operandi, de per si, demonstram que o denunciado, em liberdade, oferece riscos à
coletividade, bem ainda, trata-se de crime doloso e punido com pena privativa de liberdade superior a 04
(quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I do CPP). Assim, a prisão preventiva se aperfeiçoa, além da
presença dos requisitos genéricos do periculum in mora e fumus comissi delicti, também pelos requisitos
específicos de garantia da ordem pública. Decido. Posto isso, MANTENHO a prisão preventiva NEY FAY
SILVA CASTRO, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I todos do CPP. Em
prosseguimento, considerando que o ofício de fl. 59 informa que a oitiva da testemunha José Freitas do
Vale estava designada para o dia 12/06/2019, não tendo o Juízo Deprecado informado sobre a realização
da referida audiência, expeça-se ofício à Comarca de Irituia/PA, sobre o cumprimento/devolução da Carta
Precatória nº 027/2019. Intime-se o Ministério Público pessoalmente com remessa dos autos. Considere-
se o requerente intimado na pessoa de seu advogado via DJE. Acautelem-se os autos em secretaria no
aguardo do cumprimento/devolução da Carta Precatória nº 026/2019, expedida à Comarca de São Miguel
do Guamá/PA, com a finalidade de se proceder a oitiva das testemunhas Fábio Pereira Teodosio e Carlos
Alberto Brito de Alencar, designada para o dia 30/08/2019, às 11:00h. Com a devolução das Cartas
Precatórias, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, após, à Defesa, para fase de Alegações Finais.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Santa Maria do Pará/PA, 11 de julho de 2019. Ana Louise Ramos
dos Santos Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Maria do Pará. PROCESSO:
00012637520138140057 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOEL
SILVA DE SOUSA Representante(s): OAB 17666 - RAIMUNDO JUNIOR BORGES DE SOUZA
(ADVOGADO) REQUERIDO:ELETRO PREMIUM Representante(s): OAB 17838 - JOAO BOSCO
PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR (CURADOR ESPECIAL) . Autos n. 0001263-75.2013.8.14.0057
Requerente: JOEL SILVA DE SOUSA Requerido: ELETRO PREMIUM - ELETRO PREMIOS COMERCIO
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DE PEÇAS LTDA - EPP Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantias Pagas e Reparação
por Danos Morais SENTENÇA Vistos. JOEL SILVA DE SOUSA ajuizou Ação de Rescisão Contratual com
Restituição de Quantias Pagas e Reparação por Danos Morais em face de ELETRO PREMIUM - ELETRO
PREMIOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP alegando, em síntese, que contratou produto denominado
"COMPRA PREMIADA" junto ao réu em que a promessa seria de que uma vez sorteado haveria
contemplação imediata não precisando mais quitar as parcelas vincendas. Narra a inicial que na forma
contratada a empresa reuniria grupo de 48 pessoas que adquiririam senhas para sorteio mensal
entregando o bem ao sorteado comprador beneficiado em 30 dias. Aduz o requerente que teve notícia de
propositura de ações civis públicas propostas pelo Ministério Público para coibir a "compra premiada" sem
autorização legal e não havendo adesão da empresa ré ao Termo de Ajuste de Conduta tentou buscar
diretamente o ressarcimento sendo tratado de forma humilhante até que a empresa encerrou suas
atividades em Santa Maria buscando então a tutela judicial para rescindir o contrato com ressarcimento
dos valores pagos e ser indenizado por danos morais, pugnando, ainda, pela desconsideração da
personalidade jurídica. Juntou documentos. Frustrada a tentativa de citação (fl. 29) e intimado para
impulsionar o feito o autor pugnou pela citação por edital (fl. 34). Citada por edital (fl. 39) a empresa ré
deixou de se manifestar e diante da ausência de Defensoria Pública foi nomeado defensor dativo que
apresentou contestação por negativa geral às fls. 42. Não houve manifestação das partes pela produção
de prova oral. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Considerando o desinteresse das partes
na dilação probatória, estando o feito regular, respeitado o contraditório e não havendo questões
processuais a serem enfrentadas passo a analisar o mérito. Trata-se de relação de consumo
enquadrando-se as partes nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º do CDC e, portanto, a demanda
deverá ser analisada sob a égide das normas protetivas. Nos termos contratados incumbia a empresa
requerida entregar o bem à parte autora, no entanto, ao encerrar suas atividades estando em lugar incerto
e não sabido e já transcorrido o prazo contratual se torna evidente a inadimplência contratual por parte da
empresa a respaldar o pedido de rescisão contratual nos termos do artigo 475 do Código tendo como
consequência necessária e lógica a condenação da empresa ré à restituição dos valores desembolsados
pelo demandante. Está comprovado nos autos o desembolso pela parte autora na quantia de 34 (trinta e
quatro) prestações no valor de R$ 163,00 (cento e sessenta reais) no período compreendido de
27/02/2009 a 23/01/2012, totalizando quantia de R$ 5.542,00 (cinco mil quinhentos e quarenta e dois
reais) a ser corrigida monetariamente desde o desembolso de cada prestação e com incidência de juros
moratórios a partir da citação conforme disposto no artigo 405 do Código Civil. Não obstante a
inadimplência contratual ter característica dolosa o que justificou a intervenção do Ministério Público para
obstar a continuidade da comercialização de bens com pagamento antecipado e que sem dúvida
ocasionou frustração e diversos dissabores ao consumidor há que se diferenciar da ocorrência de dano
moral que se afigura na afetação da personalidade havendo ofensa à moral ou dignidade da pessoa. A
parte autora relata que foi humilhada ao tentar a restituição extrajudicialmente não havendo, entretanto,
prova nos autos do relato e, em específico, não é cabível a inversão do ônus da prova. Vislumbro na
hipótese claro descumprimento contratual e sigo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Em
linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral.
No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que
extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativado
pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor." (AgRg no AREsp418513/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 28.4.2015). Pondero que nem mesmo descumprimento contratual envolvendo bens imóveis para
fins de moradia há reconhecimento de dano in re ipsa não é proporcional e justo presumir sua ocorrência
em aquisição de automóvel que não tem um caráter tão precioso e fundamental para a dignidade da
pessoa humana quanto o acesso à moradia, a título exemplificativo: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO SEM OPORTUNIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. DANO
MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. Nos termos da
jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável,
devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.2. Agravo interno a
que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1251658/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). Pondero, ainda, que deve ser prestigiado ao grupo de
consumidores lesionado o integral ressarcimento dos valores pagos em detrimento de condenação por
danos morais aos litigantes individuais. A lide não tem característica individual, pois, ao que se relata
várias pessoas foram vitimadas com a conduta da ré, estão em idêntica situação, portanto, não é justo que
alguns tenham reconhecida lesão extrapatrimonial e recebam indenização em prejuízo do ressarcimento
mínimo de outros lesionados. Diante de uma situação de inadimplência que atinge várias pessoas há um
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concurso de credores sobre o patrimônio dos infratores a ser distribuído de forma equânime entre todos os
consumidores que se encontram nas mesmas circunstâncias e na proporção de seu prejuízo direto.
Eventual condenação a título de danos morais deve ser concedida em caráter coletivo tratando com
igualdade os lesionados, observando-se, ainda o disposto no artigo 99 do CDC. Quanto ao caráter punitivo
incumbe ao Ministério Público que já está intervindo no caso, conforme relatado na inicial, que tome as
medidas necessárias para sancionar a conduta da empresa ré e seus administradores. Quanto ao pedido
de desconsideração da personalidade jurídica cabe ser apreciado em momento posterior, tendo caráter
subsidiário ao dever de cumprimento pela empresa ré. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial com esteio no artigo 487, I do CPC, para o fim de
declarar rescindido o contrato entre as partes, condenando a ré na restituição da totalidade dos valores
pagos pelo autor, em parcela única, corrigida monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de
juros legais a partir da citação. Nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI, artigo 2º, I,
para a atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo
tabela uniforme (não expurgada) até que seja implementada tabela própria do TJPA. A taxa de juros a ser
aplicada, conforme artigo 7º da referida portaria é a taxa SELIC. Julgo improcedente o pedido de
indenização por danos morais. Em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC,
cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, sendo a exigibilidade suspensa em
relação ao autor nos termos do disposto no art. 98, §3º, do CPC. Condeno as partes reciprocamente ao
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação nos termos do
artigo 85, § 2º do CPC, sem compensação, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC. A
correção monetária sobre a verba honorária deve ser feita pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado
nos termos do artigo 85, § 16º do CPC c/c artigo 406 do CC. Sentença publicada em gabinete. Registre-
se. Considera-se intimada a parte autora na pessoa de seu advogado, via publicaç"o em DJE. Intime-se a
parte requerida por edital com prazo de 20 (vinte) dias, vez que está em local incerto e n"o sabido.
Considerando o retorno das atividades da Defensoria Pública em acompanhamento dos processos, intime-
se a DPE pessoalmente no exercício da curadoria especial nos termos do artigo 72, parágrafo único do
CPC na ausência de manifestação do réu. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à UNAJ
para proceder ao cálculo das custas processuais remanescentes. Após, intime-se o requerido, por edital
com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento das custas
remanescentes, se houver. Transcorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se nos autos e extraia-se
certid"o de crédito para fins de inscriç"o em dívida ativa estadual. Em seguida, n"o havendo postulaç"o de
início da fase de cumprimento de sentença que reconheceu obrigaç"o de pagar quantia certa no prazo de
30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos e dê-se baixa no sistema LIBRA. Santa
Maria do Pará, 15 de julho de 2019. Ana Louise Ramos dos Santos Juíza de Direito PROCESSO:
00012836620138140057 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Ação:  Proced imento  Comum em:  15/07/2019
REQUERENTE:FRANCISCO ILTO DE FREITAS Representante(s): OAB 17666 - RAIMUNDO JUNIOR
BORGES DE SOUZA (ADVOGADO) REQUERIDO:ELETRO PREMIUM. Autos n. 0001283-
66.2013.8.14.0057 Requerente: FRANCISCO ILTO DE FREITAS Requerido: ELETRO PREMIUM -
ELETRO PREMIOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP Ação de Rescisão Contratual com Restituição
de Quantias Pagas e Reparação por Danos Morais SENTENÇA Vistos. FRANCISCO ILTO DE FREITAS
ajuizou Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantias Pagas e Reparação por Danos Morais
em face de ELETRO PREMIUM - ELETRO PREMIOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP alegando, em
síntese, que contratou produto denominado "COMPRA PREMIADA" junto ao réu em que a promessa seria
de que uma vez sorteado haveria contemplação imediata não precisando mais quitar as parcelas
vincendas. Narra a inicial que na forma contratada a empresa reuniria grupo de 48 pessoas que
adquiririam senhas para sorteio mensal entregando o bem ao sorteado comprador beneficiado em 30 dias.
Aduz o requerente que teve notícia de propositura de ações civis públicas propostas pelo Ministério
Público para coibir a "compra premiada" sem autorização legal e não havendo adesão da empresa ré ao
Termo de Ajuste de Conduta tentou buscar diretamente o ressarcimento sendo tratado de forma
humilhante até que a empresa encerrou suas atividades em Santa Maria buscando então a tutela judicial
para rescindir o contrato com ressarcimento dos valores pagos e ser indenizado por danos morais,
pugnando, ainda, pela desconsideração da personalidade jurídica. Juntou documentos. Frustrada a
tentativa de citação (fl. 30) e intimado para impulsionar o feito o autor pugnou pela citação por edital (fl.
34). Citada por edital (fl. 39) a empresa ré deixou de se manifestar e diante da ausência de Defensoria
Pública foi nomeado defensor dativo que apresentou contestação por negativa geral às fls. 43. Não houve
manifestação das partes pela produção de prova oral. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO.
Considerando o desinteresse das partes na dilação probatória, estando o feito regular, respeitado o
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contraditório e não havendo questões processuais a serem enfrentadas passo a analisar o mérito. Trata-se
de relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º do CDC e,
portanto, a demanda deverá ser analisada sob a égide das normas protetivas. Nos termos contratados
incumbia a empresa requerida entregar o bem à parte autora, no entanto, ao encerrar suas atividades
estando em lugar incerto e não sabido e já transcorrido o prazo contratual se torna evidente a
inadimplência contratual por parte da empresa a respaldar o pedido de rescisão contratual nos termos do
artigo 475 do Código tendo como consequência necessária e lógica a condenação da empresa ré à
restituição dos valores desembolsados pelo demandante. Está comprovado nos autos o desembolso pela
parte autora na quantia de 41 (quarenta e uma) prestações no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
no período compreendido de 12/10/2008 a 12/02/2012, totalizando quantia de R$ 3.895,00 (três mil
oitocentos e noventa e cinco reais) a ser corrigida monetariamente desde o desembolso de cada
prestação e com incidência de juros moratórios a partir da citação conforme disposto no artigo 405 do
Código Civil. Não obstante a inadimplência contratual ter característica dolosa o que justificou a
intervenção do Ministério Público para obstar a continuidade da comercialização de bens com pagamento
antecipado e que sem dúvida ocasionou frustração e diversos dissabores ao consumidor há que se
diferenciar da ocorrência de dano moral que se afigura na afetação da personalidade havendo ofensa à
moral ou dignidade da pessoa. A parte autora relata que foi humilhada ao tentar a restituição
extrajudicialmente não havendo, entretanto, prova nos autos do relato e, em específico, não é cabível a
inversão do ônus da prova. Vislumbro na hipótese claro descumprimento contratual e sigo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça: "Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é,
por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais
nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano
moral, razão pela qual a negativado pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor." (AgRg no
AREsp418513/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.4.2015). Pondero que nem mesmo
descumprimento contratual envolvendo bens imóveis para fins de moradia há reconhecimento de dano in
re ipsa não é proporcional e justo presumir sua ocorrência em aquisição de automóvel que não tem um
caráter tão precioso e fundamental para a dignidade da pessoa humana quanto o acesso à moradia, a
título exemplificativo: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO SEM OPORTUNIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples
inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências
fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt
no AREsp 1251658/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
20/09/2018, DJe 27/09/2018). Pondero, ainda, que deve ser prestigiado ao grupo de consumidores
lesionado o integral ressarcimento dos valores pagos em detrimento de condenação por danos morais aos
litigantes individuais. A lide não tem característica individual, pois, ao que se relata várias pessoas foram
vitimadas com a conduta da ré, estão em idêntica situação, portanto, não é justo que alguns tenham
reconhecida lesão extrapatrimonial e recebam indenização em prejuízo do ressarcimento mínimo de
outros lesionados. Diante de uma situação de inadimplência que atinge várias pessoas há um concurso de
credores sobre o patrimônio dos infratores a ser distribuído de forma equânime entre todos os
consumidores que se encontram nas mesmas circunstâncias e na proporção de seu prejuízo direto.
Eventual condenação a título de danos morais deve ser concedida em caráter coletivo tratando com
igualdade os lesionados, observando-se, ainda o disposto no artigo 99 do CDC. Quanto ao caráter punitivo
incumbe ao Ministério Público que já está intervindo no caso, conforme relatado na inicial, que tome as
medidas necessárias para sancionar a conduta da empresa ré e seus administradores. Quanto ao pedido
de desconsideração da personalidade jurídica cabe ser apreciado em momento posterior, tendo caráter
subsidiário ao dever de cumprimento pela empresa ré. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial com esteio no artigo 487, I do CPC, para o fim de
declarar rescindido o contrato entre as partes, condenando a ré na restituição da totalidade dos valores
pagos pelo autor, em parcela única, corrigida monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de
juros legais a partir da citação. Nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI, artigo 2º, I,
para a atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo
tabela uniforme (não expurgada) até que seja implementada tabela própria do TJPA. A taxa de juros a ser
aplicada, conforme artigo 7º da referida portaria é a taxa SELIC. Julgo improcedente o pedido de
indenização por danos morais. Em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC,
cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, sendo a exigibilidade suspensa em
relação ao autor nos termos do disposto no art. 98, §3º, do CPC. Condeno as partes reciprocamente ao

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1587



pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação nos termos do
artigo 85, § 2º do CPC, sem compensação, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC. A
correção monetária sobre a verba honorária deve ser feita pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado
nos termos do artigo 85, § 16º do CPC c/c artigo 406 do CC. Sentença publicada em gabinete. Registre-
se. Considera-se intimada a parte autora na pessoa de seu advogado, via publicaç"o em DJE. Intime-se a
parte requerida por edital com prazo de 20 (vinte) dias, vez que está em local incerto e n"o sabido.
Considerando o retorno das atividades da Defensoria Pública em acompanhamento dos processos, intime-
se a DPE pessoalmente no exercício da curadoria especial nos termos do artigo 72, parágrafo único do
CPC na ausência de manifestação do réu. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à UNAJ
para proceder ao cálculo das custas processuais remanescentes. Após, intime-se o requerido, por edital
com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento das custas
remanescentes, se houver. Transcorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se nos autos e extraia-se
certid"o de crédito para fins de inscriç"o em dívida ativa estadual. Em seguida, n"o havendo postulaç"o de
início da fase de cumprimento de sentença que reconheceu obrigaç"o de pagar quantia certa no prazo de
30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos e dê-se baixa no sistema LIBRA. Santa
Maria do Pará, 15 de julho de 2019. Ana Louise Ramos dos Santos Juíza de Direito PROCESSO:
00017236220138140057 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Ação:  Procedimento Sumár io  em:  15/07/2019
REQUERENTE:ELIETE DOS SANTOS LIMA Representante(s): OAB 17666 - RAIMUNDO JUNIOR
BORGES DE SOUZA (ADVOGADO) REQUERIDO:ELETRO PREMIOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
Representante(s): OAB 22277 - TERCYO FEITOSA PINHEIRO (ADVOGADO) . Autos n. 0001723-
62.2013.8.14.0057 Requerente: ELIETE DOS SANTOS LIMA Requerido: ELETRO PREMIUM - ELETRO
PREMIOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP Ação de Rescisão Contratual com Restituição de
Quantias Pagas e Reparação por Danos Morais SENTENÇA Vistos. ELIETE DOS SANTOS LIMA ajuizou
Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantias Pagas e Reparação por Danos Morais em face
de ELETRO PREMIUM - ELETRO PREMIOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP alegando, em síntese,
que contratou produto denominado "COMPRA PREMIADA" junto ao réu em que a promessa seria de que
uma vez sorteada haveria contemplação imediata não precisando mais quitar as parcelas vincendas.
Narra a inicial que na forma contratada a empresa reuniria grupo de 48 pessoas que adquiririam senhas
para sorteio mensal entregando o bem ao sorteado comprador beneficiado em 30 dias. Aduz a requerente
que teve notícia de propositura de ações civis públicas propostas pelo Ministério Público para coibir a
"compra premiada" sem autorização legal e não havendo adesão da empresa ré ao Termo de Ajuste de
Conduta tentou buscar diretamente o ressarcimento sendo tratada de forma humilhante até que a empresa
encerrou suas atividades em Santa Maria buscando então a tutela judicial para rescindir o contrato com
ressarcimento dos valores pagos e ser indenizada por danos morais, pugnando, ainda, pela
desconsideração da personalidade jurídica. Juntou documentos. Frustrada a tentativa de citação (fl. 31) e
intimada para impulsionar o feito a autora pugnou pela citação por edital (fl. 34). Citada por edital (fl. 37) a
empresa ré deixou de se manifestar e diante da ausência de Defensoria Pública foi nomeado defensor
dativo que apresentou contestação por negativa geral às fls. 41/44. Não houve manifestação das partes
pela produção de prova oral. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Considerando o
desinteresse das partes na dilação probatória, estando o feito regular, respeitado o contraditório e não
havendo questões processuais a serem enfrentadas passo a analisar o mérito. Trata-se de relação de
consumo enquadrando-se as partes nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º do CDC e, portanto, a
demanda deverá ser analisada sob a égide das normas protetivas. Nos termos contratados incumbia a
empresa requerida entregar o bem à parte autora, no entanto, ao encerrar suas atividades estando em
lugar incerto e não sabido e já transcorrido o prazo contratual se torna evidente a inadimplência contratual
por parte da empresa a respaldar o pedido de rescisão contratual nos termos do artigo 475 do Código
tendo como consequência necessária e lógica a condenação da empresa ré à restituição dos valores
desembolsados pela demandante. Está comprovado nos autos o desembolso pela parte autora na quantia
de 39 (trinta e nove) prestações no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) no período compreendido de
28/12/2008 a 28/02/2012, totalizando quantia de R$ 3.705,00 (três mil setecentos e cinco reais) a ser
corrigida monetariamente desde o desembolso de cada prestação e com incidência de juros moratórios a
partir da citação conforme disposto no artigo 405 do Código Civil. Não obstante a inadimplência contratual
ter característica dolosa o que justificou a intervenção do Ministério Público para obstar a continuidade da
comercialização de bens com pagamento antecipado e que sem dúvida ocasionou frustração e diversos
dissabores à consumidora há que se diferenciar da ocorrência de dano moral que se afigura na afetação
da personalidade havendo ofensa à moral ou dignidade da pessoa. A parte autora relata que foi humilhada
ao tentar a restituição extrajudicialmente não havendo, entretanto, prova nos autos do relato e, em
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específico, não é cabível a inversão do ônus da prova. Vislumbro na hipótese claro descumprimento
contratual e sigo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Em linha de princípio, o mero
descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não
ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero
aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativado pedido, nesse ponto,
se mostrava de rigor." (AgRg no AREsp418513/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.4.2015).
Pondero que nem mesmo descumprimento contratual envolvendo bens imóveis para fins de moradia há
reconhecimento de dano in re ipsa não é proporcional e justo presumir sua ocorrência em aquisição de
automóvel que não tem um caráter tão precioso e fundamental para a dignidade da pessoa humana
quanto o acesso à moradia, a título exemplificativo: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO SEM OPORTUNIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. DANO MORAL.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. Nos termos da
jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável,
devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.2. Agravo interno a
que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1251658/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). Pondero, ainda, que deve ser prestigiado ao grupo de
consumidores lesionado o integral ressarcimento dos valores pagos em detrimento de condenação por
danos morais aos litigantes individuais. A lide não tem característica individual, pois, ao que se relata
várias pessoas foram vitimadas com a conduta da ré, estão em idêntica situação, portanto, não é justo que
alguns tenham reconhecida lesão extrapatrimonial e recebam indenização em prejuízo do ressarcimento
mínimo de outros lesionados. Diante de uma situação de inadimplência que atinge várias pessoas há um
concurso de credores sobre o patrimônio dos infratores a ser distribuído de forma equânime entre todos os
consumidores que se encontram nas mesmas circunstâncias e na proporção de seu prejuízo direto.
Eventual condenação a título de danos morais deve ser concedida em caráter coletivo tratando com
igualdade os lesionados, observando-se, ainda o disposto no artigo 99 do CDC. Quanto ao caráter punitivo
incumbe ao Ministério Público que já está intervindo no caso, conforme relatado na inicial, que tome as
medidas necessárias para sancionar a conduta da empresa ré e seus administradores. Quanto ao pedido
de desconsideração da personalidade jurídica cabe ser apreciado em momento posterior, tendo caráter
subsidiário ao dever de cumprimento pela empresa ré. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial com esteio no artigo 487, I do CPC, para o fim de
declarar rescindido o contrato entre as partes, condenando a ré na restituição da totalidade dos valores
pagos pela autora, em parcela única, corrigida monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida
de juros legais a partir da citação. Nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI, artigo 2º,
I, para a atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo
tabela uniforme (não expurgada) até que seja implementada tabela própria do TJPA. A taxa de juros a ser
aplicada, conforme artigo 7º da referida portaria é a taxa SELIC. Julgo improcedente o pedido de
indenização por danos morais. Em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC,
cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, sendo a exigibilidade suspensa em
relação ao autor nos termos do disposto no art. 98, §3º, do CPC. Condeno as partes reciprocamente ao
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação nos termos do
artigo 85, § 2º do CPC, sem compensação, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC. A
correção monetária sobre a verba honorária deve ser feita pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado
nos termos do artigo 85, § 16º do CPC c/c artigo 406 do CC. Sentença publicada em gabinete. Registre-
se. Considera-se intimada a parte autora na pessoa de seu advogado, via publicaç"o em DJE. Intime-se a
parte requerida por edital com prazo de 20 (vinte) dias, vez que está em local incerto e n"o sabido.
Considerando o retorno do acompanhamento das atividades pela Defensoria Pública, intime-se a DPE
para atuar como curadora especial nos termos do artigo 72, parágrafo único do CPC. Após o trânsito em
julgado, encaminhem-se os autos à UNAJ para proceder ao cálculo das custas processuais
remanescentes. Após, intime-se o requerido, por edital com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 15
(quinze) dias, proceder ao pagamento das custas remanescentes, se houver. Transcorrido o prazo sem o
pagamento, certifique-se nos autos e extraia-se certid"o de crédito para fins de inscriç"o em dívida ativa
estadual. Em seguida, n"o havendo postulaç"o de início da fase de cumprimento de sentença que
reconheceu obrigaç"o de pagar quantia certa, arquivem-se os presentes autos e dê-se baixa no sistema
LIBRA. Santa Maria do Pará, 12 de julho de 2019. Ana Louise Ramos dos Santos Juíza de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 1 7 2 6 1 7 2 0 1 3 8 1 4 0 0 5 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Ação:
Procedimento Sumário em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO DAMASCENO DOS SANTOS
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Representante(s): OAB 17666 - RAIMUNDO JUNIOR BORGES DE SOUZA (ADVOGADO)
REQUERIDO:ELETRO PREMIOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA Representante(s): OAB 17838 - JOAO
BOSCO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR (CURADOR ESPECIAL) . Autos n. 0001726-17.2013.8.14.0057
Requerente: ANTONIO DAMASCENO DOS SANTOS Requerido: ELETRO PREMIUM - ELETRO
PREMIOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP Ação de Rescisão Contratual com Restituição de
Quantias Pagas e Reparação por Danos Morais SENTENÇA Vistos. ANTONIO DAMASCENO DOS
SANTOS ajuizou Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantias Pagas e Reparação por
Danos Morais em face de ELETRO PREMIUM - ELETRO PREMIOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP
alegando, em síntese, que contratou produto denominado "COMPRA PREMIADA" junto ao réu em que a
promessa seria de que uma vez sorteado haveria contemplação imediata não precisando mais quitar as
parcelas vincendas. Narra a inicial que na forma contratada a empresa reuniria grupo de 48 pessoas que
adquiririam senhas para sorteio mensal entregando o bem ao sorteado comprador beneficiado em 30 dias.
Aduz o requerente que teve notícia de propositura de ações civis públicas propostas pelo Ministério
Público para coibir a "compra premiada" sem autorização legal e não havendo adesão da empresa ré ao
Termo de Ajuste de Conduta tentou buscar diretamente o ressarcimento sendo tratado de forma
humilhante até que a empresa encerrou suas atividades em Santa Maria buscando então a tutela judicial
para rescindir o contrato com ressarcimento dos valores pagos e ser indenizado por danos morais,
pugnando, ainda, pela desconsideração da personalidade jurídica. Juntou documentos. Frustrada a
tentativa de citação (fl. 29) e intimado para impulsionar o feito o autor pugnou pela citação por edital (fl.
35). Citada por edital (fl. 39) a empresa ré deixou de se manifestar e diante da ausência de Defensoria
Pública foi nomeado defensor dativo que apresentou contestação por negativa geral às fls. 41. Não houve
manifestação das partes pela produção de prova oral. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO.
Considerando o desinteresse das partes na dilação probatória, estando o feito regular, respeitado o
contraditório e não havendo questões processuais a serem enfrentadas passo a analisar o mérito. Trata-se
de relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º do CDC e,
portanto, a demanda deverá ser analisada sob a égide das normas protetivas. Nos termos contratados
incumbia a empresa requerida entregar o bem à parte autora, no entanto, ao encerrar suas atividades
estando em lugar incerto e não sabido e já transcorrido o prazo contratual se torna evidente a
inadimplência contratual por parte da empresa a respaldar o pedido de rescisão contratual nos termos do
artigo 475 do Código tendo como consequência necessária e lógica a condenação da empresa ré à
restituição dos valores desembolsados pelo demandante. Está comprovado nos autos o desembolso pela
parte autora na quantia de 34 (trinta e quatro) prestações no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) no
período compreendido de 16/09/2009 a 30/01/2012, totalizando quantia de R$ 6.120,00 (seis mil cento e
vinte reais) a ser corrigida monetariamente desde o desembolso de cada prestação e com incidência de
juros moratórios a partir da citação conforme disposto no artigo 405 do Código Civil. Não obstante a
inadimplência contratual ter característica dolosa o que justificou a intervenção do Ministério Público para
obstar a continuidade da comercialização de bens com pagamento antecipado e que sem dúvida
ocasionou frustração e diversos dissabores ao consumidor há que se diferenciar da ocorrência de dano
moral que se afigura na afetação da personalidade havendo ofensa à moral ou dignidade da pessoa. A
parte autora relata que foi humilhada ao tentar a restituição extrajudicialmente não havendo, entretanto,
prova nos autos do relato e, em específico, não é cabível a inversão do ônus da prova. Vislumbro na
hipótese claro descumprimento contratual e sigo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Em
linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral.
No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que
extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativado
pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor." (AgRg no AREsp418513/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 28.4.2015). Pondero que nem mesmo descumprimento contratual envolvendo bens imóveis para
fins de moradia há reconhecimento de dano in re ipsa não é proporcional e justo presumir sua ocorrência
em aquisição de automóvel que não tem um caráter tão precioso e fundamental para a dignidade da
pessoa humana quanto o acesso à moradia, a título exemplificativo: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO SEM OPORTUNIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. DANO
MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. Nos termos da
jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável,
devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.2. Agravo interno a
que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1251658/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). Pondero, ainda, que deve ser prestigiado ao grupo de
consumidores lesionado o integral ressarcimento dos valores pagos em detrimento de condenação por
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danos morais aos litigantes individuais. A lide não tem característica individual, pois, ao que se relata
várias pessoas foram vitimadas com a conduta da ré, estão em idêntica situação, portanto, não é justo que
alguns tenham reconhecida lesão extrapatrimonial e recebam indenização em prejuízo do ressarcimento
mínimo de outros lesionados. Diante de uma situação de inadimplência que atinge várias pessoas há um
concurso de credores sobre o patrimônio dos infratores a ser distribuído de forma equânime entre todos os
consumidores que se encontram nas mesmas circunstâncias e na proporção de seu prejuízo direto.
Eventual condenação a título de danos morais deve ser concedida em caráter coletivo tratando com
igualdade os lesionados, observando-se, ainda o disposto no artigo 99 do CDC. Quanto ao caráter punitivo
incumbe ao Ministério Público que já está intervindo no caso, conforme relatado na inicial, que tome as
medidas necessárias para sancionar a conduta da empresa ré e seus administradores. Quanto ao pedido
de desconsideração da personalidade jurídica cabe ser apreciado em momento posterior, tendo caráter
subsidiário ao dever de cumprimento pela empresa ré. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial com esteio no artigo 487, I do CPC, para o fim de
declarar rescindido o contrato entre as partes, condenando a ré na restituição da totalidade dos valores
pagos pelo autor, em parcela única, corrigida monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de
juros legais a partir da citação. Nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI, artigo 2º, I,
para a atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo
tabela uniforme (não expurgada) até que seja implementada tabela própria do TJPA. A taxa de juros a ser
aplicada, conforme artigo 7º da referida portaria é a taxa SELIC. Julgo improcedente o pedido de
indenização por danos morais. Em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC,
cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, sendo a exigibilidade suspensa em
relação ao autor nos termos do disposto no art. 98, §3º, do CPC. Condeno as partes reciprocamente ao
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação nos termos do
artigo 85, § 2º do CPC, sem compensação, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC. A
correção monetária sobre a verba honorária deve ser feita pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado
nos termos do artigo 85, § 16º do CPC c/c artigo 406 do CC. Sentença publicada em gabinete. Registre-
se. Considera-se intimada a parte autora na pessoa de seu advogado, via publicaç"o em DJE. Intime-se a
parte requerida por edital com prazo de 20 (vinte) dias, vez que está em local incerto e n"o sabido.
Considerando o retorno das atividades da Defensoria Pública em acompanhamento dos processos, intime-
se a DPE pessoalmente no exercício da curadoria especial nos termos do artigo 72, parágrafo único do
CPC na ausência de manifestação do réu. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à UNAJ
para proceder ao cálculo das custas processuais remanescentes. Após, intime-se o requerido, por edital
com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento das custas
remanescentes, se houver. Transcorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se nos autos e extraia-se
certid"o de crédito para fins de inscriç"o em dívida ativa estadual. Em seguida, n"o havendo postulaç"o de
início da fase de cumprimento de sentença que reconheceu obrigaç"o de pagar quantia certa no prazo de
30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos e dê-se baixa no sistema LIBRA. Santa
Maria do Pará, 12 de julho de 2019. Ana Louise Ramos dos Santos Juíza de Direito PROCESSO:
00019086120178140057 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOAO
CRISTOVAO DE LEMOS Representante(s): OAB 13927 - WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
(DEFENSOR) REQUERIDO:FENIX DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDAME TERCEIRO:JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DO PARA. Autos 0001908-61.2017.8.14.0057 Requerente: JOÃO
CRISTOVÃO LEMOS Requeridos: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ e FENIX
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA-ME Ação de Declaração de Inexistência de Negócio Jurídico
c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência SENTENÇA Vistos. Trata-se de Ação
de Declaração de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela
de Urgência proposta por JOÃO CRISTOVÃO LEMOS em face de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
PARÁ e FENIX DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA-ME, processo que se encontra paralisado
por período superior a 1 ano. A citação da requerida FENIX DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA-
ME resultou infrutífera conforme certidão de fl. 71. Instada a Defensoria Pública a se manifestar foi
requerida a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito e apresentar
endereço atualizado da requerida (fl. 76). A parte autora foi intimada pessoalmente, por duas vezes
(18/12/2017 e em 16/11/2018) a se manifestar sobre interesse no prosseguimento do feito mantendo-se
inerte conforme certidão retro. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. É dever da parte
cooperar com o prosseguimento do feito realizando atos e diligências que lhe competem. Na hipótese, a
parte autora deixou de contribuir para impulsionar o feito, pois, intimada a impulsionar e atualizar endereço
da parte requerida manteve-se inerte e nunca houve integração da empresa requerida à relação
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processual, portanto, inexigível requerimento prévio da parte adversa para extinção do feito. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO
CONHECIMENTO DA ÚLTIMA INSURGÊNCIA RECURSAL.ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Manejados dois recursos pela
mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade
recursal impedem o exame do que tenha sido protocolizado por último. 2. Não se aplica o enunciado da
Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a instauração da relação processual com a citação da parte
requerida. 3. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após
a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão
no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973. 4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a alegada inexistência
dos pressupostos para extinção do feito exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas
pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do
enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno de fls. 207-216 não provido e agravo interno de fls. 217-
226 não conhecido (AgInt no AREsp 1015747/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017). Destaquei. Nesse contexto, a insistência no
prolongamento do feito só irá reforçar a nova tendência de crítica, por ausência de gestão processual,
arcada, no sistema de justiça, apenas pelo Poder Judiciário e, no final, não se alcançaria o fim último que
é a resolução de mérito, já que a falta de interesse, como visto, é que impera no caso. Nesse sentido,
diante do desinteresse da requerente no prosseguimento normal do processo, deve o Juiz, de Ofício, em
respeito aos Princípios da Razoável Duração da Demanda e da Racional Gestão dos Processos, após as
providências legais já adotadas, determinar a Extinção e Arquivamento do Processo. Diante do exposto,
resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo
Civil. Em virtude do princípio da causalidade arcará o autor com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios aos patronos da Junta Comercial que arbitro em 10 % sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do
CPC. Sentença publicada em gabinete. Intime-se pessoalmente Defensoria Pública. Observadas as
formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente. Santa Maria do Pará, 15 de julho de 2019. Ana
Louise Ramos dos Santos Juíza de Direito PROCESSO: 00025870320138140057 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 AUTOR:BB LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Representante(s): OAB 15763-A - GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO) OAB 15201 - NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO) OAB 16637-A - RAFAEL SGANZERLA DURAND
(ADVOGADO) REU:E L DE VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO ME REU:EDVALDO LOPES DE
VASCONCELOS REU:MARIA VALNEIDE DE VASCONCELOS. Despacho Defiro o requerimento de f. 86.
Intime-se o exequente para recolher as custas processuais referentes à diligência nos termos da lei
8328/2015. Santa Maria do Pará, 12 de julho de 2019. ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Juíza de
D i r e i t o  P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 0 5 8 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 5 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Ação:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em: 15/07/2019 DENUNCIADO:JESSICA RAYANE SILVA
COSTA Representante(s): OAB 7274-E - FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO CAVALCANTE
( A D V O G A D O )  O A B  3 7 7 6  -  R A I M U N D O  P E R E I R A  C A V A L C A N T E  ( A D V O G A D O )
DENUNCIADO:REGIVALDO RODRIGUES REIS Representante(s): OAB 7274-E - FABIO FRANCISCO
DO NASCIMENTO CAVALCANTE (ADVOGADO) OAB 3776 - RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
(ADVOGADO) VITIMA:O. E. TERCEIRO:ICLEY ALVES DA SILVA. Processo nº 0005105-
87.2018.814.0057 DECISÃO Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado em favor
de REGIVALDIO RODRIGUES REIS, com fundamento no excesso de prazo para conclusão da instrução
processual. Consta parecer do Representante do Ministério Público manifestando-se desfavorável ao
pedido. Vieram os autos conclusos. Era o que cabia relatar. Passo à fundamentação. Compulsando os
autos, verifica-se que é hipótese de deferimento do pleito. Explico. A prisão preventiva, como modalidade
de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua
decretação ou manutenção, os requisitos do fummus commissi delicti periculum e do libertatis. Com efeito,
uma vez que a lei processual penal condiciona a adoção da medida excepcional à verificação dos
referidos requisitos, ela também prevê a possibilidade de revogação da prisão preventiva quando
afastados os motivos que a justificaram. Assim é que, nos termos do art. 316 do CPPB, o Juiz poderá
revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem
como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Significa dizer que o encarceramento
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cautelar do indiciado/réu pode ser decretado ou revogado no curso do processo, tantas vezes quantas o
estado da causa ensejar. Pois bem, ainda que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
seja no sentido de que eventual demora na conclusão da instrução criminal deva ser considerada dentro
dos limites da razoabilidade, levando-se em conta sempre as circunstâncias excepcionais que venham a
retardar a tramitação processual, no caso em análise, ainda que este juízo tenha envidado todos os
esforços no sentido de efetivar o bom andamento do feito, o denunciado se encontra preso
preventivamente desde 19/09/2018, portanto, a quase 10 meses sem que se tenha encerrado a instrução
criminal, não se observando circunstancias relevantes que justifiquem tamanha demora, gerando, assim
flagrante constrangimento ilegal por excesso de prazo. Insta ressaltar que a Audiência de Instrução e
Julgamento designada para o dia 27/06/2019, às 11 horas, não pode ser realizada, em virtude da
realização de outra audiência na 7ª Vara Penal da Capital, no mesmo dia e horário, tendo este juízo sido
forçado a redesignar a referida audiência para o dia 30/10/2019, às 12 horas, em razão do excesso de
pauta, portanto, tal delonga na tramitação deste feito ensejaria ao réu mais de um ano como preso
preventivo. Assim, considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso ordenamento jurídico, a
prisão meramente processual, nada pode justificar o atraso na formação da culpa, sem que tenha o
acusado concorrido para a demora. Ademais, mesmo que no presente caso estejam presentes todos os
pressupostos e requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, não seria razoável manter o réu preso
por quase 10 (dez) meses sem que tenha sido encerrada a instrução criminal. Aliais, a Emenda
Constitucional nº 45 introduziu, expressamente, em nosso ordenamento constitucional, o Princípio da
Duração Razoável do Processo, inserindo-o no rol dos direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, inciso
LXVIII, da CF). Contudo, ainda que o contexto fático imponha a concessão da revogação da prisão
preventiva, diante da natureza do delito e da necessidade de se assegurar o regular prosseguimento da
ação penal, importante se faz a adoção de medidas cautelares contidas no artigo 319 do CPP, sob pena
de revogação do benefício em caso de descumprimento. Decido. Ante o exposto, observando o disposto
no artigo 316 do CPP, REGIVALDIO RODRIGUES REIS, brasileiro, natural de Capanema/PA, nascido em
25/05/1971, filho de Maria de Nazaré Rodrigues Reis e pai não declarado, uma vez que não mais
subsistem os motivos da decretação da prisão preventiva, aplicando-lhe, contudo, as medidas cautelares
contidas no artigo 319, CPP, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, nos seguintes termos: a)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juiz, para informar e justificar
atividades" (art. 319, inciso I, do CPP), devendo o denunciado comparecer neste Fórum sempre que
intimado de qualquer ato judicial, sobretudo a audiência designada para o dia 30/10/2019, às 12:00 horas,
no prédio deste Fórum; b) Não faltar a nenhum ato do processo para o qual for intimado; c) Não mudar de
endereço sem prévia comunicação a este Juízo; Deve a Secretaria alimentar o BNMP junto ao sistema
LIBRA, acerca da revogação da prisão preventiva. Por fim, fica desde logo advertido o indiciado para
comparecer a todos os atos processuais, bem como observar o cumprimento das medidas cautelares
impostas, sob pena de revogação da presente liberdade provisória e decretação de prisão preventiva, uma
vez preenchidos os requisitos legais (art. 282, § 4º do CPP). Publique-se. Registre-se. Intime-se o
Ministério Público pessoalmente com remessa dos autos. Intime-se o autuado pessoalmente. Considera-
se intimado o advogado por meio de publicação via DJE. No ato da intimação do acusado do inteiro teor
desta decisão, providencie, ainda, sua intimação para comparecer a audiência de instrução e julgamento,
designada para o dia 30/10/2019, às 12 horas, no prédio deste Fórum. A PRESENTE DECISÃO JÁ
SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, DEVENDO SER EXPEDIDO NO SISTEMA LIBRA, DESDE QUE
O DENUNCIADO NÃO ESTEJA PRESO POR OUTRO CRIME. Santa Maria do Pará/PA, 11 de julho de
2019. ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Maria do Pará
P R O C E S S O :  0 0 3 7 4 4 7 5 9 2 0 1 5 8 1 4 0 0 5 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:FRANCISCO DENIS DA SILVA SOARES
Representante(s): OAB 20166 - FRANKLIN DAYWYSON JAQUES DO MONT SERRAT ANDRADE
(ADVOGADO) OAB 20688 - HESI ROSARIO SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:MUNICIPIO DE SANTA
MARIA DO PARA Representante(s): OAB 16647 - LIA ADRIANE DE SA GONCALVES (ADVOGADO)
OAB 25403 - FRANCISCO SIMAO SALES PINHEIRO (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO ITAU BMG
Representante(s): OAB 151056-S - MAURICIO COIMBRA GUILHERME FEREIRA (ADVOGADO) .
Despacho Vistas ao autor e Banco BMG no prazo comum de 5 (cinco) dias quanto aos documentos
apresentados pelo Município em respeito ao contraditório, em seguida, voltem conclusos. Santa Maria do
Pará, 12 de julho de 2019. ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS Juíza de Direito 
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Número do processo: 0802966-83.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: ANDERSON AMADOR
DE JESUS Participação: ADVOGADO Nome: AUZENI PEREIRA DA SILVAOAB: 022056/PA Participação:
RÉU Nome: ALESSANDRA DA SILVA MOURANos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI de
26/05/2009 e §2º, inciso II do Provimento nº 006/2006 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana
de Belém, INTIMO a parte autora, por seu procurador, a manifestar-se sobre a contestação de ID
11267055, no prazo de 15 (quinze) dias.Parauapebas(PA), 16 de julho de 2019. VIVIANE DE
ALCANTARA ALVES DE MELODiretora de SecretariaAto delegado, conforme provimento supra.  

 
 
 
Número do processo: 0805308-67.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: F. E. S. D. F. J.
Participação: ADVOGADO Nome: MARCEL CEZAR DA CRUZOAB: 17167/PA Participação:
REQUERENTE Nome: J. S. C. Participação: ADVOGADO Nome: MARCEL CEZAR DA CRUZOAB:
17167/PA Participação: REQUERIDO Nome: M. P. D. P.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS - PAFórum Juiz ?Célio
Rodrigues Cal?, Rua C, S/N, Quadra Especial, Bairro Cidade Nova, Parauapebas - Pará, CEP 68.515-000,
e-mail: 1civelparauapebas@tjpa.jus.br Processo n°:0805308-67.2018.8.14.0040.AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA DE MENOR CUMULADA COM
ALIMENTOS.Requerente (s):FRANCISCO EDVAL SAMPAIO DE FREITAS JÚNIORe JADNA SOUSA
COSTAMenor envolvido (a):S.S.D.F. SENTENÇA I ? RELATÓRIOTrata-se de Açãode Reconhecimento e
Dissolução de União Estável, Guarda Cumulada Com Alimentosajuizada porFRANCISCO EDVAL
SAMPAIO DE FREITAS JÚNIORe JADNA SOUSA COSTA envolvendo a criança S.S.D.F.Juntou
procuração e documentos essenciais para a propositura da ação.Despacho inicial pela apresentação da
manifestação do Ministério Público.Após, o representante doÓrgão Parquetmanifestou-se favorável à
homologação do termo de acordo formulado pelas partes (Id n°11000866).Por fim, vieram-me os autos
conclusos.II ? FUNDAMENTAÇÃOTrata-se de Açãode Reconhecimento e Dissolução de União Estável,
Guarda Cumulada Com Alimentos.Analisando os autos, percebo que o acordo firmado no Id n°11000866
dos autos, foi protocolado no Programa Judicial Eletrônico (PJe) por advogado (a) com procurações
devidamente assinadas pelas partes, conforme acostado neste processo.Ainda, visualizo que o
representante do Ministério Público deu parecer favorável ao pedido formulado pelas partes, conforme Id
n°11000866 dos autos. Desse modo, entendo que a transação extrajudicial é válida se os envolvidos têm
pleno conhecimento dos termos do acordo e plena capacidade civil para agir, uma vez que não há nos
autos prova de que tenha havido vício de consentimento. A jurisprudência já firmou o convencimento de
que acordo extrajudicial de qualquer natureza poderá ser homologado, no juízo competente,
independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Essa regra decorre do art.
57 da Lei 9099/95, que não é específica do juizado especial, mas regra de direito comum, aplicável em
qualquer juízo.Assim, verifica-se que o pleito não encontra óbice legal, ao passo que as partes são
capazes, inexistindo, nesses casos, vícios ou nulidades a sanar.III ? DISPOSITIVOPOSTO ISSO,
considerando que as partes transigiram na forma acima especificada, este Juízo põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum eHOMOLOGAo Termo de acordo (Id n°7668310),para que surta os seus jurídicos
e legais efeitos. Em seguida,JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do
art. 487, inciso III, alínea b do CPC.Sem custas.P.R.I.C.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em
julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.Parauapebas (PA), 25 de junho de 2019. PRISCILA
MAMEDE MOUSINHOJuíza de Direito Titular 1ª Vara Cível e Empresarial.Assinado eletronicamente,
conforme disposto no artigo 1°, §2°, inciso III, alíneaa,Lei n° 11.419/06.  

 
 
 
Número do processo: 0802490-45.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA
Participação: RÉU Nome: RUZYA MARCIA BARBOSA DE CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome:

COMARCA DE PARAUAPEBAS

SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS 
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HELDER IGOR SOUSA GONCALVESOAB: 834-APAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ1° VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS - PAFórum Juiz ?Célio
Rodrigues Cal?, Rua C, S/N, Quadra Especial, Bairro Cidade Nova, Parauapebas - Pará,CEP 68.515-000,
e-mail: 1civelparauapebas@tjpa.jus.brPROCESSO Nº. 0802490-45.2018.8.14.0040. SENTENÇA Vistos os
autos.Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS contra RUZYA MARCIA BARBOSA DE CARVALHO, todos devidamente qualificados
nos autos.Alega o (a) requerente que firmou com a requerida um contrato de financiamento, mediante
cédula de crédito bancário nº. 4386408950, no valor de R$61.990,08 (sessenta e um mil, novecentos e
noventa reais e oito centavos), tendo sido firmado mediante alienação fiduciária do veículo
VOLKSWAGEN, NOVO FOX CL MB, ANO 2016, COR BRANCA, PLACA ? QEB-9622, CHASSI
9BWAB45ZXG4052306, como garantia da dívida. Argumenta que o (a) requerido (a) vem descumprindo
com as obrigações pactuadas, estando, pois em mora. Ademais, sustenta que a requerida se tornou
inadimplente com as prestações mensais, deixando de adimplir as obrigações avençadas desde a parcela
de nº. 26, perfazendo a dívida o montante deR$31.856,92 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis
reais e noventa e dois centavos). Ao final, requereu, em síntese, a concessão de liminar de busca e
apreensão do veículo, a citação da ré para contestar a ação, no prazo legal, e a procedência do pedido,
consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido. Juntou os documentos
imprescindíveis a propositura da ação.Em petição de num. 6370087, a parte autora juntou comprovantes
de pagamentos das custas iniciais, requerendo o prosseguimento do feito pela concessão da medida
liminar de busca e apreensão do veículo.Deferida a liminar de busca e apreensão do bem (ID.
6379845).Realizada pelo autor a indicação de fiéis depositários do veículo, conforme se infere da petição
de num. 6577083.Juntado auto de busca, apreensão, remoção e depósito (ID. 6651634).Juntada certidão
positiva de citação da requerida, conforme consta do documento de ID. 6651634.Em petição de ID.
6662970, o autor pugnou pela consolidação da posse plena do bem, requerendo a certificação do decurso
de prazo para pagamento integral.Em manifestação constante do ID. 6687740, a requerida informa ter
efetuado a purgação da mora, mediante o pagamento do valor integral da quantia de R$31.856,92 (trinta e
um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), requerendo assim a restituição
pronta e efetiva do veículo apreendido, requerendo a devolução do bem livre e desembaraçado de
quaisquer ônus.Em decisão de num. 6716674, este MM. Juízo deliberou pela revogação da medida
liminar, determinando a restituição imediata do veículo descrito na inicial, restando determinado, ainda, a
intimação do requerente, para manifestação sobre a petição e documentos inclusos nos autos.Na petição
de ID. 6906046, a parte requerente informou que aceita o valor depositado nos autos, indicando, por
oportuno, a disponibilidade do bem, requerendo, assim, a expedição de alvará para levantamento do valor
pago.Juntado comprovante de pagamento das custas intermediárias (doc. num. 7225342).Em decisão de
num. 10632868 houve deliberação pela juntada de procuração pela parte requerida, sob determinação de
expedição de alvará em favor do autor, mediante confirmação de restituição do bem e recolhimento das
custas finais.Juntada declaração de retirada de veículo (doc. num. 10680839).Juntado instrumento
procuratório (Id. 11000915).Certificado que não há custas pendentes nos autos, conforme relatório de
conta do processo.Vieram os autos conclusos.É o breve relato. Decido.Compulsando os autos, verifico
que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, conforme preceitua o art. 355, inciso I, do CPC, pois
resta desnecessária maior dilação probatória, quando há nos autos provas suficientes para julgamento da
matéria de direito e de fato posta em discussão. Cuida-se de ação de busca e apreensão de que trata o
Decreto-lei nº 911/69 promovida pelo credor fiduciário, na qual a requerida promoveu, a tempo, o depósito
do montante integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), consoante comando previsto no § 2º do
art. 3º do referido Decreto lei.No caso?sub judice?,torna-se evidente"a priori"que o pagamento é
tempestivo, uma vez que a requerida efetuou o depósito da integralidade da dívida dentro do prazo legal,
conforme os valores indicados pelo credor na inicial. Neste sentido é o voto do Ministro do STJ ? Luiz
Felipe Salomão ? relator doRESP nº. 1.1418.593-MS: ?Nos contratos firmados na vigência da Lei n.°
10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969,compete ao devedor, no prazo de
cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida ?
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial ?, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. STJ. 2ª Seção. REsp
1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014?.Desta forma, havendo o pagamento
integral da dívida afaste-se a viabilidade da consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do
bem em mãos do credor, assim o depósito da das parcelas vencidas e vincendas, ora sob concordância e
aceite do credor, conduz inexoravelmente ao decreto de improcedência do pedido.Assim, diante da
quitação integral do débito surge o direito do requerido em reaver a posse do bem, já que o pagamento foi
efetuado de forma tempestiva e conforme valores indicados na inicial.Neste diapasão, posiciona se a
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jurisprudência pátria, "in verbis":AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que rejeitou
pedido de devolução do veículo, após a purgação da mora, e determinou a juntada de cópia de declaração
de imposto de renda, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Cópia da declaração de imposto
de renda. Documento necessário para análise do pedido. Determinação para juntada que se afigura
correta. Devolução do bem.O Decreto-Lei n.º 911/69 prevê a possibilidade de o devedor reaver a posse do
bem, e a ele faculta a quitação das parcelas vencidas ou da integralidade da dívida pendente para tanto. A
purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, justifica o pedido de devolução.Decisão parcialmente
reformada. (TJ-SP - AI: 02651919120128260000 SP 0265191-91.2012.8.26.0000, Relator: Mario A.
Silveira, Data de Julgamento: 18/02/2013, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
19/02/2013). (Grifos nossos).Ante o exposto, extingo o feito com resolução do mérito com espeque no
artigo 487, inciso I, do CPC e julgo IMPROCEDENTE o pedido, já que ocorreu a devolução imediata do
bem no curso do processo.Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e na verba
honorária quefixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.Publique-se, registre-se e
intimem-se.Parauapebas, 27 de junho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHOJuíza de Direito da 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.  

 
 
 
Número do processo: 0805476-69.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: L. V. D. S. B.
Participação: ADVOGADO Nome: ARIVALDO AIRES DA ROCHAOAB: 9186-B/PA Participação:
REQUERIDO Nome: S. R. R. D. S.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS - PAFórum Juiz ?Célio Rodrigues Cal?, Rua
C, S/N, Quadra Especial, Bairro Cidade Nova, Parauapebas - Pará, CEP 68.515-000, e-mail:
1civelparauapebas@tjpa.jus.br Processo n°:0805476-69.2018.8.14.0040.AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,GUARDA DE MENOR CUMULADA COM
PARTILHA DE BENS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR DE URGENCIA. Requerente (s):LUCIANO
VAGNER DE SOUSA BONIFÁCIO. Requerido (a) (s):SAMARA RAIANE REGIS DA SILVEIRA.
SENTENÇAI ? RELATÓRIOTrata-se de AçãoDeclaratória de Reconhecimento e Dissolução de União
Estável, Guarda Cumulada Com Partilha de Bens, Com Pedido de Medida Liminar de Urgênciaajuizada
porLUCIANO VAGNER DE SOUSA BONIFÁCIOem face deSAMARA RAIANE REGIS DA
SILVEIRA.Juntou procuração e documentos essenciais para a propositura da ação.Decidido pelo
magistrado plantonista pelo indeferimento do pedido ?liminar de urgência? e guarda provisória pugnada
pelo autor da ação.A parte autora juntou aos autos termo de acordo (Id n° 8587810), requerendo, ao final,
homologação da avença.Em seguida, determinado que fosse encaminhado os autos ao Ministério Público
para apresentar manifestação.Após o represente doÓrgão Parquetmanifestou-se favorável à homologação
do termo de acordo formulado pelas partes (Id n°10528976)Por fim, vieram-me os autos conclusos.II ?
FUNDAMENTAÇÃOTrata-se de AçãoDeclaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável,
Guarda Cumulada Com Partilha de Bens, Com Pedido de Medida Liminar de Urgência.Analisando os
autos, percebo que o acordo firmado Id n° 8587810, encontra-se devidamente assinado pelas partes e
reconhecido firma no referido documento.Ainda, visualizo que o representante do Ministério Público deu
parecer favorável ao pedido formulado pelas partes, conforme Id n°10528976 dos autos. Desse modo,
entendo que a transação extrajudicial é válida se os envolvidos têm pleno conhecimento dos termos do
acordo e plena capacidade civil para agir, uma vez que não há nos autos prova de que tenha havido vício
de consentimento.A jurisprudência já firmou o convencimento de que acordo extrajudicial de qualquer
natureza poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença
como título executivo judicial. Essa regra decorre do art. 57 da Lei 9099/95, que não é específica do
juizado especial, mas regra de direito comum, aplicável em qualquer juízo.Assim, verifica-se que o pleito
não encontra óbice legal, ao passo que as partes são capazes, inexistindo, nesses casos, vícios ou
nulidades a sanar.III ? DISPOSITIVOISTO POSTO, considerando que as partes transigiram na forma
acima especificada, este Juízo põe fim à fase cognitiva do procedimento comum eHOMOLOGAo Termo de
acordo (Id n° 8587810),para que surta os seus jurídicos e legais efeitos. Em seguida,JULGO EXTINTO O
PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b do CPC.Sem
custas.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.SIRVA-SE DESTE PARA
FINS DE MANDADO.Parauapebas (PA), 17 de junho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHOJuíza de
Direito Titular 1ª Vara Cível e Empresarial.Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1°, §2°,
inciso III, alíneaa,Lei n° 11.419/06.  
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P R O C E S S O :  0 0 0 1 2 1 1 2 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:C. E. F. S.  Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  GENICE FERREIRA DA SILVA (REP
LEGAL)   REQUERIDO:D. M. S. . Processo nº: 0001211-28.2016.8.14.0040 Ação de Investigação de
Paternidade c/c Alimentos. Requerente: C.E.F.D.S., menor devidamente representado por sua genitora
GENICE FERREIRA DA SILVA, residente e domiciliada à Rua Frankfurt, Quadra 21, Lote 30, Bairro Vila
Rica, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000, Fone: 94 99129-6177. Requerido: DANIELSON MACIEL SILVA.
DESPACHO Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis informe
o endereço atualizado do Requerido e/ou as medidas que entender cabíveis ao prosseguimento do feito,
sob pena de extinção do processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE
PARA FINS DE MANDADO / CARTA. Parauapebas/PA, 12 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE
MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 2 2 4 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Alimentos em: 12/07/2019---EXEQUENTE:K. L. R. A.  Representante(s):  VILMA RODRIGUES DE
OLIVEIRA (REP LEGAL)  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
EXECUTADO:W. A. A. . Processo nº: 0001822-44.2017.814.0040 Ação de Execução de Alimentos.
Exequente: K.L.R.A., menor devidamente representada por sua genitora VILMA RODRIGUES DE
OLIVEIRA, residente e domiciliada à Rua São Paulo, n° 552, Bairro Primavera, Parauapebas/PA, CEP:
68.515-000, Fone: 94 99225-0075. Executado: WILLIAM AZEVEDO ALMEIDA. DESPACHO Intime-se a
parte Autora, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis informe o endereço atualizado do
Executado e/ou as medidas que entender cabíveis ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção do
processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE PARA FINS DE
MANDADO / CARTA. Parauapebas/PA, 12 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de
Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 8 9 7 9 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Divórcio
Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:D. B. S.  Representante(s):  OAB 123456789 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:M. D. B. S. S. . Processo nº: 0005897-
98.2018.814.0040 Ação de Divórcio Litigioso. Requerente: DAMIÃO BEZERRA DA SILVA, residente e
domiciliado à Rua Chico Mendes, n° 109, Bairro da Paz, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000. Requerido:
MARIA DULCIRENE BEZERRA SOARES DA SILVA. DESPACHO Intime-se o Autor, pessoalmente, para
que no prazo de 15 (quinze) dias úteis informe o endereço atualizado da Requerida e/ou as medidas que
entender cabíveis ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. Após, voltem-me os
autos conclusos. Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE PARA FINS DE MANDADO / CARTA. Parauapebas/PA,
12 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e
Empresarial de Parauapebas/PA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 6 4 5 9 5 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Divórcio
Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:M. C. C. S.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:O. S. S. . Processo nº: 0006645-
95.2016.8.14.0040 Divórcio Litigioso c/c Alimentos. Requerente: MARIA CLAUDIA CRISTO DA SILVA,
residente e domiciliada à Rua Espirito Santo, n° 83, Bairro Liberdade I, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-
000, Fone: 94 99205-6885. Requerido: OSEIAS SANTOS DA SILVA. DESPACHO Intime-se a parte
Autora, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis informe o endereço atualizado do
Requerido e/ou as medidas que entender cabíveis ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção do
processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE PARA FINS DE
MANDADO / CARTA. Parauapebas/PA, 12 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de
Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1597



 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 9 2 4 2 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação:
Reintegração / Manutenção de Posse em: 12/07/2019---REQUERENTE:LMSE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA Representante(s):  OAB 10652-A - ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO
(ADVOGADO)  OAB 23643 - RAFAEL COELHO SARTORIO (ADVOGADO)   REQUERIDO:MARIVAN
PEREIRA LOPES. Processo n°: 0008924-20.2017.814.0040 DESPACHO Vistos, etc. Encaminhe-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as homenagens de estilo. Cumpra-se.
Parauapebas/PA, 12 de julho de 2019.   PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA 
 

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 4 6 3 7 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 6 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Processo
de Apuração de Ato Infracional em: 08/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
INFRATOR:L. C. P. S. J.  INFRATOR:M. S. S.  INFRATOR:M. S. S. . Representante: Ministério Público do
Estado do Pará. Representados: MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA; LUIZ CARLOS DOS
SANTOS JÚNIOR e MARLYSON DA SILVA SANTOS. Processo nº 0001463-70.2018.8.14.0069
DECISÃO Trata-se de processo de apuração de ato infracional correlato ao crime tipificado no art. 157,
§2º, inciso II, cometido, em tese, pelos adolescentes MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA, LUIZ
CARLOS PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR e MARLYSON DA SILVA SANTOS. Ordenada a busca e
apreensão dos menores nos endereços indicados à fl .94, verifica-se que estes não foram localizados nos
referidos logradouros, conforme certidões às fls. 96 e 97. Em manifestação, o Ministério Público requereu
a expedição de novos mandados de busca e apreensão dos menores e o sobrestamento do feito. Assim
sendo, considerando a não localização dos adolescentes representados DETERMINO a expedição de
mandado de Busca e Apreensão dos menores LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR e
MARLYSON DA SILVA SANTOS, e ordeno o sobrestamento do feito até que eles sejam localizados, nos
termos do art. 184, § 3º do ECA. Remetam-se os autos ao MPE e à DPE para ciência da presente
decisão. P.R.I.C. SERVE A CÓPIA DO PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO. Parauapebas/PA, 08 de
julho de 2019. Priscila Mamede Mousinho Juíza de Direito Titular da Vara Cível e Empresarial da Comarca
de Parauapebas/PA. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 8 0 5 5 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 em: 12/07/2019---REQUERENTE:A. C. M. B.  Representante(s):  OAB 101010 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  DENYRES PINTO MENDES (REP
LEGAL)   REQUERIDO:A. N. O. B. . Processo nº 0006805-52.2018.814.0040 Requerente: A.C.M.B,
representada por sua genitora DENYRES PINTO MENDES, residente e domiciliado na Rua Divino Adão,
n° 10, Qd B, Lt. 29, VS 10, Parauapebas/PA, CEP 68.515-000. Requerido: ANTONIO NILSON OLIVEIRA
BRAND¿O, residente e domiciliado na Rua Tomás de Aquino, n° 13-A, Bairro da Areia, Bacabal/MA, CEP:
65.700-000. DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA Considerando o endereço fornecido pela parte exequente à fl.
61 dos autos, cumpra-se a seguinte decisão: Defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme artigo 99, §
3° do CPC/15.   Arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente,
devendo a partir da citação, a ser pago mediante depósito em conta bancária da Caixa Econômica
Federal, Agência 4400, Operaç¿o 013, Conta Poupança de titularidade da Sra. Denyres Pinto Mendes.
Cite-se e intime-se a parte requerida, por mandado expedindo Carta Precatória, para comparecer em
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento no dia 08/10/2019, às 10h00min, no Fórum desta
comarca oportunidade em que, não havendo acordo, poderá apresentar contestação, por intermédio de
advogado, sob pena de se reputar verdadeiros os fatos narrados na inicial. Intimem-se o requerente,
pessoalmente, cientificando-se de que a ausência injustificada importa no arquivamento do feito. Ciência
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ao MP e ao (à) advogado (a) ou Defensoria Pública. SIRVA-SE DESTE INSTRUMENTO PARA FINS DE
MANDADO / CARTA PRECATÓRIA. Parauapebas, 12 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 9 5 8 7 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019---REQUERENTE:BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS SA Representante(s):  OAB 20638-A - ANTONIO BRAZ DA SILVA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:CLEDEILSON CAMARA AMORIM. PROCESSO N°: 0013958-73.2017.814.0040
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CLEDEILSON CAMARA
AMORIM, com endereço à AVENIDA PERNAMBUCO, 252, PARAUAPEBAS/PA, CEP: 68.515-000.
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA Considerando que a parte autora informou o endereço atualizado do
requerido (fl. 63), determino que seja expedido novo mandado de busca e apreensão / citação, conforme
teor decisório abaixo transcrito: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ajuizou pedido de busca e
apreensão em face de CLEDEILSON CAMARA AMORIM, objetivando a constrição de bem móvel. Alegou
o requerente a inadimplência contratual do (s) requerido (s), frisando que este (s) firmou (ram) um pacto
com a garantia de alienação fiduciária de bem móvel. Reclama o requerente o pagamento da quantia
indicada na inicial. A petição inicial está devidamente instruída. Sendo assim, nos termos do artigo 3º do
Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora do devedor, como na hipótese vertente, o caso é de deferir
liminarmente a medida de busca e apreensão do bem como descrito na inicial. Por ora, caso encontrado o
bem, nomeio depositário do bem o patrono do Requerente, ou quem o mesmo indicar. Lavre-se o termo de
compromisso de depositário fiel do bem. Cumprida ou não a medida liminar, cite-se o (s)(a)(s)
demandado(s)(a)(s) para, querendo, em 15 (quinze) dias, oferecer resposta nos termos do artigo 3º, § 3º
da LAF e/ou manifestar-se em 05 (cinco) dias a despeito do artigo 3º, § 2º da LAF. SIRVA-SE DESTE
INSTRUMENTO COMO MANDADO / OFÍCIO. Cumpra-se. Parauapebas (PA), 12 de julho de 2019.
PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Parauapebas. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 5 0 7 9 7 3 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Alimentos em: 12/07/2019---EXEQUENTE:L. K. B. S.  Representante(s):  OAB 17527 - ADRIANE
CRISTINA MORAIS CARDOSO PINHEIRO (ADVOGADO)  OAB 18187 - PAULA NAYRANDA MELO DE
SOUSA (ADVOGADO)  FABIA BARROS PINTO (REP LEGAL)  OAB 14284-A - CHRISTIANE LIMA
FELICIO ANDRADE (ADVOGADO)   EXECUTADO:D. J. S. . Processo: 0015079-73.2016.8.14.0040
Exequente: L.K.B.D.S., menor representada por sua genitora FÁBIA BARROS PINTO. Executado: DAVI
JOSÉ DA SILVA, residente e domiciliado na Rua Chico Mendes (esquina com a Rua São João), n° 389,
Bairro da Paz, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000. DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA Considerando o
endereço fornecido pela parte Exequente à fl. 35 dos autos, cumpra-se a seguinte decisão: Nos presentes
autos observo que o executado DAVI JOSÉ DA SILVA não vem cumprindo com sua obrigação alimentar,
embora devidamente citado (fl. 20) para suprir o débito atualizado ou justificar sua impossibilidade de fazê-
lo, o executado quedou-se inerte. No mais, verifico que as partes formalizaram um acordo às fls. 20/22 ao
qual o executado se obrigava a adimplir o débito de forma parcelada. Não obstante, deixou de cumpri-lo
em sua integralidade, razão pela qual a parte exequente pugnou pelo prosseguimento da execução, sob
pleito de decretação da prisão civil do executado. Assim, dispõe a Súmula n° 309 do STJ que ¿o débito
alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao
ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo¿, ou seja, a pris¿o civil do
executado deve ser decretada não só com base no vencimento das três parcelas anteriores ao
ajuizamento, mas também fundamentada naquelas que se venceram no decurso do processo. Ante o
exposto e com fundamento no art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil, DECRETO A PRIS¿O CIVIL do
executado DAVI JOSÉ DA SILVA pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do disposto no art. 528, §
3º, do Código de Processo Civil, pelo que determino a expedição de mandado de prisão. Observando a
apresentação do cálculo atualizado da dívida de fls. 26/28, anexe-a na presente decisão. Deverá ainda, a
autoridade responsável pela custódia observar o disposto no art. 528, §4º, do CPC/15. Caso seja efetuado
o pagamento, faça imediata conclusão. SERVE ESTE INSTRUMENTO COMO MANDADO DE
PRIS¿O/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 12 de julho de 2019.
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PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas/PA. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 6 5 2 1 4 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Divórcio
Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:D. S. A.  Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:I. R. A. . Processo n°: 0016521-
40.2017.814.0040 Requerente: DIOCELIA SANTOS ALENCAR, residente e domiciliada na Rua 25,
Quadra 18, Lote 27, Bairro dos Minérios, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000. Requerido: IVANILDO
RODRIGUES DE ALENCAR, residente e domiciliado na Rua WE 6, nº 755, Altamira/PA, CEP: 68.376-320.
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA Considerando o endereço fornecido pela parte Requerente à fl. 29 dos
autos, cumpra-se a seguinte decisão: 1.     Defiro os benefícios da justiça gratuita. 2.     Cite-se e intime-se
a parte requerida, para comparecer em audiência de Mediação no dia 03/09/2019, às 10h00min, no Fórum
da Comarca de Parauapebas. 3.     Independentemente do resultado da conciliação (Art. 335, I, CPC),
começará a fluir o prazo para apresentação de defesa pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de ser decretada a sua revelia e confissão. 4.     O não comparecimento injustificado de qualquer
das partes é ato atentatório à dignidade da justiça e poderá ser sancionado com pena de multa. (Art. 334,
§8º, CPC). 5.      Intime-se a parte autora pessoalmente, da audiência. 6.     Ciência MP e DP. ESTE
INSTRUMENTO SERVE COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA. Parauapebas (PA), 12 de julho de
2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas/PA. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 6 8 9 6 6 0 6 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Liberdade
Assistida em: 08/07/2019---INFRATOR:L. S. M. . Processo nº 0068966-06.2015.8.14.0040 SENTENÇA
      Vistos os autos.        Trata-se de execução de medida socioeducativa em face do adolescente
LEONILTON DE SOUSA MIRANDA, devidamente qualificado nos autos, pela prática de ato infracional
análogo ao delito do art. 157, §2º, I, do CPB.        Os fatos relatados na representação datam de 01 de
maio de 2015, desde então o socioeducando nunca cumpriu a medida socioeducativa a ele imposta.
       Instado a se manifestar acerca da certidão de antecedentes à fl. 16, o Ministério Público pugnou pela
extinção do feito, tendo em vista a notícia de que o socioeducando teria enverado pelo caminho da
criminalidade, tornando inócuo o caráter pedagógico de eventual medida socioeducativa que poderia por
ele ser cumprida.        É o relatório.        Pois bem, verifica-se que, transcorridos mais de quatro anos entre
a prática infracional e o presente estágio processual, o representado atingiu a maioridade e atualmente
consta como réu na esfera penal nos autos do processo de nº 002969-37.2019.8.14.0040 (fl. 16).        De
acordo com o art. 46, §1º, da Lei nº 12.594/12, ¿no caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento
de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre
eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente¿.        Desta forma,
em análise do caso em apreço, verifico que a aplicação da medida socioeducativa perdeu o caráter
pedagógico, pois o então adolescente responde a processo criminal, o que demonstra a perda da
finalidade da medida em questão, impossibilitando o seu caráter reparatório da conduta do então infante.
       Assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 46, §1º, da Lei nº
12.594/12, pela perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.        Sem
custas e honorários.        Publique-se. Registre-se. Intimem-se.        Transitada em julgado, arquivem-se.
       SERVE A CÓPIA DO PRESENTE COMO OFÍCIO/MANDADO.        Parauapebas/PA, 08 de julho de
2019.        PRISCILA MAMEDE MOUSINHO        Juíza de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 2 1 4 4 8 4 2 2 0 1 7 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Medidas Sócio-Educativas em: 08/07/2019---SOCIO-EDUCANDO:L. M. S. DESPACHO Remetam-se
os autos à Defensoria Pública, a fim de que se manifeste acerca do pedido formulado pelo Ministério
Público à fl. 59. Após, façam-se conclusos. Parauapebas/PA, 08 de julho de 2019. Priscila Mamede
Mousinho Juíza de Direito Titular da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA. 
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P R O C E S S O :  0 2 1 2 2 4 8 6 1 2 0 1 6 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação:
Cumprimento de sentença em: 08/07/2019---SOCIO-EDUCANDO:PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUSA.
Processo nº 0212248-61.2016.8.14.0040 SENTENÇA       Vistos os autos.        Trata-se de execução de
medida socioeducativa em face do adolescente PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUSA, devidamente
qualificado nos autos, pela prática de ato infracional análogo ao delito do art. 157, §2º, I e II, do CPB.
       Os fatos relatados na representação datam de 12 de dezembro de 2015, desde então o
socioeducando nunca mais foi encontrado para cumprimento da medida socioeducativa a ele imposta.
       Instado a se manifestar acerca da certidão de antecedentes à fl. 59, o Ministério Público pugnou pela
extinção do feito, tendo em vista a notícia de que o socioeducando teria enverado pelo caminho da
criminalidade, tornando inócuo o caráter pedagógico de eventual medida socioeducativa que a ele poderia
ser impingida.        É o relatório.        Pois bem, verifica-se que, transcorridos mais de quatro anos entre a
prática infracional e o presente estágio processual, o representado atingiu a maioridade e atualmente
consta como réu na esfera penal nos autos do processo de nº 0000241-23.2019.8.14.0040 (fl. 59).        De
acordo com o art. 46, §1º, da Lei nº 12.594/12, ¿no caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento
de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre
eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente¿.        Desta forma,
em análise do caso em apreço, verifico que a aplicação da medida socioeducativa perdeu o caráter
pedagógico, pois o então adolescente responde a processo criminal, o que demonstra a perda da
finalidade da medida em questão, impossibilitando o seu caráter reparatório da conduta do então infante.
       Assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 46, §1º, da Lei nº
12.594/12, pela perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.        Sem
custas e honorários.        Publique-se. Registre-se. Intimem-se.        Transitada em julgado, arquivem-se.
       SERVE A CÓPIA DO PRESENTE COMO OFÍCIO/MANDADO.        Parauapebas/PA, 08 de julho de
2019.        PRISCILA MAMEDE MOUSINHO        Juíza de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 6 1 8 8 0 8 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Título Extrajudicial em: 12/07/2019---EXEQUENTE:COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE SICREDI CARAJAS PA Representante(s): 
OAB 20916-A - ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO)   EXECUTADO:EXPRESSO GOURMET
SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI EXECUTADO:KLENILDA DE MARIA REGO BRAGA SIMOES.
Processo n°: 0061880-81.2015.814.0040 Execução de Título Extrajudicial Exequente: COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS -
PA. Executado: EXPRESSO GOURMET SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI, ¿ESPRESSO
GOURMET¿, e sua avalista KLENILDA DE MARIA REGO BRAGA SIMOES, podendo ser encontrados na
Rua Ilhéus, 83, Parauapebas, CEP: 65907-230. DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA Considerando o endereço
fornecido pela Exequente às fls. 110/114, observando-se o devido recolhimento das custas atinentes a
diligência, cumpra-se a seguinte decisão: 1. Cite-se o (a) executado (a) por mandado para que, em 03
(três) dias, efetue o pagamento do débito, contado da citação. (CPC Art. 829. O executado será citado
para pagar a dívida no prazo de 3 (três)dias, contado da citação.) 2. Constatado o não pagamento, munido
da segunda via desta decisão, determino a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, que deverá ser
cumprida por Oficial de Justiça. (Art. 829. § 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de
penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no
prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado; § 2º A penhora recairá sobre os
bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz,
mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao
exequente, e Art. 831 A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do
principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios). 3. Arbitro honorários
advocatícios no percentual de 10% do valor devido, sendo que se houver pagamento no prazo assinalado
de três dias, serão os honorários reduzidos pela metade (CPC Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz
fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado, § 1º No caso
de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela
metade.). 3 - No caso de não ser encontrado o Executado, ou em caso deste tentar frustrar a execução,
deve o Oficial de Justiça arrestar tantos bens quanto suficientes para garantir a execução, independente
de novo mandado. (CPC Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos
bens quantos bastem para garantir a execução). 4 - Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o
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oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação,
realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. (CPC Art. 830 § 1º Nos 10
(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em
dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando
pormenorizadamente o ocorrido). 5. Poderá o executado oferecer Embargos no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da juntada do mandado. (CPC Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15
(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231. (NCPC Art. 231. Salvo disposição em
sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: II - a data de juntada aos autos do mandado
cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça); 6. Alerto à parte não beneficiária da
justiça gratuita, que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias recolher as custas da diligência para a citação e
intimação da parte, sendo por Mandado por Oficial de Justiça, conforme item 2.5, sendo por Carta com
Aviso de recebimento conforme item 3.2, todos constante da Tabela I - Processos Cíveis - 2 - Custas
Judiciais, nos termos da Lei da Estadual nº8.328/2015. O não cumprimento importará em extinção do feito.
SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO CARTA DE CITAÇ¿O/MANDADO DE
PENHORA. Parauapebas (PA), 12 de julho de 2019. Priscila Mamede Mousinho Juíza de Direito da 1°
Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA.

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 7 6 9 8 2 0 0 9 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 6 0 8 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Título Extrajudicial em: 15/07/2019---EXEQUENTE:ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
Representante(s):  OAB 14531-B - TATHIANA ASSUNCAO PRADO (ADVOGADO)  OAB 14774-B -
NICOLAU MURAD PRADO (ADVOGADO)   EXECUTADO:PAULO SOUZA VIANA. Processo nº: 0000776-
98.2009.814.0040 Ação de Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente. Exequente: ANTONIO
SILVA DO NASCIMENTO, residente e domiciliado à Rua Grajaú, n° 114, Serra dos Carajás,
Parauapebas/PA. Executado: PAULO SOUZA VIANA. DESPACHO Intime-se a parte Autora,
pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis informe o endereço atualizado do Executado
e/ou as medidas que entender cabíveis ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.
Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE PARA FINS DE MANDADO /
CARTA. Parauapebas/PA, 15 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular
da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 6 9 0 6 2 0 0 9 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 8 2 5 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Título Extrajudicial em: 15/07/2019---EXEQUENTE:PROSOMA, MEDICINA E ENGENHARIA PRO-
SAUDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA Representante(s):  OAB 14531-B - TATHIANA
ASSUNCAO PRADO (ADVOGADO)  OAB 14774-B - NICOLAU MURAD PRADO (ADVOGADO)  
EXECUTADO:MONTE ALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. Processo
nº: 0000969-06.2009.814.0040 Ação de Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente. Exequente:
PROSOMA, MEDICINA E ENGENHARIA PÓS-SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE, estabelecida
à Rua D, n° 478, Bairro Cidade Nova, Parauapebas/PA. Executado: MONTE ALTO IND. COM. DE ART.
DE CIM. LTDA. DESPACHO Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze)
dias úteis informe o endereço atualizado do Executado e/ou as medidas que entender cabíveis ao
prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE PARA FINS DE MANDADO / CARTA. Parauapebas/PA, 15 de julho de
2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas/PA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 3 3 0 6 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Título Extrajudicial em: 15/07/2019---REQUERENTE:I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA
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LTDA Representante(s):  OAB 19429-B - JULIANA CRISTINA MEZZAROBA (ADVOGADO)  OAB 23329 -
MARIA RAQUEL CARVALHO (ADVOGADO)  OAB 25293 - FABIO ROGERIO MARQUES (ADVOGADO)  
REQUERIDO:ANTONIO DOS REIS. Processo nº: 0002133-06.2015.8.14.0040 Ação de Execução de
Título Extrajudicial. Exequente: I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA, situada à Rodovia
PA, n° 275, S/n°, Km 66, Bairro Zona Rural, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000. Executado: ANTONIO
DOS REIS. DESPACHO Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias
úteis informe o endereço atualizado do Executado e/ou as medidas que entender cabíveis ao
prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE PARA FINS DE MANDADO / CARTA. Parauapebas/PA, 15 de julho de
2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas/PA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 3 3 9 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:L. M. S. E. EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Representante(s):  OAB 10652-A - ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO (ADVOGADO)  
REQUERIDO:TATIANE ALMEIDA DE JESUS. Processo n°: 0002133-98.2018.814.0040 DESPACHO Com
o retorno dos autos, restou conferida e anexada a consulta em face do (a) (s) executado (a) (s), via
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme se infere do extrato de informações anexo. Desta
forma, intime-se a parte Autora, por seu (s) advogado (s), via Diário de Justiça Estadual para que, no
prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o (s) espelho (s) de consulta (s) anexo (s), requerendo as
medidas que entender cabíveis. Cumpra-se. Parauapebas, 15 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE
MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 3 0 4 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019---REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA
Representante(s):  OAB 25936-A - CARLA MARIA CARVALHO PASSOS (ADVOGADO)  OAB 15101 -
OSMARINO JOSE DE MELO (ADVOGADO)   REQUERENTE:BANCO BRADESCO REQUERIDO:F E P
COMERCIO DE PISCINAS LTDA EPP. Processo nº: 0003430-43.2018.814.0040 Ação de Busca e
Apreensão. Requerente: BANCO BRADESCO S.A., com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco/SP.
Requerido: F í P COMERCIO DE PISCINAS LTDA - EPP (Parauapebas Piscinas). DESPACHO Intime-se
a parte Autora, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis informe o endereço atualizado
do Requerido e/ou as medidas que entender cabíveis ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção do
processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE PARA FINS DE
MANDADO / CARTA. Parauapebas/PA, 15 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de
Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 7 1 1 3 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:SHARA SARAMELA DE SOUZA
Representante(s):  OAB 13225-A - ELISSON JOSE FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO)  OAB 19481
- MOACIR LAUREANO MARQUES JUNIOR (ADVOGADO)  OAB 10968 - YASMINE DA SILVA PEREIRA
(ADVOGADO)  OAB 20806 - KELVIS RODRIGO BROZINGA (ADVOGADO)  OAB 16008 - JOAO PAULO
DA SILVEIRA MARQUES (ADVOGADO)  OAB 12902-B - ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES
(ADVOGADO)  OAB 24058 - KARINA LIMA PINHEIRO (ADVOGADO)   REQUERIDO:NOVA CARAJAS
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Representante(s):  OAB 21415-B - DENISE GOMES DA
SILVA (ADVOGADO)  . Requerente: SHARA SARAMELA DE SOUZA. Requerida: NOVA CARAJÁS -
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. DECISÃO Trata-se de Ação de indenizatória visando a
restituição de parcelas pagas pela requerente na aquisição de imóveis pertencentes à requerida, a saber,
os lotes objeto dos contratos nº 22473 e 22474 situados, respectivamente, na Quadra 211, Lote 04 e
Quadra 220, Lote 45, ambos inseridos na 2ª etapa do loteamento Cidade Jardim, no valor total de
133.516,80 (cento e trinta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos), no primeiro lote, e
166.163,40 (cento e sessenta e seis mil, cento sessenta e três reais e quarenta centavos). Em suma,
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alega a autora que, em virtude de dificuldades financeiras, requereu a rescisão dos contratos em apreço,
solicitando a devolução de R$ 41.089,18 (quarenta e um mil, oitenta e nove reais e dezoito centavos) que
afirma ter pago em favor da requerida até o momento da rescisão contratual, sendo que foram devolvidos
pela demandada apenas 70% do valor do 1º lote e 81% do valor do 2º lote, totalizando R$ 31.091,85 (trinta
e um mil, noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) já reembolsados em favor da autora. Nesta
senda, a demandante maneja a presente ação visando declarar a abusividade de cláusulas contratuais
que fixam encargos por eventual rescisão da avença, a restituição de 20% do valor pago do primeiro
contrato e de 9% do valor pago do segundo contrato, totalizando o montante de R$ 5.876,80 (cinco mil,
oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), com manutenção em favor da demandada de apenas
de 10% do valor pago em cada instrumento, bem como requer a declaração de abusividade da taxa de
corretagem embutida nos contratos, com a devolução desta no valor total de R$ 3.329,78 (três mil,
trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos). Em contestação (fls. 102/135), a requerida não
desvirtua os fatos alegados na inicial, porém chancela a regularidade de suas ações contratuais, bem
como alega serem os pleitos da requerente despidos de suporte jurídico. Entre as preliminares arguidas
pela requerida, pleiteia esta declaração de carência da ação, por ausência de interesse processual, ao
argumento de que a requerente assinou livre e desembaraçadamente termos particulares de rescisão dos
contratos pactuados, extirpando possibilidade de rediscussão da matéria em questão, bem como
apresentou impugnação à gratuidade da justiça deferida em favor da demandante. Primeiramente, pontue-
se que não merece guarida a alegação de carência da ação, por ausência de interesse processual, o fato
de a requerente ter assinado termo de rescisão contratual, acordando com as condições ali insertas, por si
só não obsta de pronto a discussão em questão, vez que tal elemento probatório envolve a análise do
próprio mérito da ação, a qual ocorrerá no momento oportuna de prolação da sentença. Quanto à
preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, também entendo por bem afastar tal arguição, vez que,
mesmo logrando os rendimentos apontados à fl. 137, a requerente encontra-se em patamar financeiro
condizente com a margem aceitável para deferimento do benefício da justiça gratuita. Ademais, verifico
que a lide trata de pedido juridicamente possível, achando-se presentes os pressupostos processuais e as
condições da ação, cingindo-se a controvérsia em debate acerca da abusividade ou não de cláusulas
contratuais apontadas na inicial e a regularidade dos percentuais já restituídos em favor da autora, bem
como se há regularidade na cobrança da taxa de corretagem prevista nos contratos em discussão,
devendo as provas a serem produzidas reservarem-se a elucidar tais questões. As partes são legítimas e
estão bem representadas. Não há nulidades para declarar. Dou o feito por saneado (art. 357, do CPC). No
tocante a distribuição do ônus da prova, entendo que incumbe ao autor a comprovação dos fatos
constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373, incisos I e II do CPC), fazendo a ressalva apenas com relação à taxa de corretagem inserta nos
contratos em debate, a qual aponto desde já ser ônus da parte requerida a comprovação de regularidade
desta, conforme bem assentado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (Informativo nº 0589, tema 938).
Assim, intimem-se as partes, por seus respectivos advogados, via DJE para, no prazo de 10 (dez) dias,
informarem se desejam produzir provas, justificando-as fundamentadamente, sob pena de indeferimento,
ou se desejam o julgamento antecipado da lide. Publique-se e intimem-se. Parauapebas (PA), 15 de julho
de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas/PA. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 6 6 1 4 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:BRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Representante(s):  OAB 10652-A - ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO (ADVOGADO) 
OAB 18265 - JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERIDO:CICERO JARDIEL
BIZARRIAS SOARES. Processo n°: 0005661-43.2018.814.0040 DESPACHO Com o retorno dos autos,
restou conferida e anexada a consulta em face do (a) (s) executado (a) (s), via sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD, conforme se infere do extrato de informações anexo. Desta forma, intime-se a
parte Autora, por seu (s) advogado (s), via Diário de Justiça Estadual para que, no prazo de 10 (dez) dias,
se manifeste sobre o (s) espelho (s) de consulta (s) anexo (s), requerendo as medidas que entender
cabíveis. Cumpra-se. Parauapebas, 15 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de
Direito Titular da 1° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA. 
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P R O C E S S O :  0 0 0 6 5 4 5 7 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:BRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Representante(s):  OAB 10652-A - ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO (ADVOGADO) 
OAB 18265 - JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO)  OAB 23643 - RAFAEL COELHO
SARTORIO (ADVOGADO)   REQUERIDO:EVERALDO BEZERRA DE FREITAS. DESPACHO Certifique-
se a secretaria judicial da 1° Vara Cível desta Comarca se a contestação juntada às fls. 119/143 foi
protocolada no prazo à guisa do disposto no artigo 335, inciso I, do CPC de 2015. Após, caso positivo o
alhures mencionado, intime-se a parte Autora, por seu (ua) advogado (a), via DJE, para que no prazo 15
(quinze) dias apresente réplica à contestação desta ação. Por fim, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-
se integralmente. Parauapebas, 15 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito
Titular da 1° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 9 8 4 2 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Título Extrajudicial em: 15/07/2019---EXEQUENTE:CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN DISAL
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Representante(s):  OAB 31.618 - DANTE MARIANO
GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO)   EXECUTADO:RITA FERREIRA DE SOUSA TERCEIRO:DISAL
ADM CONSORCIO LTDA. Processo nº: 0006984-20.2017.814.0040 Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Exequente: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, situada à Avenida José
Maria Whitaker, 990, Planalto Paulista, CEP: 04057-000. Executado: RITA FERREIRA DE SOUSA.
DESPACHO Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis informe
o endereço atualizado do Executado e/ou as medidas que entender cabíveis ao prosseguimento do feito,
sob pena de extinção do processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE
PARA FINS DE MANDADO / CARTA. Parauapebas/PA, 15 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE
MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 4 7 9 7 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019---REQUERENTE:ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Representante(s):  OAB 107414 - AMÂNDIO FERREIRA
TERESO JUNIOR (ADVOGADO)  OAB 84206 - MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO)  OAB 16837-A -
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERIDO:FRANCISCO DAS CHAGAS
SOARES LI. Processo nº: 0009479-71.2016.8.14.0040 Ação de Busca e Apreensão. Requerente:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, situada à Avenida Dr. Augusto de
Toledo, 493/495, São Caetano do Sul, CEP: 09541-520. Requerido: FRANCISCO DAS CHAGAS
SOARES LI. DESPACHO Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias
úteis informe o endereço atualizado do Requerido e/ou as medidas que entender cabíveis ao
prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE PARA FINS DE MANDADO / CARTA. Parauapebas/PA, 15 de julho de
2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas/PA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 2 6 8 4 0 3 8 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Título Extrajudicial em: 15/07/2019---EXECUTADO:SOSSEGO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
ME EXEQUENTE:COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO
SUDESTE PARAENSE SICREDI CARAJAS PA Representante(s):  OAB 20916-A - ANDRE DE ASSIS
ROSA (ADVOGADO)   EXECUTADO:ELIANE TEIXEIRA PIRES Representante(s):  OAB 23472 - SAIRO
GUIMARAES LIMA (ADVOGADO)  . Processo nº: 0026840-38.2015.814.0040 Ação de Execução por
Quantia Certa. Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
SUDESTE PARAENSE - SICREDI - CARAJÁS. Executado: SOSSEGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA - ME e seus avalistas ELIANE TEIXEIRA PIRES. DESPACHO Considerando o lapso temporal,
intime-se a parte Autora, por seu patrono via DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis solicite as
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medidas que entender cabíveis ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. Após,
voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE PARA FINS DE MANDADO / CARTA.
Parauapebas/PA, 15 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA 
 

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 8 8 7 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Alimentos em: 15/07/2019---EXEQUENTE:V. M. C.  Representante(s):  VIVIANE MARIANO DE LIMA
(REP LEGAL)  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
EXECUTADO:E. P. C. . DESPACHO Ao Ministério Público para apresentar manifestação. Após, voltem-
me os autos conclusos. Parauapebas, 15 de julho de 2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de
Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 3 3 6 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:C. E. R.  Representante(s):  OAB 24766 -
GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA (DEFENSOR)   REQUERIDO:J. B. D. L. S. . Processo nº:
0000933-61.2015.814.0040 Ação de Dissolução de Sociedade de Fato. Requerente (s): A.C.E.L., menor
devidamente representada por sua genitora e também requerente CIDENIR EMÍDIA DA ROCHA,
residente e domiciliada à Rua 20, Quadra 27, Lote 24, Bairro dos Minérios, Parauapebas/PA, CEP:
68.515-000. Requerido: JOÃO BATISTA DIAS LIARTE SILVA. DESPACHO Intime-se a parte Autora,
pessoalmente, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção, informe o endereço
atualizado do Requerido para intimá-lo a apresentar contestação. Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se. SIRVA-SE DESTE PARA FINS DE MANDADO / CARTA. Parauapebas/PA, 15 de julho de
2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas/PA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 2 2 5 8 0 2 0 1 4 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Execução
de Título Extrajudicial em: 15/07/2019---EXEQUENTE:COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA Representante(s): 
OAB 20916-A - ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO)   EXECUTADO:VITORIA COMERCIO E
REFRIGERACAO LTDA ME EXECUTADO:RAJU THOMAS EXECUTADO:SIMONE MENDES DE
ALMEIDA THOMAS. DESPACHO Em consulta ao Sistema Libra, verifiquei que existem petições
pendentes de juntada, portanto proceda a juntada, após conclusos. Parauapebas (PA), 15 de julho de
2019. PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas/PA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 8 8 1 0 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação:
Cumprimento de sentença em: 15/07/2019---REQUERENTE:P. A. M. P.  Representante(s):  RUBENITA
MORAES DE ALMEIDA (REP LEGAL)  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   REQUERIDO:R. G. P. F. . DESPACHO Ao Ministério Público para apresentar
manifestação. Após, voltem-me os autos conclusos. Parauapebas, 15 de julho de 2019. PRISCILA
MAMEDE MOUSINHO Juíza de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 3 7 8 0 5 2 0 1 4 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PRISCILA MAMEDE MOUSINHO Ação: Processo
de Apuração de Ato Infracional em: 16/07/2019---INFRATOR:L. R. M.  VITIMA:O. E. . DECISÃO Defiro a
substituição da testemunha Humberto Dias da Silva por Gleysson Santos da Cruz. Designo a audiência
destinada à oitiva da testemunha para o dia 20 de agosto de 2019, às 10h. Intime-se a testemunha
GLEYSON SANTOS DA CRUZ via ofício ao 23º Batalhão da Polícia Militar de Parauapebas, visto tratar-se
de policial militar lotado naquele órgão. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Intimem-se e
diligencie-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 16 de julho de 2019. Priscila Mamede Mousinho Juíza de
Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.

 
 

 
 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1607



 

 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 8 4 9 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NEEMIAS DE ARAÚJO PINTO Ação: Cumprimento
de sentença em: 16/07/2019---EXEQUENTE:T. K. P. L.  Representante(s):  OAB 12084-A - VITORIA
FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)  TACIANA TAGINO PAIVA (REP LEGAL)   EXECUTADO:F. S. L. .
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTORA: T.K.P.L., representada por sua genitora TAVIANA
TAGINO PAIVA HERDEIRO:FRANCISCO DE SOUSA LIMA EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 20
DIAS)        A Senhora ELINE SALGADO VIEIRA, Juíza de Direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial
desta Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo se
processam os autos acima, e estando a parte requerida, atualmente em local incerto e não sabido, e por
isso, expede-se o presente edital, para CITÁ-LA ,para, querendo, apresentar impugnação, no prazo legal,
de execução de alimentos urgentes e pretéritos no valor de R$ 1.070,88(um mil e setenta reais e oitenta e
oito centavos) o qual encontra-se a disposição na secretaria da 2ª Vara cível e empresarial para
conhecimento, e na forma do artigo 257, III do CPC, para apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze)
dias. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém venha alegar ignorância, expediu-
se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta Comarca de
Parauapebas/PA, aos 16 dias do mês de julho do ano 2019. Eu, Neemias de Araújo Pinto, este digitei.
NEEMIAS ARAÚJO PINTO Diretor de secretaria em exercício

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 3 8 7 5 2 0 1 3 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NEEMIAS DE ARAÚJO PINTO Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 16/07/2019---REQUERENTE:J.O VASCONCELOS E CIA LTDA Representante(s): 
OAB 15158 - AMANDA MARRA SALDANHA (ADVOGADO)   REQUERIDO:CONSTRUTORA FLEXA
LTDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL Requerente: J.O. VASCONCELOS E CIA
LTDA Requerido: CONTRUTORA FLEXA LTDA EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS)        A
Senhora ELINE SALGADO VIEIRA, Juíza de Direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca
de Parauapebas, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei etc. FAZ SABER a
todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo se processam os
autos acima, e estando a parte requerida, atualmente em local incerto e não sabido, e por isso, expede-se
o presente edital, para CITÁ-LA ,por todo o teor da ação, para, querendo , apresentar manifestação no
prazo de 15(quinze) dias, fazendo constar que os autos encontram-se a disposição na secretaria da 2ª
Vara cível e empresarial para conhecimento. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro
ninguém venha alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Dado
e passado nesta Comarca de Parauapebas/PA, aos 16 dias do mês de julho do ano 2019. Eu, Neemias de
Araújo Pinto, este digitei. NEEMIAS ARAÚJO PINTO Diretor de secretaria em exercício

 
P R O C E S S O :  0 0 1 3 4 9 1 9 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NEEMIAS DE ARAÚJO PINTO Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:M. G. O. M.  Representante(s):  OAB 16010 -
FRANCISCO VILARINS PINTO (ADVOGADO)   REQUERIDO:A. S.  ENVOLVIDO:J. M. S. M. . AÇÃO DE
REGULAMENTAÇÃO DE GURDA REQUERENTE: MARCOS GUILHERME OLIVEIRA MEDEIROS
MENOR: J.M.S.M REQUERIDO: ANDRESSA SILVA EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS)        A
Doutora ELINE SALGADO VIEIRA, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, Estado
do Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo se processam os autos acima, e estando a parte
requerida, atualmente em local incerto e não sabido, e por isso, expede-se o presente edital, para CITÁ-LA
por todo o conteúdo da ação, o qual encontra-se a disposição na secretaria da 2ª Vara Cível e empresarial
para conhecimento, e na forma do artigo 257, III, do CPC/15, para apresentar manifestação no prazo de
15 (quinze) dias. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém venha alegar
ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
Comarca de Parauapebas/PA, aos 16 dias do mês de julho do ano 2019. Eu, Neemias de Araújo Pinto,
este digitei. NEEMIAS DE ARAÚJO PINTO Diretor em exercício em secretaria
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P R O C E S S O :  0 0 3 9 8 5 7 4 4 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NEEMIAS DE ARAÚJO PINTO Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:L. G. C. S.  Representante(s):  CEILIANE DO
CARMO SOUSA (REP LEGAL)  OAB 123456789 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   REQUERIDO:R. S. R. . AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE REQUERENTE:
L.G.C.S., REPRESENTADO POR SUA GENITORA CELIANE DO CARMO SOUSA REQUERIDO:
ROSIVALDO SOUSA ROCHA EDITAL DE INTIMAÇÃO A Doutora ELINE SALGADO VIEIRA, Juíza de
Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, República Federativa do Brasil,
na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que
por este Juízo se processam os autos acima, e estando a requerida, atualmente em local incerto e não
sabido, e por isso, expede-se o presente edital, para INTIMÁ-LA, para que compareça a audiência de
conciliação, designada para o dia 07 de agosto às 10:50h, a ser realizada no gabinete da 2ª Vara Cível e
Empresarial, 1º piso, localizada no Fórum Juiz Célio Rodrigues Cal, situado na Rua C, Quadra Especial,
Bairro Cidade Nova, CEP: 68.515-000, Parauapebas/PA. E para que chegue ao conhecimento de todos e
no futuro ninguém venha alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da
Lei. Dado e passado nesta Comarca de Parauapebas/PA, aos 16 dias do mês de julho do ano 2019. Eu,
Neemias de Araújo Pinto, este digitei. NEEMIAS DE ARAÚJO PINTO Diretor de secretaria em exercício

 
 

 
 
 
Número do processo: 0805330-91.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: TAYWANNA COSTA
NUNES JOVITA Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS GIANINY BANDEIRA BARROSOAB:
13332/MA Participação: RÉU Nome: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova PROCESSO Nº: 0805330-
91.2019.8.14.0040REQUERENTE: TAYWANNA COSTA NUNES JOVITAREQUERIDO: ANDRADE
GUTIERREZ ENGENHARIA S/ADECISÃO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da
decisão retro, para que seja revogada, por ser omissa ao não seguir precedente invocado e contraditória
ao declarar de ofício a incompetência relativa.É o relatório. Não dá para entender qual o propósito da parte
autora ao renunciar o foro do seu domicílio para demandar vários quilômetros de distância, sabendo que
no transcurso do processo haverá despesas, no mínimo, de deslocamentos para as audiências de
conciliação e instrução. Nos embargos sequer existe fundamento a justificar a opção, apegando-se à
estrita legalidade De todo modo, em respeito ao enunciado 33 da súmula de jurisprudência do STJ ("a
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") , sou pelo acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, por tratar-se de competência territorial e, portanto, relativa.Adiante, observo dos autos
e do contexto que a requerente não fazjusao benefício da justiça gratuita, poisa autora épensionista com
RMI de R$ 4.059,28 e ainda trabalha como auxiliar de escritório, logo, possuiduas fontes de renda,
podendo arcar com as custas do processo. Além disso, se a parte opta por demandar em comarca
longínqua de seu domicílio, sabendo que terá custos, no mínimo, de deslocamentos (ida e volta) para as
audiências de conciliação e instrução, então a questão financeira não é uma preocupação atual. ANTE O
EXPOSTO, aco lho os embargos de dec laração para revogar  a  dec isão anter ior  e ,
concomitantemente,indefiroo benefício da justiça gratuita, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para
recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem
resolução do mérito. Publique-se. Intime-se.Parauapebas/PA, 11 de julho de 2019 Juíza ELINE SALGADO
VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas(documento eletrônico
assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) 

 
 
 
Número do processo: 0801672-93.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: NICAULA SILVA
RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHAOAB: 8190
Participação: RÉU Nome: CLEUDIVANIA DA SILVA PEREIRA PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE
PARAUAPEBASRua C Quadra Especia l  S/N Cidade Nova PROCESSO Nº:  0801672-
93.2018.8.14.0040REQUERENTE: NICAULA SILVA RIBEIROREQUERIDA: CLEUDIVANIA DA SILVA
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PEREIRASENTENÇA Trata-se deAÇÃO DE COBRANÇAproposta por NICAULA SILVA RIBEIRO em face
de CLEUDIVANIA DA SILVA PEREIRA, partes já qualificadas nos autos do processo acima epigrafado.Em
síntese,sustenta a autora ter firmado com a ré compromisso de compra e venda de um lote no Residencial
Parque dos Carajás II, porém a compradora tornou-se inadimplente desde agosto de 2015, acumulando
um débito atualizado de R$ 20.861,10 (vinte mil, oitocentos e sessenta e um reais e dez centavos), já
atualizado com juros e correção monetária, nos termos do contrato.Com base nesses fatos e nos
fundamentos detalhados na inicial, requer a condenação da Promovida ao pagamento do débito vencido e
das parcelas que vencerem no curso da demanda, em vez de pedir a resolução do contrato, acrescido de
juros, correção e honorários.Citada por Edital revel, o curador especial apresentou contestação por
negativa geral, ID 10335762.É O RELATÓRIO. O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com
observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, não tendo as
partes postulado a produção de outras provas, sendo o caso de julgamento antecipado de mérito, a teor
do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.No mérito, a dívida contraída pela ré junto ao credor é
reforçada pela prova coligida aos autos, que atesta o contrato firmado entre as partes, além da regular
notificação extrajudicial para regularização do pagamento/contrato, legitimando-se a cobrança em vez de
simplesmente pleitear a rescisão do contrato, como permite o art. 475 do Código Civil."Art. 475. A parte
lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."A parte promovida, por não haver
oferecido qualquer prova em contrário, confirma a situação de inadimplência, a ponto de abandonar o
imóvel e tomar destino ignorado, não havendo, ademais, qualquer impedimento para o reconhecimento da
procedência do pedido e da existência do respectivo crédito para a parte requerente.No entanto, não cabe
a inclusão de honorários na espécie, pois a citada cláusula décima quarta, parágrafo primeiro, do contrato
firmado entre as partes somente incide em caso de rescisão, porém a autora optou por exigir o
cumprimento da obrigação.ANTE O EXPOSTO,julgo procedente a demandapara, nos termos do art. 487,
I, do CPC/15, condenarCLEUDIVANIA DA SILVA PEREIRA a pagar à autora o valorde R$ 20.861,10
(vinte mil, oitocentos e sessenta e um reais e dez centavos) e as parcelas vencidas até a prolação da
sentença, acrescido de juros legais de 1% a.m. (art. 406, caput, do CC c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir
da citação válida (art. 219, caput, do CPC c/c art. 405, caput, do CC), bem como correção monetária pelo
IGPM a partir do ajuizamento da ação (art. 1º, §2º, da Lei 6.899/81). Condeno a parte promovida ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16, do Código de Processo
Civil. Com o trânsito em julgado, se não houver requerimento de execução, arquive-se.Publique-se.
Registre. Intimem-se.Parauapebas/PA, 15 de julho de 2019. Juíza ELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª
Vara Cível e Empresarial(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) 

 
 
 
Número do processo: 0803578-84.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: OTONIEL FREITAS
Participação: ADVOGADO Nome: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUESOAB: 008 Participação: RÉU
Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: ANTONIO ALBERTO LIMA FRIZOOAB: 27286/PA Participação: ADVOGADO Nome: LARISSA
ALVES DE SOUZA RODRIGUESOAB: 661 Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO MENEZES
COELHO DE SOUZAOAB: 8770 Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTA MENEZES COELHO DE
SOUZAOAB: 11307/PA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS Rua C,S/N, Quadra Especial, Cidade Nova,
Parauapebas /PAATO ORDINATÓRIO -  16  de  ju lho  de  2019Processo Nº :0803578-
84.2019.8.14.0040Ação:COBRANÇARequerente:OTONIEL FREITASRequerido:SEGURADORA LIDER
DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Nos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, fica a parte
autora INTIMADA a apresentar réplica à contestação ofertada pela parte requerida,juntados aos
autos.Prazo da Lei. Parauapebas/PA, 16 de julho de 2019. LUCAS ALVES JAQUESAuxiliar
Administrativo(Provimento nº 006/2006 c/ Prov. 08/2014. CJRMB)(documento eletrônico assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) 

 
 
 
Número do processo: 0803908-81.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: IBANEZ ALMEIDA
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: ALIPIO MARIO RIBEIROOAB: 22367/PA Participação:
REQUERIDO Nome: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1610



HOSPITALAR Participação: ADVOGADO Nome: DANIELA BRASILEIRO DE MEDEIROSOAB: 311777/SP
Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTO RICOMINI PICCELLIOAB: 310376/SP Participação:
REQUERIDO Nome: ROBERTA PRINHEIRO DOS SANTOS PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
Rua C,S/N, Quadra Especial, Cidade Nova, Parauapebas/PAATO ORDINATÓRIO - 16 de julho de
2019Processo  Nº :0803908 -81 .2019 .8 .14 .0040Ação :AL IMENTOS -  PROVIS IONAIS
(176)Requerente:IBANEZ ALMEIDA COSTARequerido:PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR e outrosNos termos do Provimento nº006/2009-CJCI, fica a parte
autora INTIMADA a apresentar réplicaàcontestação juntada aos autos. Prazo da Lei.Parauapebas/PA, 16
de julho de 2019. LEIDIANE GOMES DE BARROSAuxiliar Administrativo(Arts. 1º e 2º do Provimento nº
08/2014-CJRMB)(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)  

 
 
 
Número do processo: 0804137-75.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: LEIDIANE
FERREIRA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANE LIMA FELICIO ANDRADEOAB:
14284/PA Participação: ADVOGADO Nome: PAULA NAYRANDA MELO DE SOUSAOAB: 187PA
Part icipação: REQUERIDO Nome: ANTÔNIO DIOCÉLIO NOGUEIRA DE SOUSAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova PROCESSO Nº: 0804137-
75.2018.8.14.0040INVESTIGANTE: D.L.F.C. ,  representado por  LEIDIANE FERREIRA
COSTAINVESTIGADO: ANTONIO DIOCÉLIO NOGUEIRA DE SOUSA AUDIÊNCIA de COLETA de
DNA:07/08/2019, às 12:00h DECISÃO Intime-se a parte autora por suas patronas a comparecer no dia e
horário acima informados para aAUDIÊNCIA de COLETA de DNAdo requerente (menor) e de sua
genitora,a ser realizada no gabinete da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Parauapebas/PA,
localizada no Fórum Juiz Célio Rodrigues Cal, situado na Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade Nova,
CEP: 68.515-000, Parauapebas/PA,salientando-se que o não comparecimento injustificado da parte autora
implicara na extinção do feito. Considerando a distância do domicílio do réu, obrigá-lo a descolar-se até
nesta Comarca poderia representar obstáculo no acesso à justiça. Assim, será deprecada a colheita do
material após a audiência neste Juízo.Expeça-se oficio ao Hospital Municipal para encaminhar um
profissional da saúde para fazer a coleta.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Parauapebas/PA, 11 de
Julho de 2019. JuízaELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial(documento
eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) 

 
 
 
Número do processo: 0805307-48.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: MARIA DA PAZ
PEREIRA ABREU Participação: ADVOGADO Nome: JOSENILDO DOS SANTOS SILVAOAB: 12PA
Participação: EXECUTADO Nome: BANCO DO BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome:
WASHINGTON LIMA PRAIAOAB: 83 Participação: ADVOGADO Nome: JOAO INACIO RIBEIRO
PINTOOAB: 7054PA Participação: ADVOGADO Nome: MARIA CHRISANTINA SA SOUZAOAB:
004560/PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova
PROCESSO Nº: 0805307-48.2019.8.14.0040REQUERENTE: MARIA DA PAZ PEREIRA
ABREUREQUERIDO: BANCO DO BRASIL SASENTENÇA Trata-se de FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA proposta por MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL, todos
qualificados nos autos.Em decisão de 12/06/2019 foi determinado a emenda do requerimento de
execução, para corrigir a planilha de cálculo, ID 10997473.Em decisão de 16/06/2019 mais uma vez a
exequente foi chamada a corrigir os cálculos, ID 11053735.É O RELATÓRIO.O desenvolvimento e
prosseguimento válido e regular do processo depende essencialmente do impulso processual a cargo das
partes ou interessados, cuja inércia ou descumprimento das decisões enseja a extinção do processo, que
não pode se perpetuar ad infinitum por desídia dos litigantes ou perpetuação de erros na postulação. Cabe
à parte cumprir com as decisões prolatadas pelo juízo competente, nos exatos termos, sem perder de vista
os limites da sentença exequenda e o princípio da boa-fé processual. In casu, este Juízo, em ato de
cooperação processual, por duas vezes determinou a correção da planilha de débito, mas além de repetir
o erro nos cálculos, a exequente ainda propôs um terceiro despacho para esclarecer algo desnecessário,
já que bastaria seguir à risca o título executivo judicial.Apesar das duas decisões anteriores, a parte ainda
insiste em dizer que a sentença determinou a aplicação de juros moratórios e compensatórios, não
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havendo o que corrigir.Então, vejamos o dispositivo da sentença (destacado): ?Isto posto, julgo
parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais sofridos
pela requerente, que atribuo na quantia de R$712,12 (setecentos e doze reais e doze centavos) e
RS5.OOO,OO (cinco mil reais) a título de danos morais corrigidos a partir da data da data em que deveria
ter sido creditado o valor depositado no caixa eletrônico (O1/O4/20O2, INPC e juros de 1% (um por cento)
ao mês, e ainda as custas processuais e honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
269, I do C.P.C. P.R.I. Após o trânsito, arquive-se.? Não existe previsão de juros compensatórios. Por
evidência, os juros de 1% ao mês decorrem da mora do devedor/sucumbente, portanto, trata-se de juros
moratórios, até porque ainda que omissa a sentença nesta parte, é consagrado na doutrina e
jurisprudência que a incidência de juros de mora sobre o valor objeto da execução independe de pedido
expresso ou de determinação contida na sentença exequenda, como espelhado no enunciado 254 da
súmula de jurisprudência do STF (?Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido
inicial ou a condenação?).In casu, não houve omissão no julgado, pois sempre que aplicado juros para
cálculo do valor da condenação judicial estar-se a tratar de juros de mora, pois do contrário somente a
expressa previsão poderia autorizar a cobrança de juros compensatórios.Nesse contexto, não tendo sido
corrigidos os vícios do requerimento de sentença, deixando a autora de observar integralmente a sentença
exequenda e as decisões anteriores, dar prosseguimento à execução seria privilegiar a parte que não
atendeu o comando judicial, nem demonstrou esforço em colaborar com a celeridade e lisura do processo,
além de atentar contra a norma do art. 805 do CPC e, em última instância, do princípio da boa-fé
processual.Nos exatos termos do art. 8o do Código de Ritos, ?ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.Destaque-se que, em face da instrumentalidade processual, os processos devem ser
aproveitados ao máximo, contudo, esse aproveitamento possui limites e, levado ao extremo, poderia violar
o devido processo legal, ou, o que não é menos grave, postergar a extinção do processo sem solução da
lide, com o dispêndio de tempo e de recursos, gerando frustração nas partes e do Poder Judiciário.Como
se trata de extinção sem resolução do mérito (satisfação), poderá o credor a qualquer tempo manejar nova
execução enquanto não prescrita, desde que corrigido os vícios, não havendo prejuízo.ANTE O
EXPOSTO, indefiro o processamento da execução e declaro extinto o processo (cumprimento de
sentença), nos termos dos arts. 485, I e IV, c/c 924, I, e 925, ambos do Código de Processo
Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Parauapebas/PA, 12
de julho de 2019. Juíza ELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Parauapebas(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) 

 
 
 
Número do processo: 0802705-84.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: REQUERIDO Nome: RAIMUNDO DOS REIS
CARVALHO Participação: REQUERIDO Nome: MIRIAN CATIA VIEIRA CARVALHO PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE
PARAUAPEBAS Rua C,S/N, Quadra Especial, Cidade Nova, Parauapebas/PAATO ORDINATÓRIO - 16
de julho de 2019Processo Nº:0802705-84.2019.8.14.0040Ação: RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOSRequerente: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDARequerido: RAIMUNDO DOS
REIS CARVALHO e MIRIAN CATIA VIEIRA CARVALHO Nos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI,
fica a parte autora INTIMADA a apresentar réplica à contestação ofertada pela parte 1ª requerida,juntados
aos autos.Prazo da Lei. Parauapebas/PA, 16 de julho de 2019. LUCAS ALVES JAQUESAuxiliar
Administrativo(Provimento nº 006/2006 c/ Prov. 08/2014. CJRMB)(documento eletrônico assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) 

 
 
 
Número do processo: 0804777-44.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: GLORIA LINS
CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: NAYARA CRISTINA MELO ARAUJOOAB: 629
Participação: ADVOGADO Nome: FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSAOAB: 014792/PA
Participação: REQUERENTE Nome: HENRIQUE LINS CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome:
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NAYARA CRISTINA MELO ARAUJOOAB: 629 Participação: ADVOGADO Nome: FRANCISCA SILVIA
CAMPOS DE SOUSAOAB: 014792/PA Part icipação: REQUERIDO Nome: ALAN SERRA
CARVALHODECISÃO Trata-se depedido de remoção de inventariante com pedido de tutela de
urgênciaajuizado em desfavorde ALAN SERRA CARVALHO, este nomeado inventariante nos autos
n.0001682.44.2016.8.14.0040. Narra a inicial que o réu, à revelia informacional deste juízo, teria renovado
?(...)o contrato dealuguel do único imóvel constante no inventário sem comunicar os demais herdeiros,
bem como vem recebendo extrajudicialmente os alugueis desde omês de agosto de 2018,sem realizar o
deposito judicial das referidas quantias, nem fazer prestação de conta, assim como não informou nos
autos o referido recebimento, vez que os alugueis são bens a serem inventariados.? Diante desses fatos
foi requerido que o locatário do bem inventariado,ART DO SABOR LTDA-ME, passasse a depositar em
juízo todos os valores referentes à locação imobiliária. É o relatório. Decido. Ao analisar o acervo
documental apresentado nos autos, infere-se que a tese apresentada pela autora se afigura crível. De fato,
destes documentos foi possível concluir que desde 29.8.2018 que o réu vem recebendo, com se seu
fosse, quantia referente a bem integrante do acervo inventariado (id. 10664283 e ss.). Conduta, em tese,
reveladora de sua incúria ao encargo judicial outrora lhe confiado. Assim, havendo alta probabilidade de o
inventariante estar se locupletando de bem alheio,DECIDO: A) INTIMEo inventariante para se defender
das imputações que lhe foram feitas no prazo legal. No mesmo prazo deverá providenciar o depósito
judicial dos valores indicados nos autos (id 10662.926), corrigidos pelo INPC. B) INTIMEa locadora do bem
em tela, com sede social àRua Sol Poente, nº 93, Bairro da Paz, Parauapebas-PA, para, doravante,
depositar em juízo todos os valores que digam respeito a locação.Deverá ser cientificadaque partir desta
decisão, qualquer pagamento realizado diretamente ao inventariante será considerado inexistente. Por
fim,deverá comprovar em juízo, no prazo de 05 diasseu adimplemento, precisamente nos autos de
inventário. CUMPRA-SE, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO/OFICIO. Parauapebas, 16 de
julho de 2019. LAURO FONTES JUNIORJUIZ DE DIREITO  

 
 
 
Número do processo: 0806285-25.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: MASTER
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO
Nome: JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVAOAB: 40273/GO Participação: ADVOGADO
Nome: MICHELLE DE CASTRO CINTRAOAB: 48624/GO Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS
EDUARDO MURICY MONTALVAOOAB: 24294/GO Participação: ADVOGADO Nome: ARINILSON
GONCALVES MARIANOOAB: 18478/GO Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL EDUARDO DA
SILVA COSTAOAB: 39111/GO Participação: EXEQUENTE Nome: SOLIDA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO
SILVAOAB: 40273/GO Participação: ADVOGADO Nome: MICHELLE DE CASTRO CINTRAOAB:
48624/GO Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAOOAB:
24294/GO Participação: ADVOGADO Nome: ARINILSON GONCALVES MARIANOOAB: 18478/GO
Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTAOAB: 39111/GO Participação:
EXEQUENTE Nome: JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome:
JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVAOAB: 40273/GO Participação: ADVOGADO Nome:
MICHELLE DE CASTRO CINTRAOAB: 48624/GO Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS EDUARDO
MURICY MONTALVAOOAB: 24294/GO Participação: ADVOGADO Nome: ARINILSON GONCALVES
MARIANOOAB: 18478/GO Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL EDUARDO DA SILVA
COSTAOAB: 39111/GO Participação: EXEQUENTE Nome: ANTARES EMPREENDIMNETOS
IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO
SILVAOAB: 40273/GO Participação: ADVOGADO Nome: MICHELLE DE CASTRO CINTRAOAB:
48624/GO Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAOOAB:
24294/GO Participação: ADVOGADO Nome: ARINILSON GONCALVES MARIANOOAB: 18478/GO
Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTAOAB: 39111/GO Participação:
EXEQUENTE Nome: REI EMPREENDIMENTOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: JULIANA
LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVAOAB: 40273/GO Participação: ADVOGADO Nome:
MICHELLE DE CASTRO CINTRAOAB: 48624/GO Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS EDUARDO
MURICY MONTALVAOOAB: 24294/GO Participação: ADVOGADO Nome: ARINILSON GONCALVES
MARIANOOAB: 18478/GO Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL EDUARDO DA SILVA
COSTAOAB: 39111/GO Participação: EXECUTADO Nome: FRANCISCO DE ASSIS AVELINO LOPES
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
DA COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova PROCESSO Nº: 0806285-
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25.2019.8.14.0040 EXEQUENTE: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS AVELINO LOPES ENDEREÇO: RUA E 16,
QUADRA 124 C, LOTE 39, BAIRRO CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS/PA - CEP: 68515-000 Valor do
débito: R$ 156.985,38 DECISÃO-MANDADO 1.Cite-se o executadopor mandadopara que, em 03 (três)
dias, efetue o pagamento do débito, contado da citação.2.Constatado o não pagamento, munido
dasegunda viadesta decisão, determino a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, que deverá ser
cumprida por Oficial de Justiça.3.Arbitro honorários advocatícios no percentual de 10% do valor devido,
sendo que se houver pagamento no prazo assinalado de três dias, serão os honorários reduzidos pela
metade. 4.Poderá o executado oferecer Embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
juntada do mandado/carta de citação.5.Alerto à parte não beneficiária da justiça gratuita, que deverá, no
prazo de 05 (cinco) dias recolher as custas das diligências para a citação, penhora, avaliação e intimação
da parte, sendo por Mandado por Oficial de Justiça e/ou atos necessários à expedição e postagem da
Carta com Aviso de recebimento, nos termos da Lei da Estadual nº 8.328/2015. O não recolhimento das
custas importará em extinção do feito, independentemente de novo despacho. Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/PENHORA. Parauapebas/PA, 16 de
julho de 2019 JuízaELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial(documento eletrônico
assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) INSTRUÇÕES PARA ACESSAR A CONTRAFÉ1º
p a s s o - >  d i g i t e  n o  n a v e g a d o r  o  s e g u i n t e
link:pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam2º passo-> aperte ?enter?3º passo->
insira no espaço ?Número do documento? o código: 190704161629904000000110272214º passo-> clique
em ?consultar?5º passo-> clique no ícone que aparecerá ao lado direito do número do documento.# Caso
a parte queira visualizar todos os documentos do processo, deverá solicitar cadastro no Sistema PJe,
enviando e-mail para 2civelparauapebas@tjpa.jus.br, com nome completo, número do CPF e do processo,
ou comparecendo pessoalmente à Secretaria deste Juízo. 

 
 
 
Número do processo: 0805799-40.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: EXECUTADO Nome: MARIA DO SOCORRO
RODRIGUES DA SILVA PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova
PROCESSO Nº: 0805799-40.2019.8.14.0040DECISÃO Cuida-se deCUMPRIMENTO DE
SENTENÇAproposto porEXEQUENTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face
deMARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA,partes já qualificadas nos autos do processo
originário.Inicialmente, inclua-se no sistema opatrono da parte ré, caso tenha constituído advogado na fase
de conhecimento. Do contrário, intime-se pessoalmente.Comprovado o depósito do valor devido ao réu,
conforme demonstrativo da inicial, expeça-se mandado de reintegração de posse, salvo se já expedido o
mandado nos autos físicos para cumprimento da liminar, tudo certificado pela serventia judicial.O valor a
ser depositado pela parte autora somente será liberado ao réu após o cumprimento do mandado
reintegratório, e caso haja requerimento.Relativamente às custas da fase executória, isto é, diligências e
atos necessários ao cumprimento da sentença (expedição de carta, despesas postais, mandado, penhora,
avaliação, consulta/bloqueio via sistemas eletrônicos etc), fica o requerente intimado a recolhê-las no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. No mais, caso o requerente não tenha sido agraciado com
esta benesse na fase de conhecimento, deve juntar comprovante de quitação das custas que lhe
competiam no mesmo prazo acima.Publique-se. Intime-se. Parauapebas/PA, 16 de julho de
2019JuízaELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial(documento eletrônico
assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) 

 
 
 
Número do processo: 0805731-90.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: EXECUTADO Nome: JOSIANA MENDES LIMA
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
DA COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova PROCESSO Nº: 0805731-
90.2019.8.14.0040DECISÃO Cuida-se deCUMPRIMENTO DE SENTENÇAproposto porEXEQUENTE:
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L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face deJOSIANA MENDES LIMA, partes já
qualificadas nos autos do processo originário.Inicialmente, inclua-se no sistema o patrono da parte ré,
caso tenha const i tuído advogado na fase de conhecimento.  Do contrár io,  in t ime-se
pessoalmente.Comprovado o depósito do valor devido ao réu, conforme demonstrativo da inicial, expeça-
se mandado de reintegração de posse, salvo se já expedido o mandado nos autos físicos para
cumprimento da liminar, tudo certificado pela serventia judicial.O valor a ser depositado pela parte autora
somente será liberado ao réu após o cumprimento do mandado reintegratório, e caso haja
requerimento.Relativamente às custas da fase executória, isto é, diligências e atos necessários ao
cumprimento da sentença (expedição de carta, despesas postais, mandado, penhora, avaliação,
consulta/bloqueio via sistemas eletrônicos etc), fica o requerente intimado a recolhê-las no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de extinção. No mais, caso o requerente não tenha sido agraciado com esta
benesse na fase de conhecimento, deve juntar comprovante de quitação das custas que lhe competiam no
mesmo prazo acima.Publique-se. Intime-se. Parauapebas/PA, 16 de julho de 2019 JuízaELINE SALGADO
VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001) 

 
 
 
Número do processo: 0805978-71.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: EXECUTADO Nome: ADRIELY SOUSA
ALVESPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova
PROCESSO Nº: 0805978-71.2019.8.14.0040 REQUERENTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: ADRIELY SOUSA ALVESENDEREÇO: AVENIDA DOS BURITIS,
S/N, QUADRA 229 LOTE 19, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS/PA - CEP: 68515-000
DECISÃO-MANDADO/CARTA Intime-seo executado,pessoalmente, por mandado/carta com AR, para que,
em 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o adimplemento voluntário da obrigação corporificada
na sentença no importe deR$ 1.404,67,sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de
honorários de advogado de 10% (dez por cento) que serão agregados ao valor do débito principal, para
todos os efeitos legais, tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.Efetuado o
pagamento parcial no prazo determinado, a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1º, NCPC,
incidirão apenas sobre o restante.Saliente-se que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil
?transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação?, observando-se que ?será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo
inicial do prazo? (CPC, artigo 218, § 4º).Relativamente às custas da fase executória, isto é, diligências e
atos necessários ao cumprimento da sentença (expedição de carta, despesas postais, mandado, penhora,
avaliação, consulta/bloqueio via sistemas eletrônicos etc), fica o requerente intimado a recolhê-las no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, salvo se beneficiário da justiça gratuita na fase de
conhecimento e tenha sagrado-se vencedor na demanda, devendo, neste último caso, comprovar sua
condição de beneficiário quando do requerimento de execução ou em manifestação ulterior dentro do
prazo retro mencionado, também sob pena de extinção. Outrossim, a depender do valor perseguido em
execução, poderá este juízo condicionar a realização dos atos expropriatórios à antecipação das custas
dos atos requeridos para satisfação do crédito, mesmo para o agraciado com a justiça gratuita na fase
cognitiva, em vista da superveniente alteração da condição financeira, pois o benefício é concedido sob a
cláusula rebus sic stantibus. No mais, caso o requerente não tenha sido agraciado com esta benesse na
fase de conhecimento, deve juntar comprovante de quitação das custas que lhe competiam no mesmo
prazo acima.SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA. Parauapebas-PA 16 de julho
de 2019. JuízaELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial(documento eletrônico
assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) INSTRUÇÕES PARA ACESSAR A CONTRAFÉ1º
p a s s o - >  d i g i t e  n o  n a v e g a d o r  o  s e g u i n t e
link:pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam2º passo-> aperte ?enter?3º passo->
insira no espaço ?Número do documento? o código: 190626173503484000000108863864º passo-> clique
em ?consultar?5º passo-> clique no ícone que aparecerá ao lado direito do número do documento.# Caso
a parte queira visualizar todos os documentos do processo, deverá solicitar cadastro no Sistema PJe,
enviando e-mail para 2civelparauapebas@tjpa.jus.br, com nome completo, número do CPF e do processo,
ou comparecendo pessoalmente à Secretaria deste Juízo.  
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Número do processo: 0806469-78.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: TEREZINHA DA
FONSECA CASTRO Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO HENRIQUE CASALEOAB: 673-APA
Participação: ADVOGADO Nome: ADRIANO GARCIA CASALEOAB: 24949/PA Participação:
REQUERIDO Nome: JOSE LUIZ CORDEIRO Participação: REQUERIDO Nome: ROBSON LIMA
CORDEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova
PROCESSO Nº: 0806469-78.2019.8.14.0040REQUERENTE:TEREZINHA DA FONSECA
CASTROREQUERIDO: JOSE LUIZ CORDEIRO e ROBSON LIMA CORDEIROENDEREÇO:RUA
SUCUPIRA, QUADRA 11, LOTE 13, 13, POLO MOVELEIRO, POLO MOVELEIRO, PARAUAPEBAS - PA
- CEP: 68515-000REINTEGRAÇÃO:RUA SUCUPIRA, QUADRA 11, LOTE 13, 13, POLO MOVELEIRO,
POLO MOVELEIRO, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO-MANDADO/CARTATrata-se
deAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movidopor
TEREZINHA DA FONSECA CASTROem faceJOSE LUIZ CORDEIRO e ROBSON LIMA CORDEIRO,
partes já qualificadas nos autos do processo em epígrafe.Em síntese, narra a parte autora que recebeu do
Município de Parauapebas o imóvel situado na rua Sucupira, qd. 11, Lt. 13, polo moveleiro, com a
finalidade de exercer a atividade de industria moveleira. No entanto, ao tentar exercer seu direito de posse,
deparou-se com o requerido Robson Lima Cordeiro ocupando o imóvel, alegando que o seu pai, José Luiz
Cordeiro, é o proprietário do bem que foi cedido à autora.Requertutela provisóriapara ser a autora
imediatamente reintegrada na posse do imóvel que lhe foi dada autorização de uso. É O
RELATÓRIO.Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 1º do CPC.Quanto ao
pleito liminar, o instituto da tutela provisória hoje está tratada no novo CPC nos artigos 294 e seguintes,
que podem ser de urgência, cautelar ou antecipada e a tutela de evidência.O artigo 300 da legislação
instrumental citada e seus parágrafos elencam alguns requisitos necessários à concessão da tutela
pretendida no pedido inicial, como elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.Em linhas gerais, em juízo preliminar de cognição sumária, próprio
desta fase, entendo presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória, especialmente
a probabilidade do direito vindicado, visto que pelos documentos acostados aos autos, resta comprovada a
posse da requerente, conforme se afere do termo de autorização de uso (id. nº 11520109), datado de
19.11.2018, pelo qual a autora poderá se utilizar do bem desde que cumpridos os requisitos estabelecidos
no documento.Inobstante haver um termo de doação condicionada e com clausula de reversão em favor
do requerido, o bem retornou ao patrimônio do Município de Parauapebas (termo de reversão 005/2018 -
id 11520110), que, posteriormente, fez nova autorização de uso a pessoa diversa, ora requerente (doc. id.
nº 11520109).Presentes ainda o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto, trata-
se de autorização de uso de caráter precário, ou seja, pode o município revogá-la a qualquer tempo,
principalmente, se não obedecida a destinação descrita no termo de autorização, que é o que de fato vem
acontecendo, já que o imóvel está sendo ocupado por terceiros que não aquela constante do documento
que autorizou o uso do imóvel.ANTE O EXPOSTO,defiro o pedidode tutela provisória,ex vido art.
300,caput, do Código de Processo Civil, para determinar a reintegração do imóvel em litígio em favor da
parte autora, devendo o Sr. Oficial de Justiça envidar de todos os esforços para o cumprimento desta
decisão. Defiro desde já o reforço policial e arrombamento, em caso de resistência ao cumprimento da
presente decisão. Outrossim, concedo as prerrogativas do artigo 212, §§ 1º e 2º do Código de Processo
Civil, ante a probabilidade de obstáculos à concretização desta ordem, impondo-se aos infratores às
sanções por crime de desobediência e esbulho, previstos no Código Penal, nos artigos 330 e 161, II,
respectivamente. .Diante da natureza da ação deixo de designar a audiência a que alude o disposto no
art igo 334 do Código de Processo Civi l .CITE-SE a Requeridaporcarta com aviso de
recebimento/mandadopara apresentação de defesa, no prazo de 15 dias, sob pena de ser decretada a sua
revelia e confissão, nos termos do artigo 344, do NCPC, cujo termo inicial contar-se-á na forma do artigo
231, do NCPC.Alerto à parte não beneficiária da justiça gratuita, que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias
recolher às custas da diligência para a citação e intimação da parte, nos termos da Lei da Estadual nº
8.328/2015. O não cumprimento importará em extinção do feito.SERVE A PRESENTE COMO
MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO-INTIMAÇÃO.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Parauapebas/PA, 15
de julho de 2019JuízaELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial(documento
eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)INSTRUÇÕES PARA ACESSAR A
C O N T R A F É 1 º  p a s s o - >  d i g i t e  n o  n a v e g a d o r  o  s e g u i n t e  l i n k :
pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam2º passo-> aperte ?enter?3º passo-> insira
no espaço ?Número do documento? o código: 19071122490212400000011149191 4º passo-> clique em
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?consultar?5º passo-> clique no ícone que aparecerá ao lado direito do número do documento.# Caso a
parte queira visualizar todos os documentos do processo, deverá solicitar cadastro no Sistema PJe,
enviando e-mail para 2civelparauapebas@tjpa.jus.br, com nome completo, número do CPF e do processo,
ou comparecendo pessoalmente à Secretaria deste Juízo. 

 
 
 
Número do processo: 0804156-81.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: SILMA PATRICIA
TEIXEIRA VERDE INOUE Participação: ADVOGADO Nome: ROMULO OLIVEIRA DA SILVAOAB:
10801/PA Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVAOAB: 499
Participação: ADVOGADO Nome: THAIS MEDEIROS BORGESOAB: 21566/PA Participação:
ADVOGADO Nome: IRINEIA DUARTE LIMAOAB: 534MA Participação: ADVOGADO Nome: MARIANA
CARDOSO LINHARESOAB: 19833/PA Participação: ADVOGADO Nome: JOCILVANE BARBOSA DA
SILVA BRITOOAB: 156PA Participação: ADVOGADO Nome: GILVAN BARATA DE SOUSAOAB: 797PA
Participação: REQUERIDO Nome: FERNANDO JOSE TAKESHI VIANA INOUE Participação: ADVOGADO
Nome: NICOLAU MURAD PRADOOAB: 774-BS E N T E N Ç A SILMA PATRÍCIA TEIXEIRA VERDE
INOUE,já qualificado nos autos, ofereceu,EMBARGOS DE DECLARAÇÃOda sentença prolatada no ID
10839965, pugnando pela sua reforma apontando omissão a ser sanada.Alega a omissão por não haver
manifestação deste juízo a respeito da partilha do bem descrito como Apartamento Tipo B, nº 303, 3º
pavimento, Condomínio New Studio Pinheiros, situado na Rua Butantã, nº 408, no 45º subdistrito,
Pinheiros, São Paulo/SP, bem como requer seja reconhecida a existência da união estável antes do
casamento de fato.É o breve relatório.Passo a decidir.Como se sabe, a função dos embargos de
declaração é, unicamente, afastar do julgadoomissãonecessária para a solução da lide, não permitir
aobscuridadepor acaso identificada e extinguir qualquercontradiçãoentre a premissa argumentada e a
conclusão assumida oucorrigir erro material, resumindo-se, em complementar o julgado atacado,
afastando-lhe vícios de compreensão.Assim, por intermédio deste instrumento processual, deve-se buscar
uma declaração do julgador que, sem atingir a essência ou substância do feito embargado, a este se
integre, de forma a possibilitar sua melhor inteligência ou interpretação.Analisando a sentença embargada,
a omissão apontada seria tão somente em não haver constado no dispositivo da sentença, o não
reconhecimento da união estável antes do casamento de fato e a exclusão do imóvel informado na partilha
dos bens. Do mais, o embargante pretende, claramente, através dos presentes embargos rediscutir a
matéria de mérito.Sobre os fatos alegados, a própria parte autora informa nos embargos que este juízo
não reconheceu a existência da união estável anterior ao casamento, e que ao deixar de reconhecer a
união, como consequência, este juízo excluiu da partilha o bem questionado (ID 11051980 ? Pag.4). Desta
forma, entendo que a omissão encontrada foi apenas de não constar no dispositivo da sentença o não
reconhecimento da união estável anteriormente ao casamento e a exclusão do bem adquirido antes do
casamento, motivo pelo qual ACOLHO os embargos, tão somente para fazer constar no dispositivo da
sentença:- Deixo de reconhecer a união estável anteriormente ao casamento, pelos fatos e fundamentos
explicitados na sentença de ID 10839965;- Conforme documentos juntados aos autos e explanação na
sentença de ID 10839965, EXCLUO da partilha dos bens o Apartamento Tipo B, nº 303, 3º pavimento,
Condomínio New Studio Pinheiros, situado na Rua Butantã, nº 408, no 45º subdistrito, Pinheiros, São
Paulo/SP.Com tais razões, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS, tão somente para sanar a omissão
apontada, conforme descrito acima, mantenho incólume os demais termos da sentença embargada.
P.R.I.C. Parauapebas ? PA, 15 de julho de 2019. JuízaELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível
e Empresarial(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)  

 
 
 
Número do processo: 0803892-30.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO LUZ
PEREIRAOAB: 147020/SP Participação: RÉU Nome: ADRIANO PACHECO MARTINSPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA
COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova PROCESSO Nº: 0803892-
30.2019.8.14.0040DECISÃO Incluo o valor da causa devendo a parte autora parajuntar o comprovantedo
pagamento das custas processuaisno prazo de cinco dias, sob pena de extinção.Parauapebas/PA, 15 de
julho de 2019 JuízaELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial(documento eletrônico
assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) 
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Número do processo: 0803258-68.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO S/A
Participação: ADVOGADO Nome: ACACIO FERNANDES ROBOREDOOAB: 13904/PA Participação: RÉU
Nome: ADALBERTO DOS REIS JUNIOR - ME Participação: RÉU Nome: ADALBERTO DOS REIS
JUNIOR PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova
PROCESSO Nº: 0803258-68.2018.8.14.0040DECISÃOConforme certidão do Oficial de Justiça, o
requerido não foi encontrado no endereço, assim, deve indicar novo endereço para fins de análise do
pedido de ID.10032384.Parauapebas/PA, 15 de julho de 2019JuízaELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas(documento eletrônico assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001) 

 
 
 
Número do processo: 0805028-96.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: NICAULA SILVA
RIBEIRO Participação: ADVOGADO Nome: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHAOAB: 8190
Participação: ADVOGADO Nome: KATARINNE LOPES CERQUEIRA ROCHAOAB: 018447/PA
Participação: RÉU Nome: SALATIEL DE SOUZA SOUZA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS Rua C,
S/N, Quadra Especial, Cidade Nova, Parauapebas/PA EDITAL - 16 de julho de 2019 PRAZO DE 20 DIAS
Processo Nº: 0805028-96.2018.8.14.0040 Ação:COBRANÇARequerente: NICAULA SILVA
RIBEIRORequerido: SALATIEL DE SOUZA SOUZA A Excelentíssima Dra. Eline Salgado Vieira, Juíza de
Direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, República
Federativa do Brasil, na forma da Lei etc.FAZ SABERa todos quanto o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo se processam os autos acima, e estando a parte requerida,
atualmente em local incerto e não sabido, e por isso, expede-se o presente edital, paraCITÁ-LApor todo o
conteúdo da ação, o qual encontra-se a disposição na secretaria da 2ª Vara Cível e empresarial para
conhecimento, e na forma do artigo 332, § 4 do CPC, para apresentar manifestação no prazo de 15
(quinze) dias. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém venha alegar ignorância,
expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta Comarca de
Parauapebas, Estado do Pará. 16 de julho de 2019. Eu, Lucas Alves Jaques, este digitei. NEEMIAS DE
ARAUJO PINTODiretor de Secretaria em Exercício(Provimento nº 006/2006 c/ Prov. 08/2014.
CJRMB)(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)  

 
 
 
Número do processo: 0805800-25.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: B.B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: EXECUTADO Nome: ISRAEL DA COSTA DE
OLIVEIRAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBASRua C Quadra Especial S/N Cidade Nova
PROCESSO Nº:0805800-25.2019.8.14.0040REQUERENTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA REQUERIDO: ISRAEL DA COSTA DE OLIVEIRAENDEREÇO: RUA ROGÉRIO
CARDOSO, Nº 19, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 DECISÃO-
MANDADO/CARTA Intime-seo executado,pessoalmente, por mandado/carta com AR, para que, em 15
(quinze) dias, contados da intimação, efetue o adimplemento voluntário da obrigação corporificada na
sentença no importe deR$ 1.145,50sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários
de advogado de 10% (dez por cento) que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os
efeitos legais, tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.Efetuado o pagamento
parcial no prazo determinado, a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1º, NCPC, incidirão
apenas sobre o restante.Saliente-se que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil
?transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação?, observando-se que ?será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo
inicial do prazo? (CPC, artigo 218, § 4º).Relativamente às custas da fase executória, isto é, diligências e
atos necessários ao cumprimento da sentença (expedição de carta, despesas postais, mandado, penhora,
avaliação, consulta/bloqueio via sistemas eletrônicos etc), fica o requerente intimado a recolhê-las no
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, salvo se beneficiário da justiça gratuita na fase de
conhecimento e tenha sagrado-se vencedor na demanda, devendo, neste último caso, comprovar sua
condição de beneficiário quando do requerimento de execução ou em manifestação ulterior dentro do
prazo retro mencionado, também sob pena de extinção. Outrossim, a depender do valor perseguido em
execução, poderá este juízo condicionar a realização dos atos expropriatórios à antecipação das custas
dos atos requeridos para satisfação do crédito, mesmo para o agraciado com a justiça gratuita na fase
cognitiva, em vista da superveniente alteração da condição financeira, pois o benefício é concedido sob a
cláusula rebus sic stantibus. No mais, caso o requerente não tenha sido agraciado com esta benesse na
fase de conhecimento, deve juntar comprovante de quitação das custas que lhe competiam no mesmo
prazo acima.SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA. Parauapebas-PA 16 de julho
de 2019. JuízaELINE SALGADO VIEIRA, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial(documento eletrônico
assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) INSTRUÇÕES PARA ACESSAR A CONTRAFÉ1º
p a s s o - >  d i g i t e  n o  n a v e g a d o r  o  s e g u i n t e
link:pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam2º passo-> aperte ?enter?3º passo->
insira no espaço ?Número do documento? o código: 190624133731938000000108256474º passo-> clique
em ?consultar?5º passo-> clique no ícone que aparecerá ao lado direito do número do documento.# Caso
a parte queira visualizar todos os documentos do processo, deverá solicitar cadastro no Sistema PJe,
enviando e-mail para 2civelparauapebas@tjpa.jus.br, com nome completo, número do CPF e do processo,
ou comparecendo pessoalmente à Secretaria deste Juízo.  

 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - GABINETE DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
PARAUAPEBAS - VARA: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS PROCESSO:
00004619420148140040 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ELINE SALGADO VIEIRA Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 REQUERENTE:BANCO
BRADESCO SA Representante(s): OAB 18335 - ISANA SILVA GUEDES (ADVOGADO) OAB 18335-A -
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO) OAB 20455-A - MAURO PAULO GALERA MARY
(ADVOGADO) REQUERIDO:LUIS GOMES SILVA ME. DECISÃO Defiro o pedido mediante substituição
por cópias. Parauapebas, 16/07/2019. Juíza Eline Salgado Vieira, PROCESSO: 00011547220108140040
PROCESSO ANTIGO: 201010009369 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ELINE
SALGADO VIEIRA Ação: Cumprimento de sentença em: 16/07/2019 REPRESENTANTE:ELENICE DA
SILVA CRUZ Representante(s): OAB 14531-B - TATHIANA ASSUNCAO PRADO (ADVOGADO) OAB
14774-B - NICOLAU MURAD PRADO (ADVOGADO) OAB 18247-B - THAIENE VIERA DE ARAUJO
(ADVOGADO) OAB 18265 - JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO) OAB 19269 -
RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO) OAB 19823 - ADAILTON ARAUJO DA
SILVA (ADVOGADO) REQUERENTE:J. I. S. C. REQUERIDO:EUGENIA AGUIAR DA SILVA
Representante(s): OAB 14228-B - DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA (ADVOGADO) OAB 12264-A -
EDUARDO GONCALVES DE MAGALHAES (ADVOGADO) REQUERIDO:DANIELLE DA SILVA
RODRIGUES REQUERIDO:WESLEY DA SILVA RODRIGUES ENVOLVIDO:SEBASTIAO OLIVEIRA
RODRIGUES REQUERIDO:WENDEL DA SILVA RODRIGUES TERCEIRO:NICOLAU MURAD PRADO.
DECISÃO Considerando a certidão de fl.348 informando que a subconta esta zerada, determino seja
urgentemente oficiado/comunicado ao órgão gestor das contas e subcontas do Banpará junto ao TJPA,
para que busquem os valores transferidos para a conta do Tribunal, conforme recibos Bacenjud de fls.316
e verso e 323/324 verso. Parauapebas, 16/07/2019. Juíza Eline Salgado Vieira, PROCESSO:
00094822620168140040 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ELINE SALGADO VIEIRA Ação: Inventário em: 16/07/2019 INVENTARIANTE:JORGE ALVES DE
ARAUJO Representante(s): OAB 14525 - JORGE NELSON RIBEIRO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO)
INVENTARIADO:ESPOLIO DE JULIO GALVAO DE ARAUJO. DECISÃO Cite-se por edital por EDITAL
com prazo de 20 dias (CPC, artigo 257, inciso III), o herdeiro citado à fl150 para querendo, se manifestar
sobre o presente inventário no prazo de quinze dias.. Não havendo manifestação, nomeio um dos
Defensores Públicos para oferecer o embargos. Parauapebas, 16/07/2019 Juíza Eline Salgado Vieira. 

 
 
 
 
processo  0001343-14.2018.8.14.0040
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NEEMIAS DE ARAÚJO PINTO Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:LMSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Representante(s):  OAB 10652-A - ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO (ADVOGADO)  
REQUERIDO:MARIA GORETH DA SILVA FRANCA. ATO ORDINATÓRIO Provimento nº 006/2009-CJCI.
Nos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, fica a parte autora INTIMADA a apresentar réplica a
Contestação. Prazo de quinze (15) dias. Parauapebas/PA, 16 de julho de 2019 NEEMIAS ARAÚJO PINTO
Diretor de Secretaria em exercício

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 0 5 2 5 2 0 1 2 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NEEMIAS DE ARAÚJO PINTO Ação: Divórcio
Litigioso em: 16/07/2019---REQUERENTE:MARCIA DILERMANDA LIMA EDUARDO SILVA
Representante(s):  OAB 14808 - EDIRAN MARINQUES SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:SILVANO GOMES DA SILVA. ATO ORDINATÓRIO Provimento nº 006/2009-CJCI. Nos
termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, fica a parte autora INTIMADA a apresentar manifestação acerca
das fls. 57 e 58. Prazo de Lei. Parauapebas/PA, 16 de julho de 2019 NEEMIAS ARAÚJO PINTO Diretor de
Secretaria em exercício
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Processo Ação 0067923-34.2015.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 28/01/2019 Data de
Inclusão Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará PARAUAPEBAS GABINETE DA 1ª VARA
CRIMINAL DE PARAUAPEBAS Processo nº 0067923-34.2015.8.14.0040 S E N T E N Ç A Vistos, etc.
Dispenso o relatório, conforme autoriza a Lei n.º 9.099/95. Eis o relato necessário. Passo a decidir.
Analisando os respectivos autos, constata-se ter o denunciado observado todas as cláusulas constantes
do sursis processual, bem como não ter sido descumprida qualquer das condições impostas no período de
prova. O Ministério Público, as fls. 63 requer a declaração de extinção da punibilidade do agente em razão
do cumprimento das condições propostas, conforme consta da certidão as fls. 62. Como se vê, a extinção
da punibilidade do agente, por força do disposto no art. 89, § 5º, da Lei n. º 9099/95, é medida que se
impõe. Pelo exposto, com esteio no art. 89, § 5º, da Lei n. º 9099/95, declaro extinta a punibilidade de
DILMA ALVES GOMES, haja vista ter expirado o prazo da suspensão condicional do processo sem
revogação do benefício, não subsistindo qualquer efeito penal em razão da conduta da agente, devendo
constar menção ao presente feito em certidões somente na hipótese de requisição judicial. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. e, após, arquivem-se os autos. Parauapebas, 28 de janeiro de 2019
ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA Juíza de Direito VITIMA: O. E. DENUNCIADO: DILMA
ALVES GOMES Representante(s): OAB 18139 - PAMELA ALENCAR DE MORAIS (ADVOGADO) OAB
21742 - EDUARDO SOUSA DA SILVA (ADVOGADO) AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADO DE
POLICIA CIVIL ANDRE TAVARES AMORIM

 
Processo Ação 0006646-46.2017.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 15/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Autos: Ação Penal - Infringência do Art. 147 do CPB
c/c art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/1941 c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006. Autor da denúncia:
Ministério Público Estadual Denunciado: WILLIAN RAMIDIO DE SOUSA MEDRADO O Exmo. Sr.
RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM. Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de
Parauapebas, Estado do Pará, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem
ou dele tomarem conhecimento que o Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta Comarca
WILLIAN RAMIDIO DE SOUSA MEDRADO, brasileiro, paraense, nascido aos 07/06/1983, filho de Pedro
Gomes Medrado e Idoraci Sousa Medrado, atualmente em lugar incerto e não sabido. Pelo fato do
denunciado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente, expede-se o presente edital com o
intuito de CITAR O DENUNCIADO a apresentar RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) dias a
correr após o decurso da dilação editalícia. Desde já consigna-se que a Defesa Escrita poderá ser
apresentada, no referido prazo, perante qualquer outra Comarca do Tribunal de Justiça do estado do Pará,
via protocolo integrado. Para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, o MM. Juiz
mandou expedir o presente edital que também será publicado no diário oficial de justiça eletrônico na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos quinze (15) dias do mês de julho (07) do
ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Joaneth Caetano de Sousa, fiz e subscrevo. RAMIRO ALMEIDA
GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal VITIMA: C. S. R. DENUNCIADO: WILLIAN
RAMIDIO MEDRADO AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADA DE POLICIA CIVIL ANA CAROLINA
CARNEIRO DE ABREU

 
Processo Ação 0015892-37.2015.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 16/02/2018 Data de
Inclusão Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará Comarca de Parauapebas Gabinete da
vara - Penal TERMO DE AUDIÊNCIA Processo nº: 0015892-37.2017.814.0040 Capitulação Penal: Art. 14
da Lei 10.826/03 Acusado: VALDERLAN MARQUES DE SOUSA Aos 25 (VINTE E CINCO) dias do mês
01 (JANEIRO) de 2018 (DOIS MIL E DEZOITO), na sala de audiência da Vara Criminal, onde se achava
presente a MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível respondendo em mutirão pela 1ª vara criminal, Dr.ª
ELINE SALGADO VIEIRA, comigo, Adão Pereira da Silva, servidor, ao final assinado. Presente o (a)
representante do Ministério Público Dr. ADONIS TENORIO CAVALCANTI. Ausente o acusado. Presente o
Representante da Defensoria Pública Dr. RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA. Ausente a testemunha
JOSE RICARDO OLIVEIRA MORAES. Aberta a audiência, o RMP desistiu da oitiva das testemunhas
arroladas. Dada a palavra ao RMP para alegações finais, assim aduziu: MM. Juíza em sede de alegações
finais este RMP vem requerer a absolvição do acusado tendo em vista que o laudo pericial realizado na
arma apreendida (fl. 39) atesta que a referida arma não se encontrava em condições de funcionamento e
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não apresentava potencialidade lesiva, o que torna atípica a conduta do agente. Assim, este RMP requer a
absolvição do acusado. Dada a palavra à defesa para alegações finais, assim aduziu: MM. Juíza a defesa
percorre o mesmo entendimento do RMP. SENTENÇA EM AUDIÊNCIA: I. RELATÓRIO Tratam os autos
de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face VALDERLAN MARQUES DE
SOUSA pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 em desfavor de
VALDERLAN MARQUES DE SOUSA, fato ocorrido no dia 14 de setembro de 2014, nesta urbe, conforme
se depreende da exordial acusatória abaixo transcrita: DOS FATOS Narra a exordial que no dia
14/09/2014, por volta das 04:00 horas, o denunciado VALDERLAN MARQUES DE SOUSA foi preso
portando uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 22, em desacordo com determinação legal. Extrai-se dos
autos que no dia acima mencionado o Policial Civil JOSE RICARDO OLIVEIRA MORAES em cumprimento
de missão policial deslocou-se até a danceteria denominada ¿Estação Fest¿, ocasião em que ao realizar
buscas no interior do veículo do denunciado foi encontrada a arma de fogo acima mencionada. Ao ser
inquirido pela a autoridade policial, o acusado confessou a prática delitiva. A persecução extrajudicial se
originou com a abertura de Inquérito Policial por Flagrante às fls. 07/29, onde se ouviu os policiais
condutores e foram determinadas as diligências necessárias para a elucidação do caso. Ação Penal foi
recebida à fl. 30, inaugurando a persecução judicial. O agente foi citado à fl. 37, tendo apresentado a sua
Resposta à Acusação às fls. 40/41, pela Defensoria Pública, sem testemunhas arroladas. Laudo pericial
realizado na arma apreendida à fl. 39. A primeira audiência de instrução realizada restou prejudicada em
razão da ausência do acusado, e das testemunhas ministeriais, pelo que o Juízo que presidia o feito na
oportunidade declarou a ausência do réu, nos termos do art. 367 do CPP. Na presente data foi realizada a
continuidade da instrução, tendo o MP desistido da oitiva das testemunhas ministeriais. Ao final da
audiência ora realizada, o representante do MP apresentou suas alegações finais, postulando a absolvição
do acusado por considerar atípica a conduta do agente, pois o laudo pericial acostado atesta que a arma
não tinha potencialidade lesiva. A seu turno, o representante da Defensoria Pública apresentou suas
alegações finais orais, seguindo a mesma trilha do MP, requerendo a absolvição do denunciado. Eis o
relato necessário. Passo a decidir. II. FUNDAMENTAÇÃO De forma inicial, cabe destacar que nenhuma
das partes alegou qualquer preliminar a ser enfrentada como prejudicial do mérito, não havendo o que se
falar, portanto, em nulidade. Quanto ao cerne da discussão processual, conforme originalmente se lê da
denúncia, refere-se o procedimento à imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
ao réu VANDERLAN MARQUES DE SOUSA (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Analiticamente, é consabido
que o crime possui um conceito tripartite, ou seja, para que uma conduta seja reconhecida como delito nos
termos da lei penal deverá ele preencher os três campos de análise que são tradicionalmente
reconhecidos pela doutrina e jurisprudência, a saber, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A ausência de
uma dessas características inerentes à conduta criminosa no fato concreto termina por excluir a própria
existência do fato criminoso, pois os critérios acima indicados são complementares e cumulativos. Nesse
contexto, à vista do caso que ora está sob análise, tenho que a conduta delitiva atribuída ao réu na
exordial acusatória não preenche o primeiro critério de análise, pois, pelos elementos de prova contidos
nos autos, é possível concluir que a ação perpetrada pelo acusado não se subsume a qualquer norma
penal incriminadora admitida no direito brasileiro. Cotejando os argumentos das partes e as provas dos
autos, verifico que a arma de fogo que estava sendo portada pelo réu no dia 14/09/2014 não possui
qualquer potencialidade lesiva, circunstância que pode ser comprovada pelo laudo de exame de balística
acostado à fl. 39. Destarte, seguindo o entendimento jurisprudencial predominante, vislumbro que o réu
não possa sofrer qualquer responsabilização pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/03), senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. INAPTIDÃO DO INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL
ATESTANDO A TOTAL IMPROPRIEDADE DO OBJETO PARA REALIZAR DISPAROS. PERÍCIA
ESTATAL CONCLUSIVA. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou
argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a
negativa de provimento ao agravo regimental. 2. É típica a conduta de portar arma de fogo sem
autorização ou em desconformidade com determinação legal ou regulamentar por se tratar de delito de
perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, independentemente da existência de
qualquer resultado naturalístico. 3. A classificação do crime de porte ilegal de arma de fogo como de
perigo abstrato traz, em seu arcabouço teórico, a presunção, pelo próprio tipo penal, da probabilidade de
vir a ocorrer algum dano pelo mau uso da arma. 4. Flagrado o recorrido portando um objeto eleito como
arma de fogo, temos um fato provado - o porte do instrumento - e o nascimento de duas presunções, quais
sejam, de que o objeto é de fato arma de fogo, bem como tem potencial lesivo. 5. Sendo a tese nuclear da
defesa o fato de o objeto não se adequar ao conceito de arma, por estar quebrado e, consequentemente,
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inapto para realização de disparo, circunstância devidamente comprovada pela perícia técnica realizada,
temos, indubitavelmente, o rompimento da ligação lógica entre o fato provado e as mencionadas
presunções. Nesse contexto, impossível a manutenção do decreto condenatório por porte ilegal de arma
de fogo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 397473 / DF, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJE de 25/08/2014). Desta feita, sendo pacífico o entendimento
jurisprudencial sobre a atipicidade de condutas semelhantes à que foi imputada ao réu na denúncia, tenho
que a absolvição do acusado seja medida cogente, pois a ação por ele perpetrada na data e local
narrados na denúncia não está especificamente descrita na lei como crime e, portanto, não pode ser o réu
penalizado por isso. III. DISPOSITIVO I. Diante de todo o exposto, acato os argumentos alinhavados nas
alegações finais do MP e da Defesa, motivo pelo qual ABSOLVO VALDERLAN MARQUES DE SOUSA
quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03 que lhe foi atribuído na exordial acusatória. II. DETERMINO
a revogação de toda e qualquer medida cautelar do processo, caso ainda existam. III. OFICIE-SE ao
Comando do Exército competente para que proceda ao recolhimento e à destruição do simulacro de arma
de fogo que foi apreendido com o réu, nos termos do art. 25 da Lei nº 10.826/03. IV - Após trânsito em
julgado, promovam-se as baixas de estilo. V - INTIMEM-SE pessoalmente o acusado, Ministério Público e
a Defensoria Pública. 8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nada mais havendo, foi o
presente termo encerrado e vai assinado por todos. Eu....................................., Adão Pereira da Silva,
Servidor, o digitei e subscrevi. Juíza de Direito:................................................................ Ministério
Público:.............................................................. Defensoria Pública : ...........................................................
DENUNCIADO: VALDERLAN MARQUES DE SOUSA VITIMA: A. C. O. E. AUTORIDADE POLICIAL:
DELEGADO DE POLICIA CIVIL ANDRE TAVARES AMORIM

 
Processo Ação 0001653-78.2009.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 15/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que se encontra em lugar incerto e não sabido, MARIA JOSÉ SANTOS
SOUSA, brasileira, natural de Santa Inês-MA, nascida aos 05/06/1964, filha de Maria Santos. FICA o
mesmo intimado pelo presente edital, para tomar ciência da R. SENTENÇA DE FLS. 171/175, a seguir
resumida em transcrição: ¿Por todo o exposto, tendo em vista que o delito atribuído a sentenciada foi
abarcado pela prescrição da pretensão punitiva, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA JOSÉ
SANTOS SOUSA, com base no art. 107, incisos IV, do Código Penal, devendo ser efetuada a pertinente
baixa na distribuição. E para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou
expedir o presente edital que será publicado no Diário Oficial do Pará, na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Parauapebas, aos quinze (15) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove
(2019). Eu, JCS, Auxiliar de Secretaria, digitei este e subscrevi. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de
Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO VITIMA: A. S. P.
DENUNCIADO: MARIA JOSE SANTOS SOUSA Representante(s): OAB 7137-B - JOSEMIAS PORTELA
PONTES (ADVOGADO) e outros...

 
Processo Ação 0001653-78.2009.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 25/09/2018 Data de
Inclusão Processo nº: 0001653-78.2009.8.14.0040. Ré(u)(s): MARIA JOSÉ SANTOS SOUSA e ANTONIO
MARCOS CARDOSO MAUÊS S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO O Ministério Público do Estado do Pará,
presentado pelo(a) promotor(a) de justiça, ofereceu DENÚNCIA em desfavor de MARIA JOSÉ SANTOS
SOUSA, ANTONIO MARCOS CARDOSO MAUÊS e ¿VELHO CÔNSUL¿, ambos devidamente
qualificados e individualizado(s) nos autos, requerendo, respectivamente a aplicação das penas previstas
nos arts. 33 e 35 da Lei nº11.343/06 (tráfico de drogas). Narra a exordial, em suma, que no dia 08 de abril
de 2009, por volta das 02:00hs da madrugada, uma equipe da Polícia Civil saiu em busca dos traficantes
de alcunha ¿Velho Cônsul¿ e ¿Pitoco¿, não logrando êxito em razão de os mesmos terem empreendido
fuga. Extrai-se da denúncia que, posteriormente, foi realizada a prisão em flagrante de ANTÔNIO
MARCOS CARDOSO e, em seguida, ao dirigir-se à casa de MARIA JOSÉ SANTOS SOUSA, foram
encontradas dezenove petecas de ¿crack¿, droga essa que teria sido adquirida, momento antes, do
traficante de alcunha ¿Velho Consul¿. Consta ainda do procedimento auto de apresentação e apreensão
(f. 19), bem como laudo de constatação provisória (f. 28). O inquérito policial foi iniciado por auto de prisão
em flagrante de MARIA JOSÉ SANTOS SOUSA e ANTÔNIO MARCOS CARDOSO, vulgo
¿Pretinho/Índio¿, sendo ouvidas em sede policial testemunhas, bem como tomado os depoimentos dos
indiciados. Por sua vez, às fls. 54/56, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do
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denunciado ¿Velho Cônsul¿, o que foi deferido pelo Juízo às fls. 57/58. Determinada a notificação dos
acusados ANTONIO MARCOS CARDOSO apresentou resposta às fls. 61/82, ao passo que MARIA JOSÉ
SANTOS SOUSA apresentou às fls. 85/88. Laudo toxicológico definitivo acostado aos autos constatando a
existência de 10,804g de substância vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿. (f. 90). A denúncia foi
recebida em relação aos réus MARIA JOSÉ e ANTONIO MARCOS em sede de decisão de f. 91, ocasião
em que foi designada audiência. Em relação ao denunciado VELHO CONSUL a denúncia foi rejeitada por
não atender aos requisitos do art. 41 do CPP. Em sede de audiência, realizada em 02/09/2009 (fls.
106/109), foram ouvidas as testemunhas arroladas do Ministério Público JORGE PONTES DA SILVA. Em
decisão de fls. 106/107, datada de 04 de setembro de 2009, foi concedida liberdade provisória em favor
ANTONIO MARCOS CARDOSO, sendo o pleito formulado por MARIA JOSÉ indeferido. Posteriormente,
fora concedida prisão domiciliar a MARIA JOSÉ (f. 120). Em nova assentada, foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelo Parquet, ANDRÉ LUIZ NUNES ALBUQUERQUE, à fls. 126/127. Em ato
posterior, foram realizados os interrogatórios judicias de MARIA JOSÉ e ANTONIO MARCOS (fls.
144/147). Ainda na ocasião, fora concedida liberdade provisória a denunciada MARIA JOSÉ, a qual
encontrava-se em prisão domiciliar, sendo a mesma posta em liberdade em 23 de agosto de 2010. Em
sede de alegações finais, o Ministério Público requereu em suma a condenação de MARIA JOSÉ nas
penas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 154/160), enquanto que pleiteou a absolvição de ANTONIO
MARCOS CARDOSO. A defesa de MARIA JOSÉ apresentou alegações finais às fls. 162/165, ao passo
que ANTONIO MARCOS CARDOSO apresentou alegações às fls. 166/168, ambos requerendo a
absolvição. Em seguida os autos vieram-me conclusos para sentença. Esse é o relatório, passo a decidir.
II - FUNDAMENTAÇÃO De forma inicial, cabe destacar que nenhuma das partes alegou qualquer
preliminar a ser enfrentada como prejudicial do mérito, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade.
Quanto ao cerne da discussão processual, refere-se o procedimento à imputação, conforme originalmente
se lê da denúncia, da prática dos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (art. 33 e
art. 35 da Lei nº 11.343/06) em face de MARIA JOSE SANTOS SOUSA e ANTONIO MARCOS CARDOSO
MAUES, respectivamente, por fato ocorrido em 08 de abril de 2009. Analisando o mérito da ação, verifico
que a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado a denunciada MARIA JOSE SANTOS SOUSA
na exordial acusatória está evidenciada pelo Auto de Apreensão e Apresentação à fl. 19, em que consta o
acautelamento da droga encontrada, bem como pelas declarações das testemunhas ministeriais ouvidas
em juízo e durante a investigação (fls. 106/107 e fls. 126/127), que atestam a efetiva apreensão da
substância entorpecente mantida na residência da ré. Ainda na análise da materialidade do delito, importa
mencionar que o laudo de exame toxicológico de fl. 90 aponta que o material encontrado na residência da
acusada trata-se de uma substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente
conhecida como 'Cocaína', ou seja, trata-se, de fato, de substâncias entorpecentes sujeitas às disposições
da Lei nº 11.343/06. Quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas também encontra-se
devidamente comprovada, tendo em conta o teor da prova testemunhal colhida no decorrer da instrução e
da investigação, notadamente as declarações das testemunhas JORGE PONTES DA SILVA (fls. 106/107)
e ANDRE LUIZ NUNES ALBUQUERQUE (fls. 126/127), que foram uníssonas no sentido de apontar que a
denunciada efetivamente mantinha em depósito as substâncias entorpecentes encontradas com a
finalidade de mercancia. A testemunha JORGE PONTES DA SILVA (fls. 106/107) afirmou em juízo que
participou da prisão apenas da acusada MARIA JOSE, sendo encontrada com ela droga tipo crack, cerca
de 19 petecas, após receber várias denúncias anônimas acerca da venda de drogas praticada pela
denunciada. Disse que a denunciada alegou que adquiria drogas do pai do denunciado ANTONIO
MARCOS conhecido pela alcunha de 'VELHO CONSUL'. Afirmou ainda que a droga foi localizada na casa
da agente dentro da gaveta de um guarda-roupa. Declarou que o agente ANTONIO MARCOS foi preso um
dia depois da prisão de MARIA JOSE e que não foi encontrada droga com ele. Por sua vez, a testemunha
ANDRE LUIZ NUNES ALBUQUERQUE (fls. 126/127) declarou em juízo que fez parte das diligências que
culminaram com a prisão da acusada MARIA JOSÉ. Disse que foram encontradas cerca de 10 petecas de
crack no guarda-roupa da casa da denunciada. Afirmou que a agente confirmou a propriedade da droga e
que era um indivíduo de alcunha 'Velho Consul' que lhe fornecia. Disse ainda que ouviu diretamente da
acusada MARIA JOSE que esta vendia drogas. Vale destacar que as declarações das testemunhas
ouvidas tanto em juízo quanto na fase de investigação estão em sintonia com as circunstâncias fáticas
materializadas nos autos, dentre as quais se destaca a narrativa da forma como a Polícia chegou ao local
onde a denunciada MARIA JOSE SANTOS SOUSA estava e o tipo de droga encontrada. A denunciada
MARIA JOSE SANTOS SOUSA em seu interrogatório (fls. 144/145) negou os fatos narrados na denúncia,
alegando que a droga encontrada na sua casa pertencia ao seu ex-companheiro de nome Benedito
Pinheiro alcunhado de 'Fogoió'. Contudo, diante do conjunto probatório, haja vista as circunstâncias em
que foi localizada a droga e, notadamente, a prova testemunhal colhida durante a instrução e a
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investigação indicam que a agente MARIA JOSE SANTOS SOUSA, efetivamente, tenha praticado o crime
de tráfico de entorpecentes, tipificado ao teor do art. 33 da Lei nº 11.343/06. No que tange à acusação
contra o denunciado ANTONIO MARCOS CARDOSO MAUES da prática do delito de associação para o
tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), entendo que o conjunto probatório dos autos não aponta para a sua
configuração, pois é de se notar que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores é pacífica ao
entender que para que haja sua configuração se faz necessária a comprovação da estabilidade e
permanência da associação, o que não é o caso dos presentes autos, pois o fato contido na exordial narra
apenas uma situação pontual, sem que haja qualquer confirmação de que havia a colaboração entre os
dois acusados e se iria perdurar ou não. Nessa linha de entendimento, destaco o recente julgado da lavra
do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2005. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n.
11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação
criminosa (HC n. 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
19/03/2015, DJe 30/03/2015). 2. Ordem concedida para absolver o paciente da prática do delito do art. 35
da Lei n. 11.343/06. (STJ, HC 393231/RJ, Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJE 01/12/2017).
Destarte, não havendo certeza quanto ao dolo do agente em praticar o crime descrito no art. 35 da Lei
11.343/06, tenho que ele não deva ser responsabilizado por essa conduta. Nessa toada, vejo a
necessidade de absolver o denunciado ANTONIO MARCOS CARDOSO MAUES quanto ao crime de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), anuindo com o entendimento do Ministério Público
em sede de alegações finais à fl. 160. Ante o exposto, diante do cotejo dos argumentos das partes, da
prova testemunhal colhida e dos demais documentos carreados aos autos, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO assentado na inicial acusatória, razão pela qual CONDENO MARIA JOSE
SANTOS SOUSA quanto ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e ABSOLVO o agente ANTONIO
MARCOS CARDOSO MAUES quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06. III. DOSIMETRIA Dito isso,
destaco, preliminarmente, que a culpabilidade de um delito deva ser observada como fundamento e limite
da pena. Assim, havendo nos autos elementos que indique ser o réu imputável, que atuou com
consciência potencial de ilicitude de sua conduta, bem como de que tinha possibilidade e lhe era exigível
atuar de outro modo, deve o mesmo ser condenado pela prática do crime tráfico de substância
entorpecente (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Superada tal análise, passo a dosimetria da pena do agente
MARIA JOSE SANTOS SOUSA nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, observando as
três fases exigidas por lei. a) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase): I - Culpabilidade: diversa
da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação
da pena. Conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta,
medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise.
Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la; II -
Antecedentes: a ré não possui antecedentes, motivo pelo qual não há o que valorar; III - Conduta social:
como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra; IV - Personalidade: entendo
ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada
nesse sentido, deixo de valorar; V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo, traficar
substância entorpecente; VI - Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também
entendo que não há o que valorar; VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo
que deixo de valorá-las; VIII - Comportamento da vítima: considerando que o sujeito passivo imediato do
crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes é a própria coletividade, em razão dos efeitos danosos
das drogas ilícitas no âmbito da saúde pública, não vislumbro como valorar quantitativamente o efeito do
comportamento da vítima em delitos dessa natureza, razão pela qual tenho a presente circunstância como
neutra; a.1) Circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/06: I - Natureza da
substância entorpecente: temos que a substância conhecida como cocaína, sobretudo quando processada
na forma de ¿crack¿ ou de qualquer outro derivado, gera um alto risco à saúde, pois além dos problemas
químicos, causa um enorme grau de dependência a seus usuários. O ¿crack¿ e a cocaína transformam
cidadãos consumidores em verdadeiros zumbis, destruindo pessoas e famílias, chegando ao ponto de
atualmente ser um dos maiores problemas de saúde pública a ser enfrentado pelo Brasil. Some-se a tudo
isso o efeito multiplicador de crimes que o vício nesta substância causa, incentivando crimes como furto,
roubo e homicídios. Assim, não há como questionar a maior reprovabilidade que deve ser conferida à
cocaína, motivo pelo qual exaspero a pena base em 1 ano e 100 dias-multa, que equivale a 1/10 do
intervalo de tempo havido entre os limites mínimo e máximo da pena cominada em abstrato. II -
Quantidade da substância ou produto: consta dos autos que foram apreendidas com a ré 10,804g (dez
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gramas e oitocentos e quatro miligramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como
¿cocaína¿, motivo pelo qual entendo ser desnecessária a exasperação da pena-base, dada a
inexpressividade do peso total das substâncias entorpecentes para fins de aumento de pena. Nessa
medida, FIXO A PENA-BASE para MARIA JOSE SANTOS SOUSA, em relação ao crime do art. 33 da Lei
nº 11.343/06, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que, considerando a
impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época do fato. b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase): Quanto à 2ª fase do
sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, não vislumbro a incidência de
qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte
especial ou na legislação penal extravagante. c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase): Na 3ª
fase da dosimetria da pena, entendo ser possível fazer incidir o privilégio (diminuição da pena), previsto no
parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pelo fato de a agente ser primária (não possuir antecedentes),
não haver prova de que se dedique a atividade criminosa ou de que participe de organização criminosa,
conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais de fl. 170 e da prova testemunhal colhida
no decorrer da instrução probatória. Com efeito, DIMINUO a pena da acusada em 1/3 (um terço), que
corresponde a 2 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa. Outrossim, não vislumbro qualquer outra causa
de aumento ou de diminuição de pena elencadas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código
Penal, razão pela qual passo à fixação da pena definitiva. Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para
MARIA JOSE SANTOS SOUSA, em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em 04 (quatro) anos de
reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação
econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. IV. DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA 1. Considerando o quantum de pena aplicado a sentenciada MARIA JOSE
SANTOS SOUSA, verifico que o delito sob análise foi coberto pela prescrição retroativa, o que implica no
necessário reconhecimento da extinção da punibilidade da agente, senão vejamos. A perda do jus
puniendi estatal em condenações criminais superiores a dois anos e que não excedem a quatro anos, nos
termos do art. 109, inciso IV, do CP, se dará em 08 (oito) anos, período já ultrapassado no caso em
comento, pois a denúncia foi recebida em 29 de julho de 2009 (fl. 91), não se verificando nos autos
nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo, assim, transpassado mais de 09
(nove) anos entre a data do recebimento da inicial e a data da prolação da presente sentença. 2. Por todo
o exposto, tendo em vista que o delito atribuído a sentenciada foi abarcado pela prescrição da pretensão
punitiva, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA JOSE SANTOS SOUSA, com base no art.
107, inciso IV, do Código Penal, devendo ser efetuada a pertinente baixa na distribuição. 3. Proceda-se às
anotações e às comunicações de estilo. 4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas,
25 de setembro de 2018. ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA Juíza de Direito PROMOTOR:
MINISTERIO PUBLICO VITIMA: A. S. P. DENUNCIADO: MARIA JOSE SANTOS SOUSA
Representante(s): OAB 7137-B - JOSEMIAS PORTELA PONTES (ADVOGADO) e outros...

 
Processo Ação 0008465-23.2014.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 15/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que se encontra em lugar incerto e não sabido, MANOEL BONFIM BILAQUE
DA SILVA, brasileiro, natural de Araguaína-TO, nascido aos 08/06/1977, filho de Luis Barbosa de Miranda
e Maria Júlia Bilaque. FICA o mesmo intimado pelo presente edital, para tomar ciência da R. SENTENÇA
DE FLS. 59, a seguir resumida em transcrição: ¿Pelo exposto, com esteio no art. 89, § 5º, da Lei nº
9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MANOEL BONFIM BILAQUE DA SILVA, haja vista
ter expirado o prazo de suspensão condicional do processo sem revogação do benefício, não subsistindo
qualquer efeito penal em razão da conduta da agente, devendo constar menção ao presente feito em
certidões somente na hipótese de requisição judicial. E para que ninguém possa alegar ignorância no
presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário Oficial do Pará, na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos quinze (15) dias do mês de julho (07) do
ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, JCS, Auxiliar de Secretaria, digitei este e subscrevi. RAMIRO
ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal DENUNCIADO: MANOEL BONFIM
BILAQUE DA SILVA VITIMA: A. C. O. E. AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADA DE POLICIA CIVIL DR
RAISSA MARIA SOARES BELEBONI

 
Processo Ação 0008465-23.2014.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 28/01/2019 Data de
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Inclusão Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará PARAUAPEBAS GABINETE DA 1ª VARA
CRIMINAL DE PARAUAPEBAS Processo nº 0008465-23.2014.8.14.0040 S E N T E N Ç A Vistos, etc.
Dispenso o relatório, conforme autoriza a Lei n.º 9.099/95. Eis o relato necessário. Passo a decidir.
Analisando os respectivos autos, constata-se ter o denunciado observado todas as cláusulas constantes
do sursis processual, bem como não ter sido descumprida qualquer das condições impostas no período de
prova. O Ministério Público, as fls. 57, requer a declaração de extinção da punibilidade do agente em razão
do cumprimento das condições propostas, conforme consta da certidão as fls. 56. Como se vê, a extinção
da punibilidade do agente, por força do disposto no art. 89, § 5º, da Lei n. º 9099/95, é medida que se
impõe. Pelo exposto, com esteio no art. 89, § 5º, da Lei n. º 9099/95, declaro extinta a punibilidade de
MANOEL BONFIM BILAQUE DA SILVA, haja vista ter expirado o prazo da suspensão condicional do
processo sem revogação do benefício, não subsistindo qualquer efeito penal em razão da conduta da
agente, devendo constar menção ao presente feito em certidões somente na hipótese de requisição
judicial. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. e, após, arquivem-se os autos. Parauapebas, 28
de janeiro de 2019 ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA Juíza de Direito DENUNCIADO:
MANOEL BONFIM BILAQUE DA SILVA VITIMA: A. C. O. E. AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADA DE
POLICIA CIVIL DR RAISSA MARIA SOARES BELEBONI

 
Processo Ação 0000094-16.2009.8.14.0040 Procedimento Comum 28/01/2019 Data de Inclusão PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PARAUAPEBAS Processo nº: 0000094-16.2009.8.14.0040 Denunciado(a)(s): HILDEGRAN MENEZES
QUADRO Vítima(s): ANTONIA CARVALHO OLIVEIRA e FRANCISCA SANTOS SILVA Capitulação Penal:
art. 157, § 2º, I do CP S E N T E N Ç A 1. RELATÓRIO Vistos. Tratam os autos de Ação Penal Pública
Incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de HILDEGRAN MENEZES
QUADRO, já devidamente qualificado e individualizado nos autos supra, a quem foi imputado o suposto
cometimento do delito do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Narra a denúncia, em suma, que no dia
31/12/2008, por volta das 00h30, o denunciado teria abordado as vítimas ANTONIA CARVALHO
OLIVEIRA e FRANCISCA SANTOS SILVA à altura da Rua São João, Bairro Rio Verde, nesta urbe,
oportunidade em que lhe foram subtraídos 01 (um) cordão, 01 (um) par de brincos e a quantia de R$
618,00 (seiscentos e dezoito reais). Pelo que consta na peça incoativa, o denunciado teria agido sozinho,
valendo-se de uma arma branca para intimidar as vítimas. Após o fato, o acusado teria se evadido do local
do crime em uma bicicleta. A persecução extrajudicial se originou com a abertura de Inquérito Policial por
flagrante (fls. 04/42), onde foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, tendo sido ainda encetadas as
diligências necessárias para a elucidação do caso. Resposta à acusação apresentada às fls. 48/49, antes
do recebimento da denúncia. A denúncia apresentada contra o acusado foi recebida às fls. 56/58
(02/02/2009), oportunidade em que o Juízo considerou a válida a peça de defesa já apresentada nos
autos. O réu foi devidamente citado à fl. 67. Alvará de soltura do agente expedido à fl. 70, em 13/03/09.
Audiência de instrução à fl. 89, onde foram ouvidas as testemunhas UBIRACI PEREIRA DE OLIVEIRA e
MARCOS AURELIO DOS SANTOS FURTADO. Na oportunidade, o juízo que presidia o ato declarou a
ausência do acusado, que não compareceu ao ato de forma injustificada. Alegações finais por memoriais
escritos apresentados pelo Ministério Público às fls. 92/92-v, onde foi requerida a absolvição do agente por
falta de provas. A Defensoria Pública apresentou seus memoriais escritos às fls. 93/95, em que se
requereu a absolvição do agente ou, subsidiariamente, a aplicação da Lei nº 13.654/18 para que a pena
do crime de roubo não seja aumentada pelo emprego de arma de branca. Eis o relato necessário. Decido
e fundamento com base no art. 93, IX, da Constituição da República de 1988. 2. FUNDAMENTAÇÃO De
forma inicial, cabe destacar que nenhuma das partes alegou qualquer preliminar a ser enfrentada como
prejudicial do mérito, não havendo, portanto, o que se falar em nulidade. Quanto ao cerne da discussão
processual, refere-se o procedimento à imputação, conforme originalmente se lê da denúncia, da prática
de crime de roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, §2º, I, do CP) ao réu HILDEGRAN
MENEZES QUADRO, por fato ocorrido em 31/12/2008. Pois bem, analisando detidamente os autos,
verifico que as provas colhidas tanto no decorrer da instrução não foram suficientes para conduzir à
conclusão e à certeza que o réu HILDEGRAN MENEZES QUADRO tenha cometido o crime de roubo em
face das vítimas ANTONIA CARVALHO OLIVEIRA e FRANCISCA SANTOS SILVA. Em que pese haja
elementos indiciários sobre a materialidade e autoria do fato no Inquérito Policial acostado aos autos,
notadamente o auto de apreensão (fl. 23) e os depoimentos das vítimas, nota-se que, durante a instrução,
não foi colhida qualquer prova que conduzisse à conclusão e à certeza sobre a prática do fato pelo agente,
eis que nem as vítimas e nem o réu não foram localizadas para sua oitiva em juízo, sendo que as
testemunhas ouvidas em sede judicial, UBIRACI PEREIRA DE OLIVEIRA e MARCOS AURELIO DOS
SANTOS FURTADO, não se recordam do roubo que teria ocorrido em 31/12/2008. CONDENAÇÃO.
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PROVA. INQUÉRITO. A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito já assentou o entendimento de
que não se pode sustentar uma condenação apenas com base em elementos colhidos apenas na fase
extrajudicial: O acórdão condenatório proferido pelo TJ lastreou-se apenas em provas colhidas no
inquérito. Porém a função do inquérito, como se sabe, é de fornecer elementos tendentes à abertura da
ação penal (vide Exposição de Motivos do CPP, arts. 12 e 155, desse mesmo código, este último na
redação que lhe deu a Lei n. 11.690/2008), pois, conforme vetusta doutrina, a prova, para que tenha valor,
deve ser feita perante o juiz competente, mediante as garantias de direito conferidas aos indiciados e de
acordo com as prescrições estabelecidas em lei. Assim, o inquérito toma feitios de instrução provisória,
cabendo à acusação fazer a prova no curso da instrução criminal ou formação da culpa, atenta ao
contraditório: é trabalho da acusação transformar os elementos do inquérito em elementos de convicção
do juiz. Destarte, a condenação deve fundar-se, sobretudo, nos elementos de convicção da fase judicial, o
que não ocorreu na hipótese. Precedentes citados: HC 112.577-MG, DJe 3/8/2009; HC 24.950-MG, DJe
4/8/2008, e HC 56.176-SP, DJ 18/12/2006. HC 148.140-RS, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador
convocado do TJ-SP), julgado em 7/4/2011. INFORMATIVO 468 DO STJ. Desta feita, ante a
defectibilidade do conjunto probatório, o qual não conseguiu ratificar, em juízo, a prova produzida na fase
de Inquérito Policial, não resta outra alternativa senão a absolvição do acusado por falta de provas, com
fundamento no art. 386, II, do CPP, conforme requereram a acusação e a defesa em suas alegações finais
(fls. 92/92-v e 93/98). 3. DISPOSITIVO I. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a
pretensão punitiva do Estado às fls. 02/03, razão pela qual ABSOLVO o réu HILDEGRAN MENEZES
QUADRO quanto ao crime do art. 157, §2º, I, do CP, o que faço em observância ao art. 386, II, do CPP,
por entender que não existem provas suficientes para a sua condenação. II. DETERMINO a revogação de
toda e qualquer medida cautelar existente no processo, caso ainda existam. III. INTIME-SE pessoalmente
o sentenciado. Caso ele não seja encontrado no endereço contido nos autos, INTIME-SE por edital. IV.
INTIMEM-SE Ministério Público, a Defensoria Pública e/ou Advogado de defesa. V. Após trânsito em
julgado, promovam-se as baixas de estilo. Publique-se, Registre-se, cumpra-se, arquivando-se ao final.
Parauapebas/PA, 28 de janeiro de 2019. ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA Juíza de Direito
VITIMA: F. S. S. VITIMA: A. C. O. DENUNCIADO: HILDEGRAN MENEZES QUADRO

 
Processo Ação 0000094-16.2009.8.14.0040 Procedimento Comum 15/07/2019 Data de Inclusão EDITAL
DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM Juiz
de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, República
Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiver que pelo Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta Comarca, foi
sentenciado HILDEGRAN MENEZES QUADRO, brasileiro, paraense, nascido aos 02/01/1984, filho de
Arlete Mariana Menezes, atualmente em lugar incerto e não sabido. E como não foi encontrado para ser
INTIMADO pessoalmente, da sentença absolutória prolatada nos autos de nº 0000094-16.2009.8.14.0040,
expede-se o presente edital, para INTIMÁ-LO a fim de que tome ciência da sentença absolutória
supracitada, cuja parte dispositiva consta dos seguintes termos: ¿ Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado de fls. 02/03, razão pela qual ABSOLVO o réu
HILDEGRAN MENEZES QUADRO, quanto ao crime do art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro, com
fundamento no art. 386, II do CPP, haja vista não existir prova suficiente para a condenação. Determino a
revogação de toda e qualquer medida cautelar existente no processo, caso ainda existam. E para que
ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será
publicado no Diário Oficial do Pará, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos
quinze (15) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, JCS, Auxiliar de
Secretaria, digitei este e subscrevi. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara
Criminal VITIMA: F. S. S. VITIMA: A. C. O. DENUNCIADO: HILDEGRAN MENEZES QUADRO
Representante(s): OAB 12902-B - ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES (ADVOGADO)

 
Processo Ação 0053834-06.2015.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 28/01/2019 Data de
Inclusão Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará PARAUAPEBAS GABINETE DA 1ª VARA
CRIMINAL DE PARAUAPEBAS Processo nº: 0053834-06.2015.8.14.0040 S E N T E N Ç A Vistos. Tratam
os autos de Ação Penal movida em face JAILSON MATOS CORREIA pelo suposto cometimento do delito
do art. 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB), por fato ocorrido em 06/09/2015. O Ministério Público ofereceu
proposta de suspensão condicional do processo à fl. 44, a qual foi homologada pelo juízo em audiência à
fl. 50, onde foram estabelecidas as condições do sursis processual. À fl. 58 o Ministério Público requereu a
extinção da punibilidade do agente pela comprovação do integral cumprimento das condições deferidas.
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Eis o relato necessário. Passo a decidir. I. Sem mais delongas, compulsando os documentos que foram
carreados ao feito, verifico que o denunciado cumpriu de forma integral as condições do sursis processual
estabelecidas nos autos, como bem se observa na certidão de fl. 57, pelo que deve a ação ser extinta nos
termos requeridos pelo órgão ministerial. Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JAILSON MATOS CORREIA, com base no art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, realizando-se as devidas
baixas no cartório distribuidor. II. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. III. Dê-se ciência ao MP.
Parauapebas, 28 de janeiro de 2019. ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA Juíza de Direito
VITIMA: O. E. DENUNCIADO: JAILSON MATOS CORREIA AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADO DE
POLICIA CIVL DR NELSON ALVES JUNIOR

 
Processo Ação 0053834-06.2015.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 15/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que se encontra em lugar incerto e não sabido, JAILSON MATOS CORREIA,
brasileiro, natural de Chapadinha-MA, nascido aos 11/05/1977, filho de Maria Raimunda Correia. FICA o
mesmo intimado pelo presente edital, para tomar ciência da R. SENTENÇA DE FLS. 60, a seguir resumida
em transcrição: ¿Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JAILSON MATOS CORREIA,
com base no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, realizando-se as devidas baixas no cartório distribuidor. E
para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Pará, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas,
aos quinze (15) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, JCS, Auxiliar de
Secretaria, digitei este e subscrevi. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara
Criminal VITIMA: O. E. DENUNCIADO: JAILSON MATOS CORREIA AUTORIDADE POLICIAL:
DELEGADO DE POLICIA CIVL DR NELSON ALVES JUNIOR

 
Processo Ação 0000243-95.2016.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 15/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Autos: Ação Penal - Infringência do Art. 184, § 2º do
CPB. Autor da denúncia: Ministério Público Estadual Denunciada: DELMA BARROS ARAÚJO. O Exmo.
Sr. RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM. Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de
Parauapebas, Estado do Pará, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem
ou dele tomarem conhecimento que o Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta Comarca
denunciou DELMA BARROS ARAÚJO, brasileira, natural de Santa Luzia-MA, nascida em 31/05/1974, filha
de Domingas Barros Araujo, atualmente em lugar incerto e não sabido. Pelo fato da denunciada não ter
sido encontrada para ser citada pessoalmente, expede-se o presente edital com o intuito de CITAR A
DENUNCIADA a apresentar RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) dias a correr após o
decurso da dilação editalícia. Desde já consigna-se que a Defesa Escrita poderá ser apresentada, no
referido prazo, perante qualquer outra Comarca do Tribunal de Justiça do estado do Pará, via protocolo
integrado. Para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, o MM. Juiz mandou
expedir o presente edital que também será publicado no diário oficial de justiça eletrônico na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos quinze (15) dias do mês de julho (07) do ano de 2019
(dois mil e dezenove). Eu, JCS, fiz e subscrevo. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo
pela 1ª Vara Criminal AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADO DE POLICIA CIVL DR NELSON ALVES
JUNIOR DENUNCIADO: DELMA BARROS ARAUJO VITIMA: A. C. O. E.

 
Processo Ação 0006505-27.2017.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 15/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Autos: Ação Penal - Infringência do Art. 14 da Lei nº
10.826/2003. Autor da denúncia: Ministério Público Estadual Denunciado: LUIZ FERNANDO MONTEIRO
PINTO O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM. Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal
da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o
presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que o Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de
Justiça desta Comarca LUIZ FERNANDO MONTEIRO PINTO, brasileiro, nascido aos 21/02/1999, filho de
Antonio da Conceição Pinto e Maria Aparecida Ferreira Monteiro, atualmente em lugar incerto e não
sabido. Pelo fato do denunciado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente, expede-se o
presente edital com o intuito de CITAR O DENUNCIADO a apresentar RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO
DE 10 (DEZ) dias a correr após o decurso da dilação editalícia. Desde já consigna-se que a Defesa Escrita
poderá ser apresentada, no referido prazo, perante qualquer outra Comarca do Tribunal de Justiça do
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estado do Pará, via protocolo integrado. Para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no
futuro, o MM. Juiz mandou expedir o presente edital que também será publicado no diário oficial de justiça
eletrônico na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos quinze (15) dias do mês de
julho (07) do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Joaneth Caetano de Sousa, fiz e subscrevo. RAMIRO
ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal DENUNCIADO: LUIZ FERNANDO
MONTEIRO PINTO VITIMA: A. C. O. E.

 
Processo Ação 0003561-52.2017.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 15/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Autos: Ação Penal - Infringência do Art. 306 do
CTB. Autor da denúncia: Ministério Público Estadual Denunciado: JOSÉ ANTONIO ROQUE O Exmo. Sr.
RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM. Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de
Parauapebas, Estado do Pará, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem
ou dele tomarem conhecimento que o Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta Comarca
JOSÉ ANTONIO ROQUE, brasileiro, natural de São Gabriel da Palha-ES, nascido aos 20/06/1971, filho de
Milton Roque e Jaulita Olga Serafim Roque, atualmente em lugar incerto e não sabido. Pelo fato do
denunciado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente, expede-se o presente edital com o
intuito de CITAR O DENUNCIADO a apresentar RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) dias a
correr após o decurso da dilação editalícia. Desde já consigna-se que a Defesa Escrita poderá ser
apresentada, no referido prazo, perante qualquer outra Comarca do Tribunal de Justiça do estado do Pará,
via protocolo integrado. Para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, o MM. Juiz
mandou expedir o presente edital que também será publicado no diário oficial de justiça eletrônico na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos quinze (15) dias do mês de julho (07) do
ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Joaneth Caetano de Sousa, fiz e subscrevo. RAMIRO ALMEIDA
GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal DENUNCIADO: JOSE ANTONIO ROQUE
VITIMA: E. P. AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADO DE POLICIA CIVL DR NELSON ALVES JUNIOR

 
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará PARAUAPEBAS SECRETARIA DA 1ª VARA
CRIMINAL DE PARAUAPEBAS 00129627520178140040 20190270671429 EDITAL - DOC:
20190270671429 EDITAL DE CITAÇÃO ¿ Prazo 15 dias. Autos: Ação Penal ¿ Infringência do Art. 157,
§3º, e art. 288 do CPB. Autor da denúncia: Ministério Público Estadual Denunciado: Marcondes da Silva
Oliveira. O Exmo. Sr. Dr. CELSO QUIM FILHO, MM. Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da
Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
edital virem ou dele tomarem conhecimento que o Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta
Comarca foi denunciado MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 29/06/1997, filho de
Mirian Moraes da Silva e Francisco Rodrigues Oliveira, atualmente em lugar incerto e não sabido. Pelo
fato de o denunciado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente, expede-se o presente edital
com o intuito de CITAR O DENUNCIADO a apresentar RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO DE 10 (DEZ)
dias a correr após o decurso da dilação editalícia. Para que ninguém possa alegar ignorância no presente
ou no futuro, a MM. Juíza mandou expedir o presente edital que também será publicado no diário oficial de
justiça eletrônico na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos três (03) dias do
mês de julho (07) do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, ...... Jennifer Guimarães, fiz e subscrevo.
RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal Processo Ação 0012962-
75.2017.8.14.0040 Data de Inclusão AUTOR: D. P. C. P. D. H. VITIMA: R. N. O. S. DENUNCIADO: H. C.
N. B. e outros

 
Processo Ação 0011352-77.2014.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 12/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Autos: Ação Penal - Infringência do Art. 14 da Lei nº
10.826/2003 c/c art. 244-B do ECA. Autor da denúncia: Ministério Público Estadual Denunciado: ARIEL
CARLOS BORGES COSTA O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM. Juiz de Direito, respondendo
pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a
todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que o Promotor de Justiça da 1ª
Promotoria de Justiça desta Comarca ARIEL CARLOS BORGES COSTA, brasileiro, natural de Luzilândia-
MA, nascido aos 02/06/1984, filho de Antonio Carlos Romão e Maria de Jesus Borges Costa, atualmente
em lugar incerto e não sabido. Pelo fato do denunciado não ter sido encontrado para ser citado
pessoalmente, expede-se o presente edital com o intuito de CITAR O DENUNCIADO a apresentar
RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) dias a correr após o decurso da dilação editalícia. Desde
já consigna-se que a Defesa Escrita poderá ser apresentada, no referido prazo, perante qualquer outra
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Comarca do Tribunal de Justiça do estado do Pará, via protocolo integrado. Para que ninguém possa
alegar ignorância no presente ou no futuro, o MM. Juiz mandou expedir o presente edital que também será
publicado no diário oficial de justiça eletrônico na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Parauapebas, aos doze (12) dias do mês de julho (07) do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Joaneth
Caetano de Sousa, fiz e subscrevo. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara
Criminal INDICIADO: ARIEL CARLOS BORGES COSTA VITIMA: A. C. O. E. AUTORIDADE POLICIAL:
DELEGADO DE POLICIA CIVIL PAULO HENRIQUE JUNQUEIRA DE SOUSA

 
Processo Ação 0003292-52.2010.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 04/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiver que pelo Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta
Comarca, foi sentenciado JOSÉ AILTON MARTINS DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 29/07/1986,
natural de Pindaré Mirim-MA, filho de Maria de Nazaré Martins dos Santos, atualmente em lugar incerto e
não sabido. E como não foi encontrado para ser INTIMADO pessoalmente, da sentença absolutória
prolatada nos autos de nº 0003292-52.2010.8.14.0040, expede-se o presente edital, para INTIMÁ-LO a fim
de que tome ciência da sentença absolutória supracitada, cuja parte dispositiva consta dos seguintes
termos: ¿ Pelo exposto, inexistindo prova robusta acerca de uso de mercancia de drogas pelos agentes
GILSON NOGUEIRA DA SILVA e JOSÉ AILTON MARTINS DOS SANTOS, ABSOLVO-OS, nos termos do
art. 386, VII, do CPP, determinando a revogação de toda e qualquer medida cautelar contra os
denunciados. E para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o
presente edital que será publicado no Diário Oficial do Pará, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade
de Parauapebas, aos quatro (04) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu,
JCS, Auxiliar de Secretaria, digitei este e subscrevi. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito,
respondendo pela 1ª Vara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA VITIMA: O.
E. DENUNCIADO: JOSE AILTON MARTINS DOS SANTOS e outros...

 
Processo Ação 0002402-74.2017.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 04/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Autos: Ação Penal - Infringência do Art. 155, § 1º e
§ 4º, III, c/c art. 14, II, do CPB. Autor da denúncia: Ministério Público Estadual Denunciado: DOMINGOS
DE SOUSA SANTANA O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM. Juiz de Direito, respondendo pela
1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a
todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que o Promotor de Justiça da 1ª
Promotoria de Justiça desta Comarca DOMINGOS DE SOUSA SANTANA, brasileiro, lavrador, natural de
Grajaú-MA, filho de Eulina de Sousa Santana e Jovenal de Sousa Santana, atualmente em lugar incerto e
não sabido. Pelo fato do denunciado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente, expede-se o
presente edital com o intuito de CITAR O DENUNCIADO a apresentar RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO
DE 10 (DEZ) dias a correr após o decurso da dilação editalícia. Desde já consigna-se que a Defesa Escrita
poderá ser apresentada, no referido prazo, perante qualquer outra Comarca do Tribunal de Justiça do
estado do Pará, via protocolo integrado. Para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no
futuro, o MM. Juiz mandou expedir o presente edital que também será publicado no diário oficial de justiça
eletrônico na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos quatro (04) dias do mês de
julho (07) do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Joaneth Caetano de Sousa, fiz e subscrevo. RAMIRO
ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal DENUNCIADO: DOMINGOS DE
SOUSA SANTANA VITIMA: J. S. C. AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADO DE POLICIA CIVIL JOSE
EUCLIDES AQUINO DA SILVA

 
Processo Ação 0001296-48.2015.8.14.0040 Inquérito Policial 10/07/2019 Data de Inclusão EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM Juiz de
Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, República
Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que se encontra em lugar incerto e não sabido, MISTTE CHARLES SILVA
OLIVEIRA, brasileiro, natural de Abel Figueredo-PA, nascido aos 12/10/1974, filho de Jose Virgino de
Oliveira e Francisca Silva Oliveira. FICA o mesmo intimado pelo presente edital, para tomar ciência da R.
SENTENÇA DE FLS. 26, a seguir resumida em transcrição: ¿Por todo o exposto, tendo em vista que o
delito atribuído ao agente foi abarcado pela prescrição da pretensão punitiva, DECLARO EXTINTA A
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PUNIBILIDADE de MISTTE CHARLES SILVA OLIVEIRA, com base no art. 107, incisos IV, do Código
Penal, devendo ser efetuada a pertinente baixa na distribuição. E para que ninguém possa alegar
ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário Oficial
do Pará, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos dez (10) dias do mês de
julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, JCS, Auxiliar de Secretaria, digitei este e subscrevi.
RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal VITIMA: C. A. S.
INDICIADO: MISTTE CHARLES SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADA DE POLICIA
CIVIL ANA CAROLINA CARNEIRO DE ABREU

 
Processo Ação 0017425-94.2016.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 10/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Autos: Ação Penal - Infringência do Art. 155 do
CPB. Autor da denúncia: Ministério Público Estadual Denunciado: PAULO JANSEN BARBOSA DE
SOUSA O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM. Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal
da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o
presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que o Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de
Justiça desta Comarca PAULO JANSEN BARBOSA DE SOUSA, brasileiro, lavrador, natural de Codó-MA,
nascido aos 02/10/1969, filho de José Pereira de Sousa e Francisca Barbosa de Sousa, atualmente em
lugar incerto e não sabido. Pelo fato do denunciado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente,
expede-se o presente edital com o intuito de CITAR O DENUNCIADO a apresentar RESPOSTA ESCRITA,
NO PRAZO DE 10 (DEZ) dias a correr após o decurso da dilação editalícia. Desde já consigna-se que a
Defesa Escrita poderá ser apresentada, no referido prazo, perante qualquer outra Comarca do Tribunal de
Justiça do estado do Pará, via protocolo integrado. Para que ninguém possa alegar ignorância no presente
ou no futuro, o MM. Juiz mandou expedir o presente edital que também será publicado no diário oficial de
justiça eletrônico na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos dez (10) dias do mês
de julho (07) do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Joaneth Caetano de Sousa, fiz e subscrevo.
RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal DENUNCIADO: PAULO
JANSEN BARBOSA DE SOUSA VITIMA: E. V. AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADO DE POLICIA CIVIL
DR JOSE EUCLIDES AQUINO DA SILVA

 
Processo Ação 0012937-28.2018.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 10/07/2019 Data de
Inclusão PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE PARAUAPEBAS Processo nº: 0012937-28.2018.8.14.0040 Denunciado: THALES ALVES
MOTA Vítima: MARIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS E VITÓRIA REGINA CONCEIÇÃO PINHEIRO
Capitulação Penal: art. 157, §2º, V, do Código Penal S E N T E N Ç A 1. RELATÓRIO Vistos, etc. O
Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada em desfavor de THALES ALVES
MOTA, sob atribuição de o agente, no dia 28 de outubro de 2018, ter subtraído, mediante grave ameaça e
uso de uma faca, pertences das vítimas MARIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS E VITÓRIA REGINA
CONCEIÇÃO PINHEIRO, subsumindo-se, assim, no crime do art. 157, §2º, V, do Código Penal, conforme
se depreende da exordial acusatória abaixo transcrita: Narra a denúncia: Noticia a peça inquisitorial em
anexo que, do dia 28/10/2018, por volta das 15h30min a polícia militar se encontrava realizando
patrulhamento ostensivo, nesta urbe de Parauapebas, quando foi acionada através de CCO, no Bairro
Betânia, que a população teria prendido o Acusado THALES ALVES MOTA, pelo fato deste ter assaltado
uma criança de 10(dez) anos de idade. Segundo consta, ao chegar no local, situado na Av. Bartolomeu, nº
446, Bairro Betânia, encontrou o Denunciado detido por populares, amarrado e com rubefações,
hematomas no olho direito e corte interno na região dos lábios, por ter cometido roubo em desfavor da
ofendida VITÓRIA REGINA CONCEIÇÃO PINHEIRO, com o uso de um terçado. De acordo com as
testemunhas, o Increpado cometeu o assalto, no comércio do genitor da menor e utilizou uma arma
branca, do tipo terçado para configurar a ameaça. No mesmo momento, em que a guarnição chegou ao
local, encaminhou o Indigitado para o Hospital Municipal de Parauapebas, para este ser atendido. Após
isto, este foi liberado e seguiu para a Delegacia, onde prestou depoimento. O Sr. FRANCISCO ALVES
FEITOSA alegou que se encontrava no seu comércio, na data dos fatos, por volta das 15h30min, quando
o Increpado chegou no estabelecimento comercial e rendeu a sua filha VITÓRIA REGINA, de apenas 10
(dez) anos e anunciou o assalto, utilizando um facão em punho e exigiu a quantia em dinheiro do caixa. Ao
vislumbrar a situação da ação delituosa, a sua esposa, Sra. MARIA APARECIDA gritou por socorro,
momento em que o Sr. FRANCISCO, tentou desarmar o larápio e começou a travar luta corporal com este,
sendo acudido por vizinhos, que lesionaram o Denunciado, aplicando chutes e socos tanto no rosto,
quanto em outras partes do corpo. O Denunciado prestou depoimento perante a autoridade policial,
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asseverando que se encontrava em sua residência, onde consumiu cerca de 20(vinte) latinhas de cerveja
e saiu para roubar, tendo entrado no estabelecimento comercial da vítima e cometido o assalto. Contudo,
foi agredido pela população e rendido. Os indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito acima
descrito são suficientes para justificar a presente exordial. A autoria encontra-se confirmada nos relatos
testemunhais, tipificando o delito previsto no artigo 157, Parág. 2o, Inc.V, do Código Penal Brasileiro. A
materialidade encontra-se corroborada através do auto de reconhecimento de pessoa, em fls. 09 e 12.
Assim, a conduta dolosa praticada pelo aludido agente é típica, antijurídica e provavelmente culpável,
caracterizando-se como delituosa em face da Norma Substantiva Penal, encontrando-se o mesmo incurso
nas sanções punitivas do dispositivo legal já mencionado. A persecução extrajudicial se originou com a
abertura de Inquérito Policial por Flagrante (fls. 07/48), onde foram ouvidas o condutor, as vítimas, as
testemunhas e foi levado a efeito o interrogatório extrajudicial do denunciado. Consta de reconhecimento
às fls. 15 e 18, ao passo que o auto de apresentação e apreensão foi acostado aos autos à fl. 26. A ação
penal foi recebida à fl. 58, em 27/02/2019, inaugurando a persecução judicial. O agente foi citado
pessoalmente à fl. 59, tendo apresentado a sua resposta à acusação às fls. 61/63. Audiência de instrução
e julgamento realizada às fls. 81/82, em que se colheram as declarações das testemunhas da denúncia
VITOR DE BRITO DOS SANTOS, MARCIO ANDRE DE FREITAS BELO e RAIMUNDO ALVES FEITOSA,
bem como a vítima MARIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS. Logo depois procedeu-se ao
interrogatório do acusado THALES ALVES MOTA. Na mesma audiência o Ministério Público apresentou
suas alegações finais, postulando a condenação do réu como incurso nas sanções penais previstas no
artigo 157, § 2º, V, do CP. A seu turno, a Defesa apresentou as alegações finais do denunciado,
requerendo a desclassificação de roubo consumado para roubo na forma tentada, visto que não houve
inversão da posse dos bens das vítimas. Postulou também a desconsideração do inciso V do §2º do art.
157, pois o acusado segurou a vítima rapidamente, sem afetar a sua liberdade de locomoção. Eis o relato
necessário. Passo a decidir. 2. FUNDAMENTAÇÃO De forma inicial, cabe destacar que nenhuma das
partes alegou qualquer preliminar a ser enfrentada como prejudicial do mérito, não havendo o que se falar,
portanto, em nulidade. Quanto ao cerne da discussão processual, refere-se o procedimento à imputação,
conforme originalmente se lê da denúncia, da prática de crime de roubo majorado ao agente THALES
ALVES MOTA, subsumindo-se, portanto, na prática do delito tipificado nos arts. 157, §2º, V, do Código
Penal, in verbis: Art. 157 do CP. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de
resistência. (...) § 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: V - se o agente mantém a vítima em
seu poder, restringindo sua liberdade; Quanto ao crime de roubo imputado, destaco, preliminarmente, à
vista das lições de Rogério Greco, que o delito se consuma com ¿a retirada violenta do bem da esfera de
disponibilidade da vítima, passando o agente a exercer sobre ele a posse tranquila, mesmo que por curto
espaço de tempo¿, por essa razão basta que a vítima entregue seus pertences ao ofensor e este os
mantenha sob sua guarda, mesmo que por exíguo prazo, para que o delito de roubo consumado esteja
configurado (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5.ed. Niterói: Impetus, 2011). Feitas essas
considerações, verifico que a materialidade do crime patrimonial ora apreciado está evidenciada no auto
de apresentação e apreensão acostado aos autos à fl. 26, no auto de reconhecimento às fl. 15 e 18, pelas
declarações das vítimas e das testemunhas ouvidas durante a fase investigativa e no decorrer da
instrução processual, as quais narraram com riqueza de detalhes o roubo ocorrido em 28 de outubro de
2018. Quanto à autoria delitiva, destaco que a vítima MARIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS foi
categórica ao informar, durante seu depoimento em juízo (fls. 81/82), que fora abordada pelo acusado no
dia dos fatos, enquanto estava juntamente com seu esposo e sua filha de 10 anos de idade na porta da
casa, na rua Bartolomeu, nº 446, no bairro Betânia. Segundo a vítima MARIA APARECIDA, o agente
inicialmente pediu água, quando ela foi buscar a água ele anunciou o assalto e colocou um facão no
pescoço da sua filha dizendo `passa todo o dinheiro¿. Nesse momento a vítima disse que segurou firme
no facão, gritou pelo seu esposo e não sabe ao certo se entregou o dinheiro. Logo que o acusado viu o
esposo da vítima, saiu correndo, deixando cair o facão, sendo capturado por populares. A testemunha
RAIMUNDO ALVES FEITOSA declarou em juízo (fls. 81/82) que no dia dos fatos estava na porta de casa,
onde também funciona uma venda de lanches, quando sua esposa gritou por socorro, então avistou o
acusado com a faca no pescoço da sua filha, que logo correu, então o depoente correu atrás e com a
ajuda dos vizinhos conseguiu segurar o agente até a chegada da polícia. Disse que não deu tempo da sua
esposa entregar o dinheiro ao acusado. Por sua vez, a testemunha VITOR DE BRITO DOS SANTOS às fl.
81/82, policial militar, afirmou que foi acionado por populares via CCO informando sobre o roubo com uso
de uma faca, mas quando chegou no local o acusado já estava detido pela população e lesionado. O
denunciado THALES ALVES MOTA durante seu interrogatório judicial (fls. 81/82) afirmou que tentou
subrair dinheiro da vítima MARIA APARECIDA colocando a faca no pescoço da sua filha, mas não logrou
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êxito porque a vítima conseguiu desarmá-lo, então correu e caiu, pois estava bastante embriagado,
momento em que a população conseguiu detê-lo. Assim, entendo que os elementos de prova colhidos no
decorrer da instrução processual e no desenrolar da investigação policial são suficientes para demonstrar
que o agente THALES ALVES MOTA efetivamente participou do roubo na forma tentada que vitimou
MARIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS E VITÓRIA REGINA CONCEIÇÃO PINHEIRO no dia 28 de
outubro de 2018. Com efeito, os fatos que foram narrados pela vítima e pelas testemunhas indicam que a
conduta perpetrada pelo denunciado THALES ALVES MOTA vitimou tanto MARIA APARECIDA CAMILO
DOS SANTOS quanto VITÓRIA REGINA CONCEIÇÃO PINHEIRO, tentando subtrair dinheiro de MARIA
APARECIDA colocando a faca no pescoço de VITORIA REGINA, sua filha, sendo medida cogente e mais
adequada a inclusão do concurso formal elencado no art. 70 do Código Penal, que ocorre quando o
agente mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, e do art. 14, II, do CP, pois o crime
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Destarte, aplico o instituto da emendatio
libelli, nos moldes do art. 383 do CPP, para reconhecer a materialidade e a autoria delitivas do crime de
roubo na forma tentada em concurso formal em desfavor de THALES ALVES MOTA. Quanto ao
circunstanciamento do inciso V, do §2º do art. 157 do CP, entendo que o acusado manteve a faca no
pescoço da vítima VITORIA REGINA de forma momentânea, não afetando, desse modo, sua liberdade de
locomoção, anuindo com o entendimento da defesa em alegações finais às fls. 81/82. No que tange ao
emprego de arma branca, registro que na data de 23/04/2018, com o advento da Lei nº 13.654/2018, essa
especificidade deixou de fazer parte do rol de circunstâncias que servem para majorar a pena do tipo do
art. 157 do CP. A Lei nº 13.654/2018, sancionada pela Presidência da Repúbllica em 23/04/2018, dispõe
sobre a alteração do §2º do art. 157 do digesto repressivo, determinando a revogação de seu inciso I,
onde constava o seguinte circunstanciamento: ¿se a violência ou ameaça é exercida com emprego de
arma¿. De todo modo, é forçoso concluir que o uso de arma branca deixou de servir para o aumento da
pena-base em ações penais que versem sobre a prática de roubos, já que essa circunstância se inseria no
revogado inc. I do art. 157, §2º, do CP. Outrossim, trata-se de novatio legis in mellius, apenas no que
tange à exclusão do emprego de arma branca e outros tipos de instrumentos lesivos que não a arma de
fogo, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da retroativadade da referida lei penal, que é mais
benéfica ao réu, tendo como parâmetro o art. 5º, XL, da CR/88 e art. 2º, § único, do CPP. Entretanto, não
seria justo e coerente que um agente que pratique uma conduta dessa natureza sem o emprego de
qualquer espécie de armamento receba a mesma reprimenda que um indivíduo receberia se tivesse
cometido o mesmo delito de roubo valendo-se de arma branca ou algum outro tipo de artefato que cause
risco a saúde de outrem. Por essa razão, em observância ao princípio constitucional implícito da
proporcionalidade, o qual deve permear todo e qualquer provimento jurisdicional, entendo ser necessária a
exasperação da pena-base do denunciado durante a 1ª fase da dosimetria da pena, conforme art. 59 do
CP, valorando negativamente o tópico ¿circunstâncias do crime¿. Nesse sentido, destaco as precisas
lições de Ricardo Augusto Schimitt sobre a mencionada circunstância judicial: Trata-se do modus operandi
empregado na prática do delito (crime ou contravenção). São elementos que não compõem a infração
penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação
delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida
pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre
outros (SCHIMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 11. ed. Salvador:
Juspodivm, 2017. p.167). Nesse diapasão, reconheço a retroatividade da Lei nº 13.654/2018 no caso em
apreço, por essa figurar como novatio legis in mellius ao afastar a majorante do art. 157, §2º, I, do CP,
mas, em contrapartida, reputo ser necessária a exasperação da pena-base de THALES ALVES MOTA
quanto ao emprego de arma branca na prática criminosa ora versada, o que será feito na 1ª fase de
dosagem da pena sob os moldes do art. 59 do CP, em respeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO assentado na inicial
acusatória, para CONDENAR o agente THALES ALVES MOTA como incurso nas penas do art. 157,
caput, c/c art. 14, II, c/c art. 70, todos CP, por entender que restou demonstrado ao longo da instrução que
o réu efetivamente tentou subtrair para si, mediante grave ameaça consubstanciada na utilização de arma
branca, coisa alheia móvel pertencente às vítimas MARIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS E
VITÓRIA REGINA CONCEIÇÃO PINHEIRO. 3. DOSIMETRIA Dito isso, destaco, preliminarmente, que a
culpabilidade de um delito deva ser observada como fundamento e limite da pena. Assim, havendo nos
autos elementos que indique ser o réu imputável, que atuou com consciência potencial de ilicitude de sua
conduta, bem como de que tinha possibilidade e lhe era exigível atuar de outro modo, deve o mesmo ser
condenado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP). Superada tal análise, passo a
dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, observando as três fases
exigidas por lei. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase): I - Culpabilidade: diversa da
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culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da
pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta,
medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise.
Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la; II -
Antecedentes: o réu não possui antecedentes, motivo pelo qual não há o que valorar; III - Conduta social:
como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra; IV - Personalidade: entendo
ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada
nesse sentido, deixo de valorar; V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo: subtrair
coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa; VI - Circunstâncias do crime:
conforme foi relatado no decorrer da instrução (fls. 81/82), notadamente no depoimento da ofendida
MARIA APARECIDA, o agente THALES ALVES MOTA praticou o delito de roubo na forma tentada em um
modus operandi que torna ainda mais grave as imputações que lhe foram feitas, pois ele teria empregado
uma arma branca para tentar intimidar as ofendidas, fato que tanto é preponderante que até a
superveniência da Lei nº 13.654/2018 era considerado como causa de aumento de pena do aludido delito
patrimonial. Como dito, não seria justo e coerente que um agente que pratique uma conduta dessa
natureza sem o emprego de qualquer espécie de armamento receba a mesma reprimenda que um
indivíduo receberia se tivesse cometido o delito de roubo valendo-se de arma branca ou algum outro tipo
de artefato que cause risco a saúde de outrem. De acordo com as lições de Ricardo Schimitt, in Sentença
Penal Condenatória - Teoria e Prática, 2017, p. 167, o objeto empregado no delito há de ser vislumbrado
como forma de exasperação da pena-base do sentenciado, já que se trata de um elemento acessório do
tipo, que não compõe, prima facie, as proibições da norma penal incidente, mas ultrapassa sobremaneira
as condutas nele descritas, por causar maior intimidação e maior risco à integridade física dos ofendidos.
Por essa razão, AUMENTO a pena-base atribuída ao denunciado em 09 (nove) meses de reclusão e mais
43 (quarenta e três) dias-multa, o que equivale a 1/8 do intervalo existente entre os limites mínimo e
máximo da pena cominada em abstrato; VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências,
pelo que deixo de valorá-las; VIII - Comportamento da vítima: não há dados suficientes para aferir acerca
do comportamento das vítimas, razão pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido, destaco a
jurisprudência do STJ: ¿(...) Conforme precedentes desta Corte, o comportamento da vítima é uma
circunstância neutra ou favorável quando da fixação da primeira fase da dosimetria da condenação" (HC
245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; STJ - HABEAS CORPUS HC 314335 PE
2015/0008633-9). Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para THALES ALVES MOTA, em relação ao crime
do art. 157 do CP, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta de três) dias-multa,
que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):
Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, constato a
presença da circunstância atenuante da confissão em favor de THALES ALVES MOTA (art. 65, III, alínea
¿d¿, do CP), razão pela qual atenuo a pena em 09 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias
multa, ficando a pena, até aqui, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não se verificam,
em relação ao réu, nenhuma das circunstâncias agravantes. Causas de aumento e diminuição de pena (3ª
fase): Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico estarem ausentes causas de
aumento da pena tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal. Ainda, verificou-se na
instrução processual que o crime de roubo majorado pelo réu não chegou se consumar, em virtude de
circunstâncias alheias à vontade do agente, devendo ser aplicada a minorante referente à tentativa,
prevista no art. 14, II, do CP, razão pela qual diminuo a pena imposta em 1/3 (um terço), ou seja, em 01
(um) ano e 04 (quatro) meses e mais 03 (três) dias-multa. Nesse contexto, FIXO A PENA para THALES
ALVES MOTA, em relação ao crime do art. 157, caput, do CP, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 07 (sete) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do
sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. CONCURSO
FORMAL DE CRIMES E FIXAÇÃO DA PENA DEFITIVA (art. 70 do CP): Superadas as três fases da
dosimetria, faz-se necessária ainda a valoração da incidência do art. 70 do CP (concurso formal de crimes)
em relação ao tipo do art. 157, caput, do CP, haja vista que, do conjunto probatório colhido nos autos,
extrai-se que o sentenciado teria tentado cometer dois crimes de roubo mediante apenas uma ação, o que
caracteriza, assim, o instituto do concurso formal. Nesse sentido, aumento a pena cominada ao delito do
art. 157, caput, do CP em 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01
(um) dia-multa, em função do número de crimes praticados (duas vezes) e a gravidade das condutas
perpetradas. Nesse contexto, FIXO A PENA DEFINITIVA para THALES ALVES MOTA, em relação ao
crime do art. 157, caput, do CP, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito)
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dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS I) Para
efeito da Lei nº 12.736/11, visando a detração da pena, destaco que o condenado THALES ALVES MOTA
está preso desde 28/10/2018, devendo ser detraído da reprimenda que lhe foi aplicada o montante de 08
(oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão. II) Quanto ao regime de cumprimento da pena do agente,
considerando o quantum da pena aplicada e a detração, e em consonância com o que dispõe o art. 33, §
2º, ¿c¿, do CPB, deve o condenado iniciar o cumprimento da pena no REGIME ABERTO. III) O benefício
da suspensão condicional da pena não é aplicável em razão do quantum da pena (art. 77, do CP). IV)
Incabível também o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em
razão do crime ter sido cometido com violência contra a pessoa (art. 44, I, do CP). V) Conversão da pena
privativa de liberdade em prisão domiciliar Como é sabido que não dispomos nesta Comarca de casa de
albergado, sendo vasto o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal fato não pode ser impeditivo
ao deferimento do regime aberto ao réu, razão pela qual converto a prisão em regime aberto em prisão
domiciliar, sob as seguintes condições: i) Não se ausentar da Comarca ou mudar de residência, sem
autorização judicial; ii) Comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades; iii) Permanecer
em casa durante o repouso noturno (das 22:00 horas até às 06:00 horas) e dias de folga; iv) Não ingerir
bebida alcoólica ou substância entorpecente, não usar armas, não participar de jogos de azar ou festas
públicas; v) Prestação pecuniária que consistirá no pagamento de 04 (quatro) salários mínimos, a ser
revertida em benefício de uma instituição beneficente; vi) Prestação de serviços à comunidade será
efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 1428 (um mil
quatrocentos e vinte e oito) horas, em analogia o que estabelece o art. 46 do Código Penal, em local a ser
definido em audiência admonitória; O benefício poderá ser revogado, tão logo seja disponibilizada uma
casa de albergado na Comarca e/ou desobedecida qualquer das condições acima. VI) Analisando, de
ofício, a situação processual do sentenciado, verifico que THALES ALVES MOTA foi condenado pelo
crime de roubo tentado a pena de em 03 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão a serem
cumpridos em regime inicialmente aberto, tendo respondido preso mais de 1/6 da pena aplicada. Desse
modo, não vislumbro qualquer ameaça aos requisitos ensejadores da prisão preventiva elencados no art.
312 do CPP, razão pela qual REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ
DE SOLTURA em favor do sentenciado. VII) Outrossim, em conformidade com o artigo 34 da Lei n°
8.328/2015, CONDENO THALES ALVES MOTA nas custas judiciais, mas o isento de pagamento, nos
termos do art. 40, VI, do mencionado Diploma Legal, ante as circunstâncias nos autos que apontam ser o
réu pobre no sentido da lei. VIII) Após o trânsito em julgado: 1) OFICIE-SE à Justiça Eleitoral, nos termos
do art. 15, inciso III da CF; 2) EXPEÇA-SE ofício ao Instituto de Identificação de Belém/PA (Res. 016/2007
- GP), comunicando a condenação, inclusive para fins estatísticos. 3) EXPEÇA-SE guia de cumprimento
das medidas acima estipuladas devidamente instruída e, após, distribua-se. INTIMEM-SE Ministério
Público, a Defensoria Pública e/ou Advogado de defesa (este por meio do DJE). INTIME-SE pessoalmente
o sentenciado. Caso não seja localizado no endereço autos, INTIME-SE por edital. Publique-se, Registre-
se, Intime-se, Cumpra-se. Parauapebas/PA, 10 de julho de 2019. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de
Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal VITIMA: M. A. C. S. VITIMA: R. A. F. DENUNCIADO: THALES
ALVES MOTA

 
Processo Ação 0003646-28.2010.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 12/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiver que pelo Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta
Comarca, foi sentenciado MARCIO FONSECA, brasileiro, natural de Eldorado dos Carajás-PA, nascido
aos 15/10/1982, filho de José Maria Fonseca e Maria Dalvina Fonseca, atualmente em lugar incerto e não
sabido. E como não foi encontrado para ser INTIMADO pessoalmente, da sentença absolutória prolatada
nos autos de nº 0003646-28.2010.8.14.0040, expede-se o presente edital, para INTIMÁ-LO a fim de que
tome ciência da sentença absolutória supracitada, cuja parte dispositiva consta dos seguintes termos: ¿
Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado de fls. 02/04,
razão pela qual ABSOLVO o réu MÁRCIO FONSECA, quanto ao delito do art. 157, § 1º e § 2º, II, do
Código Penal Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII do CPP, haja vista não existir prova suficiente
para a condenação. E para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou
expedir o presente edital que será publicado no Diário Oficial do Pará, na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Parauapebas, aos doze (12) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove
(2019). Eu, Joaneth Caetano de Sousa, Auxiliar de Secretaria, digitei este e subscrevi. RAMIRO ALMEIDA
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GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO
DO PARA VITIMA: J. S. L. DENUNCIADO: MARCIO FONSECA

 
Processo Ação 0001185-35.2011.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 12/04/2018 Data de
Inclusão PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE PARAUAPEBAS S E N T E N Ç A Vistos. Processo nº: 0001185-35.2011.8.14.0040 O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio do seu representante legal, em exercício
neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu
denúncia contra FRANCISCO GILBERTO OLIVEIRA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido em 27/09/1966,
natural de Lago Verde - MA, filho de Raimundo Otacílio Gomes e Antônia Oliveira Gomes, residente e
domiciliado nesta cidade de Parauapebas - PA, dando-o como incurso nas sanções prevista pelo art. 129,
§ 9º, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na peça
acusatória, em síntese, nos seguintes termos: Consta na denúncia que no dia 13/02/2011 a vítima saiu de
sua casa, retornando com seu filho por volta das 23 horas, momento em que percebeu que o denunciado
havia trancado a porta e se recusava a abrir a porta. O filho da vítima conseguiu arrobar a janela e tiveram
acesso ao interior da residência, no mesmo tempo o denunciado a empurrou e ela caiu ferindo sua
cabeça, passando o denunciado a agredir fisicamente a Sra. AURICÉLIA BRITO. A persecução
extrajudicial se originou com a prisão em flagrante do denunciado, conforme se vê no IP de fls. 07/31,
onde se ouviram a vítima, o acusado e testemunhas e foram determinadas as diligências necessárias para
a elucidação do caso. Laudo Pericial juntado na fl. 27. A denúncia foi recebida em 21 de março de 2011 (fl.
49), o réu foi citado (fl. 50/51) e apresentou resposta à acusação nas fls. 52/54, afirmando que não
pretendia causar lesões na vítima. Por não concorrer nenhuma hipótese prevista no art. 397 do CPP, foi
designada audiência de instrução designada, e redesignadas em várias outras datas conforme se vê às fl.
55, 70, 81 e 90. Na data de 15/06/2011 foi concedida a Liberdade Provisória do acusado (fl. 74). Audiência
de instrução efetivada à fl. 95/97, no decorrer da instrução processual em juízo, foi ouvida a ofendida, uma
testemunha arrolada pela defesa e o interrogatório do denunciado. Não foram requeridas diligências pelas
partes. O Orgão Ministerial apresentou suas alegações finais requerendo a condenação do acusado pelo
delito de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CPB), após analisar o conjunto probatório. Por sua vez, a defesa
em sede de alegações finais, ressaltou que as lesões sofridas pela vítima não correspondeu ao dolo do
agente. Postulou por fim, que a confissão e o arrependido do acusado sejam levados em consideração na
aplicação da pena. Seja aplicado a suspensão condicional da pena (sursi) e/ou aplicação das penas
restritivas de direito, evitando-se qualquer pena privativa de liberdade, uma vez que o réu não apresenta
ameaça à vitima. É o relatório. Fundamento e decido nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal.
Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público imputa a FRANCISCO
GILBERTO OLIVEIRA GOMES a prática do crime de lesão corporal artigo 129, § 9º do CPB c/c art. 7º, I
da Lei nº 11.340/06. É o caso de total procedência da pretensão punitiva Estatal. De forma inicial, cabe
destacar que nenhuma das partes alegou qualquer preliminar a ser enfrentada como prejudicial do mérito,
não havendo o que se falar, portanto, em nulidade. Analisando o mérito da ação, verifico que os fatos
atribuídos ao acusado na denúncia são verdadeiros, tendo em conta que os elementos de prova colhidos
durante a instrução apontam que o acusado, de fato, agrediu sua ex-companheira no dia do crime. Extrai-
se das declarações prestadas pela ofendida em juízo (mídia de fl. 97) que as partes estavam tendo
conflitos sobre o relacionamento, inclusive na época eles estavam separados, apenas dividiam a mesma
casa. A vítima relatou ainda, com riquezas de detalhes, que no dia dos fatos estava acompanhada de seu
filho e de seus sobrinhos menores e ao chegar em casa foi impedida de entrar uma vez que o denunciado
havia trancado a porta. Após conseguir o acesso com a ajuda do filho, foi agredida com empurrão e
murros, sendo que o denunciado só parou de lhe agredir quando o seu filho jogou uma pedra no
denunciado. Que vendo as agressões, os sobrinhos menores da vítima saíram correndo desesperados e
chorando do local. Em seu interrogatório judicial o acusado confessou apenas o empurrão, afirmando que
não tinha intenção de lesionar a vítima, que em decorrência do empurrão, a vítima se desequilibrou caindo
no chão de joelhos. Ainda, segundo o réu, a companheira levantou sozinha e saiu, sem ele perceber que
ela estava ferida. A única testemunha ouvida em juízo afirmou que não viu as agressões no dia dos fatos,
mas tem ciência de que em outras ocasiões o acusado agrediu a vítima. Além disso, o laudo de Exame de
Corpo de Delito realizado na vítima (fl. 27), atesta que a ofendida ¿apresenta ferida triangular (...) unidos
por sutura com fio preto e curativo manchado de sangue. Eritema e Escoriação no dorso do nariz e na
região bucinadora da face à esquerda...¿ Ademais, quanto à importância da palavra da vítima, nos delitos
de violência doméstica, que ganham especial relevância caso esteja em consonância com os demais
elementos coletados, acosta-se decisão da lavra do STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇ¿O POR
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INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇ¿O POR INEXISTÊNCIA DE
RELAÇ¿O ÍNTIMA DE AFETO. PRETENS¿ES INSUSCETÍVEIS DE ANÁLISE NA VIA ESPECIAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial
relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, tal como
ocorre na hipótese vertente. Precedentes. 2. A Corte de origem, com base nas provas dos autos, entendeu
pela presença de provas suficientes à manutenção do édito condenatório, bem como entendeu presentes
o dolo e a relação íntima de afeto. Desse modo, para se concluir de forma diversa do entendimento do
Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento
sabidamente inviável na instância especial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1684423 /
SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2017/0173398-0, Ministro Relator JOEL ILAN
PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, DJe 06/10/2017). Assim, pautada no princípio do livre convencimento,
por tudo consignado e avaliado na forma anterior, é que tenho a firme convicção de que o denunciado
cometeu o delito de agressão física no âmbito doméstico perpetrado em desfavor da sua então ex-
companheira, a vítima AURICÉLIA BRITO. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO assentado na inicial acusatória, razão pela qual CONDENO FRANCISCO GILBERTO OLIVEIRA
GOMES, como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal c/c a art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.
DOSIMETRIA Destaco, preliminarmente, que a culpabilidade de um delito deva ser observada como
fundamento e limite da pena. Assim, havendo nos autos elementos que indique ser o réu imputável, que
atuou com consciência potencial de ilicitude de sua conduta, bem como de que tinha possibilidade e lhe
era exigível atuar de outro modo, deve o mesmo ser condenado pela prática do crime de agressão física
no âmbito doméstico. Superada tal análise, passo a dosimetria da pena de FRANCISCO GILBERTO
OLIVEIRA GOMES nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, observando as três fases
exigidas por lei. a) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase): I - Culpabilidade: diversa da
culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da
pena. Conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta,
medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise.
Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la; II -
Antecedentes: o agente não ostenta antecedentes. III - Conduta social: como não há dados concretos
sobre esta circunstância, tenho-a por neutra; IV - Personalidade: Considerando o histórico agressivo do
agente em detrimento da vítima, inclusive o fato de ter convivido em união estável com a vítima e não
respeitar suas decisões, entendo ser necessária a exasperação de sua pena-base em 03 (três) meses. V -
Motivos: entendo que os motivos são os inerentes aos tipos penais em apreço, agressão à mulher no
contexto doméstico; VI - Circunstâncias do crime: : encontram-se relatadas nos autos, de modo que
também entendo que não há o que valorar, pois o modus operandi empregado não excede a proibição
contida no tipo penal em apreço; VII - Consequências do crime: não houveram maiores consequências,
pelo que deixo de valorá-las; VIII - Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática delitiva,
razão pela qual tenho a presente circunstância como neutra; Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para
FRANCISCO GILBERTO OLIVEIRA GOMES, em relação ao crime do art. 129, § 9º do Código Penal em
06 (seis) meses de detenção. b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase): Quanto à 2ª fase do
sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, ausentes circunstâncias
atenuantes ou agravantes, sejam aquelas previstas na parte geral, na parte especial ou na legislação
penal extravagante. c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase): Por fim, na 3ª fase da
dosimetria, verifico estarem ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição de pena referentes ao
delito ora analisado. Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para FRANCISCO GILBERTO OLIVEIRA
GOMES, em relação ao crime do art. 129, §9º do Código Penal c/c o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, em 06
(seis) meses de detenção. IV. DISPOSITIVO I. Considerando o quantum de pena aplicado ao sentenciado,
verifico que o delito sob análise foi coberto pela prescrição retroativa, o que implica no necessário
reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, senão vejamos. A perda do jus puniendi estatal em
condenações criminais inferiores à 01 (um) ano, nos termos do art. 109, VI do CP, se dará em 03 (três)
anos. Sendo assim, verifica-se que tal período já foi ultrapassado no caso em comento, pois a denúncia foi
recebida em 11 de março de 2011 (fl. 49), não se verificando nos autos nenhuma outra causa interruptiva
ou suspensiva da prescrição, tendo, dessa forma, transpassado mais de 03 (três) anos entre a data do
recebimento da inicial e a data da prolação da presente sentença. Por todo o exposto, tendo em vista que
o delito atribuído ao sentenciado foi abarcado pela prescrição da pretensão punitiva, DECLARO EXTINTA
A PUNIBILIDADE de FRANCISCO GILBERTO OLIVEIRA GOMES, com base no art. 107, inciso IV, do
Código Penal, devendo ser efetuada a pertinente baixa na distribuição II. Proceda-se às anotações e às
comunicações de estilo. III. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas, 12 de abril de
2017 ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA Juíza de Direito AUTOR: MINISTERIO PUBLICO
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DENUNCIADO: FRANCISCO GILBERTO OLIVEIRA GOMES VITIMA: A. B.

 
Processo Ação 0001185-35.2011.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 12/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que se encontra em lugar incerto e não sabido, FRANCISCO GILBERTO
OLIVEIRA GOMES, brasileiro, natural de Lago Verde-MA, nascido aos 27/09/1966, filho de Raimundo
Otacílio Gomes e Antônia Oliveira Gomes. FICA o mesmo intimado pelo presente edital, para tomar
ciência da R. SENTENÇA DE FLS. 101/103, a seguir resumida em transcrição: ¿Por todo o exposto, tendo
em vista que o delito atribuído ao agente foi abarcado pela prescrição da pretensão punitiva, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCISCO GILBERTO OLIVEIRA GOMES, com base no art. 107,
incisos IV, do Código Penal, devendo ser efetuada a pertinente baixa na distribuição. E para que ninguém
possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será publicado no
Diário Oficial do Pará, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos doze (12) dias
do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, JCS, Auxiliar de Secretaria, digitei este e
subscrevi. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal AUTOR:
MINISTERIO PUBLICO DENUNCIADO: FRANCISCO GILBERTO OLIVEIRA GOMES VITIMA: A. B.

 
Processo Ação 0005699-89.2017.8.14.0040 Procedimento Especial da Lei Antitóxicos 12/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que se encontra em lugar incerto e não sabido, MARCOS ADRIANO
PEREIRA LOPES, brasileiro, natural de Monção-MA, nascido aos 21/04/1994, filho de Maria Domingas
Pereira Lopes e Manoel Domingos Pinto Pereira. FICA o mesmo intimado pelo presente edital, para tomar
ciência da R. SENTENÇA DE FLS. 64/65, a seguir resumida em transcrição: ¿Por todo o exposto, JULGO
extinta a punibilidade de MARCOS ADRIANO PEREIRA LOPES, pelo cumprimento integral da sanção
imposta, nos termos do art. 109 da Lei de Execuções Penais. E para que ninguém possa alegar ignorância
no presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário Oficial do Pará,
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos doze (12) dias do mês de julho (07)
do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, JCS, Auxiliar de Secretaria, digitei este e subscrevi. RAMIRO
ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal DENUNCIADO: MARCOS
ADRIANO PEREIRA LOPES Representante(s): OAB 22058 - THIAGO AGUIAR DE OLIVEIRA
(ADVOGADO) VITIMA: O. E. AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADO DE POLICIA CIVIL FABRYCIO
AUGUSTO OLIVEIRA ANDRADE

 
Processo Ação 0009856-71.2018.8.14.0040 Inquérito Policial 12/07/2019 Data de Inclusão EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM Juiz de
Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, República
Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que se encontra em lugar incerto e não sabido, JOÃO VANDERLEY FERREIRA
DA SILVA, brasileiro, nascido aos 23/06/1981, filho de João Santana da Silva e Maria Helena Ferreira da
Silva. FICA o mesmo intimado pelo presente edital, para tomar ciência da DECISÃO FLS. 54, a seguir
resumida em transcrição: ¿Ante o exposto, acatando os argumentos do órgão dominus litis, sobre a
atipicidade do fato, determino o ARQUIVAMENTO do INQUÉRITO POLICIAL em análise, com base no art.
28 do CPP, devendo ser efetuada a pertinente baixa na distribuição. E para que ninguém possa alegar
ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário Oficial
do Pará, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos doze (12) dias do mês de
julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, JCS, Auxiliar de Secretaria, digitei este e subscrevi.
RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal INDICIADO: JOAO
VANDERLEY FERREIRA DA SILVA VITIMA: L. P. S.

 
Processo Ação 0009856-71.2018.8.14.0040 Inquérito Policial 18/03/2019 Data de Inclusão Poder
Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará Comarca de Parauapebas GABINETE DA 1ª VARA
CRIMINAL DE PARAUAPEBAS Processo nº: 0009856-71.2018.8.14.0040 D E C I S Ã O Vistos os autos.
O procedimento informativo em testilha se configura como inquérito policial contra JOÃO VANDERLEY
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FERREIRA DA SILVA, por ocorrência do crime tipificado no art. 129 do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06,
por fato ocorrido em 09/03/2018, tendo como vítima LORRANE PEREIRA DA SILVA. Encaminhados os
autos ao Órgão Ministerial houve requerimento de arquivamento do feito, em face da alegação de falta de
provas para subsidiar a ação penal. Eis o relato necessário. Passo a decidir. Como cediço, a atividade de
formação da opinnio delicti no sistema processual brasileiro pertence ao Ministério Público, o qual é o
dono da ação penal, nos termos do art. 129, inciso I da Constituição Federal de 1988. Caso o órgão
ministerial opte pelo não-prosseguimento da persecução, o crivo judicial se subsume apenas à remessa
dos autos ao Procurador Geral de Justiça, o qual, em última análise, decide pela deflagração da persecutio
in judicio. ¿Arquivamento. Tal providência só cabe ao juiz, a requerimento do Ministério Público (CPP, art.
28), que é o exclusivo titular da ação penal pública (CF, art. 129, I)¿ (in: Curso de Processo Penal.
Fernando Capez. 10a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 92). No caso em comento, inviável discordar da
fundamentada manifestação ministerial. A titularidade da ação penal no sistema acusatório deixa a critério
do dominus litis a peculiar análise para provocação jurisdicional. ¿Para evitar desmandos, caprichos ou
arbitrariedades, a mais autorizada doutrina insiste ser elementar em processo criminal que a denúncia ou
queixa deva apresentar devidamente instruída, posto que exija a lei, para o seu recebimento, provas
rigorosas, com as que são necessárias para a pronúncia ou para a condenação¿ (TJSP, RT 720/442).
Ante o exposto, acatando os argumentos do órgão dominus litis, sobre falta de provas para subsidiar a
ação penal quanto aos fatos em apuração nos autos, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do INQUÉRITO
POLICIAL em análise, com base no art. 28 do CPP, devendo ser efetuada a pertinente baixa na
distribuição. PRI. Dê-se ciência ao MP. Parauapebas, 15 de março de 2019. CELSO QUIM FILHO Juiz de
Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal INDICIADO: JOAO VANDERLEY FERREIRA DA SILVA
VITIMA: L. P. S.

 
Processo Ação 0005154-29.2011.8.14.0040 Ação Penal de Competência do Júri 12/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiver que pelo Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta
Comarca, foi sentenciado ELIAS LOPES DE ASSIS, alcunha ¿LOIRÃO¿, brasileiro, natural de Tucumã-
PA, nascido aos 26.06.89, filho de Francisco de Assis e Itna Lopes de Assis, atualmente em lugar incerto e
não sabido. E como não foi encontrado para ser INTIMADO pessoalmente, da sentença de impronúncia
prolatada nos autos de nº 0005154-29.2011.8.14.0040, expede-se o presente edital, para INTIMÁ-LO a fim
de que tomem ciência da sentença de Impronúncia supracitada, cuja parte dispositiva consta dos
seguintes termos: ¿ Posto isso, diante de elementos que não demonstram a presença de indícios
suficientes de autoria e/ou participação, IMPRONUNCIO o réu ELIAS LOPES DE ASSIS, revogando-se
todas as medidas cautelares de fl.52 a que estava obrigado cumprir como garantia do juízo. E para que
ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será
publicado no Diário Oficial do Pará, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos
doze (12) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, Joaneth Caetano de Sousa,
Auxiliar de Secretaria, digitei este e subscrevi. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo
pela 1ª Vara Criminal DENUNCIADO: ELIAS LOPES DE ASSIS VITIMA: D. J. S.

 
Processo Ação 0001183-03.2009.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 12/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiver que pelo Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta
Comarca, foi sentenciado CLEITON RODRIGUES CASTRO, brasileiro, nascido aos 20/02/1987, natural de
São Luis-MA, filho de João Batista e Maria das Graças Rodrigues Silva, atualmente em lugar incerto e não
sabido. E como não foi encontrado para ser INTIMADO pessoalmente, da sentença absolutória prolatada
nos autos de nº 0001183-03.2009.8.14.0040, expede-se o presente edital, para INTIMÁ-LO a fim de que
tome ciência da sentença absolutória supracitada, cuja parte dispositiva consta dos seguintes termos: ¿
Ante o exposto, diante da inocorrência do fato, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva de fl. 02/05
e, em consequência, ABSOLVO o acusado CLEITON RODRIGUES CASTRO, com base no art. 386,
Inciso I, do CPP. Determino, ainda, a revogação de toda e qualquer medida cautelar do processo. E para
que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será
publicado no Diário Oficial do Pará, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos
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doze (12) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, JCS, Auxiliar de Secretaria,
digitei este e subscrevi. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal
VITIMA: M. C. S. N. DENUNCIADO: CLEITON RODRIGUES CASTRO

 
Processo Ação 0000050-17.2015.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 12/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiver que pelo Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta
Comarca, foi sentenciado JORGE HENRIQUE SABINO, brasileiro, nascido aos 09/06/1988, natural de
Parauapebas-PA, filho de Francinete Cajado Sabino, atualmente em lugar incerto e não sabido. E como
não foi encontrado para ser INTIMADO pessoalmente, da sentença absolutória prolatada nos autos de nº
0000050-17.2015.8.14.0040, expede-se o presente edital, para INTIMÁ-LO a fim de que tome ciência da
sentença absolutória supracitada, cuja parte dispositiva consta dos seguintes termos: ¿ Ante o exposto,
diante da inocorrência do fato, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva de fl. 02/01 e, em
consequência, ABSOLVO o acusado JORGE HENRIQUE SABINO, com base no art. 386, Inciso I, do
CPP. Determino, ainda, a revogação de toda e qualquer medida cautelar do processo. E para que
ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será
publicado no Diário Oficial do Pará, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, aos
doze (12) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, JCS, Auxiliar de Secretaria,
digitei este e subscrevi. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal
VITIMA: T. S. F. DENUNCIADO: JORGE HENRIQUE SABINO AUTORIDADE POLICIAL: DELEGADA DE
POLICIA CIVIL ANA CAROLINA CARNEIRO DE ABREU

 
Processo Ação 0002524-87.2017.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 12/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Autos: Ação Penal - Infringência do Art. 129, § 9º,
do CPB c/c art. 5º, II e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006. Autor da denúncia: Ministério Público Estadual
Denunciado: PAULO VICTOR CRUZ SANTOS O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA GOMES, MM. Juiz de
Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, na forma da
Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que o
Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça desta Comarca PAULO VICTOR CRUZ SANTOS,
brasileiro, natural de Bacabal-MA, nascido aos 02/11/1984, filho de José Luis Santos e Irene Cruz Santos,
atualmente em lugar incerto e não sabido. Pelo fato do denunciado não ter sido encontrado para ser citado
pessoalmente, expede-se o presente edital com o intuito de CITAR O DENUNCIADO a apresentar
RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) dias a correr após o decurso da dilação editalícia. Desde
já consigna-se que a Defesa Escrita poderá ser apresentada, no referido prazo, perante qualquer outra
Comarca do Tribunal de Justiça do estado do Pará, via protocolo integrado. Para que ninguém possa
alegar ignorância no presente ou no futuro, o MM. Juiz mandou expedir o presente edital que também será
publicado no diário oficial de justiça eletrônico na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Parauapebas, aos doze (12) dias do mês de julho (07) do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Joaneth
Caetano de Sousa, fiz e subscrevo. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara
Criminal DENUNCIADO: PAULO VICTOR CRUZ SANTOS VITIMA: F. S. C. AUTORIDADE POLICIAL:
DELEGADA DE POLICIA CIVIL ANA CAROLINA CARNEIRO DE ABREU

 
Processo Ação 0000984-49.2010.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 22/01/2019 Data de
Inclusão Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará Comarca de Parauapebas Gabinete da 3ª
vara - Penal TERMO DE AUDIÊNCIA Proc. Nº: 0000984-49.2010.814.0040 Art. 155, §4º, ¿IV¿ do CP
Acusado: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS Acusado: FERNANDO DO NASCIMENTO SALOMAO
Acusado: ANTONIO FONSECA DIAS Advogado: Defensoria Pública Aos 22 (VINTE E DOIS) dias do mês
01 (JANEIRO) de 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE), na sala de audiência da Vara Criminal, onde se achava
presente a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara, Dr.ª ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA, comigo,
Adão Pereira da Silva, servidor, ao final assinado. Presente o(a) representante do Ministério Público Dr.ª
FRANCYS GALHARDO DO VALE. Ausentes os acusados FERNANDO e ANTONIO. Presente o acusado
FRANCISCO. Presente o Representante da Defensoria Pública Dr.ª LARISSA MACHADO SILVA
NOGUEIRA. Ausentes as testemunhas ministeriais LEUDICLEIA SOUZA DA SILVA e ANTONIO CHAVES
DE SOUSA. Presente a testemunha de defesa RANILSON LOPES VALE. Aberta a audiência, o
Representante do Ministério Público postulou a palavra e aduziu: se aduziu: ¿MM.ª Juíza trata-se de ação
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penal ajuizada em face de FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO DO NASCIMENTO
SALOMAO e ANTONIO FOSENCA DIAS, imputando-lhe a pratica do Art. 155, §4º, ¿IV¿ do CP. Tem- se
que a denúncia foi recebida em 14/07/2010, ou seja, há mais 08 anos. Assim é possível reconhecer que
ocorreu a prescrição virtual, tendo em vista que o delito em tela prescreve em 12(doze) anos, e na
hipótese de uma condenação de até 04(quatro) anos, o delito já estaria prescrito. Assim o Representante
do Ministério Público requer o reconhecimento da prescrição, consoante art. 109, do CPB. É a
manifestação. SENTENÇA EM AUDIENCIA: I - O feito em comento se refere a ação penal movida contra
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO DO NASCIMENTO SALOMAO e ANTONIO
FOSENCA DIAS, sob atribuição do delito previsto no Art. 155, §4º, ¿IV¿ do CP, fato ocorrido em
20/10/2008, tendo sido a denuncia recebida em 14/07/2010. Eis o relato necessário. Passo a decidir. O
delito em comento é abarcado pela perda do jus puniendi em 12 (doze) anos. Contudo, considerando uma
provável pena mínima em concreto de até 04(quatro) anos, o delito seria abarcado pela prescrição em 08
anos, período aqui já ultrapassado. Nesse sentido, a prolação de qualquer sentença contra os agentes se
mostra inútil, razão pela qual acolho a tese da prescrição virtual. Por todo o exposto, tendo em vista que o
delito atribuído aos agentes foram abarcados pela prescrição da pretensão punitiva, DECLARO EXTINTA
A PUNIBILIDADE de FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO DO NASCIMENTO
SALOMAO e ANTONIO FOSENCA DIAS, com base no art. 107, inciso IV do Código Penal, realizando-se
as devidas baixas no cartório distribuidor. PRI. Dê-se ciência ao Ministério Público. Nada mais havendo, foi
o presente termo encerrado e vai assinado por todos. Eu................................, Adão Pereira da Silva,
Servidor, o digitei e subscrevi. Juíza de Direito:.............................................................. Ministério Público
:......................................................... Defensoria Pública :....................................................... AUTOR:
MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIADO: FERNANDO DO NASCIMENTO SALOMAO VITIMA: M. C. E. S.
L. e outros...

 
Processo Ação 0000984-49.2010.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 01/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que se encontra em lugar incerto e não sabido, FERNANDO DO
NASCIMENTO SALOMÃO, brasileiro, natural de Curionópolis-PA, nascido aos 25/07/1988, filho de
Geraldo Barbosa Salomão e Marineide Maria do Nascimento Salomão; ANTONIO FONSECA DIAS,
brasileiro, natural de Primavera-PA, nascido aos 08/01/1964, filho de Raimundo Borges Dias e Maria de
Lourdes Fonseca Dias. FICAM os mesmos intimados pelo presente edital, para tomar ciência da R.
SENTENÇA DE FLS. 96, a seguir resumida em transcrição: ¿Por todo o exposto, tendo em vista que o (s)
delito (s) atribuído (s) aos agentes foram abarcados pela prescrição da pretensão punitiva, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO DO NASCIMENTO
SALOMÃO e ANTONIO FONSECA DIAS, com base no art. 107, inciso, inciso IV, do Código Penal,
devendo ser efetuada a pertinente baixa na distribuição. E para que ninguém possa alegar ignorância no
presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário Oficial do Pará, na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Parauapebas, ao primeiro (01) dia do mês de julho (07) do
ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, Joaneth Caetano de Sousa, Auxiliar de Secretaria, digitei este e
subscrevi. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal AUTOR:
MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIADO: FERNANDO DO NASCIMENTO SALOMAO VITIMA: M. C. E. S.
L. e outros...

 
Processo Ação 0000034-59.2006.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 30/01/2019 Data de
Inclusão PROCESSO Nº: 0000034-59.2006.8.14.0040. S E N T E N Ç A Trata-se de ação penal impetrada
pelo Ministério Público em face de FRANCISCO DE MORAES DA SILVA, em razão de o(a) mesmo(a) ter,
supostamente, praticado delitos previstos nos arts. 302 e 303 do CTB. O fato ocorreu em 08/10/03. A
denúncia foi recebida em 23/07/04, conforme se verifica as fls. 64. Iniciou-se a instrução processual, mas
até a presente data não houve o encerramento. É o breve relatório. Passo a decidir. Analisando os autos,
observo que os crimes imputados ao autor possuem penas máximas de 02 (dois) anos de detenção (art.
303 CTB) e 04 (quatro) anos de reclusão (art. 302 CTB). Desta feita, é cominado ao citado delito os prazos
prescricionais de 4 (quatro) e 08 (oito) anos, respectivamente, nos termos do art. 109, inciso IV e V do
Código Penal. Considerando que a denúncia foi recebida em 23/07/04, e não havendo causas de
impedimento ou interrupção do prazo prescricional, resta evidente a prescrição da pretensão punitiva de
ambos os crimes em razão do transcurso do lapso temporal de mais de 08 (oito) anos. A prescrição é uma
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das causas de extinção de punibilidade, consoante previsão do art. 107, IV, do Código Penal Brasileiro.
Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO no presente caso e de acordo com o artigo 107, inciso IV,
do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCISCO DE MORAES DA SILVA,
determinando o arquivamento do feito. Procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Dê-se
ciência ao MP e à Defesa. P.R.I.C. e, após, arquivem-se. Parauapebas-PA, 30 de janeiro de 2019
ADRIANA KARLA DINIZ GOMES DA COSTA Juíza de Direito Titular 1ª Vara Criminal de Parauapebas
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO REU: FRANCISCO DE MORAES DA SILVA VITIMA: S. A. O. E. O.

 
Processo Ação 0000034-59.2006.8.14.0040 Ação Penal - Procedimento Ordinário 01/07/2019 Data de
Inclusão EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO - 60 DIAS) O Exmo. Sr. RAMIRO ALMEIDA
GOMES, MM Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, Estado do
Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que se encontra em lugar incerto e não sabido, FRANCISCO DE MORAES DA
SILVA, brasileiro, natural de Teodoro Sampaio-SP, nascido aos 04/05/1962, filho de Francisco Venceslau
da Silva e Sebastiana Jacinta da Silva. FICA o mesmo intimado pelo presente edital, para tomar ciência da
R. SENTENÇA DE FLS. 106, a seguir resumida em transcrição: ¿Ante o exposto, RECONHEÇO A
PRESCRIÇÃO no presente caso e de acordo com o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCISCO DE MORAES DA SILVA, determinando o arquivamento do
feito. E para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o presente
edital que será publicado no Diário Oficial do Pará, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Parauapebas, ao primeiro (01) dia do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, JCS,
Auxiliar de Secretaria, digitei este e subscrevi. RAMIRO ALMEIDA GOMES Juiz de Direito, respondendo
pela 1ª Vara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO REU: FRANCISCO DE MORAES DA SILVA
VITIMA: S. A. O. E. O.

 
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará PARAUAPEBAS SECRETARIA DA 1ª VARA
CRIMINAL DE PARAUAPEBAS 00011830320098140040 20180038323983 SENTENÇA - DOC:
20180038323983 TERMO DE AUDIÊNCIA Proc. Nº: 0001183-03.2009.814.0040 Art. 14 da Lei 10.826/03
c/c Art. 147 do CPB c/c Art. 7º da Lei Maria da Penha Acusado: CLEITON RODRIGUES CASTRO Aos 31
(TRINTA E UM) dias do mês 01 (JANEIRO) de 2018 (DOIS MIL E DEZOITO), na sala de audiência da
Vara Criminal, onde se achava presente a MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível respondendo em mutirão
pela 1ª vara criminal, Dr.ª ELINE SALGADO VIEIRA, comigo, Adão Pereira da Silva, servidor, ao final
assinado.. Presente o(a) representante do Ministério Público Dr.ª FRANCYS GALHARDO DO VALE.
Ausente o acusado. Presente seu advogado Dr. PEDRO MARTINS DOS SANTOS OAB/PA 14.548-B.
Presentes as testemunhas ministeriais WALDECI BRITO DOS REIS. Ausentes as testemunhas MARIO
BATISTA FURTADO JUNIOR e MARIANA CARVALHO DA SILVA NOGUEIRA. Aberta a audiência, a
RMP desiste da oitiva das testemunhas MARIO e MARIANA. Segue anexa mídia com as declarações das
testemunhas WALDECI BRITO DOS REIS. Prejudicado o interrogatório do acusado, não localizado no
endereço dos autos, pelo que a MM. Juíza declarou sua ausência, nos termos do art. 367 do CPP Dada a
palavra ao RMP para alegações finais, assim aduziu: MM. Juíza terminada a instrução processual o MP
apresentar memoriais finais nos seguinte termos: considerando os fatos narrados na denúncia não foram
confirmados pela única testemunha de acusação ouvida, não recordando dos fatos, não havendo outras
provas, o MP requer a absolvição do acusado com base no art. 386, VII do CPP. Dada a palavra a defesa
para alegações finais, assim aduziu: MM. Juíza a defesa percorre o mesmo entendimento do MP.
SENTENÇA EM AUDIÊNCIA: O feito procedimental em contexto se refere à imputação de crime disposto
no art. 129,§ 9º do CPB c/c art. 7º da Lei 11.343/06. Relata a imputação que no dia 31/03/2009, por volta
das 22:00 horas, o denunciado CLEITON RODRIGUES CASTRO ameaçou de morte sua ex-companheira,
apontado um arma de fogo para esta. Extrai-se dos autos que no dia e hora acima mencionados o
denunciado portando uma arma de fogo tipo pistola, 635, calibre 22, em desacordo com determinação
legal, exigiu que a Srª MARIANA CARVALHO DA SILVA NOGUEIRA lhe entregasse seu chip. Ocorre que
diante da negativa da vítima o denunciado apontou a arma para a mesma e disse que iria dar um tiro na
casa da mesma. Diante disso a polícia militar foi acionada e ao abordar o denunciado apreendeu com o
mesmo a arma de fogo acima mencionada. Ao ser inquirido pela autoridade policial o acusado negou a
autoria do delito. Em audiência de instrução na apresente data foi ouvida uma única testemunhas do
ministério público WALDECI BRITO DOS REIS. O interrogatório do acusado restou prejudicado em razão
de ter sido declarado sua ausência, nos termos do art. 367 do CPP. Em alegações finais contínuas, o
Ministério Público, com base na fragilidade das provas de autoria e materialidade, bem consoante as
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declarações da única testemunha ouvida, postulou a absolvição do acusado. A defesa seguiu a mesma
trilha. Eis o relato necessário. Passo a decidir. Preliminarmente, não tendo sido alegada qualquer mácula,
tampouco vislumbrando, de ofício, nulidade absoluta, entendo que o feito deve merecer análise de mérito,
razão pela qual passo a fazê-la. Apreciando os elementos coligidos nestes autos (leia-se fases policial e
inquisitorial), pode-se dividi-lo em duas etapas, quais sejam: uma diz respeito ao acontecimento do fato e
outra à caracterização do tipo descrito na denúncia. Pela narrativa da peça acusatória, o agente teria
ameaçado sua companheira com o uso de uma arma de fogo, fato ocorrido no âmbito das relações
domesticas, nesta cidade. No entanto, em juízo, os indícios não se transformaram em provas, por
ausência de dados seguros, já que a vítima não foi localizada para poder confirmar ou negar os fatos
narrados na denúncia. Ademais, tanto a requisição de fl. 24 quanto o laudo pericial realizado na arma
apreendida (fl. 35) indicam que a arma não possuía carregador ou munição, o que impossibilitou a
realização de teste de automatismo na arma. Em relação ao tipo descrito no art. 147 do CPB c/c Art. 7º da
Lei Maria da Penha, verifica-se que os fatos se deram em 31/03/2009 e a denúncia recebida em
21/05/2014. Tenho que o delito em comento é abarcado pela perda do jus puniendi em 03 (três) anos,
inclusive, há época dos fatos a prescrição era de 02(dois) anos, período este já ultrapassado no caso em
comento (v. art. 109, incisos V, CP). Nesse sentido, a prolação de qualquer sentença contra o agente se
mostra inútil. Por todo o exposto, tendo em vista que o delito atribuído ao agente foi abarcado pela
prescrição da pretensão punitiva, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLEITON RODRIGUES
CASTRO, com base no art. 107, inciso IV do Código Penal. Quanto ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03,
como se sabe, é insuficiente apenas a prova sem o contraditório para condenação, colhida na fase policial,
se em juízo não restarem levantados quaisquer elementos contra o acusado, tendo em vista que única
testemunha ouvida em juízo não se recordou dos fatos descritos, bem assim que o laudo pericial na arma
apreendida indica que a arma de fogo apreendida estava desmuniciada. A inexistência de dados
firmes/seguros enseja a improcedência do pleito punitivo, já que vigora na fase de julgamento o princípio
do in dúbio pro reo. A autoria não pode ser mera perspectiva, deve está seguramente demonstrada.
Aplicação do princípio in dúbio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não
é o bastante para a condenação criminal, exigente da plena certeza. Como afirmou Carrara ¿a prova, para
condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática¿ (TJRS, RJTJERGS 177/136). O
Ministério Público e defesa percorram a mesma ilação. Nunca é demais mencionar que condenação com
base em indícios deve ser refutada, pois caracterizaria fragilidade ao sistema persecutório brasileiro, já
que em nosso processo penal cabe ao órgão estatal acusador desconstituir a presunção de inocência que
goza o réu na demanda. Quando em jogo o indício, como, de resto, quando em exame qualquer outra
prova, cabe ao julgador, após acurada análise da instrução probatória, indagar, apenas, se a prova
recolhida é suficiente para a condenação, pois, muitas vezes, prova pode haver, mas frágil, pouco
convincente, contraditória e, pois, impeditiva de uma condenação. Outra não pode ser a conclusão a que
nos leve a leitura do art. 386, VI do Código de Processo Penal (in: Temas de Processo Penal. Sérgio
Demoro Hamilton. Rio de Janeiro: Lumen Iures. 1998, p 41). Ante o exposto, diante da inocorrência do
fato, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva de fl. 02/05 e, em consequência, ABSOLVO o
acusado CLEITON RODRIGUES CASTRO, com base no art. 386, inciso I do Código de Processo Penal.
Determino, ainda, a revogação de toda e qualquer medida cautelar do processo. Ciência ao Ministério
Publico e à Defesa. PRI. E como nada mais foi dito nem perguntado, o MM Juiz mandou encerrar o
presente. Eu, ........................, Adão Pereira da Silva, Servidor, digitei e subscrevo. Juíza de
Direito:................................................................ Ministério Público : ...........................................................
Advogado: .....
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Número do processo: 0804367-83.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: ELEONILDO DA CONCEICAO
NORONHA Participação: RÉU Nome: MARCIA CLEIDE DE SOUSA SANTOS NORONHA Participação:
RÉU Nome: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO NORONHAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua
C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-
9606PROCESSO Nº 0804367-83.2019.8.14.0040 AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAREQUERIDO (A): Nome: ELEONILDO DA
CONCEICAO NORONHAEndereço: Rua Do Ouro, 00, Quadra 04, Lote 03, Vale dos Carajás,
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome: MARCIA CLEIDE DE SOUSA SANTOS
NORONHAEndereço: Rua Do Ouro, 00, Quadra 04, Lote 03, Vale dos Carajás, PARAUAPEBAS - PA -
CEP: 68515-000Nome: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO NORONHAEndereço: Rua Do Ouro, 00,
Quadra 04, Lote 03, Vale dos Carajás, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO
INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e
danos, para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao
argumento de que está caracterizada a mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de
tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou
antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato
juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não se confunde com propriedade, mas dela se irradia,
já que o que configura posse é o exercício de um dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do
Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que o contrato firmado entre os litigantes transferiu a
posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no mesmo. Assim, dada a natureza da ação
entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando necessária a prévia resolução do contrato
para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por estas razões, indefiro o pedido liminar de
reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, CPC, uma vez que não
vislumbro nesse momento processual a possibilidade de conciliação. Neste sentido, ressalto que somente
nesta vara tramitam dezenas de processos com o mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as
audiências de conciliação designadas restaram infrutíferas dada aindisposição das partes para a
autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve propostas do juízo para a tentativa de resolução
amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da audiência inicial de conciliação/mediação neste
caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém,
que ao longo da instrução processual este juízo sempre incentivará as partes à autocomposição, o que
poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim, CITE-SE a parte requerida para integrar a
relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação no prazo de 15 (quinze dias), contados na
forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III, CPC, sob pena derevelia, cuja consequência
seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor(art. 344 do CPC).Apresentada a
Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte requerente, través de seu advogado,
para apresentação de Répl ica no prazo de 15 (quinze) dias (art .350 do CPC). Após,
conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido e façam os
autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação,
nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 
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ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0804363-46.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: LUCAS SAMPAIO MELOEndereço: Rua-V18, 00, Quadra 14A Lote 44,
CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação
judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o autor
na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao argumento de que está caracterizada a
mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o
art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico,
não se confunde com propriedade, mas dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um
dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que
o contrato firmado entre os litigantes transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no
mesmo. Assim, dada a natureza da ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando
necessária a prévia resolução do contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por
estas razões, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que
alude o art. 334, CPC, uma vez que não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de
conciliação. Neste sentido, ressalto que somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o
mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as audiências de conciliação designadas restaram
infrutíferas dada aindisposição das partes para a autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve
propostas do juízo para a tentativa de resolução amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da
audiência inicial de conciliação/mediação neste caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à
entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém, que ao longo da instrução processual este juízo sempre
incentivará as partes à autocomposição, o que poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim,
CITE-SE a parte requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação
no prazo de 15 (quinze dias), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III,
CPC, sob pena derevelia, cuja consequência seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor(art. 344 do CPC).Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte
requerente, través de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350
do CPC). Após, conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido
e façam os autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0804364-31.2019.8.14.0040 Part ic ipação: AUTOR Nome: B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS
SANTOSPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca
de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0804364-31.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOSEndereço: Rua U-2, 00,
Quadra.416 Lote.43, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO
INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e
danos, para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao
argumento de que está caracterizada a mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de
tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou
antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato
juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não se confunde com propriedade, mas dela se irradia,
já que o que configura posse é o exercício de um dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do
Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos
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poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que o contrato firmado entre os litigantes transferiu a
posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no mesmo. Assim, dada a natureza da ação
entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando necessária a prévia resolução do contrato
para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por estas razões, indefiro o pedido liminar de
reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, CPC, uma vez que não
vislumbro nesse momento processual a possibilidade de conciliação. Neste sentido, ressalto que somente
nesta vara tramitam dezenas de processos com o mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as
audiências de conciliação designadas restaram infrutíferas dada aindisposição das partes para a
autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve propostas do juízo para a tentativa de resolução
amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da audiência inicial de conciliação/mediação neste
caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém,
que ao longo da instrução processual este juízo sempre incentivará as partes à autocomposição, o que
poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim, CITE-SE a parte requerida para integrar a
relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação no prazo de 15 (quinze dias), contados na
forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III, CPC, sob pena derevelia, cuja consequência
seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor(art. 344 do CPC).Apresentada a
Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte requerente, través de seu advogado,
para apresentação de Répl ica no prazo de 15 (quinze) dias (art .350 do CPC). Após,
conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido e façam os
autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação,
nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 
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DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua
C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-
9606PROCESSO Nº 0804647-54.2019.8.14.0040 AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR:
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAREQUERIDO (A): Nome: REGINALDO DA SILVA
RIBEIROEndereço: Rua Tome De Sousa, 482, ALTAMIRA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome:
POLEANE BARBOSA RIBEIROEndereço: Rua Tome De Sousa, 482, ALTAMIRA, PARAUAPEBAS - PA -
CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação judicial com pedido liminar de
reintegração de posse c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel situado no
endereço do(s) requerido(s),ao argumento de que está caracterizada a mora e resolvido o contrato entre
as partes.Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a
tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Com efeito, a posse é um
estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não se confunde com propriedade, mas
dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um dos poderes da propriedade, conforme
art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não,
de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que o contrato firmado entre os litigantes
transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no mesmo. Assim, dada a natureza da
ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando necessária a prévia resolução do
contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por estas razões, indefiro o pedido
liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, CPC, uma vez que
não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de conciliação. Neste sentido, ressalto que
somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas
quais as audiências de conciliação designadas restaram infrutíferas dada aindisposição das partes para a
autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve propostas do juízo para a tentativa de resolução
amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da audiência inicial de conciliação/mediação neste
caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém,
que ao longo da instrução processual este juízo sempre incentivará as partes à autocomposição, o que
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poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim, CITE-SE a parte requerida para integrar a
relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação no prazo de 15 (quinze dias), contados na
forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III, CPC, sob pena derevelia, cuja consequência
seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor(art. 344 do CPC).Apresentada a
Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte requerente, través de seu advogado,
para apresentação de Répl ica no prazo de 15 (quinze) dias (art .350 do CPC). Após,
conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido e façam os
autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação,
nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0804734-10.2019.8.14.0040 Part ic ipação: AUTOR Nome: B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: GESSINA LOPES PAIXÃOPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0804734-10.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: GESSINA LOPES PAIXÃOEndereço: Rua V20, Quadra 18a Lote 04,
cidade jardim, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação
judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o autor
na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao argumento de que está caracterizada a
mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o
art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico,
não se confunde com propriedade, mas dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um
dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que
o contrato firmado entre os litigantes transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no
mesmo. Assim, dada a natureza da ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando
necessária a prévia resolução do contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por
estas razões, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que
alude o art. 334, CPC, uma vez que não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de
conciliação. Neste sentido, ressalto que somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o
mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as audiências de conciliação designadas restaram
infrutíferas dada aindisposição das partes para a autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve
propostas do juízo para a tentativa de resolução amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da
audiência inicial de conciliação/mediação neste caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à
entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém, que ao longo da instrução processual este juízo sempre
incentivará as partes à autocomposição, o que poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim,
CITE-SE a parte requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação
no prazo de 15 (quinze dias), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III,
CPC, sob pena derevelia, cuja consequência seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor(art. 344 do CPC).Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte
requerente, través de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350
do CPC). Após, conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido
e façam os autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 
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Número do processo: 0804975-81.2019.8.14.0040 Part ic ipação: AUTOR Nome: B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: FLAVIO VALE DA SILVAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0804975-81.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: FLAVIO VALE DA SILVAEndereço: Rua V11, 00, Quadra 06A, Lote 28,
Cidade Jardim, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação
judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o autor
na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao argumento de que está caracterizada a
mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o
art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico,
não se confunde com propriedade, mas dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um
dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que
o contrato firmado entre os litigantes transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no
mesmo. Assim, dada a natureza da ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando
necessária a prévia resolução do contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por
estas razões, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que
alude o art. 334, CPC, uma vez que não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de
conciliação. Neste sentido, ressalto que somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o
mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as audiências de conciliação designadas restaram
infrutíferas dada aindisposição das partes para a autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve
propostas do juízo para a tentativa de resolução amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da
audiência inicial de conciliação/mediação neste caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à
entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém, que ao longo da instrução processual este juízo sempre
incentivará as partes à autocomposição, o que poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim,
CITE-SE a parte requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação
no prazo de 15 (quinze dias), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III,
CPC, sob pena derevelia, cuja consequência seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor(art. 344 do CPC).Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte
requerente, través de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350
do CPC). Após, conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido
e façam os autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0805804-62.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: RESIDENCIAL CIDADE
JARDIM VII LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHOOAB:
10652-A/PA Participação: RÉU Nome: ALAN DA CONCEICAO VIEIRAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio
Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone:
(94) 3327-9606PROCESSO Nº 0805804-62.2019.8.14.0040 AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VII LTDAREQUERIDO (A): Nome: ALAN DA CONCEICAO
VIEIRAEndereço:  F ,  446,  un iao,  PARAUAPEBAS -  PA -  CEP:  68515-000DECISÃO
INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e
danos, para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao
argumento de que está caracterizada a mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de
tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou
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antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato
juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não se confunde com propriedade, mas dela se irradia,
já que o que configura posse é o exercício de um dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do
Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que o contrato firmado entre os litigantes transferiu a
posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no mesmo. Assim, dada a natureza da ação
entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando necessária a prévia resolução do contrato
para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por estas razões, indefiro o pedido liminar de
reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, CPC, uma vez que não
vislumbro nesse momento processual a possibilidade de conciliação. Neste sentido, ressalto que somente
nesta vara tramitam dezenas de processos com o mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as
audiências de conciliação designadas restaram infrutíferas dada aindisposição das partes para a
autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve propostas do juízo para a tentativa de resolução
amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da audiência inicial de conciliação/mediação neste
caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém,
que ao longo da instrução processual este juízo sempre incentivará as partes à autocomposição, o que
poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim, CITE-SE a parte requerida para integrar a
relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação no prazo de 15 (quinze dias), contados na
forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III, CPC, sob pena derevelia, cuja consequência
seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor(art. 344 do CPC).Apresentada a
Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte requerente, través de seu advogado,
para apresentação de Répl ica no prazo de 15 (quinze) dias (art .350 do CPC). Após,
conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido e façam os
autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação,
nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0805816-76.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: HELIO DA SILVA CARDOSOPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0805816-76.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: HELIO DA SILVA CARDOSOEndereço: RUA D5, 0, Quadra 76, Lote 34,
CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação
judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o autor
na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao argumento de que está caracterizada a
mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o
art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico,
não se confunde com propriedade, mas dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um
dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que
o contrato firmado entre os litigantes transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no
mesmo. Assim, dada a natureza da ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando
necessária a prévia resolução do contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por
estas razões, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que
alude o art. 334, CPC, uma vez que não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de
conciliação. Neste sentido, ressalto que somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o
mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as audiências de conciliação designadas restaram
infrutíferas dada aindisposição das partes para a autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1650



propostas do juízo para a tentativa de resolução amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da
audiência inicial de conciliação/mediação neste caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à
entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém, que ao longo da instrução processual este juízo sempre
incentivará as partes à autocomposição, o que poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim,
CITE-SE a parte requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação
no prazo de 15 (quinze dias), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III,
CPC, sob pena derevelia, cuja consequência seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor(art. 344 do CPC).Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte
requerente, través de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350
do CPC). Após, conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido
e façam os autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0806046-21.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: CLAUDEILSON OLIVEIRA DOS
SANTOSPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca
de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0806046-21.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: CLAUDEILSON OLIVEIRA DOS SANTOSEndereço: Rua M-14, 0, Quadra
162,  Lote  14,  CIDADE JARDIM,  PARAUAPEBAS -  PA -  CEP:  68515-000DECISÃO
INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e
danos, para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao
argumento de que está caracterizada a mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de
tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou
antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato
juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não se confunde com propriedade, mas dela se irradia,
já que o que configura posse é o exercício de um dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do
Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que o contrato firmado entre os litigantes transferiu a
posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no mesmo. Assim, dada a natureza da ação
entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando necessária a prévia resolução do contrato
para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por estas razões, indefiro o pedido liminar de
reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, CPC, uma vez que não
vislumbro nesse momento processual a possibilidade de conciliação. Neste sentido, ressalto que somente
nesta vara tramitam dezenas de processos com o mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as
audiências de conciliação designadas restaram infrutíferas dada aindisposição das partes para a
autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve propostas do juízo para a tentativa de resolução
amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da audiência inicial de conciliação/mediação neste
caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém,
que ao longo da instrução processual este juízo sempre incentivará as partes à autocomposição, o que
poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim, CITE-SE a parte requerida para integrar a
relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação no prazo de 15 (quinze dias), contados na
forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III, CPC, sob pena derevelia, cuja consequência
seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor(art. 344 do CPC).Apresentada a
Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte requerente, través de seu advogado,
para apresentação de Répl ica no prazo de 15 (quinze) dias (art .350 do CPC). Após,
conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido e façam os
autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação,
nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
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11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0806067-94.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: LUIS MONTEIROPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0806067-94.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: LUIS MONTEIROEndereço: Avenida P, 0, Quadra 212, Lote 29, CIDADE
JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação judicial
com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o autor na posse
do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao argumento de que está caracterizada a mora e
resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300
do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.Com efeito, a posse é um estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não
se confunde com propriedade, mas dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um dos
poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que o
contrato firmado entre os litigantes transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no
mesmo. Assim, dada a natureza da ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando
necessária a prévia resolução do contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por
estas razões, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que
alude o art. 334, CPC, uma vez que não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de
conciliação. Neste sentido, ressalto que somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o
mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as audiências de conciliação designadas restaram
infrutíferas dada aindisposição das partes para a autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve
propostas do juízo para a tentativa de resolução amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da
audiência inicial de conciliação/mediação neste caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à
entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém, que ao longo da instrução processual este juízo sempre
incentivará as partes à autocomposição, o que poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim,
CITE-SE a parte requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação
no prazo de 15 (quinze dias), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III,
CPC, sob pena derevelia, cuja consequência seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor(art. 344 do CPC).Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte
requerente, través de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350
do CPC). Após, conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido
e façam os autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0806070-49.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: NILTON PEREIRA DA SILVAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0806070-49.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: NILTON PEREIRA DA SILVAEndereço: Rua Cristóvão Colombo, 1236,
ALTAMIRA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação
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judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o autor
na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao argumento de que está caracterizada a
mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o
art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico,
não se confunde com propriedade, mas dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um
dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que
o contrato firmado entre os litigantes transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no
mesmo. Assim, dada a natureza da ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando
necessária a prévia resolução do contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por
estas razões, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que
alude o art. 334, CPC, uma vez que não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de
conciliação. Neste sentido, ressalto que somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o
mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as audiências de conciliação designadas restaram
infrutíferas dada aindisposição das partes para a autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve
propostas do juízo para a tentativa de resolução amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da
audiência inicial de conciliação/mediação neste caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à
entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém, que ao longo da instrução processual este juízo sempre
incentivará as partes à autocomposição, o que poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim,
CITE-SE a parte requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação
no prazo de 15 (quinze dias), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III,
CPC, sob pena derevelia, cuja consequência seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor(art. 344 do CPC).Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte
requerente, través de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350
do CPC). Após, conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido
e façam os autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0804856-23.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: EDMILSON NOGUEIRA
DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: WESLEY RODRIGUES COSTAOAB: 12036/MA
Participação: RÉU Nome: VIVO S.A.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra
Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº.
0804856-23.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: EDMILSON NOGUEIRA DA SILVAEndereço:
Avenida Jamaica, casa 19, quadra 11, s/n, Residencial Vale do Sol, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-
000REQUERIDO(S): Nome:TELEFONICA BRASIL S/A MOVELEndereço: Rua 136C, 150, Lt. 11a e 35a,
Setor Sul, GOIâNIA - GO - CEP: 74093-280DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de AÇÃO
DECLARATÓRIA, decorrente deINEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS,e pedido deANTECIPAÇÃO DE TUTELAajuizada porEDMILSON NOGUEIRA DA SILVAem
desfavor deTELEFONICA BRASIL S/A MOVEL, ambas devidamente qualificada nos autos.Em breve
síntese a parte autora alega que não contratou o serviço da requerida, sendo indevida a cobrança no valor
de R$ 110,86 (cento e dez reais e oitenta e seis centavos).Requerer em sede de tutela antecipada de
urgência que a suspensão de quaisquer cobranças judiciais e extrajudiciais, sob pena de multa diária. No
mérito requereu cancelamento do contrato de nº 265932064, no valor de R$ 110,86 (cento e dez reais e
oitenta e seis centavos), além de indenização a título de reparação por danos morais no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).Requereu o deferimento da justiça gratuita e a inversão do ônus da
prova.Juntou documentos pertinentes à ação.É o relatório. Passa-se a apreciar o pedido de tutela de
urgência.DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Considerando a insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a
gratuidade da justiça à parte autora, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de
Processo Civil. DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADAQuanto ao pedido de tutela de urgência
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constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.No caso vertente, Indefiro o pedido liminar, porquanto não resta
demonstrado nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o que poderia ter sido feito
com a apresentação da cópia do Contrato, que por lei fica à disposição do consumidor, que a qualquer
momento pode solicitar sua via.Na conformidade do disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da
hipossuficiência financeira e jurídica da demandante em face da parte demandada determino a inversão
do ônus da prova, devendo a parte requerida fazer prova da realização do contrato pela parte autora.DA
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando a possibilidade de solução consensual da presente
demanda e o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC), designo audiência de tentativa de
conciliação para o dia03 DE OUTUBRO DE 2019, às 10h30, a ser realizada no Fórum desta Comarca de
Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível e Empresarial.CITE-SE e
INTIME-SEa requerida no respectivo endereço declinado na inicial, via Correios (Carta com ?A.R.?
registrado), para que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior,com a
advertênciade que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor
da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à
audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo,
ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(§ 10 do artigo 334 do CPC).Ainda, informe-se o requerido que eventual prazo para o oferecimento da
Contestação fluirá da data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do
CPC.INTIME-SEa parte requerente por intermédio de seu advogado via DJE/PA, de acordo com o § 3º do
artigo 334 do Novel Diploma Processual Civil, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à
audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo
334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou
defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).INTIMEM-SE as
partes.Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada,
como carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB
TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 03
de julho 2019.LAURO FONTES JUNIORJuiz de DireitoRespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0802210-40.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: A. C. N. D. L.
Participação: ADVOGADO Nome: RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAESOAB: 269PA
Participação: RÉU Nome: A. F. N. D. L. Participação: RÉU Nome: A. S. F. N. D. L.PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@tjpa. jus.br  /  Telefone:  (94)  3327-9606PROCESSO Nº.  0802210-
40.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: ANTONIO CESAR NUNES DE LIMAEndereço: Rua
Tiradentes, 59, Rio Verde, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000REQUERIDO(S): Nome: ANANNDA
FERNANDES NUNES DE LIMA eAMANDA SANTINA FERNANDES NUNES DE LIMA, ambas menores
representadas pela gfenitoraSUNAMITA FERNANDES DA SILVA LIMA.Endereço: AVENIDA AFONSO
ARINOS, 49, REAL DISTRIBUIDORA, DA PAZ, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO
INTERLOCUTÓRIAPreenchidos os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do
pedido, em observância ao artigo 334 do CPC, recebo a inicial e considerando a possibilidade de solução
consensual da presente demanda e o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC), designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia24 DE OUTUBRO DE 2019, às 11h00, a ser realizada no
Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível
e Empresarial.CITEM-SE eINTIMEM-SEas partes requeridas, na pessoa da representante legal, no
respectivo endereço declinado na inicial, para que compareça à audiência designada nos termos do
parágrafo anterior, com a advertência de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem
como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do
artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com
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poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).Ainda, informe-se o requerido que o prazo
para o oferecimento da Contestação fluirá da data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o
artigo 335, I, do CPC.INTIME-SE a parte requerente, através de seu advogado, via DJE,alertando-a,
também, de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça
e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da
causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à
audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo,
ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(§ 10 do artigo 334 do CPC).Intimem-se as partes.Ciência ao Ministério Público.CiteM-se. Intimem-se.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.SERVE a presente decisão, por cópia digitalizada, como
carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA,
com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 08 de julho
de 2019.LAURO FONTES JUNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0803211-60.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: S. P. D. S.
Participação: REQUERENTE Nome: S. P. D. S. Participação: REQUERENTE Nome: S. P. D. S.
Participação: REQUERENTE Nome: S. P. D. S. Participação: REQUERIDO Nome: R. P. D. S.PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@tjpa. jus.br  /  Telefone:  (94)  3327-9606PROCESSO Nº.  0803211-
60.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: SAMARA PEREIRA DOS SANTOS, SAMATIEL PEREIRA
DOS SANTOS, SALATYEL PEREIRA DOS SANTOS, SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS, todos menores
representados pelo genitor REGINALDO LIMA DOS SANTOS.Endereço: Rua Monarquia, Bloco 28,
Apartamento 27, Alto Bonito, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000REQUERIDO(S): Nome: REGIANE
PEREIRA DA SILVAEndereço: Rua Jamaica, 19, Ipê, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO
INTERLOCUTÓRIAProcesse-se em segredo de justiça (art. 189, II do CPC).Considerando a insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, artigo 98,
caput), DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, §
1º, do Código de Processo Civil.INTIME-SE, pessoalmente, a parte executada para,no prazo de 03 (três)
dias, pagar o débito no valor de R$ 536,08 (quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos),
correspondente às três prestações anteriores à data de ajuizamento da presente execução ? janeiro a
março de 2019 ? além daquelas que se vencerem no curso do processo; provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de fazê-lo (art. 528, caput, CPC). Caso o executado não efetue o pagamento referente a
estas prestaçõesno prazo de 03 (três) dias, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da
impossibilidade de efetuá-lo, este juízo determinará o protesto da decisão/sentença que fixou os alimentos
e decretará a prisão civil do executado pelo prazo de até 3 (três) meses, em regime fechado, nos termos
do art. 528, §1º, §3º e §4º c/c art. 19 da Lei nº 5.478/68 (Lei Especial ? Alimentos).INTIME-SE, ainda,
para,no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 515,13 (quinhentos e
quinze reais e treze centavos) referente aos alimentos pretéritos - valor este correspondente ao período de
outubro até dezembro de 2018 (prestações vencidas no período anterior aos três meses que antecederam
a data de ajuizamento da presente ação) nos termos do art. 523, caput, CPC. Não efetuado o pagamento
voluntário destas parcelas em15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e,
também, de honorários de advogado no valor de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do CPC.
Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários mencionados incidirão sobre o
valor remanescente da dívida (art. 523, §1º, CPC).Não efetivado o pagamento no prazo supra, e com a
segunda via do mandado, proceda-se a PENHORA e AVALIAÇÃO de bens passíveis de execução, sendo-
lhe facultada a indicação, desde logo, de bens suscetíveis de penhora. Deve constar do mandado que,
caso não seja encontrado o devedor, o Oficial de Justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para
garantir a presente execução (art. 530 c/c art. 831 e ss, ambos do CPC). Os pagamentos deverão ser
realizados mediante depósito em conta de titularidade do genitor dos menores, informado na inicial.Não
efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, INTIME-SE os exequentes para, no prazo de 10 (dez)
dias,  requererem as di l igências que entenderem necessár ias ao prosseguimento da
execução.Transcorrido o prazo de 15 (quinze dias) para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, caput, CPC).Ciência ao Ministério Público e Defensoria
Pública.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Serve a presente, por cópia digitalizada, como
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carta/mandado/precatória de intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a
redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 4 de julho de
2019LAURO FONTES JUNIORJuiz de DireitoRespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas 

 
 
 
Número do processo: 0801485-85.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO SA
Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINSOAB: 12002/MS
Participação: RÉU Nome: SUPER BEBE COMERCIO LTDA - EPP Participação: RÉU Nome: ANTONIO
CAPEL GARCIA JUNIORPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara
Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade
NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606Processo nº. 0801485-
85.2018.8.14.0040BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)AUTOR: BANCO
BRADESCO SAREQUERIDO: Nome: SUPER BEBE COMERCIO LTDA - EPPEndereço: Avenida do
Comercio, 44, RIO VERDE, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome: ANTONIO CAPEL GARCIA
JUNIOREndereço: Rua tiradentes, 63, Rio verde, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃODefiro
pedido conforme requerido pela parte demandada em petição ID NUm.11121195, defiro o
desentranhamento do mandado de Busca e Apreensão, bem como a autorização a requisição de força
policial, além da ordem de arrombamento de portas e eventuais obstáculos que dificultem o cumprimento
da da liminar de busca e apreensão deferida, nos termos dos artigos 536, §2ª c/c 846, §1º, ambos do
Código de Processo Civil.Cumpra-se, providenciando o Mandado de Busca e Apreensão do veículo supra,
onde for encontrado, autorizando o cumprimento das diligências com as circunstâncias do art. 212, §, 2º,
do Novo Código de Processo Civil, lavrando-se o termo de compromisso de fiel depositário, ficando a
cargo do autor fazer com que este compareça na data da efetivação do mandado.Publique-se. Cite-se.
Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como
carta/mandado/precatória de citação/intimação/ busca e apreensão e ofício, nos termos do provimento n.º
03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão
correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela
3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0804746-24.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: ALAN RIBEIRO GOMES
Participação: ADVOGADO Nome: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUESOAB: 008 Participação: RÉU
Nome: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues
Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-
9606PROCESSO Nº. 0804746-24.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: ALAN RIBEIRO
GOMESEndereço: Rua Itacaiunas, s/n, Qd. 119, Lt. 20, Casas Populares I, PARAUAPEBAS - PA - CEP:
68515-000REQUERIDO(S): Nome: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/AEndereço:
Travessa Belas Artes, 15, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20060-000DECISÃO
INTERLOCUTÓRIAConsiderando ainsuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a gratuidade da justiça à parte
autora, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.Preenchidos
os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, em observância ao artigo
334 do CPC, recebo a inicial e considerando a possibilidade de solução consensual da presente demanda,
designo audiência de tentativa de conciliação para o dia10 DE OUTUBRO DE 2019, às 11h00, a ser
realizada no Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de Audiências desta
3ª Vara Cível e Empresarial, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência
(art.334, CPC/2015).CITE-SE e INTIME-SEa parte requerida no respectivo endereço declinado na inicial,
para que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior, com a advertência de que
sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência
acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda,
constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10
do artigo 334 do CPC).Ainda, informe-se o requerido que eventual prazo para o oferecimento da
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Contestação fluirá da data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do CPC.
Intime-se a parte requerente por intermédio de seu advogado via DJE/PA, de acordo com o § 3º do artigo
334 do Novel Diploma Processual Civil,alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência
é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do
CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor
público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).Publique-se. Cite-se.
Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como
carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA,
com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 9 de julho
de 2019LAURO FONTES JUNIORJuiz de DireitoRespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0800974-53.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO
BRADESCO S/A Participação: ADVOGADO Nome: MAURO PAULO GALERA MARIOAB: 20455-A/PA
Participação: EXECUTADO Nome: C. R. DE OLIVEIRA SERVICOS - ME Participação: EXECUTADO
Nome: CLAUDINO RODRIGUES DE OLIVEIRAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C,
Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606
P r o c e s s o  n º .  0 8 0 0 9 7 4 - 5 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 4 0  A Ç Ã O  D E  E X E C U Ç Ã O  D E  T Í T U L O
EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A REQUERIDO: Nome: C. R. DE OLIVEIRA
SERVICOS - MEEndereço: Avenida E, lote 29, S/N, Qda 125/4, Cidade Jardim, PARAUAPEBAS - PA -
CEP: 68515-000Nome: CLAUDINO RODRIGUES DE OLIVEIRAEndereço: Rua Rio Vermelho, 680, 599 A,
Novo Horizonte, MARABá - PA - CEP: 68503-430Valor da execução:$55,097.90DECISÃO
INTERLOCUTÓRIACITAÇÃO PARA PAGAMENTOTratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,cite-seos executados para,no prazo de 3 (três) dias, contado da citação,efetuar o
pagamentoda dívida (CPC, artigo 829),sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem
para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do CPC).Nos
termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo oshonorários advocatíciosa serem pagos pelos
executados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral pagamento no prazo
de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor
do débito (CPC, artigo 827, § 1º).PENHORA E AVALIAÇÃODecorrido o prazo de 3 (três) dias sem
pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova
conclusão, promova apenhorade bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado,
juros, custas e honorários advocatícios, e aavaliação, lavrando o respectivoauto, intimando-se, na mesma
oportunidade, os executados (CPC, artigo 841, § 3º) e seus cônjuges, caso a penhora recaia sobre bem
imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo, ao final, nomeardepositário fiel, na forma
da lei.EMBARGOS À EXECUÇÃOOs executados, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá opor-se à execução por meio deembargos no prazo de 15 (quinze) dias( art. 914 c/c art. 915,
ambos do CPC).ARRESTO DE BENSSe o SR. Oficial De Justiça não encontrar os executados, arrestar-
lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação
do arresto, procurará os executados 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação,
realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o
ocorrido(CPC, artigo 830 e § 1º).CUSTAS PROCESSUAISFica o exequente cientificado de que o
cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do recolhimento das custas e despesas
processuais, bem como aquelas relativas às diligências do Oficial de Justiça, nos termos dispostos na Lei
Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no âmbito do TJPA), o
que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia, como mandado de citação/intimação, nos termos do
provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele
órgão correcional.Parauapebas,10 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de Direito respondendo
pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0801313-12.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO
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BRADESCO S/A Participação: ADVOGADO Nome: ALLAN RODRIGUES FERREIRAOAB: 25019-A/PA
Par t i c ipação :  EXECUTADO Nome:  LAZARO BELCHIOR P IMENTA JUNIORPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 Processo nº. 0801313-12.2019.8.14.0040
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A
REQUERIDO: Nome: LAZARO BELCHIOR PIMENTA JUNIOREndereço: RUA A, 5, QUADRA 07, LOTE
37 ,  RESIDENCIAL  AMAZONIA ,  PARAUAPEBAS -  PA  -  CEP:  68515-000Va lo r  da
execução:$33,100.09DECISÃO INTERLOCUTÓRIACITAÇÃO PARA PAGAMENTOTratando-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,cite-seo executado para,no prazo de 3 (três) dias, contado da
citação,efetuar o pagamentoda dívida (CPC, artigo 829),sob pena de lhe serem penhorados tantos bens
quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art.
831 do CPC).Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo oshonorários advocatíciosa
serem pagos pelo executado em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral
pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5%
(cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º).PENHORA E AVALIAÇÃODecorrido o prazo de
3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e,
independentemente de nova conclusão, promova apenhorade bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e aavaliação, lavrando o
respectivoauto, intimando-se, na mesma oportunidade, o executado (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge,
caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo, ao final,
nomeardepositário fiel, na forma da lei.EMBARGOS À EXECUÇÃOO executado, independentemente de
penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio deembargos no prazo de 15 (quinze)
dias( art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC).ARRESTO DE BENSSe o SR. Oficial De Justiça não encontrar
o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias
seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo
suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando
pormenorizadamente o ocorrido(CPC, artigo 830 e § 1º).CUSTAS PROCESSUAISFica o exequente
cientificado de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do recolhimento das
custas e despesas processuais, bem como aquelas relativas às diligências do Oficial de Justiça, nos
termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais
no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Cite-se. Intime-se. Expeça-
se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia, como mandado de citação/intimação,
nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas,10 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0802745-66.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: N. S. RIBEIRO
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: KATARINNE LOPES CERQUEIRA
ROCHAOAB: 018447/PA Participação: ADVOGADO Nome: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHAOAB:
8190 Participação: EXECUTADO Nome: ENCOPARTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PECAS E SERVICOS LTDAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara
Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro
Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 Processo nº. 0802745-
66.2019.8.14.0040 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: N. S. RIBEIRO
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: Nome: ENCOPARTS COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PECAS E SERVICOS LTDAEndereço: Rua Ipiranga, 848/856, Centro, PIRACICABA -
SP - CEP: 13400-485Valor da execução:$44,623.95DECISÃO INTERLOCUTÓRIACITAÇÃO PARA
PAGAMENTOTratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,cite-seo executado para,no
prazo de 3 (três) dias, contado da citação,efetuar o pagamentoda dívida (CPC, artigo 829),sob pena de lhe
serem penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e
honorários advocatícios (art. 831 do CPC).Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo
oshonorários advocatíciosa serem pagos pelo executado em 10% (dez por cento) sobre o valor da
execução. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para
metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º).PENHORA E
AVALIAÇÃODecorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL
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DE JUSTIÇA e, independentemente de nova conclusão, promova apenhorade bens, tantos quantos
bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e aavaliação,
lavrando o respectivoauto, intimando-se, na mesma oportunidade, o executado (CPC, artigo 841, § 3º) e
seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842),
devendo, ao final, nomeardepositário fiel, na forma da lei.EMBARGOS À EXECUÇÃOO executado,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio deembargos no
prazo de 15 (quinze) dias( art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC).ARRESTO DE BENSSe o SR. Oficial De
Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e
que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias
distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254),
certificando pormenorizadamente o ocorrido(CPC, artigo 830 e § 1º).CUSTAS PROCESSUAISFica o
exequente cientificado de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do
recolhimento das custas e despesas processuais, bem como aquelas relativas às diligências do Oficial de
Justiça, nos termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de Custas e Outras Despesas
Processuais no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Cite-se. Intime-
se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia, como mandado de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas,10 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0800545-86.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. Participação: ADVOGADO Nome: DAVID SOMBRA PEIXOTOOAB: 24346-A/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ACACIO FERNANDES ROBOREDOOAB: 13904/PA Participação: RÉU
Nome: LAZARO GOMES DA SILVAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra
Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº.
0800545-86.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Endereço:
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Nova Conceição, SãO PAULO - SP - CEP: 04543-
011REQUERIDO(S): Nome: LAZARO GOMES DA SILVAEndereço: Rua Guama, 110, Carajás, CARAJÁS
(PARAUAPEBAS) - PA - CEP: 68516-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIAPreenchidos os requisitos
essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, em observância ao artigo 334 do CPC,
recebo a inicial e considerando a possibilidade de solução consensual da presente demanda, designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia01 DE OUTUBRO DE 2019, às 09h30, a ser realizada no
Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível
e Empresarial, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art.334,
CPC/2015).CITE-SEa parte requerida no respectivo endereço declinado na inicial, para que compareça à
audiência designada nos termos do parágrafo anterior, com a advertência de que sua ausência
injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do
Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que devem comparecer à audiência acompanhadas de
seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante,
por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do
CPC).Ainda, informe-se o requerido que eventual prazo para o oferecimento da Contestação fluirá da data
da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do CPC.Intime-se a parte requerente
por intermédio de seu advogado via DJE/PA, de acordo com o § 3º do artigo 334 do Novel Diploma
Processual Civil,alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem
como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do
artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com
poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).INTIMEM-SE as partes.Publique-se. Cite-
se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como
carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA,
com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho
de 2019LAURO FONTES JUNIORJuiz de DireitoRespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 
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Número do processo: 0802266-73.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO DA AMAZONIA
SA [BASA DIRECAO GERAL] Participação: ADVOGADO Nome: ELAINE AYRES BARROSOAB: 02TO
Participação: RÉU Nome: V. HUDSON & CIA LTDA - ME Participação: RÉU Nome: VALBER
HUDSONPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca
de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@tjpa. jus.br  /  Telefone:  (94)  3327-9606PROCESSO Nº.  0802266-
73.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO
GERAL]Endereço: Banco da Amazônia, 800, Avenida Presidente Vargas 800, Campina, BELéM - PA -
CEP: 66017-901REQUERIDO(S): Nome: V. HUDSON & CIA LTDA - MEEndereço: AVENIDA
FORTALEZA, 73/75, RIO VERDE, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome: VALBER
HUDSONEndereço: AVENIDA FORTALEZA, 73/75, QUADRA 172, RIO VERDE, PARAUAPEBAS - PA -
CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIAPreenchidos os requisitos essenciais e não sendo o caso
de improcedência liminar do pedido, em observância ao artigo 334 do CPC, recebo a inicial e
considerando a possibilidade de solução consensual da presente demanda e o disposto no artigo 334 do
Código de Processo Civil (CPC), designo audiência de tentativa de conciliação para o dia24 DE
SETEMBRO DE 2019, às 10h30, a ser realizada no Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais
precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível e Empresarial.CITE-SE a requerida no respectivo
endereço declinado na inicial, via Correios (Carta com ?A.R.? registrado), para que compareça à audiência
designada nos termos do parágrafo anterior, com a advertência de que sua ausência injustificada à
audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo
334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou
defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC). Ainda, informe-
se o requerido que eventual prazo para o oferecimento da Contestação fluirá da data da audiência de
conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do CPC.Intime-se a parte requerente por intermédio de
seu advogado via DJE/PA, de acordo com o § 3º do artigo 334 do Novel Diploma Processual Civil,
alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de
que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334
do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para
negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-
se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos
termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 11 de julho de 2019LAURO FONTES JUNIORJuiz de
DireitoRespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0805825-72.2018.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO
BRADESCO S/A Participação: ADVOGADO Nome: EDSON ROSAS JUNIOROAB: 1910/AM Participação:
EXECUTADO Nome: ADMILSON RIBEIRO DE OLIVEIRAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal,
Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-
9606 Processo nº .  0805825-72.2018.8 .14.0040 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/AREQUERIDO: Nome: ADMILSON RIBEIRO DE
OLIVEIRAEndereço: rua vinicius de moraes, liberdade, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Valor da
execução:$31,652.64DECISÃO INTERLOCUTÓRIACITAÇÃO PARA PAGAMENTOTratando-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,cite-seo executado para,no prazo de 3 (três) dias, contado da
citação,efetuar o pagamentoda dívida (CPC, artigo 829),sob pena de lhe serem penhorados tantos bens
quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art.
831 do CPC).Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo oshonorários advocatíciosa
serem pagos pelo executado em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral
pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5%
(cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º).PENHORA E AVALIAÇÃODecorrido o prazo de

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1660



3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e,
independentemente de nova conclusão, promova apenhorade bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e aavaliação, lavrando o
respectivoauto, intimando-se, na mesma oportunidade, o executado (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge,
caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo, ao final,
nomeardepositário fiel, na forma da lei.EMBARGOS À EXECUÇÃOO executado, independentemente de
penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio deembargos no prazo de 15 (quinze)
dias( art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC).ARRESTO DE BENSSe o SR. Oficial De Justiça não encontrar
o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias
seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo
suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando
pormenorizadamente o ocorrido(CPC, artigo 830 e § 1º).CUSTAS PROCESSUAISFica o exequente
cientificado de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do recolhimento das
custas e despesas processuais, bem como aquelas relativas às diligências do Oficial de Justiça, nos
termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais
no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Cite-se. Intime-se. Expeça-
se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia, como mandado de citação/intimação,
nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas,11 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0801137-33.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: I. D. M. R. Participação:
ADVOGADO Nome: HILDEMAN ANTONIO ROMERO COLMENARES JUNIOROAB: 7960/PA
Participação: RÉU Nome: J. G. D. S.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra
Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº.
0801137-33.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: IGOR DOUGLAS MONTEIRO RABELOEndereço:
Avenida Duque de Caxias, 794, Marco, BELéM - PA - CEP: 66093-027REQUERIDO(S): Nome: JOSILENE
GOMES DE SOUZAEndereço: Rua D-10, 10, quadra 98, lote 13, cidade jardim, PARAUAPEBAS - PA -
CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIAProcessa-se em segredo de justiça nos termos do art. 189,
inc. II do NCPC/2015Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c
Partilha de Bens, na qual a parte autora requer no mérito a declaração de reconhecimento e extinção da
união estável e partilha dos bens adquiridos no regime de comunhão parcial de bens.É o sucinto e
suficiente relatório. Fundamento e Decido.DA JUSTIÇA GRATUITAINDEFIRO o pedido de justiça gratuita,
uma vez que a parte já realizou o pagamento parcelado das custas.DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Preenchidos os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, em
observância ao artigo 334 do CPC, recebo a inicial e considerando a possibilidade de solução consensual
da presente demanda, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia10 de OUTUBRO de 2019,
às 9h30,a ser realizada no Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de
Audiências desta 3ª Vara Cível e Empresarial, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de
antecedência (art.334, CPC/2015). CITE-SEa parte requerida no respectivo endereço declinado na inicial,
para que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior, com a advertência de que
sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que devem comparecer à audiência
acompanhadas de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda,
constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10
do artigo 334 do CPC). Ainda, informe-se o requerido que eventual prazo para o oferecimento da
Contestação fluirá da data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do
CPC.Intime-se a parte requerente por intermédio de seu advogado via DJE/PA, de acordo com o § 3º do
artigo 334 do Novel Diploma Processual Civil, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à
audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo
334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou
defensor público (§ 9ºdo artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC). Cite-se.
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Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Parauapebas, 8 de julho de 2019LAURO FONTES
JUNIORJuiz de DireitoRespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0803521-66.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO DO
BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL SGANZERLA DURANDOAB: 16637/PA
Participação: EXECUTADO Nome: PEDRAFORT COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - ME
Participação: EXECUTADO Nome: NADIA GUIMARAES SILVA Participação: EXECUTADO Nome:
ANTONIA FRANCISCA SILVA E SILVAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra
Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 Processo
nº. 0803521-66.2019.8.14.0040 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE:
BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: Nome: PEDRAFORT COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS
LTDA - MEEndereço: Rua W 13, x/n, Quadras 52 A, Lote 44,, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-
000Nome: NADIA GUIMARAES SILVAEndereço: Rua Nilo Coelho, 242, ventro, JACUNDá - PA - CEP:
68590-000Nome: ANTONIA FRANCISCA SILVA E SILVAEndereço: Rua Nilo Coelho, 242, centro,
JACUNDá - PA - CEP: 68590-000Valor da execução:$121,468.94DECISÃO INTERLOCUTÓRIACITAÇÃO
PARA PAGAMENTOTratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,cite-seos executados
para,no prazo de 3 (três) dias, contado da citação,efetuar o pagamentoda dívida (CPC, artigo 829),sob
pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado,
juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do CPC).Nos termos do artigo 827 do Código de
Processo Civil, fixo oshonorários advocatíciosa serem pagos pelos executados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da execução. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária
será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, §
1º).PENHORA E AVALIAÇÃODecorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos
autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova conclusão, promova apenhorade bens,
tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios,
e aavaliação, lavrando o respectivoauto, intimando-se, na mesma oportunidade, os executados (CPC,
artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC,
artigo 842), devendo, ao final, nomeardepositário fiel, na forma da lei.EMBARGOS À EXECUÇÃOOs
executados, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio
deembargos no prazo de 15 (quinze) dias( art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC).ARRESTO DE BENSSe o
SR. Oficial De Justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para
garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará os executados 2
(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC,
artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido(CPC, artigo 830 e § 1º).CUSTAS
PROCESSUAISFica o exequente cientificado de que o cumprimento desta ordem dependerá da
comprovação prévia do recolhimento das custas e despesas processuais, bem como aquelas relativas às
diligências do Oficial de Justiça, nos termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de
Custas e Outras Despesas Processuais no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5
(cinco) dias.Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia,
como mandado de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a
redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas,11 de julho de
2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0804436-18.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: M5 COMERCIO E
SERVICOS EIRELI - EPP Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIO OLIVEIRA MOURAOAB: 22209/PA
Participação: ADVOGADO Nome: LEMUEL DIAS DA SILVAOAB: 6963/TO Participação: EXECUTADO
Nome: LUCAS SILVA LOPESPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª
Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial,
Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 Processo nº.
0804436-18.2019.8.14.0040 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: M5
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP REQUERIDO: Nome: LUCAS SILVA LOPESEndereço: Rua
Guamá, 137, Núcleo Urbano de Carajás, CARAJÁS (PARAUAPEBAS) - PA - CEP: 68516-000Valor da
execução:$62,829.12DECISÃO INTERLOCUTÓRIACITAÇÃO PARA PAGAMENTOTratando-se de
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,cite-seo executado para,no prazo de 3 (três) dias, contado da
citação,efetuar o pagamentoda dívida (CPC, artigo 829),sob pena de lhe serem penhorados tantos bens
quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art.
831 do CPC).Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo oshonorários advocatíciosa
serem pagos pelo executado em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral
pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5%
(cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º).PENHORA E AVALIAÇÃODecorrido o prazo de
3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e,
independentemente de nova conclusão, promova apenhorade bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e aavaliação, lavrando o
respectivoauto, intimando-se, na mesma oportunidade, o executado (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge,
caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo, ao final,
nomeardepositário fiel, na forma da lei.EMBARGOS À EXECUÇÃOO executado, independentemente de
penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio deembargos no prazo de 15 (quinze)
dias( art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC).ARRESTO DE BENSSe o SR. Oficial De Justiça não encontrar
o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias
seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo
suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando
pormenorizadamente o ocorrido(CPC, artigo 830 e § 1º).CUSTAS PROCESSUAISFica a exequente
cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do recolhimento das
custas e despesas processuais, bem como aquelas relativas às diligências do Oficial de Justiça, nos
termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais
no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Cite-se. Intime-se. Expeça-
se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia, como mandado de citação/intimação,
nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas,11 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0801532-25.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: JOAO
DOMINGUES PRIMO Participação: ADVOGADO Nome: WESLEY RODRIGUES COSTAOAB: 12036/MA
Participação: EXECUTADO Nome: OSMARILDE DE SOUSA MOREIRAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio
Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br /
Telefone: (94) 3327-9606 Processo nº. 0801532-25.2019.8.14.0040 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: JOAO DOMINGUES PRIMO REQUERIDO: Nome: OSMARILDE DE
SOUSA MOREIRAEndereço: Av. D; quadra 171; lote 12, s/n, Cidade Jardim, PARAUAPEBAS - PA - CEP:
68515-000Valor da execução:$67,784.39DECISÃO INTERLOCUTÓRIADA GRATUIDADE DA
JUSTIÇAConsiderando a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, conforme
as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.CITAÇÃO PARA
PAGAMENTOTratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,cite-sea executada para,no
prazo de 3 (três) dias, contado da citação,efetuar o pagamentoda dívida (CPC, artigo 829),sob pena de lhe
serem penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e
honorários advocatícios (art. 831 do CPC).Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo
oshonorários advocatíciosa serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da
execução. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para
metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º).PENHORA E
AVALIAÇÃODecorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL
DE JUSTIÇA e, independentemente de nova conclusão, promova apenhorade bens, tantos quantos
bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e aavaliação,
lavrando o respectivoauto, intimando-se, na mesma oportunidade, a executada (CPC, artigo 841, § 3º) e
seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842),
devendo, ao final, nomeardepositário fiel, na forma da lei.EMBARGOS À EXECUÇÃOA executada,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio deembargos no
prazo de 15 (quinze) dias( art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC).ARRESTO DE BENSSe o SR. Oficial De
Justiça não encontrar a executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e
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que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará a executada 2 (duas) vezes em dias
distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254),
certificando pormenorizadamente o ocorrido(CPC, artigo 830 e § 1º).CUSTAS PROCESSUAISFica o
exequente cientificado de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do
recolhimento das custas e despesas processuais, bem como aquelas relativas às diligências do Oficial de
Justiça, nos termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de Custas e Outras Despesas
Processuais no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Cite-se. Intime-
se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia, como mandado de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas,11 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0803911-36.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Participação: ADVOGADO Nome: RODRIGO GAGO FREITAS VALE
BARBOSAOAB: 165046/SP Participação: EXECUTADO Nome: GILVANE REBELO PONTES
COSTAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca
de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 Processo nº. 0803911-36.2019.8.14.0040
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A REQUERIDO: Nome: GILVANE REBELO PONTES COSTAEndereço: AVENIDA Q,
26, QD 287, LOTE 26, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Valor da
execução:$61,407.61DECISÃO INTERLOCUTÓRIACITAÇÃO PARA PAGAMENTOTratando-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,cite-seo executado para,no prazo de 3 (três) dias, contado da
citação,efetuar o pagamentoda dívida (CPC, artigo 829),sob pena de lhe serem penhorados tantos bens
quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art.
831 do CPC).Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo oshonorários advocatíciosa
serem pagos pelo executado em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral
pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5%
(cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º).PENHORA E AVALIAÇÃODecorrido o prazo de
3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e,
independentemente de nova conclusão, promova apenhorade bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e aavaliação, lavrando o
respectivoauto, intimando-se, na mesma oportunidade, o executado( (CPC, artigo 841, § 3º) e seu
cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo,
ao final, nomeardepositário fiel, na forma da lei.EMBARGOS À EXECUÇÃOO executado,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio deembargos no
prazo de 15 (quinze) dias( art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC).ARRESTO DE BENSSe o SR. Oficial De
Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e
que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias
distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254),
certificando pormenorizadamente o ocorrido(CPC, artigo 830 e § 1º).CUSTAS PROCESSUAISFica o
exequente cientificado de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do
recolhimento das custas e despesas processuais, bem como aquelas relativas às diligências do Oficial de
Justiça, nos termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de Custas e Outras Despesas
Processuais no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Cite-se. Intime-
se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia, como mandado de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas,11 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0805877-34.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI
SUDOESTE MT Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO ALVES MARCALOAB: 311/OMT
Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRAOAB: 10765/O/MT
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Participação: ADVOGADO Nome: THAIZA SILVA BRITOOAB: 21929/O/MT Participação: EXECUTADO
Nome: J. F. ANCHIETA CORDEIRO - EPP Participação: EXECUTADO Nome: JOSE FRANCISCO
ANCHIETA CORDEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara
Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro
Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 Processo nº. 0805877-
34.2019.8.14.0040 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: COOPERATIVA
DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI
SUDOESTE MT REQUERIDO: Nome: J. F. ANCHIETA CORDEIRO - EPPEndereço: RUA P, 188,
ANCHIETA PRODRUCOES, UNIÃO, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome: JOSE FRANCISCO
ANCHIETA CORDEIROEndereço: AVENIDA JABUTICABA QD 05 LT 18, QD 05 LT 18, ANCHIETA
PRODRUCOES, RESIDENCIAL MARTINE, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Valor da
execução:$212,875.22DECISÃO INTERLOCUTÓRIACITAÇÃO PARA PAGAMENTOTratando-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,cite-seos executados para,no prazo de 3 (três) dias, contado
da citação,efetuar o pagamentoda dívida (CPC, artigo 829),sob pena de lhe serem penhorados tantos
bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios
(art. 831 do CPC).Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo oshonorários advocatíciosa
serem pagos pelos executados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral
pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5%
(cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º).PENHORA E AVALIAÇÃODecorrido o prazo de
3 (três) dias sem pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e,
independentemente de nova conclusão, promova apenhorade bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e aavaliação, lavrando o
respectivoauto, intimando-se, na mesma oportunidade, os executados (CPC, artigo 841, § 3º) e seu
cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo,
ao final, nomeardepositário fiel, na forma da lei.EMBARGOS À EXECUÇÃOOs executados,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio deembargos no
prazo de 15 (quinze) dias( art. 914 c/c art. 915, ambos do CPC).ARRESTO DE BENSSe o SR. Oficial De
Justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará os executados 2 (duas) vezes em
dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254),
certificando pormenorizadamente o ocorrido(CPC, artigo 830 e § 1º).CUSTAS PROCESSUAISFica a
exequente cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do
recolhimento das custas e despesas processuais, bem como aquelas relativas às diligências do Oficial de
Justiça, nos termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de Custas e Outras Despesas
Processuais no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Cite-se. Intime-
se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia, como mandado de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas,11 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0805735-30.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI
SUDOESTE MT Participação: ADVOGADO Nome: EDUARDO ALVES MARCALOAB: 311/OMT
Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRAOAB: 10765/O/MT
Participação: ADVOGADO Nome: THAIZA SILVA BRITOOAB: 21929/O/MT Participação: EXECUTADO
Nome: WILTON KLAYTON DE SIQUEIRA PINTO Participação: EXECUTADO Nome: W-SET COMERCIO
DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP Participação: EXECUTADO Nome: ELIANE ALVES DE
SOUZA PINTOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da
Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade
NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 Processo nº. 0805735-
30.2019.8.14.0040 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALEXEQUENTE: COOPERATIVA
DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI
SUDOESTE MT REQUERIDO: Nome: WILTON KLAYTON DE SIQUEIRA PINTOEndereço: Avenida P, Qd
213, Lt 13, Quadra 213, Lote 13, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome: W-SET
COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPPEndereço: RUA 13, 38, EMPRESA - Nome
Fantasia W. SET JEANS, CIDADE NOVA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome: ELIANE ALVES
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DE SOUZA PINTOEndereço: AVENIDA P, QD 213 LT 13, Quadra 213, Lote 13, CIDADE JARDIM,
PARAUAPEBAS -  PA -  CEP:  68515-000Va lo r  da  execução :$149 ,084 .52DECISÃO
INTERLOCUTÓRIACITAÇÃO PARA PAGAMENTOTratando-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,cite-seos executados para,no prazo de 3 (três) dias, contado da citação,efetuar o
pagamentoda dívida (CPC, artigo 829),sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem
para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do CPC).Nos
termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo oshonorários advocatíciosa serem pagos pelos
executados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. No caso de integral pagamento no prazo
de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor
do débito (CPC, artigo 827, § 1º).PENHORA E AVALIAÇÃODecorrido o prazo de 3 (três) dias sem
pagamento, CERTIFIQUE-SE nos autos o Sr. OFICIAL DE JUSTIÇA e, independentemente de nova
conclusão, promova apenhorade bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado,
juros, custas e honorários advocatícios, e aavaliação, lavrando o respectivoauto, intimando-se, na mesma
oportunidade, os executados (CPC, artigo 841, § 3º) e seus respectivos cônjuges, caso a penhora recaia
sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842), devendo, ao final, nomeardepositário fiel,
na forma da lei.EMBARGOS À EXECUÇÃOOs executados, independentemente de penhora, depósito ou
caução, poderá opor-se à execução por meio deembargos no prazo de 15 (quinze) dias( art. 914 c/c art.
915, ambos do CPC).ARRESTO DE BENSSe o SR. Oficial De Justiça não encontrar os executados,
arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à
efetivação do arresto, procurará os executados 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de
ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o
ocorrido(CPC, artigo 830 e § 1º).CUSTAS PROCESSUAISFica a exequente cientificada de que o
cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do recolhimento das custas e despesas
processuais, bem como aquelas relativas às diligências do Oficial de Justiça, nos termos dispostos na Lei
Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no âmbito do TJPA), o
que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia, como mandado de citação/intimação, nos termos do
provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele
órgão correcional.Parauapebas,11 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de Direito respondendo
pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0800607-29.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: REQUERIDO Nome: OSEAS DA SILVA MELOPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0800607-29.2019.8.14.0040
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) REQUERENTE: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAREQUERIDO (A): Nome: OSEAS DA SILVA MELOEndereço:
Rua Leandro Pinheiro, 334, Qd 5 Lt 11, Residencial Bela Vista, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-
000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação judicial com pedido liminar de reintegração de posse
c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel situado no endereço do(s)
requerido(s),ao argumento de que está caracterizada a mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto
ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de
urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Com efeito, a posse é um
estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não se confunde com propriedade, mas
dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um dos poderes da propriedade, conforme
art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não,
de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que o contrato firmado entre os litigantes
transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no mesmo. Assim, dada a natureza da
ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando necessária a prévia resolução do
contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por estas razões, indefiro o pedido
liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, CPC, uma vez que
não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de conciliação. Neste sentido, ressalto que
somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas
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quais as audiências de conciliação designadas restaram infrutíferas dada aindisposição das partes para a
autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve propostas do juízo para a tentativa de resolução
amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da audiência inicial de conciliação/mediação neste
caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém,
que ao longo da instrução processual este juízo sempre incentivará as partes à autocomposição, o que
poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim, CITE-SE a parte requerida para integrar a
relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação no prazo de 15 (quinze dias), contados na
forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III, CPC, sob pena derevelia, cuja consequência
seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor(art. 344 do CPC).Apresentada a
Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte requerente, través de seu advogado,
para apresentação de Répl ica no prazo de 15 (quinze) dias (art .350 do CPC). Após,
conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido e façam os
autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação,
nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 13 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0803416-26.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: DISTRIBUIDORA
SARANDI LTDA Participação: ADVOGADO Nome: JOSENILDO DOS SANTOS SILVAOAB: 12PA
Participação: REQUERIDO Nome: ERIVANIA SOUSA PEREIRAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio
Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br /
Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º,
XV, fica intimada a parte autora, por seu procurador, para que comprove o recolhimento das custas
processuais,no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o seu silêncio ser considerado desinteresse
processual. Parauapebas, 16 de julho de 2019. Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar
JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB,Art. 2º  

 
 
 
Número do processo: 0806416-97.2019.8.14.0040 Participação: DEPRECANTE Nome: 1ª VARA
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ/PA Participação: DEPRECADO Nome: JUIZO DE
DIREITO DA COMARCA DE PARAUAPEBAS PARÁ PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C,
Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606
PROCESSO:0806416-97.2019.8.14.0040DEPRECANTE: 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE MARABÁ/PADEPRECADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
PARÁ ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, XI, fica intimada a
parte autora, na pessoa de seu advogado, para antecipar o recolhimento das custas judiciais, relativas ao
cumprimento da Carta Precatória de Citação/Intimação, podendo o boleto ser expedido através do site
oficial do TJ-PA,https://apps.tjpa.jus.br/custas/, de acordo com a Lei 8.328 de 29/12/2015, Art. 29:Art. 29.
As custas processuais referentes à distribuição da carta precatória compreende os seguintes atos:I - taxa
judiciária;II - atos do distribuidor;III - expedição de mandados;IV - despesa com serviço de postagem.VI -
diligências do oficial de justiçaParauapebas- Pa, 16 de julho de 2019 VERA LUCIA PERES LIMADiretor de
Secretaria 

 
 
 
Número do processo: 0802135-35.2018.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO DA
AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] Participação: ADVOGADO Nome: PAULO SERGIO LOPES
GONCALVESOAB: 281005/SP Participação: EXECUTADO Nome: A R FARIAS EIRELI - ME Participação:
EXECUTADO Nome: ALEXANDRE RAMOS FARIASPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C,
Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606
ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte
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autora, por seu advogado, para apresentar manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no
prazo de 15 (quinze) dias, devendo proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a
expedição de novo mandado, bem como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em
vista a vigência da Lei 8328/2015, Art. 12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do
cumprimento dos mandados, por parte dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade
de expedição de carta precatória, deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA,
16 de julho 2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no
Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0802833-41.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: ANTONIO ARCANGELO
DOS ANJOS Participação: ADVOGADO Nome: DENISE BARBOSA CARDOSOOAB: 534 Participação:
RÉU Nome: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA Participação: ADVOGADO
Nome: DENISE GOMES DA SILVAOAB: 415-B Participação: RÉU Nome: VALE S.A. Participação:
ADVOGADO Nome: RODOLFO MEIRA ROESSINGOAB: 2719PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio
Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br /
Telefone: (94) 3327-9606 CERTIDÃOCertifico que a contestações retro são tempestivas.Parauapebas-PA,
16 de julho de 2019.Elizângela da Silva Luz Exercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base
no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2ºATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento nº 006/2009-
CJCI, Art. 1º, § 2º, II, fica a parte autoraINTIMADA, por seu advogado, da(s) contestação, para, querendo,
apresentar manifestação no prazo de15(quinze) dias (CPC/2015).Parauapebas-PA, 16 de julho de
2019.Elizângela da Silva Luz Exercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento
nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0804418-31.2018.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: L. C. D. S.
Participação: ADVOGADO Nome: CHRISTIANE LIMA FELICIO ANDRADEOAB: 14284/PA Participação:
ADVOGADO Nome: PAULA NAYRANDA MELO DE SOUSAOAB: 187PA Participação: EXECUTADO
Nome: T. P. D. S.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da
Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade
NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do
Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para
apresentar manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze)
dias.Parauapebas-PA, 16 de julho de 2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar
JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0801668-56.2018.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: MTRACTOR
COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: MARIA
RAQUEL CARVALHOOAB: 329 Participação: EXECUTADO Nome: J R K TRANSPORTE E MINERACAO
LTDA - MEPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da
Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade
NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do
Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para
apresentar manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias,
devendo proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a expedição de novo mandado,
bem como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei
8328/2015, Art. 12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do cumprimento dos
mandados, por parte dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade de expedição de
carta precatória, deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho
2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento
nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 
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Número do processo: 0801706-68.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO GMAC S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: MAURICIO PEREIRA DE LIMAOAB: 10219/PA Participação:
ADVOGADO Nome: DRIELLE CASTRO PEREIRAOAB: 016354/PA Participação: RÉU Nome: LUIZ
FERNANDO DOS SANTOS DO CARMOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra
Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO
ORDINATÓRIONos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora,
por seu advogado, para apresentar manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo
de 15 (quinze) dias, devendo proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a expedição
de novo mandado, bem como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em vista a
vigência da Lei 8328/2015, Art. 12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do
cumprimento dos mandados, por parte dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade
de expedição de carta precatória, deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA,
16 de julho 2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no
Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0800061-71.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: L. F. D. J. S.
Participação: REQUERIDO Nome: G. C. D. A.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra
Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO
ORDINATÓRIONos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora,
por seu advogado, para apresentar manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo
de 15 (quinze) dias.Parauapebas-PA, 16 de julho de 2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de
Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0804318-76.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: REQUERIDO Nome: ELZA RODRIGUES
BEZERRAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da
Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade
NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do
Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para
apresentar manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias,
devendo proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a expedição de novo mandado,
bem como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei
8328/2015, Art. 12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do cumprimento dos
mandados, por parte dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade de expedição de
carta precatória, deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho
2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento
nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0804216-54.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: REQUERIDO Nome: GILDASIO JULIAO LIMA DA
SILVAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento
nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para apresentar
manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo
proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a expedição de novo mandado, bem
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como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei 8328/2015, Art.
12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do cumprimento dos mandados, por parte
dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade de expedição de carta precatória,
deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho 2019.Elizângela da
Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB,
Art. 2º  

 
 
 
Número do processo: 0801456-35.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: AYMORE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE BELINATI
GARCIA LOPESOAB: 13846/PA Participação: RÉU Nome: JOILDO DE ALMEIDA FRANCOPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento
nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para apresentar
manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo
proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a expedição de novo mandado, bem
como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei 8328/2015, Art.
12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do cumprimento dos mandados, por parte
dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade de expedição de carta precatória,
deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho 2019.Elizângela da
Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB,
Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0801471-04.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: UNIMED SUL DO
PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Participação: ADVOGADO Nome: HUMBERTO FARIAS
DA SILVA JUNIOROAB: 988 Participação: REQUERIDO Nome: PRAGER & SILVA LTDA - EPPPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento
nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para apresentar
manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo
proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a expedição de novo mandado, bem
como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei 8328/2015, Art.
12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do cumprimento dos mandados, por parte
dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade de expedição de carta precatória,
deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho 2019.Elizângela da
Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB,
Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0804294-48.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Participação: ADVOGADO Nome: AMANDIO FERREIRA
TERESO JUNIOROAB: 16837/PA Participação: REQUERIDO Nome: REGINA MARY DE SOUZAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIO Nos termos do
Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para
apresentar manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias,
devendo proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a expedição de novo mandado,
bem como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei
8328/2015, Art. 12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do cumprimento dos
mandados, por parte dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade de expedição de
carta precatória, deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho
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2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento
nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0802848-10.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: JONAS COSTA DOS
SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: DENISE BARBOSA CARDOSOOAB: 534 Participação:
AUTOR Nome: ANTONIA DE SOUZA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: DENISE BARBOSA
CARDOSOOAB: 534 Part ic ipação: RÉU Nome: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES &
INCORPORACOES LTDA Participação: ADVOGADO Nome: DENISE GOMES DA SILVAOAB: 415-B
Participação: RÉU Nome: VALE S.A. Participação: ADVOGADO Nome: RODOLFO MEIRA
ROESSINGOAB: 2719PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara
Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro
Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 CERTIDÃOCertifico que as
contestações retro são tempestivas.Parauapebas-PA, 16 de julho de 2019 Elizângela da Silva
LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art.
2º ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, II, fica a parte
autoraINTIMADA, por seu advogado, da(s) contestação, para, querendo, apresentar manifestação no
prazo de15(quinze) dias (CPC/2015).Parauapebas-PA, 16 de julho de 2019 Elizângela da Silva
LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art.
2º 

 
 
 
Número do processo: 0804442-59.2018.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: I. A. S. P.
Participação: ADVOGADO Nome: PAULA NAYRANDA MELO DE SOUSAOAB: 187PA Participação:
ADVOGADO Nome: CHRISTIANE LIMA FELICIO ANDRADEOAB: 14284/PA Participação: EXECUTADO
Nome: E. P.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da
Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade
NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do
Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para
apresentar manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze)
dias.Parauapebas-PA, 16 de julho de 2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar
JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0805899-92.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: MARCELO PEREIRA DA COSTAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0805899-92.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: MARCELO PEREIRA DA COSTAEndereço: Rua M14, 0, Quadra 162, Lote
16, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de
ação judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o
autor na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao argumento de que está caracterizada
a mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial,
o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico,
não se confunde com propriedade, mas dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um
dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que
tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que
o contrato firmado entre os litigantes transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no
mesmo. Assim, dada a natureza da ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando
necessária a prévia resolução do contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por
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estas razões, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que
alude o art. 334, CPC, uma vez que não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de
conciliação. Neste sentido, ressalto que somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o
mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as audiências de conciliação designadas restaram
infrutíferas dada aindisposição das partes para a autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve
propostas do juízo para a tentativa de resolução amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da
audiência inicial de conciliação/mediação neste caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à
entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém, que ao longo da instrução processual este juízo sempre
incentivará as partes à autocomposição, o que poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim,
CITE-SE a parte requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação
no prazo de 15 (quinze dias), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III,
CPC, sob pena derevelia, cuja consequência seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor(art. 344 do CPC).Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte
requerente, través de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350
do CPC). Após, conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido
e façam os autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0805972-64.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: EDIVAN DE SOUZA SANTOSPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0805972-64.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: EDIVAN DE SOUZA SANTOSEndereço: RUA BELEM, 291, PRIMAVERA,
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação judicial com
pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o autor na posse do
imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao argumento de que está caracterizada a mora e resolvido
o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do
CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.Com efeito, a posse é um estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não
se confunde com propriedade, mas dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um dos
poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que o
contrato firmado entre os litigantes transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no
mesmo. Assim, dada a natureza da ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando
necessária a prévia resolução do contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por
estas razões, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que
alude o art. 334, CPC, uma vez que não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de
conciliação. Neste sentido, ressalto que somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o
mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as audiências de conciliação designadas restaram
infrutíferas dada aindisposição das partes para a autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve
propostas do juízo para a tentativa de resolução amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da
audiência inicial de conciliação/mediação neste caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à
entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém, que ao longo da instrução processual este juízo sempre
incentivará as partes à autocomposição, o que poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim,
CITE-SE a parte requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação
no prazo de 15 (quinze dias), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III,
CPC, sob pena derevelia, cuja consequência seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor(art. 344 do CPC).Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte
requerente, través de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350
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do CPC). Após, conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido
e façam os autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0805992-55.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: APARECIDA ALVES DE MORAISPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0805992-55.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: APARECIDA ALVES DE MORAISEndereço: F, 388, UNIAO,
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação judicial com
pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e danos, para o fim de reintegrar o autor na posse do
imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao argumento de que está caracterizada a mora e resolvido
o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do
CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.Com efeito, a posse é um estado de fato juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não
se confunde com propriedade, mas dela se irradia, já que o que configura posse é o exercício de um dos
poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que o
contrato firmado entre os litigantes transferiu a posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no
mesmo. Assim, dada a natureza da ação entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando
necessária a prévia resolução do contrato para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por
estas razões, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que
alude o art. 334, CPC, uma vez que não vislumbro nesse momento processual a possibilidade de
conciliação. Neste sentido, ressalto que somente nesta vara tramitam dezenas de processos com o
mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as audiências de conciliação designadas restaram
infrutíferas dada aindisposição das partes para a autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve
propostas do juízo para a tentativa de resolução amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da
audiência inicial de conciliação/mediação neste caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à
entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém, que ao longo da instrução processual este juízo sempre
incentivará as partes à autocomposição, o que poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim,
CITE-SE a parte requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação
no prazo de 15 (quinze dias), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III,
CPC, sob pena derevelia, cuja consequência seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor(art. 344 do CPC).Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte
requerente, través de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350
do CPC). Após, conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido
e façam os autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0806018-53.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: RÉU Nome: ANTONIO VICENTE VIEIRA DA
SILVAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
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3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº 0806018-53.2019.8.14.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDAREQUERIDO (A): Nome: ANTONIO VICENTE VIEIRA DA SILVAEndereço: Rua Capitão. Severo,
400,  CENTRO, SãO PEDRO DA ÁGUA BRANCA -  MA -  CEP:  65920-000DECISÃO
INTERLOCUTÓRIATrata-se de ação judicial com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e
danos, para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel situado no endereço do(s) requerido(s),ao
argumento de que está caracterizada a mora e resolvido o contrato entre as partes.Quanto ao pedido de
tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência, cautelar ou
antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Com efeito, a posse é um estado de fato
juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico, não se confunde com propriedade, mas dela se irradia,
já que o que configura posse é o exercício de um dos poderes da propriedade, conforme art. 1.196 do
Código Civil: Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade.É fato inconteste que o contrato firmado entre os litigantes transferiu a
posse do imóvel aos réus que aparentemente residem no mesmo. Assim, dada a natureza da ação
entendo inviável a concessão da tutela de urgência, restando necessária a prévia resolução do contrato
para, em sendo procedente, reintegrar o autor na posse. Por estas razões, indefiro o pedido liminar de
reintegração de posse.Deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, CPC, uma vez que não
vislumbro nesse momento processual a possibilidade de conciliação. Neste sentido, ressalto que somente
nesta vara tramitam dezenas de processos com o mesmo objeto e os mesmos requeridos, nas quais as
audiências de conciliação designadas restaram infrutíferas dada aindisposição das partes para a
autocomposição prévia, mesmo naquelas em que houve propostas do juízo para a tentativa de resolução
amistosa do conflito. Assim, entendo que a designação da audiência inicial de conciliação/mediação neste
caso provoca apenas um prolongamento desnecessário à entrega da prestação jurisdicional. Friso, porém,
que ao longo da instrução processual este juízo sempre incentivará as partes à autocomposição, o que
poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim, CITE-SE a parte requerida para integrar a
relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação no prazo de 15 (quinze dias), contados na
forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III, CPC, sob pena derevelia, cuja consequência
seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor(art. 344 do CPC).Apresentada a
Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte requerente, través de seu advogado,
para apresentação de Répl ica no prazo de 15 (quinze) dias (art .350 do CPC). Após,
conclusos.Transcorridoin albiso prazo da resposta e/ou da Réplica, certifique-se o ocorrido e façam os
autos conclusos para ulteriores providências.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação,
nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 10 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0805100-49.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: J. C. A.
Participação: REQUERIDO Nome: N. G. R.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra
Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº.
0805100-49.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: JOHNNES CARDOSO AMARALEndereço: RUA N
02, LT 50, QD 173, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000REQUERIDO(S): Nome:
NAELE GENERINDE RIBEIROEndereço: RUA N 03, LT 25, QD 173, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS -
PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIAProcesse-se em segredo de justiça (art. 189, II do
CPC).Trata-se de ação de guarda judicial com tutela antecipada e pedido de alimentos ajuizada por
JOHNNES CARDOSO AMARAL contra NAELE GENERINDE RIBEIRO.Preenchidos os requisitos de
ordem objetiva e subjetiva estampados nos arts. 319 e 320 do CPC/15 (procedimento comum), recebo a
exordial e passo à apreciação dos pleitos feitos em sede liminar. É o sucinto e suficiente relatório.
Fundamento e Decido.DA GRATUIDADE DA JUSTIÇAConsiderando a insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a
gratuidade da justiça à parte autora, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de
Processo Civil e do art.1º,§2º, da lei 5.478/68 (Lei de Alimentos).DA TUTELA DE URGÊNCIA - GUARDA
PROVISÓRIAA parte autora requereu liminarmente que lhe fosse deferida a guarda unilateral dos
menores Fernanda Cardoso Ribeiro e Lucas Gabriel Cardoso Ribeiro, fruto da união com a requerida,
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alegando que já detém a guarda de fato da criança desde a separação do casal.O art. 300 do NCPC prevê
que a tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Analisando
os presentes autos, não vejo presentes os pressupostos necessários para concessão da medida pleiteada.
Os elementos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar, pelo menos em sede de cognição
sumária, a probabilidade do direito da parte autora.O art. 1.584 do Código Civil assim dispõe:Art. 1.584. §
2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os
genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos
genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.Conforme o dispositivo legal
mencionado, a regra é que a guarda dos filhos menores seja compartilhada entre os genitores, exceto nos
casos em que um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor ou não estiver
apto a exercer o poder familiar. No caso em tela, a parte autora não demonstrou nenhuma das duas
exceções mencionadas, o que leva este juízo a entender, a princípio, pela manutenção da guarda
compartilhada.Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:A guarda
compartilhada somente deixará de ser aplicada quando houver inaptidão de um dos ascendentes para o
exercício do poder familiar, fato que deverá ser declarado, prévia ou incidentalmente à ação de guarda,
por meio de decisão judicial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.629.994-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
6/12/2016 (Info 595).A simples animosidade entre os genitores e suas diferenças de ponto de vista sobre a
criação dos filhos não são impedimento para a fixação da guarda compartilhada. STJ. 3ª Turma. REsp
1626495/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/09/2016.Ademais, não houve demonstração do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo contrário, a parte autora alega que a criança
está sob sua guarda, de fato, provendo-lhe todo suporte necessário para que a menor atinja pleno
desenvolvimento emocional, físico e material.Ante o exposto, diante do não preenchimento dos requisitos
previstos no art. 300 do CPC,INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pleiteada na inicial.DOS
ALIMENTOS PROVISÓRIOSPreenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva estampados nos
arts. 319 e 320 do CPC/15, recebo a exordial e passo à apreciação dos pleitos feitos em sede liminar,
conforme procedimento especial previsto na Lei 5.478/1968.Comprovada, de plano, a maternidade da
parte requerida para com os menores autores, cumprindo aquele, em consequência do poder familiar que
lhe é inerente, o dever de concorrer para o sustento da prole por força no disposto nos artigos 229 da CF e
1.566, IV do CC, DEFIRO, em prol da parte suplicante,alimentos provisórios mensais, os quais, diante da
ausência de dados objetivos e precisos acerca dos rendimentos do requerido e das despesas reclamadas
de forma presumida, arbitro em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente na
data do efetivo pagamento, a ser pago até o dia 10 de cada mês, a partir da intimação desta decisão, a ser
depositado no Banco Bradesco, Agência 2008-7, Conta nº.49757-6, em nome do gestor dos requerentes,
J O H N N E S  C A R D O S O  A M A R A L ,  C P F  n º .  0 0 5 . 7 4 9 . 3 6 2 - 6 2 . D A  A U D I Ê N C I A  D E
CONCILIAÇÃOConsiderando a possibilidade de solução consensual da presente demanda e o disposto no
artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC), designo audiência de tentativa de conciliação para o dia09
DE OUTUBRO DE 2019, às 9h00, a ser realizada no Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais
precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível e Empresarial.CITE-SEa requerida no respectivo
endereço declinado na inicial,via Correios (Carta com ?A.R.? registrado), para que compareça à audiência
designada nos termos do parágrafo anterior,com a advertênciade que sua ausência injustificada à
audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo
334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou
defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).Ainda, informe-
se a requerida que eventual prazo para o oferecimento da Contestação fluirá da data da audiência de
conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do CPC.Intime-se a parte requerente nos termos do
artigo 334 do Novel Diploma Processual Civil,alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à
audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo
334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou
defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).INTIMEM-SE as
partes.DÊ-SE ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 02 de julho de 2019LAURO FONTES
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JUNIORJuiz de Direitorespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0803410-19.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: DISTRIBUIDORA
SARANDI LTDA Participação: ADVOGADO Nome: JOSENILDO DOS SANTOS SILVAOAB: 12PA
Part ic ipação: REQUERIDO Nome: SHOPING DO PAO COMERCIO LTDA - MEPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3c i ve lpa rauapebas@t jpa . j us .b r  /  Te le fone :  (94 )  3327-9606Processo  n º  0803410-
19.2018.8.14.0040REQUERENTE: DISTRIBUIDORA SARANDI LTDAREQUERIDO: SHOPING DO PAO
COMERCIO LTDA - MEDESPACHONaatual sistemática processual o réu somente será considerado em
local ignorado ou incerto se as tentativas de localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de
informações sobre seu endereço aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos, resultarem infrutíferas, conforme se extrai do art. 256, § 3, do CPC/2015.Assim sendo,
INDEFIRO o requerimento de citação por edital do requerido, considerando que não foram esgotadas as
tentativas de sua localização, conforme previsão da lei processual.Concedo o prazo de 15 (quinze) dias
para que a parte autora informe endereço do requerido e/ou requeira a diligência que entender necessária
à sua obtenção.Caso requeira ao juízo diligencias por meio dos sistemas de auxílio ao magistrado (SIEL,
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD)e não seja beneficiária da justiça gratuita, deve a parte autora proceder
ao recolhimento das custas respectivas, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando o comprovante de pagamento
aos autos.Cumpra-se.Parauapebas, 15 de julho de 2019LAURO FONTES JÚNIORJuiz de Direito
respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0805153-64.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: GLEYCE NOELY SOUSA
DA SILVA Participação: PROCURADOR Nome: SERGIO BORGES DE SOUZAOAB: null Participação:
ADVOGADO Nome: TATHIANA ASSUNCAO PRADOOAB: 531-BPA Participação: ADVOGADO Nome:
NICOLAU MURAD PRADOOAB: 774-B Participação: RÉU Nome: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES &
INCORPORACOES LTDAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara
Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro
Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 Processo nº:0805153-
64.2018.8.14.0040EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALAUTOR: GLEYCE NOELY SOUSA DA
SILVAPROCURADOR: SERGIO BORGES DE SOUZARÉU: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES &
INCORPORACOES LTDADESPACHOA parte autora requer a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita ao fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com o ônus do
processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o
CPC/15, revogando as disposições da lei nº 1.060/50, previu em seu artigo 98, a possibilidade de
concessão da justiça gratuita à pessoa física ou jurídica que demonstrar a ausência de recursos
financeiros em arcar com as custas processuais.Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.Todavia, no caso em questão, em que
pese as razões suscitadas na presente ação, não vislumbro até o presente momento a situação de
miserabilidade jurídica da parte requerente a lhe ensejar a concessão da gratuidade judicial
requerida.Conforme preconiza a legislação processual, compete ao julgador determinar que a parte
postulante da gratuidade de justiça comprove a alegação de hipossuficiência, para, assim, deliberar sobre
a concessão ou não do benefício quando não vislumbrar de plano os requisitos para a sua concessão, nos
termos do artigo 99, § 2º, do CPC/15.Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode se formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...)§ 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.(Grifei).No caso, não vislumbrando,
até o presente momento, elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica, determino que a partes
demandante, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial com a juntadada CNTP, extrato de conta
bancária dos últimos três meses, além de declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho, por
entender serem tais documentos indispensáveis para deliberação acerca da gratuidade de justiça.Deve
ainda a parte autora ser intimada, via DJE, para emendar a inicial, também, para queregularize a
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representação processual, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo
Civil, já que a advogada que subscreve a exordial não possui procuração nos autos. Na mesma
oportunidade, deve juntar a procuração outorgada porGleyce Noely Sousa da Silva a Sérgio Borges de
Sousa, sob pena de indeferimento da inicial.À Secretaria para as devidas providências. Estando nos autos
a resposta ou superado o prazo para tal, voltem conclusos.Intimem-se e Cumpra-se, servindo o presente,
por cópia digitalizada, como mandado de intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB
TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas,5 de
julho de 2019.LAURO FONTES JUNIORJuiz de DireitoRespondendo pela 3° Vara Cível e Empresarial de
Parauapebas 

 
 
 
Número do processo: 0804727-52.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA
Participação: RÉU Nome: ISAEL DA SILVA PEREIRAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C,
Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-
9606Processo nº 0804727-52.2018.8.14.0040AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.RÉU: ISAEL DA SILVA PEREIRADESPACHOCompulsando os autos, verifico que o autor juntou aviso
de recebimento indicando que o réu ?MUDOU-SE?. No entanto, não procedeu ao protesto do título por
edital, nos termos do que dispõe o art. 15 da Lei 9492/97.Neste sentido:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.NECESSIDADE DE
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. SÚMULA 369 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NOTIF ICAÇÃO EXTRAJUDICIAL  NÃO RECEBIDA NO DOMICÍL IO  DO DEVEDOR.
CORRESPONDÊNCIA QUE, EMBORA ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO,
RETORNOU COM O MOTIVO "MUDOU-SE". DESCUMPRIMENTO, PELO ARRENDATÁRIO, DO DEVER
DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO A EXIME
DA OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO EM MORA, O QUE PODERIA TER SIDO FEITO
POR MEIO DO PROTESTO DO TÍTULO, COM INTIMAÇÃO POR EDITAL (ART. 15, LEI N.
9.492/1997).EMENDA DA INICIAL QUE FOI OPORTUNIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC,
Apelação Cível n. 0309108-27.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara
de Direito Comercial, j. 30-08-2018).Assim, INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para emendar a
petição inicial no sentido deadequar o feito ao disposto no artigo 2º, §2º doDecreto-Lei nº 911, de 1º de
outubro de 1969,comprovando a mora por meio da juntada aos autos da devida notificação ao requerido,
que poderá ser feita por meio de edital, no cartório de protestos de títulos.O autor deverá promover a
referida emenda no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos
termos do art. 321, CPC/2015.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos
conclusos.Parauapebas, 18 de março de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de Direitorespondendo pela
3ª Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0804165-43.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA
Participação: RÉU Nome: EDUARDO DOS SANTOS ROSAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua
C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-
9606PROCESSO Nº. 0804165-43.2018.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A.Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, Vila Yara, OSASCO -
SP - CEP: 06029-900REQUERIDO(S): Nome: EDUARDO DOS SANTOS ROSAEndereço: Rua J4, 23, Qd
273, Cidade Jardim, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DESPACHOCompulsando os autos verifico
que não há notificação extrajudicial realizada pela requerente, para constituição em mora o devedor.Há
entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à constituição em
mora por meio de notificação extrajudicial, que para a sua caracterização, é suficiente a entrega da
correspondência no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. A propósito: REsp 692.237/MG,
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Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 11/4/2005; REsp 810717/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ de 4.9.2006.Todavia, neste caso em específico, não há qualquer comprovação de que fora
enviada notificação extrajudicial no endereço do requerido, constante no contrato. Desse modo, o simples
protesto do título por edital não tem o condão de constituir em mora o devedor.Esclareço a parte
requerente que o Oficial deverá primeiramente expedir a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo
apresentante do título. Todavia, em que pese o endereço constante do instrumento de protesto
corresponda àquele informado na cédula de crédito bancário, tal diligência não restou comprovada nos
autos.Destaque-se que, somente na hipótese das tentativas de intimação pessoal restarem frustradas é
que o Oficial estará autorizado a promover a intimação do devedor via edital. Portanto, o protesto por edital
é subsidiário à notificação no endereço do requerido para comprovação da mora, que sequer ocorreu no
presente caso.Nesse sentido, ?é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam
esgotados todos os meios de localização do devedor? (STJ, AgRg no REsp 1.450.795/RS, Marco Aurélio
Bellizze, 03.02.2015)"AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL BUSCA E
APREENSÃO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA- MORA- COMPROVAÇÃO PROTESTO POR
EDITAL 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses
do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se
configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de
Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. A jurisprudência desta
Corte considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital,desde que comprovado
nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu,
conforme consta do Acórdão recorrido. 3. Agravo Regimental improvido."(STJ, 3ªT, AgRg no AREsp
368.734/SC, Min. Sidnei Beneti, 24.09.2013)No mesmo sentido, confiram-se os seguintes
julgados:?AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL RELATOR
PROFERIDA COM BASE NO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM
MORA.PROTESTO. FALTA DE PROVA DE QUE A INTIMAÇÃO DO PROTESTO FOI ENTREGUE NO
ENDEREÇO DO DEVEDOR.INTIMAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE, PORQUANTO NÃO
ESGOTADOS OS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEVEDORA. PROTESTO POR EDITAL
QUE NÃO OBSERVOU O RITO DETERMINADO NO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA
GERAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJPR - 18ª C.Cível - A
1226252-9/01 - Curitiba - Rel. Espedito Reis do Amaral - Unânime - J. 06.08.2014).Deste modo, constata-
se que o protesto foi lavrado irregularmente, não sendo, portanto, documento hábil a comprovar a
constituição em mora do devedor.Além disso,verifico que o valor atribuído pela parte autora à causa não
corresponde ao proveito econômico perseguido. Assim, nos termos do artigo 292, §1º c/c §3º, CPC,corrijo
de ofício o valor da causa para fazer constar a importância de R$ 37.562,76 (trinta e sete mil, quinhentos e
sessenta de dois reais e setenta e seis centavos),correspondente à soma das parcelas vencidas e
vincendas (artigo 292, §1º, do CPC).Do exposto, INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para
emendar a petição inicial no sentido deadequar o feito ao disposto no artigo 2º, §2º doDecreto-Lei nº 911,
de 1º de outubro de 1969,comprovando a mora por meio da juntada aos autos da devida notificação válida
do requerido, porquanto ausente qualquer notificação extrajudicial capaz de constituir em mora do
devedor. Somente após esgotados as possibilidades de localização do requerido, deve o requerente
promover o protesto do título (arts.14 e 15 da Lei nº. 9.492/97), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321,
parágrafo único c/c art. 485, I ambos do CPC/2015.Realizada a Emenda ou Transcorridoin albiso prazo,
certifique-se o ocorrido e façam os autos conclusos.Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.Parauapebas, 9 de julho de 2019LAURO FONTES JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela
3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0800580-46.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO DA
AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] Participação: ADVOGADO Nome: ROSIMAR SOCORRO DE
SOUZA RAMOSOAB: 8562/PA Participação: EXECUTADO Nome: MARIA VIEIRA GOMESPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@tjpa. jus.br  /  Telefone:  (94)  3327-9606PROCESSO Nº.  0800580-
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46.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO
GERAL]Endereço: Avenida Presidente Vargas, 800, - de 381/382 ao fim, Campina, BELéM - PA - CEP:
66017-000REQUERIDO(S): Nome: MARIA VIEIRA GOMESEndereço: Rua Alto Bonito, São Félix Pioneiro,
MARABá - PA - CEP: 68513-650DESPACHOConsiderando que o documento de ID-8240396 encontra-se
ilegível, intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias, juntando aos autos
cópialegívelda cédula rural pignoratícia a qual pretende executar, sob pena de indeferimento da inicial e
extinção do processo sem resolução do mérito.Após, conclusos.Cumpra-se.LAURO FONTES JUNIORJuiz
de DireitoRespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0803975-46.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: GRAN PALATO
COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: CHEUMO EUGENIO
MENDESOAB: 26172-A/PA Participação: REQUERIDO Nome: GUILHERME CAMARA LEAO JUNIOR
Participação: REQUERIDO Nome: JWP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MEPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@t jpa . jus .b r  /  Te le fone :  (94)  3327-9606 Processo  nº  0803975-
46.2019.8.14.0040REQUERENTE: GRAN PALATO COZINHA INDUSTRIAL LTDA - MEREQUERIDO:
GUILHERME CAMARA LEAO JUNIOR, JWP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -
MEDESPACHOCompulsando os autos, verifiquei que não foi realizado o pagamento de algumas parcelas
das custas iniciais (2ª e 3ª parcelas), razão pelo qual determino a tramitação dos autos a Unidade de
Arrecadação de Parauapebas para emissão de um único boleto, incluindo ainda, eventuais custas
intermediárias remanescentes que não foram emitidas até a presente data, devendo a secretaria, em
seguida, intimar a parte autora para realizar o devido pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de extinção do processo sem resolução do mérito.Em cumprimento ao art. 7º, §1º do Provimento Conjunto
nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI determino a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, prazo
este em que a parte deverá realizar o pagamento das custas pendentes.Transcorrido o prazo, com ou sem
pagamento das custas processuais, o qual deverá ser devidamente certificado pela secretaria, façam os
autos conclusos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Parauapebas, 13 de julho de 2019.LAURO FONTES
JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0801409-61.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO GMAC S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: DRIELLE CASTRO PEREIRAOAB: 016354/PA Participação:
ADVOGADO Nome: MAURICIO PEREIRA DE LIMAOAB: 10219/PA Participação: RÉU Nome: MARCIO
ALEXANDRE ARAUJO MAIAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª
Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade
NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº. 0801409-
61.2018.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: BANCO GMAC S.A.Endereço: Avenida Indianópolis, 3.096,
Bloco A, Indianópolis, SãO PAULO - SP - CEP: 04062-003REQUERIDO(S): Nome: MARCIO
ALEXANDRE ARAUJO MAIAEndereço: RUA 10,, 386, União, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-
000DESPACHOCompulsando os autos verifico que a notificação extrajudicial realizada pela requerente,
para constituição em mora do devedor, não se efetivou, pelo fato do endereço do requerido não ser
abrangido pela "entrega domiciliar", conforme certificou o Cartório competente, após certidão lançada pelo
Correio (ID Num. 5497468 - Pág. 1/3). Diante desse quadro fático, nesta seara de cognição sumária, não
se pode entender que a notificação extrajudicial foi devidamente cumprida.Há entendimento consolidado
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à constituição em mora por meio de notificação
extrajudicial, que para a sua caracterização, é suficiente a entrega da correspondência no endereço do
devedor, ainda que não pessoalmente. A propósito: REsp 692.237/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho
Junior, DJ de 11/4/2005; REsp 810717/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de
4.9.2006.Todavia, neste caso em específico, a notificação extrajudicial sequer foi enviada, porque o
endereço do requerido não está abrangido pela "entrega domiciliar" dos Correios.Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR, E DETERMINAÇÃO DE
IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM OBJETO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, PARA O
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ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO.CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE EM
DECORRÊNCIA DA NÃO EXISTÊNCIA DE ENTREGA DOMICILIAR NO LOCAL.MORA NÃO
COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO."(TJPR - 17ª C.Cível - AI - 906462-2 -
Curitiba - Rel.: Stewalt Camargo Filho - Unânime - - J. 05.09.2012).Do mesmo modo, o simples protesto do
título não tem o condão de constituir em mora o requerido.Esclareço a parte requerente que o Oficial
deverá primeiramente expedir a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título.
Todavia, em que pese o endereço constante do instrumento de protesto corresponda àquele informado na
cédula de crédito bancário, tal diligência não restou comprovada nos autos.Destaque-se que, somente na
hipótese das tentativas de intimação pessoal restarem frustradas é que o Oficial estará autorizado a
promover a intimação do devedor via edital.Portanto, o protesto por edital é subsidiário à notificação no
endereço do requerido para comprovação da mora, que sequer ocorreu no presente caso.Neste sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL BUSCA E APREENSÃO CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA- MORA- COMPROVAÇÃO PROTESTO POR EDITAL 1. De acordo com a
jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2º, § 2º, do Decreto-
lei nº 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor,
que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e
Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. A jurisprudência desta Corte considera
válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital,desde que comprovado nos autos que
foram esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu, conforme consta
do Acórdão recorrido. 3. Agravo Regimental improvido."(STJ, 3ªT, AgRg no AREsp 368.734/SC, Min.
Sidnei Beneti, 24.09.2013)No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:"AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL RELATOR PROFERIDA COM
BASE NO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM
O ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO EFICAZ PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.PROTESTO. FALTA
DE PROVA DE QUE A INTIMAÇÃO DO PROTESTO FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DO
DEVEDOR.INTIMAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE, PORQUANTO NÃO ESGOTADOS OS
MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEVEDORA. PROTESTO POR EDITAL QUE NÃO
OBSERVOU O RITO DETERMINADO NO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJPR - 18ª C.Cível - A 1226252-9/01 -
Curitiba - Rel. Espedito Reis do Amaral - Unânime - J. 06.08.2014).Deste modo, constata-se que o
protesto foi lavrado irregularmente, não sendo, portanto, documento hábil a comprovar a constituição em
mora do devedor.Do exposto, INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para emendar a petição inicial
no sentido deadequar o feito ao disposto no artigo 2º, §2º doDecreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de
1969,comprovando a mora por meio da juntada aos autos da devida notificação válida do requerido,
porquanto a notificação anexada (ID Num. 5497468 - Pág. 1/3), não é capaz de provar a constituição em
mora do devedor, pois foi devolvida com a informação de ?sem entrega domiciliar? ou promover o protesto
do título (arts.14 e 15 da Lei nº. 9.492/97), bem comojunte aos autos cópia legível da nota fiscal eletrônica
de venda do veículo,do tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e
extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I
ambos do CPC/2015.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, certifique-se o
ocorrido e façam os autos conclusos.Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-
se.Parauapebas, 13 de julho de 2019LAURO FONTES JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara
Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0804464-20.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: E. P. D. J.
Participação: REQUERIDO Nome: A. G. D. S.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra
Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº.
0804464-20.2018.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: ELIANE PEDROSA DE JESUSEndereço: Rua N-
14, QD: 434, LOTE 31, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000REQUERIDO(S):
Nome: ALEX GOMES DA SILVAEndereço: Rua N-14, QD: 434, LOTE 32, CIDADE JARDIM,
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITOTrata-se de ação de
DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta pela REQUERENTE: ELIANE PEDROSA DE JESUS GOMES em face do
REQUERIDO: ALEX GOMES DA SILVA, ambos qualificados nos autos.A parte autora juntou os
documentos hábeis à propositura da ação.É o relatório. Decido.Inicialmente, DEFIRO a gratuidade da
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justiça à parte autora, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo
Civil.Os autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída documentalmente conforme os
ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade, até o presente momento.A
partir do advento da Emenda Constitucional nº 66, de aplicação imediata, a certidão de casamento é
suficiente para instruir o pedido de divórcio, não havendo necessidade da comprovação de alguma causa
específica ou requisito temporal ou consentimento da parte contrária. A modificação constitucional
acompanha as transformações do conceito de família e os anseios da sociedade brasileira ao inserir a
decisão do divórcio em uma seara personalíssima, desburocratizando a dissolução do casamento de
modo a facilitar a constituição de novos arranjos familiares.Assim, considerando que o único pedido trata
de direito potestativo do autor, não havendo possibilidade jurídica de oposição pela parte requerida, firmo
entendimento desde já pela total procedência da ação.ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e DECRETO o divórcio do casal, dissolvendo o vínculo conjugal entre
as partes, com fulcro nos artigos 1571, inciso IV, do Código Cível Brasileiro c/c art. 226, § 6º da
Constituição Federal de 1988, EC. º 66 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, CPC.INTIME-SE A PARTE REQUERENTE.CITE-
SE/INTIME-SE a parte requerida, POR MANDADO, no endereço indicado na inicial, fazendo constar o
inteiro teor desta sentença e, não havendo manifestação no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado
e arquive-se.Sem custas. Sem honorários.APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL, oficie-se ao
cartório competente para que averbe o divórcio à certidão de casamento do casal,FAZENDO CONSTAR
QUE A REQUERENTE VOLTARÁ A USAR O NOME DE SOLTEIRA, a saber: ELIANE PEDROSA DE
JESUS, e envie a certidão averbada a este juízo, livre de ônus, nos termos do art. 98, IX, CPC. Com a
certidão averbada em secretaria, intime-se a parte autora para que proceda à retirada do
documento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente,
por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009
da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão
correcionalParauapebas, 3 de julho de 2019LAURO FONTES JUNIORJuiz de DireitoRespondendo pela 3ª
Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0804421-49.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: FABIANA DOS
SANTOS RIBEIRO Participação: REQUERIDO Nome: EDNAU ELBERTH MIRANDA DOS
SANTOSPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca
de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@tjpa. jus.br  /  Telefone:  (94)  3327-9606PROCESSO Nº.  0804421-
49.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: FABIANA DOS SANTOS RIBEIROEndereço: RUA DA
MANGUEIRA, 310, NOVA VIDA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000REQUERIDO(S): Nome: EDNAU
ELBERTH MIRANDA DOS SANTOSEndereço: RUA TAPERAÇU, 20, VILA DO MEIO, BRAGANçA - PA -
CEP: 68600-000SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITOProcesse-se em segredo de justiça (art. 189, II do
CPC).Inicialmente, determino a alteração do valor da causa de R$ 3.43,40 (três mil, quatrocentos e trinta e
quatro reais e quarenta centavos) para R$ 3.592,80 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta
centavos), por ser este o valor correspondente ao proveito econômico perseguido nos termos do art.292,
III e VI do CPC.Considerando a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora,
conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.Trata-se de AÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por
FABIANA RIBEIRO MIRANDA e NÍCOLAS RIBEIRO SANTOS, menor representado pela primeira
requerente, em face de EDNAU ELBERTH MIRANDA DOS SANTOS.A parte autora juntou os documentos
hábeis à propositura da ação.É o sucinto e suficiente relatório. Fundamento e Decido. Os autos
encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída documentalmente conforme os ditames legais
inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade, até o presente momento.A partir do
advento da Emenda Constitucional nº 66, de aplicação imediata, a certidão de casamento é suficiente para
instruir o pedido de divórcio, não havendo necessidade da comprovação de alguma causa específica ou
requisito temporal ou consentimento da parte contrária. A modificação constitucional acompanha as
transformações do conceito de família e os anseios da sociedade brasileira ao inserir a decisão do divórcio
em uma seara personalíssima, desburocratizando a dissolução do casamento de modo a facilitar a
constituição de novos arranjos familiares.Assim, considerando há pedido de decretação de divórcio na
inicial e trata-se de direito potestativo do autor, não havendo possibilidade jurídica de oposição pela parte
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requerida, firmo entendimento desde já pela total procedência do pedido com relação ao divórcio.ISTO
POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE O FEITO nos termos do artigo 487, I,
CPC, e DECRETO o divórcio do casal, dissolvendo o vínculo conjugal entre as partes, com fulcro nos
artigos 1571, inciso IV, do Código Cível Brasileiro c/c art. 226, § 6º da Constituição Federal de 1988, EC. º
66.CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida, POR MANDADO, no endereço indicado na inicial, fazendo
constar o inteiro teor desta sentença e, não havendo manifestação no prazo legal, certifique-se o trânsito
em julgado.APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL, oficie-se ao cartório competente para que
averbe o divórcio à certidão de casamento do casal, FAZENDO CONSTAR QUE A REQUERENTE
VOLTARÁ A USAR O NOME DE SOLTEIRA, a saber:FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO, e envie a
certidão averbada a este juízo, livre de ônus, nos termos do art. 98, IX, CPC. Com a certidão averbada em
secretaria, intime-se a parte autora para que proceda à retirada do documento.Considerando que o pedido
remanescente refere-se a alimentos do filho menor, passo a apreciar o requerimento liminar quantos aos
alimentos provisórios. DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOSComprovada, de plano, a paternidade da parte
requerida para com o menor autor, cumprindo aquele, em consequência do poder familiar que lhe é
inerente, o dever de concorrer para o sustento da prole por força no disposto nos artigos 229 da CF e
1.566, IV do CC, DEFIRO, em prol da parte suplicante menor,alimentos provisórios mensais, os quais,
diante da ausência de dadosobjetivos e precisos acerca dos rendimentos do requerido e das despesas
reclamadas de forma presumida, arbitro em valor correspondente a 30% (trinta por cento) salário mínimo
vigente na data do efetivo pagamento, a ser pago até o dia 10 de cada mês, a partir da intimação desta
decisão, a ser depositado na Caixa Econômica Federal, Agência nº 3145, operação 013, Conta nº 62804-
1,  em nome da gestora do requerente,  CPF nº004.106.142-03.DA AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃOConsiderando a possibilidade de solução consensual da presente demanda, designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia17 DE OUTUBRO DE 2019, às 09h00, a ser realizada no
Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível
e Empresarial, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art.334,
CPC/2015).CITE-SEa parte requerida no respectivo endereço declinado na inicial, para que compareça à
audiência designada nos termos do parágrafo anterior,com a advertência de que sua ausência injustificada
à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo
334, § 8º, do CPC), bem como de que devem comparecer à audiência acompanhadas de seu advogado
ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).Ainda, informe-
se o requerido que eventual prazo para o oferecimento da Contestação fluirá da data da audiência de
conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do CPC.Intime-sea parte requerente bem como a
defensoria pública, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem
como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do
artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com
poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).INTIMEM-SE as partes do inteiro teor desta
decisão.DÊ-SE ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Publique-se. Cite-se. Intime-se.
Expeça-se o necessár io.  Cumpra-se.Serve a presente,  por cópia d ig i ta l izada,  como
carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA,
com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 02 de julho
de 2019LAURO FONTES JUNIORJuiz de DireitoRespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0804688-21.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: S. C. D. F.
Participação: ADVOGADO Nome: PATRICIA ALVES DE OLIVEIRAOAB: 538 Participação: REQUERIDO
Nome: A. B. D. F.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da
Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@tjpa. jus.br  /  Telefone:  (94)  3327-9606PROCESSO Nº.  0804688-
21.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: SOLANGE COSTA DE FRANCAEndereço: RUA AIMORÉ,
QD 27 LT16, PARQUE DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000REQUERIDO(S): Nome:
ANTONIO BATISTA DE FRANCAEndereço: RUA RUI BARBOSA, 288, GUANABARA, PARAUAPEBAS -
PA - CEP: 68515-000SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITOProcesse-se em segredo de justiça (art. 189, II
do CPC).Inicialmente, considerando a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
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processuais e os honorários advocatícios (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a gratuidade da justiça à parte
autora, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.Trata-se de
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA DA FILHA E PARTILHA DE BENS, COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por SOLANGE COSTA DE FRANÇA e HEVELLYN COSTA
DE FRAÇA, esta menor representada pela primeira requerente, em face de ANTONIO BATISTA DE
FRANÇA.A parte autora juntou os documentos hábeis à propositura da ação.É o relatório. Decido. Os
autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída documentalmente conforme os ditames legais
inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade, até o presente momento.A partir do
advento da Emenda Constitucional nº 66, de aplicação imediata, a certidão de casamento é suficiente para
instruir o pedido de divórcio, não havendo necessidade da comprovação de alguma causa específica ou
requisito temporal ou consentimento da parte contrária. A modificação constitucional acompanha as
transformações do conceito de família e os anseios da sociedade brasileira ao inserir a decisão do divórcio
em uma seara personalíssima, desburocratizando a dissolução do casamento de modo a facilitar a
constituição de novos arranjos familiares.Assim, considerando há pedido de decretação de divórcio na
inicial e trata-se de direito potestativo do autor, não havendo possibilidade jurídica de oposição pela parte
requerida, firmo entendimento desde já pela total procedência do pedido com relação ao divórcio.ISTO
POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE O FEITO nos termos do artigo 487, I,
CPC, e DECRETO o divórcio do casal, dissolvendo o vínculo conjugal entre as partes, com fulcro nos
artigos 1571, inciso IV, do Código Cível Brasileiro c/c art. 226, § 6º da Constituição Federal de 1988, EC. º
66.CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida no endereço indicado na inicial, fazendo constar o inteiro teor
desta sentença e, não havendo manifestação no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado.APÓS O
DECURSO DO PRAZO RECURSAL, oficie-se ao cartório competente para que averbe o divórcio à
certidão de casamento do casal, FAZENDO CONSTAR QUE A REQUERENTE VOLTARÁ A USAR O
NOME DE SOLTEIRA, a saber: SOLANGE MORAIS COSTA, e envie a certidão averbada a este juízo,
livre de ônus, nos termos do art. 98, IX, CPC. Com a certidão averbada em secretaria, intime-se a parte
autora para que proceda à retirada do documento.Considerando que o pedido remanescente refere-se a
partilha de bens, guarda e alimentos dos filhos menores, bem como o disposto no art. 693, § único, do
Código de Processo Civil, passo a proceder conforme o procedimento comum previsto no Código de
Processo Civil.DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOSComprovada, de plano, a paternidade da parte requerida
para com o menor autor, cumprindo aquele, em consequência do poder familiar que lhe é inerente, o dever
de concorrer para o sustento da prole por força no disposto nos artigos 229 da CF e 1.566, IV do CC,
DEFIRO, em prol da parte suplicante menor,alimentos provisórios mensais, os quais, diante da ausência
de dados objetivos e precisos acerca dos rendimentos do requerido e das despesas reclamadas de forma
presumida, arbitro em valor correspondente a 30% (trinta por cento) salário mínimo vigente na data do
efetivo pagamento, aser pago até o dia 10 de cada mês, a partir da intimação desta decisão, a ser
depositado no Banco Bradesco, Agência nº 2008-7, Conta Corrente nº 24733-2, em nome da gestora do
requerente, CPF nº. 856.991.362-15DA GUARDA PROVISÓRIAAnalisando os presentes autos, não vejo
presentes os pressupostos necessários para concessão da medida pleiteada no que diz respeito a guarda
provisória. Os elementos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar, pelo menos em sede de
cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora.O art. 1.584 do Código Civil assim dispõe:Art.
1.584. § 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se
ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um
dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.Conforme o dispositivo legal
mencionado, a regra é que a guarda dos filhos menores seja compartilhada entre os genitores, exceto nos
casos em que um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor ou não estiver
apto a exercer o poder familiar. No caso em tela, a parte autora não demonstrou nenhuma das duas
exceções mencionadas, o que leva este juízo a entender, a princípio, pela manutenção da guarda
compartilhada.Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:A guarda
compartilhada somente deixará de ser aplicada quando houver inaptidão de um dos ascendentes para o
exercício do poder familiar, fato que deverá ser declarado, prévia ou incidentalmente à ação de guarda,
por meio de decisão judicial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.629.994-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
6/12/2016 (Info 595).A simples animosidade entre os genitores e suas diferenças de ponto de vista sobre a
criação dos filhos não são impedimento para a fixação da guarda compartilhada. STJ. 3ª Turma. REsp
1626495/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/09/2016.Assim, INDEFIRO, por ora, a tutela de
urgência postulada pela parte requerente no que diz respeito a guarda provisória.DA AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃOConsiderando a possibilidade de solução consensual da presente demanda, designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia17 DE OUTUBRO DE 2019, às 10h00, a ser realizada no
Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível
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e Empresarial, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art.334,
CPC/2015).CITE-SEa parte requerida no respectivo endereço declinado na inicial, para que compareça à
audiência designada nos termos do parágrafo anterior,com a advertênciade que sua ausência injustificada
à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo
334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou
defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).Ainda, informe-
se o requerido que eventual prazo para o oferecimento da Contestação fluirá da data da audiência de
conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do CPC.Intimem-se as partes requerentes por
intermédio de seu advogado via DJE/PA, de acordo com o § 3º do artigo 334 do Novel Diploma Processual
Civil, alertando-as, também, de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de
que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334
do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para
negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).INTIMEM-SE as partes do inteiro teor desta decisão.DÊ-
SE ciência ao Ministério Público.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-
se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos
termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 28 de junho de 2019LAURO FONTES JUNIORJuiz de
DireitoRespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0800617-73.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: C. D. L. Participação:
ADVOGADO Nome: IRINEIA DUARTE LIMAOAB: 534MA Participação: ADVOGADO Nome: THAIS
MEDEIROS BORGESOAB: 21566/PA Participação: ADVOGADO Nome: JOCILVANE BARBOSA DA
SILVA BRITOOAB: 156PA Participação: ADVOGADO Nome: MARIANA CARDOSO LINHARESOAB:
19833/PA Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVAOAB: 499
Participação: ADVOGADO Nome: ROMULO OLIVEIRA DA SILVAOAB: 10801/PA Participação: RÉU
Nome: R. C. D. S. Participação: RÉU Nome: R. C. D. S. Participação: RÉU Nome: R. R. D. S.PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ªVara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c i ve lpa rauapebas@t jpa . j us .b r  /  Te le fone :  (94 )  3327 -9606PROCESSO:  0800617-
73.2019.8.14.0040REQUERENTE(S):Nome: CAROLINA DAMASCENO LUZEndereço: Avenida Tocantins,
102, Rio Verde, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000REQUERIDO(S):Nome: RAFAEL CLAUDINO DA
SILVAEndereço: Rua Dom Pedro I, 142, Rio Verde, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome:
RAQUEL CLAUDINO DA SILVAEndereço: Rua G12, Quadra 147, Lote 23, Jardim ipiranga,
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome: RAFAELA ROCHA DA SILVAEndereço: Rua Castelo
Branco, 133, Rio Verde, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000SENTENÇATrata-se de AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVELPOST MORTEM, ajuizada porCAROLINA
DAMASCENO LUZem face RAFAEL CLAUDINO DA SILVA, RAQUEL CLAUDINO DA SILVA e RAFAELA
ROCHA DA SILVAtodosherdeiros dode cujusJOSÉ ROBERTO CLAUDINO DA SILVA. A parte autora, com
a inicial, juntou os documentos de ID NUM.8257358 (Procuração), 8257359 (substabelecimento), 8257360
(ata de audiência trabalhista), 8257361 (certidão de óbito de José Roberto Claudino da Silva), 8257362
(Declaração do herdeiro Rafael Claudino da Silva reconhecendo a que a demandante conviveu em união
estável com o de cujus), 8257363 (Declaração da herdeira Rafaela Rocha da Silva reconhecendo a que a
demandante conviveu em união estável com o de cujus), 8257365 (Declaração da herdeira Raquel
Claudino da Silva reconhecendo a que a demandante conviveu em união estável com o de cujus), dentre
outros.A demandante narra que conviveu convivera com o de cujusJOSÉ ROBERTO CLAUDINO DA
SILVA, em união estável, por cerca de 7 (sete) anos, convivência esta pública e continua com o objetivo
de constituição de família, inclusive reconhecida pelas partes requeridas.As partes requeridas,
reconhecem em declaração de ID NUM 8257362, ID NUM 8257363 e ID NUM 8257365, que a declarante
conviveu em união estável com o falecido JOSÉ ROBERTO CLAUDINO DA SILVA, iniciando em
dezembro de 2010 e finalizada em 04 de julho de 2017.É o breve relatório. Decido.Inicialmente, tratando-
se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a gratuidade da justiça,
conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Entendo que os autos
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estão suficientemente instruídos, não havendo necessidade de instrução, uma vez que as partes
requeridas reconhecem a pretensão deduzida pela parte requerente, ao declararem (declarações de
IDNUM 8257362, ID NUM 8257363 e ID NUM 8257365)que esta conviveu em união estável com o falecido
desde dezembro de 2010 até 04 de julho de 2017.Além disso, as contas de energia e telefonia,
demonstram a existência de divisão de despesas, que possua vez, somado as declarações dos
requeridos, comprovam a união estável vivida entre a demandada e o de cujus.ISTO POSTO,
considerando os documentos constantes nos autos, em especial as declarações dos requeridos
reconhecendo a existência de união entre a demandada e o de cujus,julgo procedente a aço de
declaração de união estávelpost mortempara reconhecer,inter partes, a união estável entreCAROLINA
DAMASCENO LUZeJOSÉ ROBERTO CLAUDINO DA SILVA, do período compreendido entre
DEZEMBRO DE 2010 até a morte dode cujusem 04 de JULHO de 2017,por conseguinte, JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I do CPC.Sem
custas, face ao deferimento da justiça gratuita. Sem honorários.Transitado em julgado, não havendo
pendências, arquivem-se os autos com as providências de praxe.Publique-se. Initme-se. Expeça-se o
necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 15 de julho de 2019LAURO FONTES
JUNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0806343-28.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS AUGUSTO TORTORO
JUNIOROAB: 7319 Participação: REQUERIDO Nome: FRANCYS JOUBERTH OLIVEIRA DA SILVA
Par t ic ipação:  REQUERIDO Nome:  FRANCIOLE DE ALMEIDA COSTA SILVAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3c i ve lpa rauapebas@t jpa . j us .b r  /  Te le fone :  (94 )  3327 -9606  PROCESSO:0806343-
28.2019.8.14.0040REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.REQUERIDO: FRANCYS
JOUBERTH OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIOLE DE ALMEIDA COSTA SILVAATO ORDINATÓRIOEm
conformidade com o disposto no Art. 1º, § 2º, XI, do Provimento nº 006/2006-CJRMB, fica intimada a parte
autora, através de seu advogado,para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autoso RELATÓRIO DE
CONTA DO PROCESSO, o qual discrimina todos atos processuais praticados e os valores
correspondentes,gerado(s) na emissão das custas iniciais,conforme dispõe o art. 22, § 2º da portaria
Conjunta 001/2018-GP-VP:Art. 22. As custas iniciais dos processos distribuídos no PJe devem ser
calculadas imediatamenteAPÓSa distribuição, sendo vedado o envio do processo ao magistrado sem que
esteja comprovado o pagamento das custas iniciais, ressalvadas as hipóteses de assistência judiciária,
isenções legais e pedidos de parcelamento.§ 2º O boleto gerado na emissão das custas iniciais, bem
como o relatório de conta do processo e o respectivo comprovante de pagamento deverão
serJUNTADOSao processo pelo representante processual, imediatamente após a distribuição do
mesmo.Parauapebas-PA, 16 de julho de 2019. VERA LUCIA PERES LIMADiretor de Secretaria 

 
 
 
Número do processo: 0801780-25.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA
Participação: RÉU Nome: TAINARA DA CONCEICAO MORAISPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio
Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br /
Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º,
I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para apresentar manifestação da certidão negativa do
Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo proceder com o recolhimento das custas
intermediárias relativas a expedição de novo mandado, bem como, das despesas com a diligência do
oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei 8328/2015, Art. 12, § 2º, sob pena de não distribuição ou
ainda de suspensão do cumprimento dos mandados, por parte dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias.
No caso de necessidade de expedição de carta precatória, deverá recolher ainda, as custas do Juízo
Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho 2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar
JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 
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Número do processo: 0804349-62.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: JOSE RAIMUNDO
MORAES REGO MATOS Participação: AUTOR Nome: MARIA MARTA BASTOS MATOS Participação:
RÉU Nome: SHESLLYSON MATOS COSTA Participação: RÉU Nome: SHESLLYANE MATOS
COSTAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca
de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@tjpa. jus.br  /  Telefone:  (94)  3327-9606PROCESSO Nº.  0804349-
62.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: JOSE RAIMUNDO MORAES REGO MATOSEndereço:
AVENIDA O QUADRA 22 LOTE 28, 94-98147-0507, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP:
68515-000Nome: MARIA MARTA BASTOS MATOSEndereço: AVENIDA O QUADRA 22 LOTE 28,
CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000REQUERIDO(S): Nome: SHESLLYSON
MATOS COSTAEndereço: AVENIDA O QUADRA 222 LOTE 28, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA -
CEP: 68515-000Nome: SHESLLYANE MATOS COSTAEndereço: AVENIDA O QUADRA 222 LOTE 28,
CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIAInicialmente,
considerando a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, conforme as isenções
estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.Trata-se de Ação de Tutela em favor dos
menoresSHESLLYSON MATOS COSTA e SHESLLYANE MATOS COSTA, ajuizada por JOSE
RAIMUNDO MORAES REGO MATOS e MARIA MARTA BASTOS MATOS, em que requer em sede de
liminar, o deferimento da guarda provisória daqueles.Passo a analisar o pedido de tutela de urgência
constante na inicial.Os autores requereram liminarmente que lhes fosse deferida a guarda
deSHESLLYSON MATOS COSTA e SHESLLYANE MATOS COSTA, netos dos requerentes, em razão de
o pai (Luiz da Silva Costa) e a mãe (Priscila Bastos Matos) dos menores terem falecidos (certidões de
óbito ? ID Num. 10328933 - Pág. 8/9).Os requerentes também informam já detinham a guarda de fato dos
menores desde antes do falecimento dos genitores.Requer o deferimento da tutela provisória para
concessão de guarda dos menores e, no mérito, procedência da presente ação para concessão da tutela
definitiva dos adolescentes, nos termos do que dispõe o Código Civil e o Estatuto da Criança e do
Adolescente.É o relatório. Passo a decidir.O art. 300 do NCPC prevê que a tutela de urgência, cautelar ou
antecipatória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Analisando os presentes autos, vejo que estão
presentes os pressupostos necessários para concessão da medida pleiteada. Os elementos trazidos aos
autos são suficientes para demonstrar, pelo menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do
direito da parte autora.Acerca do instituto da tutela o ECA dispõe que:Art. 36. A tutela será deferida, nos
termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos.Parágrafo único. O deferimento da tutela
pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o
dever de guarda. Por sua vez, o Código Civil preceitua que:Art. 1.728. Os filhos menores são postos em
tutela:I - com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes;[...]Art. 1.731. Em falta de tutor
nomeado pelos pais incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem:I - aos
ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto;II - aos colaterais até o terceiro grau,
preferindo os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços; em
qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. No
caso em tela, restou demonstrado que os adolescentes envolvidos estão sem a proteção do poder familiar
em decorrência do falecimento de seus genitores, o que indica a probabilidade do direito dos autores de
exercer a tutoria e guarda do menor, tendo comprovado sua condição de ascendentes em grau mais
próximo (avós maternos, conforme documentos de ID Num.Num. 10328933 - Pág. 6/7). Além disso, o
perigo de dano ao menor é presumido, pois tratando-se de adolescentes, édever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Além disso, há sério risco dos menores não mais recebem a pensão por morte dos pais, junto ao INSS,
uma vez que os requerentes não possuem poderes para tanto. No entanto, para que seja garantida a
efetivação da proteção do menor, entendo necessária, nessa fase processual, somente a decretação da
guarda provisória do menor, devendo a decretação da tutela ser feita no provimento jurisdicional final, se
for o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para CONCEDER a guarda provisória dos
menoresSHESLLYSON MATOS COSTA e SHESLLYANE MATOS COSTAaos requerentesJOSE
RAIMUNDO MORAES REGO MATOS e MARIA MARTA BASTOS MATOS.REMETAM-SE os autos à
equipe interdisciplinar para que proceda à realização de estudo social do caso, no prazo de 60 (sessenta)
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dias.Após, dê-se vistas aos e ao MP e a Defensoria Pública, sucessivamente.Após, conclusos.EXPEÇA-
SE, com urgência, termo de guarda provisória da criança em favor dos autores.Expeça-se o necessário e
cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação e
ofício, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento
nº 11/2009 daquele órgão correcional . Parauapebas, 16 de julho de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz
de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0806347-65.2019.8.14.0040 Participação: DEPRECANTE Nome: TIM S.A
Participação: ADVOGADO Nome: DENIS MACHADO MELOOAB: 10307/PA Participação: DEPRECADO
Nome: ARAUJO E SOUZA CELULAR LTDA - ME PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C,
Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606
PROCESSO:0806347-65.2019.8.14.0040DEPRECANTE: TIM S.ADEPRECADO: ARAUJO E SOUZA
CELULAR LTDA - ME ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, XI,
fica intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, para antecipar o recolhimento das custas
judiciais, relativas ao cumprimento da Carta Precatória de Citação/Intimação, para posterior expedição da
mesma, podendo o boleto ser expedido através do site oficial do TJ-PA,https://apps.tjpa.jus.br/custas/, de
acordo com a Lei 8.328 de 29/12/2015, Art. 29:Art. 29. As custas processuais referentes à distribuição da
carta precatória compreende os seguintes atos:I - taxa judiciária;II - atos do distribuidor;III - expedição de
mandados;IV - despesa com serviço de postagem.VI - diligências do oficial de justiça Parauapebas- Pa, 16
de julho de 2019 VERA LUCIA PERES LIMADiretor de Secretaria 

 
 
 
Número do processo: 0806371-93.2019.8.14.0040 Participação: DEPRECANTE Nome: BANCO DO
BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRAOAB: 21078/PA
Participação: DEPRECADO Nome: NEY MARCIO BRIZZI TRIZZI PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio
Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br /
Telefone: (94) 3327-9606 PROCESSO:0806371-93.2019.8.14.0040DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL
SADEPRECADO: NEY MARCIO BRIZZI TRIZZI ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento
006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, XI, fica intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, para antecipar o
recolhimento das custas judiciais, relativas ao cumprimento da Carta Precatória de Citação/Intimação,
podendo o boleto ser expedido através do site oficial do TJ-PA,https://apps.tjpa.jus.br/custas/, de acordo
com a Lei 8.328 de 29/12/2015, Art. 29:Art. 29. As custas processuais referentes à distribuição da carta
precatória compreende os seguintes atos:I - taxa judiciária;II - atos do distribuidor;III - expedição de
mandados;IV - despesa com serviço de postagem.VI - diligências do oficial de justiça Parauapebas- Pa, 16
de julho de 2019 VERA LUCIA PERES LIMADiretor de Secretaria 

 
 
 
Número do processo: 0802260-03.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: BANCO DO
BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL SGANZERLA DURANDOAB: 16637/PA
Participação: REQUERIDO Nome: CASA DAS MAQUINAS, COMERCIO DE MAQUINAS E
CONFECCOES LTDA - ME Participação: REQUERIDO Nome: DEROSSI BARROSO DA SILVA
Participação: REQUERIDO Nome: RODINEY GOMES DA SILVAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PAFórum Juiz Célio
Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br /
Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º,
I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para apresentar manifestação das certidões negativas
do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo proceder com o recolhimento das custas
intermediárias relativas a expedição de novo mandado, bem como, das despesas com a diligência do
oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei 8328/2015, Art. 12, § 2º, sob pena de não distribuição ou
ainda de suspensão do cumprimento dos mandados, por parte dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias.
No caso de necessidade de expedição de carta precatória, deverá recolher ainda, as custas do Juízo
Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho 2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar
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JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0801781-10.2018.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: M. D. R. O.
Participação: ADVOGADO Nome: NICOLAU MURAD PRADOOAB: 774-B Participação: ADVOGADO
Nome: TATHIANA ASSUNCAO PRADOOAB: 531-BPA Participação: EXECUTADO Nome: J. B. P.PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento
nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para apresentar
manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias.Parauapebas-PA,
16 de julho de 2019.Elizângela da Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base
no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0803794-79.2018.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO DA
AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] Participação: ADVOGADO Nome: ELAINE AYRES
BARROSOAB: 02TO Participação: EXECUTADO Nome: JOSE ZUZA DE SOUSAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento
nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para apresentar
manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo
proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a expedição de novo mandado, bem
como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei 8328/2015, Art.
12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do cumprimento dos mandados, por parte
dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade de expedição de carta precatória,
deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho 2019.Elizângela da
Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB,
Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0806348-50.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: MIGUEL MARIANO
CONCEICAO Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO HENRIQUE CASALEOAB: 673-APA
Participação: RÉU Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio
Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone:
(94) 3327-9606PROCESSO Nº. 0806348-50.2019.8.14.0040 REQUERENTE(S): Nome: MIGUEL
MARIANO CONCEICAOEndereço: RUA SÃO JOÃO, SN, QUADRA 01, LOTE 02, PALMARES II,
PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 REQUERIDO(S):  Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A.Endereço: Banco Bradesco S.A., s/n, Andar 4, prédio prata, Vila Yara, OSASCO -
SP - CEP: 06029-900 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA, decorrente de
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, e pedido
de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por MIGUEL MARIANO CONCEIÇÃO em desfavor de BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., ambas devidamente qualificada nos autos. Preenchidos os
requisitos de ordem objetiva e subjetiva estampados nos arts. 319 e 320 do CPC/15, recebo a exordial
pelo procedimento comum e passo à apreciação dos pleitos feitos em sede liminar. Em breve síntese a
parte autora alega que não contratou os empréstimos com a requerida, sendo indevida a cobrança nos
valores deR$ 7.218, 34 (sete mil, duzentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) e R$ 6.198,07 (seis
mil, cento e noventa e oito reais e sete centavos). Requerer em sede detutela antecipada de urgênciaque
a suspensão de quaisquer cobranças judiciais e extrajudiciais, sob pena de multa diária, bem como
interromper os descontos indevidos junto ao benefício previdenciário do autor. No mérito requereu
cancelamento dos empréstimosnº805600274, no valor deR$ 7.218, 34 (sete mil, duzentos e dezoito reais
e trinta e quatro centavos)enº805600412,no valor deR$ 6.198,07 (seis mil, cento e noventa e oito reais e
sete centavos),além de indenização a título de reparação por danos morais no valor não inferior a
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R$20.000 (vinte mil reais) e a repetição indébito dos valores descontados ilicitamente, no valor de
R$33.910,80(trinta e três mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos). Requereu o deferimento da
justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Juntou documentos pertinentes à ação. É o relatório.
Passa-se a apreciar o pedido de tutela de urgência. a) INDEFIRO a tutela de urgência, eis que não
demonstrado,prima facie,irregularidade na contratação. Tal situação demonstra que avancemos para a
fase de dilação probatória. b) INVERTO o ônus da prova, devendo o réu acostar nos autos o contrato
subscrito com o autorc) Considerando a possibilidade de solução consensual da presente demanda e o
disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC), designo audiência de tentativa de conciliação
para o dia10 DE SETEMBRO DE 2019, às 10h00, a ser realizada no Fórum desta Comarca de
Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível e Empresarial. CITE-SEa
requerida no respectivo endereço declinado na inicial, via Correios (Carta com ?A.R.? registrado), para
que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior, com a advertência de que sua
ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em
favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que devem comparecer à audiência
acompanhadas de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda,
constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10
do artigo 334 do CPC). Ainda, informe-se o requerido que eventual prazo para o oferecimento da
Contestação fluirá da data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do CPC.
Intime-sea parte requerente por intermédio de seu advogado via DJE/PA, de acordo com o § 3º do artigo
334 do Novel Diploma Processual Civil, alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à
audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo
334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou
defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC). Tendo em vista
a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
(CPC, artigo 98, caput),DEFIROa gratuidade da justiça à parte autora, conforme as isenções estabelecidas
no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Serve a presente decisão, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos
termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional. Parauapebas, 12 de julho 2019. LAURO FONTES JUNIOR Juiz de
Direito Respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0803106-20.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO S/A
Participação: ADVOGADO Nome: ALLAN RODRIGUES FERREIRAOAB: 25019-A/PA Participação: RÉU
Nome: JOSE BERTO MARINHO DA SILVAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra
Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606Processo nº.
0803106-20.2018.8.14.0040BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)AUTOR: BANCO
BRADESCO S/AREQUERIDO: Nome: JOSE BERTO MARINHO DA SILVAEndereço: Rua São Luis, 342,
Primavera, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃOTrata-se de ação de busca e apreensão com base em contrato garantido
mediante alienação fiduciária nos termos do Decreto Lei 911/69, visando a parte autora a concessão de
liminar de busca a apreensão de veículo automotor descrito na peça inaugural.Juntou a parte autora
procuração e documentos, os quais comprovam a obrigação contraída, a constituição em mora, o débito e
o pagamento das custas iniciais.Compulsando-se os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se
que merece prosperar o pleito de busca e apreensão formulado pelo requerente, uma vez que foram
observados os requisitos autorizadores para concessão da liminar, conforme preceitua o Decreto-lei
911/69, ficando, pois, comprovada a mora, demonstrada pela notificação extrajudicial acostada aos autos,
bem como pelo inadimplemento da devedora.É de se ressaltar que o art. 3º do DL 911/69 dispõe
expressamente que:"O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma
estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada
em planto judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)"Esse é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, conforme preconiza o enunciado da súmula 72:A comprovação da mora é
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imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, estando devidamente
comprovada a mora do devedor através da notificação extrajudicial acostada aos autos, não resta
alternativa a este juízo que não a de deferir a busca e apreensão do bem objeto da presente demanda.
Posto isto, com suporte no art.3º, do Decreto-Lei 911, de 01.10.1969, estando devidamente comprovada a
mora, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do(s) veículo(s) descrito(s) na inicial,
que após o cumprimento deverá o bem ser depositado em favor do depositário indicado pelo requerente,
mediante a lavratura de termo de compromisso.Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo os
Srs. Oficiais de Justiça, observar os termos do art. 536 §2º do NCPC, deixando-se o bem em depósito, sob
a responsabilidade do fiel depositário indicado pela autora. No decorrer da diligência, em sendo
necessário, poderão os meirinhos arrombarem portas e requisitar, imediatamente e sem mais
formalidades, força policial.Cumpra-se, providenciando o Mandado de Busca e Apreensão do veículo
supra, onde for encontrado, autorizando o cumprimento das diligências com as circunstâncias do art. 212,
§, 2º, do Novo Código de Processo Civil, lavrando-se o termo de compromisso de fiel depositário, ficando
a cargo do autor fazer com que este compareça na data da efetivação do mandado.Cinco dias após a
execução da liminar, não paga a dívida, será consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do
bem no patrimônio do credor fiduciário, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária, nos termos do Art. 3º, § 1º do Decreto-Lei 911/69, alterado pelo Art.56 da Lei nº 10.931, de
02.08.2004, DOU de 03.08.2004, em vigor na data de sua publicação.Faculto à parte ré, no prazo supra
de05 (cinco) diaspagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário na inicial, obtidos através de planilha acostada aos autos, hipótese na qual o bem lhe será
restituído livre de ônus.Executada a liminar,cite-sea requerida para, querendo, apresentar contestação no
prazo de15 (quinze) dias, conforme art.3º, §3º do Decreto-Lei 911/69 alterado pelo Art.56 da Lei 10.931,
de 02/08/2004.Fica o(a) autor(a) cientificado(a) de que o cumprimento desta ordem dependerá da
comprovação prévia do recolhimento das custas processuais, bem como das despesas relativas às
diligências do Oficial de Justiça, nos termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015 (Regulamento de
Custas e Outras Despesas Processuais no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5
(cinco) dias.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por
cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação/ busca e apreensão e ofício, nos
termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 9 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0800423-73.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: ILDEU SALDANHA DE
LIMA Participação: ADVOGADO Nome: LUIZ EDUARDO MACHADO CAMARGOSOAB: 0508
Participação: RÉU Nome: NORTE SUL PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOTELARIA
LTDA - ME Participação: RÉU Nome: FRANCISCO ANTONIO GOMES BARROSO Participação: RÉU
Nome: SUELENE PEREIRA NETOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra
Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº.
0800423-73.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: ILDEU SALDANHA DE LIMAEndereço: RUA B,
278, CIDADE NOVA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000REQUERIDO(S): Nome: NORTE SUL
PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOTELARIA LTDA - MEEndereço: RUA E, S/N,
QUADRA 42, LOTE 25, ANEXO AO POSTO PARAUAPEBAS, CIDADE NOVA, PARAUAPEBAS - PA -
CEP: 68515-000Nome: FRANCISCO ANTONIO GOMES BARROSOEndereço: RUA E, S/N, QUADRA 42,
LOTE 25, ANEXO AO POSTO PARAUAPEBAS, CIDADE NOVA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-
000Nome: SUELENE PEREIRA NETOEndereço: RUA "E", S/N, QUADRA 42, LOTE 25, ANEXO AO
POSTO PARAUAPEBAS, CIDADE NOVA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000NãoDECISÃO
INTERLOCUTÓRIAPreenchidos os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do
pedido, em observância ao artigo 334 do CPC, recebo a inicial e considerando a possibilidade de solução
consensual da presente demanda e o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC), designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia04DE SETEMBRO DE 2019, às 09h00,a ser realizada no
Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível
e Empresarial.CITE-SEa requerida no respectivo endereço declinado na inicial,via Correios (Carta com
?A.R.? registrado), para que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior,com a
advertênciade que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor
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da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à
audiência acompanhadas de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo,
ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(§ 10 do artigo 334 do CPC). Ainda, informe-se o requerido que eventual prazo para o oferecimento da
Contestação fluirá da data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I, do
CPC.Intime-se a parte requerente por intermédio de seu advogado via DJE/PA, de acordo com o § 3º do
artigo 334 do Novel Diploma Processual Civil,alertando-a, também, de que sua ausência injustificada à
audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo
334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou
defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de
procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).Cite-se.
Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia digitalizada, como
carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA,
com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 09 de julho
de 2019LAURO FONTES JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial  

 
 
 
Número do processo: 0804612-31.2018.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: COOPERATIVA DE
CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS
Participação: ADVOGADO Nome: MARILIA RODRIGUES CEZILIOOAB: 49286/GO Participação: RÉU
Nome: JULIO MIRANDA FARFAN Participação: RÉU Nome: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROSPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da
Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@tjpa. jus.br  /  Telefone:  (94)  3327-9606PROCESSO Nº.  0804612-
31 .2018 .8 .14 .0040REQUERENTE(S) :  Nome :  COOPERATIVA  DE  CONSUMO DOS
TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIASEndereço: Avenida T 2,
3051, QD 02, LOTE 14, SALA 02, Setor Bueno, GOIâNIA - GO - CEP: 74215-005REQUERIDO(S): Nome:
JULIO MIRANDA FARFANEndereço: RUA 6, 13, CIDADE NOVA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-
000Nome: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSEndereço: Bradesco Seguros S/A, 225,
Rua Barão de Itapagipe 225, Rio Comprido, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20261-901DECISÃO
INTERLOCUTÓRIAPreenchidos os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do
pedido, em observância ao artigo 334 do CPC, recebo a inicial e em razão do desinteresse na composição
consensual manifestado expressamente pela parte requerente, deixo de designar audiência de
conciliação. Porém, friso, que ao longo da instrução processual este juízo sempre incentivará as partes à
autocomposição, o que poderá ocorrer em qualquer momento da demanda.Assim, CITE-SE a parte
requerida para integrar a relação processual e INTIME-SE para apresentarcontestação no prazo de 15
(quinze dias), contados na forma do art. 231, CPC, conforme disposição do art. 335, III, CPC, sob pena
derevelia, cuja consequência seráa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor(art. 344 do
CPC).Apresentada a Contestação, certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte requerente, través
de seu advogado, para apresentação de Réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art.350 do CPC). Após,
conclusos.Transcorrido o prazo da resposta e/ou da Réplica, com ou sem manifestação, certifique-se o
ocorrido e façam os autos conclusos.Publique-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-
se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos
termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 9 de julho de 2019LAURO FONTES JÚNIORJuiz de
Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0802635-04.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: BANCO DO
BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome: SERVIO TULIO DE BARCELOSOAB: 21148/PA
Participação: REQUERIDO Nome: GALVAO COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP Participação:
REQUERIDO Nome: ADAZIO CARVALHO GALVAO NETOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua
C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-
9606Processo nº. 0802635-04.2018.8.14.0040AÇÃO: MONITÓRIA (40)#REQUERENTE(S): Nome:
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BANCO DO BRASIL SAEndereço: Rua E, 599, quadra 48, lote 28, Cidade Nova, PARAUAPEBAS - PA -
CEP: 68515-000REQUERIDO (S): Nome: GALVAO COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI -
EPPEndereço: Rua A, 266, Cidade Nova, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome: ADAZIO
CARVALHO GALVAO NETOEndereço: Rua 14, 250, União, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-
000VALOR A PAGAR: $204,030.27DECISÃO INTERLOCUTÓRIAEstando a inicial devidamente instruída
com documentos que evidenciam o direito do requerente,DEFIROa expedição do mandado de pagamento
na forma postulada, devendo o requerido promover o pagamento da quantia descrita na inicial, bem como,
o valor dos honorários de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 701 do NCPC ou no mesmo prazo, oferecer embargos nas condições do artigo 702 do
NCPC.Cumprida a ordem de pagamento sem oferecimento de embargos, a requerida ficará isenta de
custas processuais, conforme art. 701, §1º do NCPC.Deverá o requerido ser cientificado de que não
oferecido Embargos nem efetuado o pagamento, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo, com o prosseguimento da ação na forma prevista no Livro
I, do Título II, da parte especial, do NCPC (art. 701, §2º do NCPC).Advirta-se também o demandado de
que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de trinta
por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e de juros de um por cento ao mês, conforme arts. 701, § 5º, c/c 916 do NCPC.
Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte requerente para responder aos embargos no prazo de 15
(quinze) dias, conforme art. 702, §5º do NCPC.Transcorrido o prazo dos Embargos e/ou da respostas aos
embargos, com ou sem manifestação, certifique-se o ocorrido e façam os autos conclusos.Fica a
requerente cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do
recolhimento das custas processuais, bem como das despesas relativas às diligências do Oficial de
Justiça, nos termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015(Regulamento de Custas e Outras Despesas
Processuais no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.Publique-se.
Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente, por cópia digitalizada, como
carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA,
com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 9 de julho
de 2019.LAURO FONTES JÚNIORJuiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0801508-94.2019.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: FRANCIELY
QUEIROZ DE MOURA Participação: ADVOGADO Nome: DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSAOAB:
228-BPA Participação: ADVOGADO Nome: HADLA PEREIRA DA SILVAOAB: 5719PA Participação:
EXEQUENTE Nome: FRANCIANE QUEIROZ DE MOURA Participação: ADVOGADO Nome: DEIVID
BENASOR DA SILVA BARBOSAOAB: 228-BPA Participação: ADVOGADO Nome: HADLA PEREIRA DA
SILVAOAB: 5719PA Participação: EXECUTADO Nome: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DE
MOURAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca
de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@tjpa. jus.br  /  Telefone:  (94)  3327-9606PROCESSO Nº.  0801508-
94.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: FRANCIELY QUEIROZ DE MOURAEndereço: RUA 28,
QD.13, LT.22, S/N, MINERIOS, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome: FRANCIANE QUEIROZ
DE MOURAEndereço: RUA 28, QD.13, LT.22, S/N, MINERIOS, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-
000REQUERIDO(S): Nome: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DE MOURAEndereço: RUA CASTRO
ALVES, 182-A, DA PAZ, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se
execução de alimentos pelo rito da prisão cível (art. 528, §§ 3º A 7º, do CPC) proposta por FRANCIELY
QUEIROZ DE MOURA e FRANCIANE QUEIROZ DE MOURA contra FRANCISCO DE ASSIS DOS
SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos.Considerando a insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a
gratuidade da justiça à parte autora, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de
Processo Civil.CITE-SE/INTIME-SE, pessoalmente, o executado para,no prazo de 03 (três) dias, pagar o
débito no valor de R$ 2.280,00(Dois mil e duzentos e oitenta reais), correspondente às três prestações
anteriores à data de ajuizamento da presente execução ? novembro/2018, dezembro/2018 e fevereiro de
2019 ? além daquelas que se vencerem no curso do processo (art. 528, §7.º, do CPC); provar que o fez ou
justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 528, caput, CPC).Caso o executado não efetue o pagamento
referente a estas prestaçõesno prazo de 03 (três) dias, não prove que o efetuou ou não apresente
justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (ou se a justificativa apresentada não for aceita), este juízo
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determinará o protesto da sentença que fixou os alimentos e decretará a prisão civil do executado pelo
prazo de 03 (três) meses, em regime fechado, nos termos do art. 528, §1º, §3º e §4º c/c art. 19 da Lei nº
5.478/68 (Lei Especial ? Alimentos).Com ou sem a comprovação do pagamento, apresentação de
justificativa, ou ultrapassado o prazo fixado, MANIFESTE-SE as Exequentes, no prazo de 15 dias.Após,
vistas ao Ministério Público.Em seguida, façam os autos conclusos.Publique-se. Cite-se. Intime-se.
Expeça-se o necessár io.  Cumpra-se.Serve a presente,  por cópia d ig i ta l izada,  como
carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA,
com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 8 de julho
de 2019LAURO FONTES JUNIORJuiz de DireitoRespondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
Número do processo: 0801693-35.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: A.M.S.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: REQUERIDO Nome: MARCIO ARAGAO OLIVEIRA
Participação: ADVOGADO Nome: HELDER IGOR SOUSA GONCALVESOAB: 834-APA Participação:
REQUERIDO Nome: MAELI RODRIGUES DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: HELDER
IGOR SOUSA GONCALVESOAB: 834-APACERTIDÃOCertifico que a contestação retro é tempestiva.ATO
ORDINATÓRIONos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, II, fica a parte autoraINTIMADA,
por seu advogado, da(s) contestação, para, querendo, apresentar manifestação no prazo de15(quinze)
dias (CPC/2015).Parauapebas-PA, 16 de julho de 2019 VERA LUCIA PERES LIMADiretor de Secretaria  

 
 
 
Número do processo: 0803417-11.2018.8.14.0040 Participação: EXEQUENTE Nome: BANCO DA
AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTO BRUNO ALVES
PEDROSAOAB: 8200-B/PA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNA CAROLINE BARBOSA
PEDROSAOAB: 018292/PA Participação: EXECUTADO Nome: CARLOS RODRIGUES E SILVAATO
ORDINATÓRIO Em conformidade com o disposto no Art. 1º, § 2º, XI, do Provimento nº 006/2006-
CJRMB:Intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para recolhimento das custas intermediárias
no prazo de 5 dias, para a efetivação da pesquisa requerida, nos termos do Art. 3º, § 8º da Lei nº
8328/2015, compreendo sua inércia como desinteresse no prosseguimento do feito.Faço remessa dos
autos à UNAJ (Unidade de Arrecadação Judiciária) para cálculo das referidas custas.Parauapebas-PA, 16
de julho de 2019. ELIZANGELA DA SILVA LUZExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com
base no Provimento nº 08/2014-CJRMB,Art. 2º  

 
 
 
Número do processo: 0804225-16.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: L.M.S.E.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES
DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA Participação: REQUERIDO Nome: REJANILDE MARINHO ALVES
Participação: ADVOGADO Nome: HELDER IGOR SOUSA GONCALVESOAB: 834-APAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 CERTIDÃOCertifico que a contestação retro é
tempestiva.Parauapebas-PA, 16 de julho de 2019 Elizângela da Silva Luz Exercendo a função de Auxiliar
JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º ATO ORDINATÓRIONos termos
do Provimento nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, II, fica a parte autoraINTIMADA, por seu advogado, da(s)
contestação,  para,  querendo,  apresentar  mani festação no prazo de15(quinze)  d ias
(CPC/2015).Parauapebas-PA, 16 de julho de 2019 Elizângela da Silva Luz Exercendo a função de Auxiliar
JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB, Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0804352-51.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: FUNDACAO
GETULIO VARGAS Participação: ADVOGADO Nome: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOROAB:
1443 Participação: REQUERIDO Nome: JUARY RAIMUNDO PEREIRA SILVEIRAPODER

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1693



JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento
nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para apresentar
manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo
proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a expedição de novo mandado, bem
como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei 8328/2015, Art.
12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do cumprimento dos mandados, por parte
dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade de expedição de carta precatória,
deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho 2019.Elizângela da
Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB,
Art. 2º  

 
 
 
Número do processo: 0802317-84.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: MARIA MARTINS
DA CRUZ NETA CONCEICAO Participação: ADVOGADO Nome: JOSSERRAND MASSIMO
VOLPONOAB: 30669/GO Participação: REQUERIDO Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIO Em conformidade com o
disposto no Art. 1º, § 2º, XI, do Provimento nº 006/2006-CJRMB:Intimo a parte autora, na pessoa de seu
advogado, para que se manifeste sobre a certidão retro emitida pela UNAJ, bem como, para que proceda
com o recolhimento das custas complementares, conforme já emitido pelo setor de cálculos, tudo no prazo
de 15 (quinze) dias.Parauapebas-PA, 16 de julho de 2019. Elizângela da Silva LuzExercendo a função de
Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB,Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0801450-28.2018.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: BV FINANCEIRA
SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: SERGIO
SCHULZEOAB: 23524/PA Participação: REQUERIDO Nome: ENOQUE LOPES ROCHAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas/PAFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Bairro Cidade NovaEmail:
3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606 ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento
nº 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, I, fica INTIMADA a parte autora, por seu advogado, para apresentar
manifestação da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo
proceder com o recolhimento das custas intermediárias relativas a expedição de novo mandado, bem
como, das despesas com a diligência do oficial de justiça, tendo em vista a vigência da Lei 8328/2015, Art.
12, § 2º, sob pena de não distribuição ou ainda de suspensão do cumprimento dos mandados, por parte
dos Oficiais, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de necessidade de expedição de carta precatória,
deverá recolher ainda, as custas do Juízo Deprecado.Parauapebas-PA, 16 de julho 2019.Elizângela da
Silva LuzExercendo a função de Auxiliar JudiciárioSubscrevi com base no Provimento nº 08/2014-CJRMB,
Art. 2º 

 
 
 
Número do processo: 0801553-98.2019.8.14.0040 Participação: REQUERENTE Nome: C. D. S. M.
Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE PIMENTEL DE MOURAOAB: 2059 Participação:
REQUERIDO Nome: M. A. T. Part icipação: REQUERIDO Nome: K. H. T. D. S.PODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível da Comarca de
ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade NovaEmail:
3c ive lparauapebas@tjpa. jus.br  /  Telefone:  (94)  3327-9606PROCESSO Nº.  0801553-
98.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: CLAUDISTON DA SILVA MAGALHAESEndereço: RUA
MARCOS FREIRE, 190, CHÁCAR DO CACAU, PRIMAVERA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-
000REQUERIDO(S): Nome: MARIA ANTONIA TEIXEIRAEndereço: RUA BELÉM, 377, KIT NETE 01,
PRIMAVERA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000Nome: KEMILLY HIANA TEIXEIRA DA
SILVA,Endereço: RUA BELÉM, 377, KIT NETE 01, PRIMAVERA, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1694



000Decisão InterlocutóriaConsiderando o disposto no art. 693, § único, do Código de Processo Civil,
passo a proceder conforme o procedimento especial previsto na Lei 5.478/1968 (Lei de
Alimentos).Considerando a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, conforme
as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.Aprecio, inicialmente, o pedido
de tutela provisória de urgência.O autor noticia que realizou acordo com a parte requerida em que pagaria
a título de pensão alimentícia o equivalente 32,2 % (trinta e dois vírgula dois por cento) do valor do salário
mínimo vigente, excluindo os rendimentos de férias 13º salário e verbas rescisórias.Alega ainda que
atualmente encontra-se desempregado, além de se encontrar doente e sem condições de
trabalhar.Compulsando os autos, verifico que a parte autora preenche os requisitos para que a tutela
pretendida lhe seja antecipada. Neste sentido, vislumbro a probabilidade do direito nos documentos de ID
Num. 10023813, Num.10023811 , Num. 10023809, Num. 8817553 e Num.8817549, o qual indica que o
requerente foi desligado do órgão em que exercia suas atividades laborais, encontrando-se com problema
de saúde que dificulta na busca de novo emprego, circunstâncias estas que entendo serem modificadoras
da situação atual do alimentante.Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e REVISO
liminarmente o valor dos alimentos devidos a filha K. H. T. da S. ao montante equivalente a 21% (vinte e
um por cento) do salário mínimo nacional vigente, o qual deverá ser depositado na conta bancária de
titularidade da representante legal do menor no qual o requerente já tem conhecimento.Designo audiência
de una de conciliação, instrução e julgamento para o dia24 de OUTUBRO DE 2019, às 09h00min. A
audiência será realizada no gabinete da 3º Vara Cível e Empresarial do Fórum da Comarca de
Parauapebas/PA, rua C, quadra especial, 1º andar, Cidade Nova.CITE-SE a parte requerida e INTIMEM-
SE as partes para comparecerem à audiência acompanhados de suas testemunhas e advogados,
independente de intimação ou prévio depósito de rol.CIENTIFIQUE-SE a parte ré que, na audiência, se
não houver acordo, poderá apresentar sua contestação escrita no mesmo ato, desde que o faça por
intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e prolação da sentença por
este juízo. Cientifique-se, ainda, o requerido que a sua ausência à audiência designada fará este juízo
presumir que não deseja produzir provas em audiência.CIENTIFIQUE-SE a parte autora que sua ausência
injustificada à audiência designada causará o arquivamento do processo.Tendo em vista que o valor da
causa deve corresponder ao provimento econômico pretendido, que no caso da referida ação, será
equivalente a 12 (doze) vezes a diferença entre o valor da pensão já fixada (R$ 300,00) e o valor
pretendido (R$ 149,70), cito o julgado TJ-SC-AI: 40156831020168240000 Blumenau 4015683-
10.2016.8.24.0000, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 31/01/2019, Quarta Câmara de
Direito Civil, razão pelo qual modifico, de ofício, o valor da causa de R$ 1.796,40 para R$ 1.803,60 nos
termos do art. 292, III e § 3º do CPC.DÊ-SE ciência ao Ministério Público.À Secretaria para as devidas
providências.Cumpra-se, servindo o presente, por cópia digitalizada, como mandado de intimação, nos
termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº
11/2009 daquele órgão correcional.LAURO FONTES JUNIORJuiz de DireitoRespondendo pela 3° Vara
Cível e Empresarial de Paraupebas 

 
 
 
Número do processo: 0801284-59.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: DEUZILU PEREIRA DE
LIMA Participação: ADVOGADO Nome: ELLINA DE SOUSA MEDEIROSOAB: 027 Participação:
ADVOGADO Nome: CLAUDIA SUELLEM DA SILVA MATOSOAB: 27752/PA Participação: RÉU Nome:
TELEFONICA BRASILPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ3ª Vara Cível
da Comarca de ParauapebasFórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial, Cidade
NovaEmail: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br / Telefone: (94) 3327-9606PROCESSO Nº. 0801284-
59.2019.8.14.0040REQUERENTE(S): Nome: DEUZILU PEREIRA DE LIMAEndereço: RUA QUATORZE,
225, UNIÃO, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000REQUERIDO(S): Nome: TELEFONICA
BRASILEndereço: Travessa Padre Eutíquio, 1226, Batista Campos, BELéM - PA - CEP: 66023-710
DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA, decorrente de INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS e pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por DEUZILU PEREIRA DE LIMA em desfavor de VIVO S.A., ambos devidamente qualificada nos
autos.Preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva estampados nos arts. 319 e 320 do CPC/15,
recebo a exordial pelo procedimento comum e passo à apreciação dos pleitos feitos em sede liminar.Em
breve síntese a parte autora alega que não contratou o serviço de pós-pago com a requerida, sendo
indevida a cobrança no valor de R$175,74 (cento e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos),
razão pela requer o cancelamento da cobrança.Requereu o deferimento da justiça gratuita e a inversão do
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ônus da prova.Juntou documentos pertinentes à ação.É o relatório. Passa-se a apreciar o pedido de tutela
de urgência.A) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Somente com a dilação probatória será possível
atestar a verossimilhança da versão declinada na inicial.B) Considerando a possibilidade de solução
consensual da presente demanda e o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC), designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia03 DE OUTUBRO DE 2019, às 11h30, a ser realizada no
Fórum desta Comarca de Parauapebas/PA, mais precisamente na Sala de Audiências desta 3ª Vara Cível
e Empresarial.C) CITE-SE a requerida no respectivo endereço declinado na inicial, via Correios (Carta
com ?A.R.? registrado), para que compareça à audiência designada nos termos do parágrafo anterior,
com a advertência de que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade
da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que devem
comparecer à audiência acompanhadas de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do
CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para
negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).D) Ainda, informe-se o requerido que eventual prazo para
o oferecimento da Contestação fluirá da data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo
335, I, do CPC.E) Intime-se a parte requerente por intermédio de seu advogado via DJE/PA, de acordo
com o § 3º do artigo 334 do Novel Diploma Processual Civil, alertando-a, também, de que sua ausência
injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa
de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do
Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu
advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por
meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).F)
Tendo em vista a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, conforme as isenções
estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.G) Sendo evidente a relação de consumo
entre as partes, aplico as regras protetivas dispostas no Código de Defesa do Consumidor e considerando,
ainda, a hipossuficiência do autor(a) e a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, DEFIRO a inversão
do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90).Cite-se.
Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Serve a presente decisão, por cópia digitalizada, como
carta/mandado/precatória de citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA,
com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.Parauapebas, 5 de julho
de 2019LAURO FONTES JUNIORJuiz de DireitoRespondendo peça 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 6 0 9 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 08/07/2019---REQUERENTE:BANCO TOYOTA DO BRASIL SA
Representante(s):  OAB 16002-A - MARILI DA LUZ RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:SANZIO BARBOSA GUALTER Representante(s):  OAB 21467 - ADERSON ZYNATO
SOARES LOBAO (ADVOGADO)  . Vistos. BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A ajuizou Ação de Busca de
Apreensão com pedido de liminar contra SANZIO BARBOSA GUALTER devidamente qualificados nos
autos. Alegou que foi celebrado um contrato firmado mediante cédula de crédito bancário, garantido por
alienação fiduciária do veículo TOYOTA, modelo: ETIOS XLS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4; ano: 2014/2014,
cor PRATA, chassi 9BRB29BT1E2044656, Placa OTL1774, RENAVAM 1004145680. Aduz que o
requerido deixou de efetuar o pagamento da parcela nº 31, que ele foi constituído em mora por meio de
notificação, conforme documento acostado aos autos. Pleiteou a concessão da liminar e, ao final, a
procedência da ação com consolidação da posse e propriedade do bem para o autor, além de condenação
da requerida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Deu à causa o valor de R$ 14.844,35. Juntou
documentos de fl. 08-36, instruindo a inicial com o contrato e a notificação extrajudicial. Liminar deferida
em decisão de fl. 40. O bem foi apreendido e depositado em poder do fiel depositário indicado pela parte
autora, conforme auto de busca e apreensão de fl. 94. O requerido apresentou contestação de fl. 46/74.
No mérito, requereu a revisão das cláusulas contratuais com fundamento nos juros e encargos ilegais,
repetição do indébito o deferimento da gratuidade da justiça. Réplica de fl. 75/90. É o relatório.
Fundamento e decido. O presente feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, I, do
novo Código de Processo Civil, pois trata de questão essencialmente de direito em que não há a
necessidade de produção de outras provas. Não havendo preliminar a ser apreciada passo a análise do
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mérito. De fato, a parte autora celebrou com a parte ré um contrato de financiamento, garantido por
alienação fiduciária, de acordo com o Decreto-Lei n. 911/69. O contrato objeto da presente ação se
encontra nos autos e deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois possui substrato
de ser um contrato de adesão, trazendo a este Poder Judiciário a prerrogativa de analisar a sua revisão.
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS Sobre o tema da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça
já possui recurso repetitivo julgado (Resp 973.827/RS), em que contempla a possibilidade de ser cobrado
licitamente, sob a condição de que esteja expressa a sua pactuação e que seja posterior à data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Esta ¿expressa pactuação¿ dos juros capitalizados é
configurada quando se observa que há no contrato uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal. Nesse sentido, os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL. MÚTUO FENERATÍCIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO: ANATOCISMO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO
JULGADO PREJUDICADO. 3. Consoante entendimento firmado pelo colendo superior tribunal de justiça,
por ocasião do julgamento do REsp. nº 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos,
é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados
após a edição da medida provisória nº 1.963-17/2000, atualmente em vigor como medida provisória nº
2.170-01/2001. (TJ-DF - Apelação Cível : APC 20100710108460 DF 0010785-82.2010.8.07.0007)
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO. TABELA PRICE E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. Não há óbice legal à utilização
da Tabela Price como sistema de amortização de dívidas. E, mesmo que se entenda pela incidência de
capitalização mensal de juros pela adoção do sistema de amortização da Tabela Price, irregularidade
alguma se verificaria à espécie, pois o encargo é permitido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível
Nº 70055733620, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da
Silva, Julgado em 03/10/2013) APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO.
C E R C A M E N T O  D E  D E F E S A .  I N O C O R R Ê N C I A .   T A B E L A   P R I C E .  L E G I T I M I D A D E .
CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CONTRATO CELEBRADO APÓS A
MEDIDA PROVISÓRIA 2170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 2. A utilização da Tabela Price como critério de amortização da dívida não
configura prática ilícita. 3. Nos contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001 é legítima
a cobrança de juros capitalizados, não só porque resultante da liberdade de contratar, como também por
não ferir qualquer disposição legal. O e. STF, ao julgar a ADIN 2.316-1 reconheceu a legalidade da
cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano. (TJ-DF - Apelação Cível : APC
20140110660648) Com efeito, quanto aos juros remuneratórios, não se aplica a Lei de Usura (Súmulas
283/STJ e 596/STF). A limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano não pode ser aplicada, ante a
revogação do artigo 193, §3º da Constituição Federal, pela EC nº 40/2003. Só se consideram abusivos os
juros quando estabelecidos em patamar muito acima da média do mercado, para o mesmo tipo de
operação, o que não é o caso dos autos. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Embora alegado na
contestação, não visualizo no contrato em análise a cobrança de comissão de permanência, limitando-se a
instituição financeira a cobrar somente os encargos moratórios previstos contratualmente. Portanto, não
verifico que houve cumulação desses encargos. Por outro lado, caso tenha incidido, o Superior Tribunal de
Justiça já possui o entendimento de que é válida a cobrança de comissão de permanência contanto que
venha pactuada de forma expressa e, também, desde que não cumulada com correção monetária, juros
remuneratórios, moratórios e multa. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCURAÇÃO, NÃO
AUTENTICADA. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS. - Consoante orientação sedimentada
pela Corte Especial do STJ, a documentação juntada por cópia, mesmo não autenticada, goza de
presunção juris tantum de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso. - Face o
disposto na Lei 4.595/64, inaplicável a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, (súmula 596/STF), salvo nas hipóteses previstas
em legislação específica. - A comissão de permanência, limitada à taxa média dos juros de mercado,
apurada pelo BACEN, e adstrita à taxa contratada para a normalidade, é devida para a inadimplência,
desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa (súmulas 30,
294 e 296 /STJ). - Agravo não provido. (AgRg no REsp 1092164/MS; AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2008/0207867-7; Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118); Órgão Julgador:
T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento: 03/05/2012; Data da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2012.)
Não obstante a tal entendimento, o Tribunal Superior editou várias súmulas abaixo colacionadas, sobre a
matéria em questão: SÚMULA N° 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco
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Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. SÚMULA N° 294: Não é potestativa a cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. DA CONSTITUIÇÃO EM MORA O requerido em sede
preliminar alegou a ausência da constituição em mora, tal alegação não merece acolhida. Com efeito, a
mora na alienação fiduciária decorre do simples advento do termo de pagamento sem o adimplemento da
obrigação pelo devedor, o que autoriza o credor a promover a execução da garantia precedido do protesto
do título ou da intimação ao devedor por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e
documentos, na forma de notificação extrajudicial, para constituição da mora. De fato, verifico que na fl. 35
consta Notificação Extrajudicial encaminhada ao endereço do réu. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Cumpre ressaltar que inexiste nos autos qualquer documento ou indício que leve a crer   que houve a
cobrança de tarifas extras o que ensejaria abusividade de sua cobrança sobre empréstimos pessoais. Ao
firmar o contrato de financiamento, o requerido teve ciência do número e valor das prestações, sabia que
iria pagar 48 parcelas de R$ 823,69 (oitocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos). Ainda
que se trate de contrato de adesão, a taxa de juros foi livremente aceita por ele, que tinha a opção de não
contratar com o réu. Assim rejeito o pedido de revisão contratual, por via de consequência a consolidação
da posse e propriedade nas mãos do autor é medida que se impõe. Ante o exposto e, por tudo o mais que
dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada e o faço com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do novo CPC para o fim de DECLARAR rescindido o
contrato firmado entre as partes, CONSOLIDAR em nome do autor o domínio e a posse plena e exclusiva
do veículo veículo TOYOTA, modelo: ETIOS XLS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4; ano: 2014/2014, cor PRATA,
chassi 9BRB29BT1E2044656, Placa OTL1774, RENAVAM 1004145680. Eventual venda do bem, na
forma do artigo 3º, § 5º, do Decreto-lei 911/69, é plenamente válida, devendo o autor, se existente,
devolver o saldo ao requerido, descontado o valor do débito e as despesas judiciais e extrajudiciais.
Condeno o requerido ao pagamento de custas honorários advocatícios de sucumbência em favor do
patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão da gratuidade da Justiça. Após o trânsito
em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara
Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 0 7 9 6 9 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 08/07/2019---REQUERENTE:ANTONIO JOSE VIDAL Representante(s):  OAB 5707 -
IRENILDE SOARES BARATA (ADVOGADO)  OAB 15012-A - CLEILSON MENEZES GUIMARAES
(ADVOGADO)   REQUERIDO:SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
Representante(s):  OAB 8770 - BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO)  . Vistos.
ANTONIO JOSÉ VIDAL ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em face de SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ambos qualificados, alegando em síntese que foi vítima
de acidente de trânsito, na data de 23/09/2016 - e que teve invalidez permanente em razão do acidente.  
Requereu, no pedido inicial, o pagamento de indenização afirmando que  pedido foi negado na via
administrativa. Juntou documentos à fl. 12/29. Despacho inicial em que foi deferida a justiça gratuita à fl.
30. Devidamente citado o requerido apresentou contestação e documentos de fls. 42/67. Requereu a
improcedência da ação por ausência de documentos (laudo do IML) e confirmou que não houve
pagamento de qualquer valor na via administrativa. Laudo pericial juntado na fl. 69, em seguida consta
réplica da parte autora.   É o relatório. Fundamento e DECIDO. Trata-se de ação de cobrança de valores
referente ao DPVAT pleiteado pelo autor ANTONIO JOSÉ VIDAL contra a Seguradora Líder, que em
contestação alegou a ausência de documento essencial - laudo do IML para aferição da incapacidade
alegada. Entendo que tal alegação deve ser rejeitada tendo em vista que já foi realizada perícia neste juízo
para averiguação de grau de invalidez, inclusive mediante a presença de advogado da parte ré,
assegurando-se o contraditório. Entendo que assiste razão ao autor em pleitear o pagamento dos valores
devidos, já que comprovados, nos autos, a ocorrência do acidente de trânsito e a existência da lesão
decorrente do acidente que gerou fratura e limitações moderadas em seu membro inferior direito. Sendo
que neste caso, restou comprovado que o acidente acarretou debilidade em que a indenização, deve ser
feita de forma proporcional. A debilidade permanente certamente limitará, a capacidade do autor de
retomar a suas atividades rotineiras, o que justifica a indenização como forma de, ainda que de forma
ínfima, compensar-lhe pelos danos sofridos. Quanto ao valor indenizável, a Lei n. 11.482/07, que
modificou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, estabeleceu como prêmio a ser pago, em caso de invalidez
permanente, o valor de até R$ 13.500,00. Entendo que o valor da indenização nesse caso deve ser
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calculado dentro da margem legal levando em consideração o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade aplicado ao caso concreto, neste sentido a Súmula 474, do STJ, expõe que: ¿A indenização
do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
de invalidez.¿ Na espécie, o laudo pericial declara, em resposta aos quesitos formulados: que houve dano
parcial incompleto, de lesão NO MEMBRO INFERIOR DIREITO, no percentual de 25% (vinte e cinco por
cento), leve, que corresponde ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o presente pedido deduzido por
ANTONIO JOSÉ VIDAL em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, para o fim de
condenar esta a pagar ao autor o valor R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos), correspondente à indenização de seguro DPVAT por debilidade parcial incompleta de membro
inferior direito, devendo ser acrescido de correção monetária, a partir de 14.02.2017, data do ajuizamento
do pedido (art. 1º, parágrafo 2º da Lei n.º 6.899/81) e de juros simples de 1% ao mês, a partir da citação,
segundo a Súmula n.º 476 do STJ. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I do CPC. O pagamento deverá ser feito por meio de depósito judicial, junto ao
Banpará. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no valor de 20% da
condenação a fim de evitar o pagamento irrisório ao causídico. Oportunamente, transitada em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em
julgado arquivem-se com as cautelas de praxe. Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO FONTES
JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 1 0 7 8 2 0 0 3 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 3 1 0 0 0 2 6 6 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução de
Título Extrajudicial  em: 05/07/2019---EXECUTADO:CONSTRUTORA SEBASTIAO LTDA
Representante(s):  OAB 15719 - HADLA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)   EXEQUENTE:E. S. NERES
TRANSPORTES ME Representante(s):  OAB 8397-B - ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)   EXECUTADO:RUBENS MARCIO DE SOUZA FILHO Representante(s):  OAB 14774-B -
NICOLAU MURAD PRADO (ADVOGADO)   TERCEIRO:CICERO AUGUSTO DUARTE BARBOSA
Representante(s):  OAB 14097 - EDUARDO NEVES LIMA FILHO (ADVOGADO)  OAB 14611-A -
LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO (ADVOGADO)  OAB 17682 - FELIPE FADUL LIMA
(ADVOGADO)  OAB 21349 - LUANA MOREIRA DA CUNHA FARO (ADVOGADO)  OAB 26632 -
ANTONIO JOSE MARTINS FERNANDES (ADVOGADO)  OAB 26690 - ACSA SANTIAGO BUENO
(ADVOGADO)  . Processo nº. 0000910-78.2003.8.14.0040 DESPACHO I.     Considerando o pedido das
partes e que ao juiz compete a qualquer tempo, tentar conciliá-las, e por tratar-se de demanda patrimonial,
direito disponível em que há possibilidade de composição/transação, inclusive com uma petição de acordo
nos autos principais, resolvo designar audiência conciliatória para o dia 27 de Agosto de 2019, às
09hs00min. II.     A audiência será realizada nesta Vara - no Fórum da Comarca de Parauapebas, rua C,
quadra especial, Cidade Nova. INTIME-SE a partes por intermédio de seus patronos para comparecimento
ao ato. Parauapebas, 05 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª
Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 6 4 1 1 2 0 1 1 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Embargos à
Execução em: 05/07/2019---EMBARGANTE:RUBENS MARCIO DE SOUZA FILHO Representante(s): 
OAB 14774-B - NICOLAU MURAD PRADO (ADVOGADO)   EMBARGADO:E S NERES TRANSPORTES
ME CAPRICHO TRANSPORTES Representante(s):  OAB 8397-B - ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)  . Processo nº. 0003964-11.2011.8.14.0040 DESPACHO I.     Considerando o pedido das
partes e que ao juiz compete a qualquer tempo, tentar conciliá-las, e por tratar-se de demanda patrimonial,
direito disponível em que há possibilidade de composição/transação, inclusive com uma petição de acordo
nos autos principais, resolvo designar audiência conciliatória para o dia 27 de Agosto de 2019, às
09hs00min. II.     A audiência será realizada nesta Vara - no Fórum da Comarca de Parauapebas, rua C,
quadra especial, Cidade Nova. INTIME-SE a partes por intermédio de seus patronos para comparecimento
ao ato. Parauapebas, 05 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª
Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 6 9 8 3 2 0 1 1 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Embargos à
Execução em: 05/07/2019---EMBARGANTE:CONSTRUTORA SEBASTIÃO LTDA Representante(s):  OAB
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8156-B - SEBASTIAO BANDEIRA (ADVOGADO)   EMBARGADO:E. S. NERES TRANSPORTES ME
Representante(s):  OAB 8397-B - ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)  . Processo nº.
0003969-83.2011.8.14.0040 DESPACHO I.     Considerando o pedido das partes e que ao juiz compete a
qualquer tempo, tentar conciliá-las, e por tratar-se de demanda patrimonial, direito disponível em que há
possibilidade de composição/transação, inclusive com uma petição de acordo nos autos principais, resolvo
designar audiência conciliatória para o dia 27 de Agosto de 2019, às 09hs00min. II.     A audiência será
realizada nesta Vara - no Fórum da Comarca de Parauapebas, rua C, quadra especial, Cidade Nova.
INTIME-SE a partes por intermédio de seus patronos para comparecimento ao ato. Parauapebas, 05 de
julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 3 9 8 8 1 7 2 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Monitória em:
08/07/2019---REQUERENTE:MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA Representante(s):  OAB 17725 -
LORRANNY RIBEIRO ROSA (ADVOGADO)  OAB 19393 - BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE
(ADVOGADO)   REQUERIDO:WPL OLIVEIRA EIRELI EPP REQUERIDO:SEGTRAN CONSULTORIA
TREINAMENTO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA REQUERIDO:WALDEMIR PAIXAO LOBATO DE
OLIVEIRA. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de sentença de folhas 52, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito. Aduz que houve erro material na sentença, requerendo, por
este motivo, a sua reforma. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Dispõe o artigo 1022, do CPC/15:
     Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:      I - Esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;      II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;      III - Corrigir erro material.      Parágrafo único. Considera-
se omissa a decisão que:      I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;      II - Incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. No presente caso, vejo que não estão presentes os
requisitos elencados pela parte autora, uma vez que na sentença não houve erro material, pois verifico
que os autos ficaram conclusos desde a data de 16/02/2017, sendo que as custas das diligências foram
extraídas para pagamento na data de 04/10/2016. Os embargos de declaração têm função específica, qual
seja suprir omissão, contradição, obscuridade ou inexatidão material do julgado, não se prestando à
simples rediscussão da matéria decidida, nem permitindo ao juízo o exercício do juízo de retratação,
previsto no art. 485, § 7º, CPC. ISTO POSTO, ancorado no discorrido, REJEITO os EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO FONTES
JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 6 0 9 2 5 5 0 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 08/07/2019---REQUERENTE:AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Representante(s):  OAB 21277 - CAMILLA MOURA ULIANA
(ADVOGADO)  OAB 21573 - SYDNEY SOUSA SILVA (ADVOGADO)  OAB 2696-A - ALLAN RODRIGUES
FERREIRA (ADVOGADO)   REQUERIDO:EDNALDO DA SILVA  Representante(s):  OAB 24384 - FELIPE
GOMES PORTELA (ADVOGADO)  . Vistos. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A ajuizou Ação de Busca de Apreensão com pedido de liminar contra EDNALDO DA SILVA
devidamente qualificados nos autos. Alegou que foi celebrado um contrato de financiamento, garantido por
alienação fiduciária do veículo HYUNDAY, modelo: HB 20 PLUS 1.0; ano: 2014, cor BRANCA, chassi
9BHBG51CAFP325017, Placa QDH2849.   Aduz que o requerido deixou de efetuar o pagamento da
parcela nº 05, que ele foi constituído em mora por meio de notificação, conforme documento acostado aos
autos. Pleiteou a concessão da liminar e, ao final, a procedência da ação com consolidação da posse e
propriedade do bem para o autor, além de condenação da requerida ao pagamento dos ônus da
sucumbência. Deu à causa o valor de R$ 39.219,00. Juntou documentos de fl. 06-35, instruindo a inicial
com o contrato e a notificação extrajudicial. Liminar deferida em decisão de fl. 38. O bem foi apreendido e
depositado em poder do fiel depositário indicado pela parte autora, conforme auto de busca e apreensão
de fl. 47. O requerido apresentou contestação de fl. 49/53. Requereu o deferimento da gratuidade da
justiça. É o relatório. Fundamento e decido. O presente feito comporta julgamento antecipado, nos moldes
do artigo 355, I, do novo Código de Processo Civil, pois trata de questão essencialmente de direito em que
não há a necessidade de produção de outras provas. Conforme se vê nos autos a parte ré, devidamente
citada, não pagou o débito, apresentou contestação em que justificou a impossibilidade do pagamento das
parcelas em razão de ter ficado desempregado. Ademais, há nos autos, as provas necessárias a embasar
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o pedido do autor. De fato, a parte autora celebrou com a parte ré um contrato de financiamento garantido
por alienação fiduciária, de acordo com o Decreto-Lei n. 911/69. A parte ré não honrou com todas as
parcelas previstas do contrato. A Jurisprudência do STJ já é consolidada no sentido da necessidade de
pagamento da integralidade da dívida. Nesse sentido: AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.
IMPROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu que o devedor,
no caso de alienação fiduciária em garantia, apenas poderá reverter a busca e apreensão caso pague a
integralidade da dívida pendente, incluindo as prestações ainda não vencidas, consoante o art. 3º, § 2º do/
Decreto- Lei 911/69. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
14/5/2014).2. Recurso improvido.(TJ-PE - AGV: 3470082 PE , Relator: José Fernandes, Data de
Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2015) Ante o exposto, julgo
procedente o pedido da parte autora e, em consequência, declaro consolidada a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem descrito na inicial: veículo HYUNDAY, modelo: HB 20 PLUS 1.0; ano: 2014, cor
BRANCA, chassi 9BHBG51CAFP325017, Placa QDH2849, no patrimônio da parte autora. Por
conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do novo CPC.
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão da
gratuidade da Justiça que defiro neste ato. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO
FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 2 2 0 5 2 0 1 1 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 1 1 0 0 2 7 2 9 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 03/07/2019---REQUERENTE:MARIA DE LOURDES SANTOS RIOS REQUERIDO:INSS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Processo nº 0003422-05.2011.8.14.0040 Trata-se de
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE movida por MARIA DE LOURDES SANTOS RIOS em face de
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Este juízo determinou a intimação pessoal da parte autora
para diligenciar no feito. No entanto, a diligência restou infrutífera em razão de o endereço fornecido pela
autora ser insuficiente para a intimação. É o breve relatório. Decido. O desenvolvimento e prosseguimento
válido e regular dos atos processuais depende, essencialmente, do impulso processual efetivado pelas
partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Ora, para o
processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte e, se o interessado não
demonstra vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o arquivamento dos
autos. No caso, a parte autora deixou de fornecer seu endereço atualizado nos autos, impossibilitando a
realização de sua intimação para dar prosseguimento ao feito, o que demonstra sua falta de interesse no
prosseguimento da demanda. Sobretudo, porque é ônus da parte autora manter seu endereço atualizado
nos autos. Isto posto, e por tudo que dos autos consta, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, CPC. Sem custas, face ao benefício da gratuidade da justiça. Sem
honorários. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as
baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, 03 de julho de 2019. LAURO
FONTES JUNIOR Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 7 7 5 7 2 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução de
Alimentos em: 08/07/2019---EXEQUENTE:B. O. R. M.  Representante(s):  OAB 14284-A - CHRISTIANE
LIMA FELICIO ANDRADE (ADVOGADO)  SARA OLIVEIRA ROCHA (REP LEGAL)   EXECUTADO:W. M.
S. . SENTENÇA: Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS promovida por B.O.R.M., representado por
SARA OLIVEIRA ROCHA, em face de WANDERSON DE MORAIS DOS SANTOS, todos já qualificadas
nos autos. A parte autora juntou os documentos hábeis à propositura da ação. Devidamente citado, o
executado não comprovou o pagamento, apresentou justificativa, que foi rejeitada o que ensejou sua
prisão civil, decretada à fl. 28. Em petição de fl. 32 foi informado a quitação do débito e este juízo revogou
a prisão civil do executado, bem como a expedição do competente alvará de soltura. Petição das partes
informando acordo para pagamento do débito pretérito de forma parcelada. É o breve relatório. Decido.
Verifico que as partes juntaram aos autos termo de acordo (fls. 40-46) e requereram sua homologação por
sentença. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que não há vícios ou nulidades a sanar. ISTO
POSTO, considerando a inexistência de irregularidades no termo, HOMOLOGO por sentença o acordo
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acostado aos autos, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, e, por conseguinte, JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ¿b¿, CPC.
Dispenso as partes do pagamento das custas processuais eventualmente remanescentes, nos termos do
art. 90, § 3º, CPC. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o MP e a
Defensoria Pública. Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito
respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 7 2 4 0 2 0 1 4 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
ordinário em: 08/07/2019---REQUERENTE:BANCO PANAMERICANO SA Representante(s):  OAB 3350 -
FABRICIO GOMES (ADVOGADO)   REQUERIDO:JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE
Representante(s):  OAB 9614-B - OLINTO CAMPOS VIEIRA (ADVOGADO)  . Vistos. Intime-se
pessoalmente o autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer as providências que entender
necessárias ao prosseguimento da ação, bem como manifestar o interesse na produção de outras provas,
sob pena de arquivamento do feito. Após, com ou sem manifestação, faça os autos conclusos. Cumpra-se.
Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara
Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 4 9 9 1 2 5 4 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Monitória em:
05/07/2019---EXEQUENTE:UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Representante(s):  OAB 11988 - HUMBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)  OAB 19712 -
THIAGO BAZILIO ROSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)   EXECUTADO:TRANSBRASILIANA ESPECIAIS E
FRETAMENTOS LTDA Representante(s):  OAB 18519-B - ANDREA SALDANHA SILVA DEMARQUE
(ADVOGADO)  . Vistos. Trata-se ação Monitória proposta por UNIMED SUL DO PARÁ em desfavor de
TRANSBRASILIANA ESPECIAIS E FRETAMENTO LTDA. Devidamente citada, a requerida apresentou
Exceção de pré-executividade, acostada as folhas 584/597, requerendo a extinção do feito ou
alternativamente, a sua suspensão pelo prazo de 180 dias em razão da existência do processo de
recuperação judicial instaurado na 8ª Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO. A parte autora apresentou
impugnação que se vê às folhas 600/601. Vieram os autos conclusos. Decido. A exceção de pré-
executividade deve ser rejeitada uma vez que conforme a decisão inicial de fl. 582 os presentes autos
foram convertidos para ação monitória que ainda se encontra em sua fase inicial, não cabendo exceção de
pré-executividade neste momento processual. Assim, REJEITO A EXCEÇ¿O DE PREEXECUTIVIDADE.
Neste caso, não incidem ônus de sucumbência, pois não há previsão legal que imponha ônus de
sucumbência na espécie. Tendo em conta a informação da existência de processo falimentar em trâmite,
intime-se o requerente para manifestar no feito em que termos deseja prosseguir a presente ação e a
situação do processo recuperação judicial instaurado na 8ª Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO.
P.R.I.C. Parauapebas, 01 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª
Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 0 3 9 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:JUCIANA DE OLIVEIRA FEITOZA Representante(s):  OAB
16008 - JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (ADVOGADO)  OAB 23668 - SUELEN PEREIRA DO
NASCIMENTO (ADVOGADO)   REQUERIDO:DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
CIRETRAN PARAUAPEBASPA REQUERIDO:VIP GESTAO E LOGISTICA LTDA Representante(s):  OAB
13633 - LUISA ROCHA DUARTE (ADVOGADO)  . Processo nº 0001903-90.2017.8.14.0040 Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA manejada por JUCIANA DE OLIVEIRA FEITOSA em face de
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN - PARAUAPEBAS - PA. No
presente caso, entendo que este Juízo não tem competência para processar e julgar o feito, conforme a
seguir se fundamenta. O conceito de jurisdição se traduz como expressão do poder estatal, é una e
indivisível, porém, por questões organizacionais, é exercida por vários órgãos cuja competência é
estabelecida pela Constituição Federal e também por leis esparsas, cujos limites são delimitados a
depender da natureza do litígio e da qualidade dos litigantes. A competência, por sua vez, é tida como
medida de jurisdição, Liebman doutrina que a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada
órgão ou grupos de órgãos, denomina-se competência. Ou seja, cada órgão só exerce a jurisdição dentro
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das regras de competência. Com efeito, a competência material se delimita pela causa de pedir e do
pedido. Neste caso, o pedido é dirigido à obrigação a ser cumprida, também por uma Autarquia Estadual -
DETRAN, portanto tenho que a competência para julgar o feito é do juízo da Vara da Fazenda Pública,
cuja criação da Vara a eles destinados consta na Lei Estadual nº 8.099, de 1º de janeiro de 2015, e na
forma da Resolução nº 5, de 11 de abril de 2018, publicada no Diário da Justiça no dia 12/4/2018. Pelo
Exposto, declaro-me absolutamente incompetente para processar e julgar o presente processo,
determinando a remessa dos presentes autos para a Vara da Fazenda Pública de Parauapebas REMETA-
SE. Parauapebas, 11 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª
Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 4 0 1 2 3 9 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL Representante(s):  OAB
15801-A - MARCELO SANTOS MILECH (ADVOGADO)  OAB 18665-B - BRUNO CARDOSO DA CUNHA
(ADVOGADO)  OAB 10107-B - ADEMIR DONIZETI FERNANDES (ADVOGADO)  OAB 24236 - KALEL
MAX MOTA (ADVOGADO)   REQUERIDO:MAURO CEZAR GOMES AURELIO Representante(s):  OAB
25839-A - SERGIO COELHO DA SILVA (ADVOGADO)  . SENTENÇA Vistos. VALE DOS CARAJÁS
PARK HOTEL ajuizou ação de rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de posse e obrigação
de não fazer com pedido de tutela antecipada em desfavor de MAURO CEZAR GOMES AURELIO. Juntou
documentos de fls. 07-19. Na audiência realizada na data de 12/07/2018 as partes transigiram, e o
processo foi suspenso pelo prazo de 06 (seis) meses conforme se vê na decisão de fl. 40. Sem
manifestação de nenhuma das partes os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento
e decido. Verifico que o prazo de suspensão do processo decorreu sem qualquer manifestação das partes,
sendo que ficou expresso no acordo que ao findar o prazo de suspensão, não havendo manifestação, o
processo seria extinto por sentença. Assim, considerando que as partes são capazes, o objeto é lícito e
que estão atendidas as exigências legais, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de vontades celebrado
entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições estabelecidas às fls. 40, para que produza os
jurídicos e legais efeitos. Consequentemente extingo o processo, com suporte no art. 487, III, ¿b¿ do
Código de Processo Civil.   Sem custas finais e sem condenação em honorários advocatícios nos termos
da Lei. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. Parauapebas, 12 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito
respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 6 5 3 1 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 09/07/2019---REQUERENTE:BANCO BRADESCO
Representante(s):  OAB 15101-A - OSMARINO JOSE DE MELO (ADVOGADO)   REQUERIDO:ALAN
LIMA OLIVEIRA. Processo nº. 0008653-11.2017.8.14.0040 DECISÃO: Tendo em vista o disposto no art.
485, § 7º, CPC, bem como as razões do apelante, exerço o juízo de retratação, conforme autorizativo
legal, e acolho as razões recursais, tornando sem efeito a sentença atacada e, por consequência, dando
regular andamento ao feito. Por este motivo, deixo de determinar a intimação do apelado, bem como a
remessa dos autos ao tribunal. Com o fim de dar regular processamento ao feito, INTIME-SE a parte
autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de comprovar que a notificação
extrajudicial do devedor foi feita no endereço do contrato, pois consta no AR apenas que o endereço não é
atendido pelo serviço de entrega dos Correios, sendo necessária outra forma de notificação. Neste
sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL .  NOTIF ICAÇÃO EXTRAJUDIC IAL .  ENDEREÇO DO
CONTRATO INSUFICIENTE. NÃO REALIZAÇÃO DA ENTREGA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-
FÉ E DA PROBIDADE. ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor,
configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem
dado como garantia em alienação fiduciária, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a
prévia notificação da parte devedora. 2. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja
remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a
correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor, mas que a notificação seja encaminhada
ao endereço em questão. 3. Em atenção aos princípios da probidade e boa-fé inerentes às relações
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contratuais (art. 422 do CC), dada a impossibilidade de entrega da notificação em razão de estar
incompleto/inexistente o endereço do contrato, não pode o credor ser a parte prejudicada, já que o local do
contrato foi informado pelo próprio devedor. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 07058247120178070020 DF 0705824-
71.2017.8.07.0020) INTIME-SE. Parauapebas, 01 de julho de 2019. SERVE ESTE INSTRUMENTO
COMO CARTA/MANDADO LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara Cível e
Empresarial de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 3 4 5 0 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 10/07/2019---REQUERENTE:AYMORÉ CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Representante(s):  OAB 25486-A - TOMÉ RODRIGUES LEÃO
DE CARVALHO GAMA (ADVOGADO)  OAB 25485-A - CARLO ANDRÉ DE MELLO QUEIROZ
(ADVOGADO)   REQUERIDO:NATANAEL CASTRO DA SILVA. Processo nº. 0006345-02.2017.8.14.0040
DECISÃO: Tendo em vista o disposto no art. 485, § 7º, CPC, bem como as razões do apelante, exerço o
juízo de retratação, conforme autorizativo legal, e acolho as razões recursais, tornando sem efeito a
sentença atacada e, por consequência, dando regular andamento ao feito. Por este motivo, deixo de
determinar a intimação do apelado, bem como a remessa dos autos ao tribunal. Com o fim de dar regular
processamento ao feito, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, no
sentido de comprovar que a notificação extrajudicial do devedor foi feita no endereço do contrato, pois não
há comprovante nenhum de tentativa de entrega da notificação extrajudicial. Neste sentido: PROCESSO
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO
PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO INSUFICIENTE. NÃO
REALIZAÇÃO DA ENTREGA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
R E S O L U Ç Ã O  D E  M É R I T O .  D E S C A B I M E N T O .  P R I N C Í P I O S  D A  B O A - F É  E  D A
PROBIDADE. ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. 1. A
notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor,
configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem
dado como garantia em alienação fiduciária, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a
prévia notificação da parte devedora. 2. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja
remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a
correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor, mas que a notificação seja encaminhada
ao endereço em questão. 3. Em atenção aos princípios da probidade e boa-fé inerentes às relações
contratuais (art. 422 do CC), dada a impossibilidade de entrega da notificação em razão de estar
incompleto/inexistente o endereço do contrato, não pode o credor ser a parte prejudicada, já que o local do
contrato foi informado pelo próprio devedor. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 07058247120178070020 DF 0705824-
71.2017.8.07.0020) INTIME-SE. Parauapebas, 01 de julho de 2019. SERVE ESTE INSTRUMENTO
COMO CARTA/MANDADO LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara Cível e
Empresarial de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 8 4 8 4 2 0 1 2 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Consignação em
Pagamento em: 09/07/2019---REQUERENTE:ALINE DOMINGOS DE OLIVEIRA Representante(s):  OAB
30.669 - JOSSERRAND MASSIMO VOLPON (ADVOGADO)  OAB 38058 - LAYZ ANISEZIO M E SILVA
(ADVOGADO)   REQUERIDO:BANCO BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S Representante(s):  OAB 38534 - ANTONIO BRAZ DA SILVA (ADVOGADO)  OAB 15.504 - JULIANA
FRANCO MARQUES (ADVOGADO)  . PROCESSO Nº 0001184-84.2012.8.14.0040 DECISÃO Autorizo o
levantamento dos valores conforme requerido às fls. 80, expeça-se o competente Alvará Judicial. Após,
arquivem-se os autos. Cumpra-se. Parauapebas, 09 de julho de 2019.  Lauro Fontes Junior Juiz de Direito 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 2 9 2 7 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:RONESCLES SILVA SANTOS Representante(s):  OAB 5707 -
IRENILDE SOARES BARATA (ADVOGADO)  OAB 15012-A - CLEILSON MENEZES GUIMARAES
(ADVOGADO)   REQUERIDO:SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Representante(s):  OAB 11307-A - ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO)  . Vistos.
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Trata-se de cumprimento de sentença apresentado nos autos da ação proposta por RONESCLES SILVA
SANTOS em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. A seguradora
manifestou no feito e apresentou comprovante do pagamento no valor de R$ 5.864,50 que se vê nas fls.
118/120. Em manifestação a parte autora requer o levantamento do valor e afirma não ter mais nada a
requerer nos autos É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Em análise dos autos verifico que o
executado cumpriu com o determinado em sentença, e juntou com nos autos comprovante de depósito do
valor em juízo (fl.120). Assim, comprovando o executado que pagou os valores a que foi condenado nesta
ação e não havendo qualquer resistência por parte do autor, tenho que não há mais pendências nestes
autos.   Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. Sem custas e sem honorários nos termos da lei. Expeça-se o competente Alvará Judicial
para levantamento dos valores depositados nos autos, inclusive do perito, caso ainda esteja pendente de
levantamento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Parauapebas,
11 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de
Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 2 1 8 5 8 7 8 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOAO POLICARPO CLEMENTINO DA SILVA
Representante(s):  OAB 11426 - VANDERLEI ALMEIDA OLIVEIRA (ADVOGADO)   REQUERIDO:INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. A Advocacia Geral da União representando o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS opôs embargos de declaração em face da sentença
de fl. 87. Em síntese, o embargante alega que não foram apreciados todos os pedidos feitos em sua
contestação. É o breve relatório. DECIDO. Da analise do mérito dos presentes embargos em cotejo com
os autos, verifico que não assiste razão a embargante no tocante a alegação de omissão. Para os
Embargos de Declaração, é necessário que tenha ocorrido Contradição, omissão ou falta de manifestação
expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito) ventilado na causa, e, sobre o qual deveria
manifestar-se o Juiz ou Tribunal.  No presente caso, não se pode considerar a ocorrência desses
requisitos. Isto porque, examinando a decisão objeto do recurso, verifico que tal pronunciamento obedeceu
a todos os parâmetros legais.  Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhes
provimento, em virtude da ausência de pressupostos estabelecidos no artigo 1.022 e seguintes do Código
de Processo Civil/2015, mantendo a sentença na íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Parauapebas, 12 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara
Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 8 7 5 4 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 09/07/2019---REQUERENTE:BRADESCO ADMINISTRADORA
DE CONSORCIOS LTDA Representante(s):  OAB 9803-A - MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO)  
REQUERIDO:CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FE. Processo nº. 0007875-
41.2017.8.14.0040 DECISÃO: Tendo em vista o disposto no art. 485, § 7º, CPC, bem como as razões do
apelante, exerço o juízo de retratação, conforme autorizativo legal, e acolho as razões recursais, tornando
sem efeito a sentença atacada e, por consequência, dando regular andamento ao feito. Por este motivo,
deixo de determinar a intimação do apelado, bem como a remessa dos autos ao tribunal. Com o fim de dar
regular processamento ao feito, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze)
dias, no sentido de comprovar que a notificação extrajudicial do devedor foi feita no endereço do contrato,
pois o comprovante de recebimento refere-se a correspondência direcionada a endereço diferente. Neste
sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL .  NOTIF ICAÇÃO EXTRAJUDIC IAL .  ENDEREÇO DO
CONTRATO INSUFICIENTE. NÃO REALIZAÇÃO DA ENTREGA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-
FÉ E DA PROBIDADE. ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor,
configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem
dado como garantia em alienação fiduciária, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a
prévia notificação da parte devedora. 2. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja
remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a
correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor, mas que a notificação seja encaminhada
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ao endereço em questão. 3. Em atenção aos princípios da probidade e boa-fé inerentes às relações
contratuais (art. 422 do CC), dada a impossibilidade de entrega da notificação em razão de estar
incompleto/inexistente o endereço do contrato, não pode o credor ser a parte prejudicada, já que o local do
contrato foi informado pelo próprio devedor. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 07058247120178070020 DF 0705824-
71.2017.8.07.0020) INTIME-SE. Parauapebas, 01 de julho de 2019. SERVE ESTE INSTRUMENTO
COMO CARTA/MANDADO LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara Cível e
Empresarial de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 3 8 8 9 6 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 10/07/2019---REQUERENTE:HAMILTON SILVA RIBEIRO Representante(s):  OAB 13873 -
SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA (ADVOGADO)  OAB 20602-A - WESLEY RODRIGUES COSTA
BARRETO (ADVOGADO)   REQUERIDO:LINDOLFO MENDES Representante(s):  OAB 16834-A -
HELDER IGOR SOUSA GONCALVES (ADVOGADO)  . TERMO DE AUDIÊNCIA Processo n. º: 0003388-
96.2015.8.14.0040 AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Requerente: HAMILTON SILVA
RIBEIRO Requerido: LINDOLFO MENDES Juiz de Direito: LAURO FONTES JÚNIOR Data: 10 de julho de
2019. PREGÃO: Aberta a audiência, constatou-se a presença dos advogados das partes. OCORRÊNCIA:
A parte autora requer em audiência a desistência da ação. A parte requerida concorda com a desistência.
As partes acordam que a parte requerida deverá pagar as custas finais. SENTENÇA: Adoto o presente
termo como relatório. Estatui o art. 485, § 4º, CPC que o autor não poderá desistir da ação sem o
consentimento do réu se este já houver oferecido a contestação. Verifica-se que a desistência da ação é
perfeitamente cabível no presente caso, uma vez que não há contestação acostada aos autos. Ante o
exposto, e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência e, por
conseguinte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII,
CPC. Defiro, desde já, o desentranhamento de documentos originais, mediante substituição por cópia.
Custas finais pelo réu, conforme acordo. Sem honorários. Sentença publicada em audiência. À UNAJ,
após, intime-se o réu sobre custas pendentes, se for o caso, não havendo o pagamento em 15 (quinze)
dias, inscreva-se em dívida ativa. Após, arquive-se com as cautelas de praxe.Nada mais havendo, o MM.
Juiz de Direito mandou encerrar este termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,
E lho  Araú jo  Cos ta ,  ana l i s ta  jud ic iá r io ,  o  d ig i te i  e  subscrev i .  JUIZ  DE DIREITO:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A D V O G A D O / R E Q U E R E N T E :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A D V O G A D O / R E Q U E R I D O :
_____________________________________ 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 8 1 0 2 9 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 09/07/2019---REQUERENTE:BANCO RCI BRASIL SA
Representante(s) :    OAB 24944 -  GABRIEL LUIZ GRAIM CARVALHO (ADVOGADO)   
REQUERENTE:BANO RCI BRASIL SA REQUERIDO:FRANCIELE TARGINO SOUSA. Processo nº.
0018102-90.2017.8.14.0040 DECISÃO: Tendo em vista o disposto no art. 485, § 7º, CPC, bem como as
razões do apelante, exerço o juízo de retratação, conforme autorizativo legal, e acolho as razões recursais,
tornando sem efeito a sentença atacada e, por consequência, dando regular andamento ao feito. Por este
motivo, deixo de determinar a intimação do apelado, bem como a remessa dos autos ao tribunal. Com o
fim de dar regular processamento ao feito, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de
15 (quinze) dias, no sentido de comprovar que a notificação extrajudicial do devedor foi feita no endereço
do contrato, pois após a tentativa infrutífera de notificação pelos Correios, não houve o protesto, sendo
necessário o protesto. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
M O R A  D O   D E V E D O R .  P R E S S U P O S T O  P R O C E S S U A L .  N O T I F I C A Ç Ã O
EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO INSUFICIENTE. NÃO REALIZAÇÃO DA ENTREGA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. ENDEREÇO INFORMADO PELO
PRÓPRIO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento
indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual
para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem dado como garantia em alienação fiduciária,
razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. 2. A
notif icação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da
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parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja
pessoalmente recebida pelo devedor, mas que a notificação seja encaminhada ao endereço em questão.
3. Em atenção aos princípios da probidade e boa-fé inerentes às relações contratuais (art. 422 do CC),
dada a impossibilidade de entrega da notificação em razão de estar incompleto/inexistente o endereço do
contrato, não pode o credor ser a parte prejudicada, já que o local do contrato foi informado pelo
próprio devedor. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios TJ-DF: 07058247120178070020 DF 0705824-71.2017.8.07.0020) INTIME-SE.
Parauapebas, 01 de julho de 2019. SERVE ESTE INSTRUMENTO COMO CARTA/MANDADO LAURO
FONTES JUNIOR Juiz de Direito, respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 2 4 4 1 2 0 0 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 6 1 0 0 0 4 5 2 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Dissolução e
Liquidação de Sociedade em: 12/07/2019---REQUERENTE:VALMIR QUEIROZ MARIANO
REQUERIDO:MARIA CELIA DE OLIVEIRA Representante(s):  OAB 125245 - SYDINEIA ALVES E
SOUSA (ADVOGADO)  JOSEANE MARIA DA SILVA (ADVOGADO)  . Processo nº. 0001124-
41.2006.8.14.0040 DESPACHO A parte requerida, MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA, peticionou requerendo a
retificação do formal de partilha (fl. 609/611), especificamente em ralação ao bem descrito no item 11
(fl.611), o qual deverá constar o número da matrícula dos imóveis a serem partilhados, por ser uma
exigência do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Parauapebas, conforme nota devolutiva de fl. 646. Diante
das alegações e documentos apresentados (fls. 646/661), intime-se a parte requerente, pessoalmente, no
prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito do pedido de RETIFICAÇÃO DOS TERMOS
DO FORMAL DE PARTILHA, especificamente, se concorda com as matrículas informadas em relação aos
imóveis descritos no item 11, fl. 611, sob pena de preclusão. A referida intimação fica condicionada a
apresentação do endereço atualizado do demandante, o qual deverá ser informada pela parte requerida,
bem como ao pagamento das custas correspondente ao ato, tudo no prazo de 05 (cinco) dias Com ou sem
manifestação das partes, certifique-se o ocorrido e façam os autos conclusos. Intime-se. Expeça-se o
necessário e cumpra-se. Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de
citação/intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o
provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional. Parauapebas, 05 de julho de 2019 LAURO FONTES
JÚNIOR Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial 

 
P R O C E S S O :  0 0 6 2 9 9 5 4 0 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 12/07/2019---EXEQUENTE:SM MANDELLI ME Representante(s):  OAB 219.188 -
JIVAGO DE LIMA TIVELLI (ADVOGADO)   EXECUTADO:RUSEMBERG SAMPAIO SARAIVA
EXECUTADO:MAURO CESAR GOMES AURELIO Representante(s):  OAB 5187 - SERGIO COELHO DA
SILVA (ADVOGADO)  . Vistos. Intime-se o exequente, por seu advogado, para manifestar sobre a exceção
de pré-executividade - petição e documentos de fl. 45 a 56, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
arquivamento do feito. Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito
respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 5 7 5 2 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Embargos à
Execução em: 12/07/2019---EMBARGANTE:MAURO CESAR GOMES AURELIO Representante(s):  OAB
25839-A - SERGIO COELHO DA SILVA (ADVOGADO)   EMBARGADO:TOTAL GRASS GRAMA
SINTETICA. Despacho Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos à
execução, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos
conclusos. Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela
3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 5 9 9 0 7 9 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:LILIAM VIEIRA SILVA Representante(s):  OAB 14792 -
FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA (ADVOGADO)  OAB 15629 - NAYARA CRISTINA MELO
ARAUJO (ADVOGADO)   REQUERENTE:FRANCISCO GOMES SILVA REQUERIDO:CIPASA
PARAUAPEBAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Representante(s):  OAB 223.886 - THIAGO
TABORDA SIMOES (ADVOGADO)   REQUERIDO:DOME INTEGRACAO IMOBILIARIA. Vistos. Tendo em
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vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de
organização do processo. Trata-se de "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" proposta por LILIAM VIEIRA SILVA e
FRANCISCO GOMES SILVA, qualificados nos autos, em face de CIPASA PARAUAPEBAS
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Devidamente citadas as rés apresentaram contestação e
documentos de fl. 45/93 e originais de fl. 95/223. Por ocasião da audiência de conciliação este processo foi
suspenso, até que fosse decidido no STJ, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (art. 1.036, CPC), os
temas afetados e que tem relação com este feito. O julgamento ocorreu dia 24/08/2016, pela 2ª Seção do
STJ, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que assim decidiu no RECURSO ESPECIAL
NO 1.599.511 - SP: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA VENDA DE UNIDADES AUTONOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. CLAUSULA DE TRANSFERENCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE
PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICO-IMOBIL/ARIA (SA
TI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. - TESEPARA OS FINS DO ART. 7.040 DO 7.1. Validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autónoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autónoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem. 7.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congénere, vinculado à celebração de promessa de
compra e venda de imóvel.   Assim, uma vez que o tema já foi desafetado, determino o prosseguimento do
feito. Não havendo preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade do válido julgamento do
mérito (condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - e pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), declaro o feito saneado e passo à fixação
dos pontos controvertidos da demanda. Fixo como pontos controvertidos: 1 - A possibilidade da rescisão
do contrato realizado entre as partes; 2 - O dever de restituir valores pagos, incluindo a comissão de
corretagem. 3 - A existência dos elementos do dever de indenizar por dano moral, quais seja, o fato ilícito,
o dano e o nexo de causalidade. O ônus da prova é o legal, como preceituado no artigo 373 do Código de
Processo Civil. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, informarem o interesse em produzir outras
provas, especificando-as. Após, faça os autos conclusos. Parauapebas, 11 de julho de 2019 LAURO
FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 7 3 2 7 1 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:FERNANDA STEPHANNE DOS SANTOS BARBOSA
Representante(s):  OAB 14686 - HUGO MOREIRA MOUTINHO (ADVOGADO)  OAB 18665-B - BRUNO
CARDOSO DA CUNHA (ADVOGADO)   REQUERIDO:CIPASA PARAUAPEBAS DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO LTDA Representante(s):  OAB 15801-A - MARCELO SANTOS MILECH (ADVOGADO) 
OAB 13228 - ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)  OAB 10107-B - ADEMIR DONIZETI
FERNANDES (ADVOGADO)   REQUERIDO:WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS
RESIDENCIAIS LTDA Representante(s):  OAB 10107-B - ADEMIR DONIZETI FERNANDES
(ADVOGADO)  . Vistos. Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a
proferir decisão de saneamento e de organização do processo. Trata-se de "AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" proposta
por FERNANDA STEPHANNE DOS SANTOS BARBOSA, qualificada nos autos, em face de CIPASA
PARAUAPEBAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e WTORRE PARAUAPEBAS
EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA. Devidamente citadas as rés apresentaram contestação e
documentos de fl. 100/160. Passo à análise da preliminar alegada. 1.     DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A
requerida CIPASA PARAUAPEBAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA alega em preliminar de
contestação que é ilegítima para figurar no feito uma vez que não integra o contrato firmado entre as
partes. No entanto, consta nas fls. 101 que a CIPASA CENTRO NORTE DESENVOLMIMENTO URBANO
S.A. que figurou no contrato inicial foi incorporada pela CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A,
sendo esta diferente da CIPASA PARAUAPEBAS, ou seja, a empresa CIPASA difere os vários nomes
apenas em detalhes, o que causa a aparência de ser todas do mesmo grupo. Além disso, sendo a
CIPASA credora no contrato entabulado entre as partes conclui-se por sua legitimidade subjetiva para
figurar no polo passivo desta lide. Rejeito, portanto, a preliminar arguida. Ultrapassada a preliminar e
presentes os pressupostos de admissibilidade do válido julgamento do mérito (condições da ação -
legitimidade ad causam e interesse processual - e pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo), declaro o feito saneado e passo à fixação dos pontos controvertidos da
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demanda. Fixo como pontos controvertidos: 1 - A possibilidade da rescisão do contrato realizado entre as
partes; 2 - A existência de valores a seres restituídos. O ônus da prova é o legal, como preceituado no
artigo 373 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, informarem o
interesse em produzir outras provas, especificando-as. Após, faça os autos conclusos. Parauapebas, 11
de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de
Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 1 6 8 8 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:UMBELINA ARAUJO ARAGAO OLIVEIRA Representante(s): 
OAB 14792 - FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA (ADVOGADO)  OAB 15629 - NAYARA
CRISTINA MELO ARAUJO (ADVOGADO)   REQUERIDO:BANCO BMG SA Representante(s):  OAB
23255 - ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (ADVOGADO)  . DECISÃO Defiro a juntada do
contrato original de fl. 123/124 a fim de possibilitar a perícia grafotécnica. Oficie-se o IML de Marabá para
que indique um profissional técnico para a realização do referido exame, o qual, NOMEIO desde já para
cumprir, escrupulosamente, o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso
(art. 466, CPC/2015). O laudo deve ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, após a perícia, devendo os
documentos originais apresentados acompanhar o respectivo laudo. Com o laudo intimem as partes por
ato ordinatório, para se manifestar sobre laudo. No prazo de 15 dias, incumbe às partes arguir o
impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (art.
465 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Parauapebas, 12 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz
de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 5 9 6 4 8 7 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 12/07/2019---EXEQUENTE:BANCO DA AMAZONIA SA Representante(s):  OAB
11471 - FABRICIO DOS REIS BRANDAO (ADVOGADO)   EXECUTADO:JOSE DA ROCHA LIMA
EXECUTADO:GESSIANE DA SILVA LIMA EXECUTADO:MARIANO SOUZA LIMA. DECISÃO Verifico que
na fl. 54 consta pedido de homologação de acordo supostamente realizado entre as partes, no entanto, ao
analisar os documentos juntados com a petição verifico que trata-se de cédula de crédito renegociando a
dívida e não de acordo que seja necessária a homologação. Assim, intime-se a parte exequente para, no
prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos o acordo supostamente feito entre as partes em via original e
devidamente assinado por todos os interessados. No mesmo prazo, deve a autora requerer o que
entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito por perda do objeto. Parauapebas, 12
de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de
Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 3 4 7 5 2 0 1 2 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 12/07/2019---REQUERENTE:DUTRA & MEZZAROBA LTDA Representante(s): 
OAB 12232 - SEMARI AKOQUATI FRANCA (ADVOGADO)  OAB 13331 - FELIPE BELUSSO
(ADVOGADO)  OAB 14792 - FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA (ADVOGADO)  OAB 19429-B -
JULIANA CRISTINA MEZZAROBA (ADVOGADO)  OAB 23329 - MARIA RAQUEL CARVALHO
(ADVOGADO)   REQUERIDO:MARLENE PEREIRA DA SILVA. Processo nº. 0000234-75.2012.8.14.0040
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por DUTRA E MEZZAROBA
LTDA em face de MARLENE PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados nos autos. O processo foi
devidamente instruído com os documentos necessários à propositura da ação. Houve pedido de
desistência de fl. 80. É o breve relatório. Decido. Estatui o art. 485, § 4º, CPC que o autor não poderá
desistir da ação sem o consentimento do réu se este já houver oferecido a contestação. Verifica-se que a
desistência da ação é perfeitamente cabível no presente caso, uma vez que não há contestação acostada
aos autos. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença o pedido de
desistência e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 485, VIII, CPC. Custas pelo exequente. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado arquive-se, dando-se baixa na distribuição. Parauapebas, 12 de julho de 2019 LAURO
FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 3 7 1 9 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
Representante(s):  OAB 13228 - ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)  OAB 10107-B -
ADEMIR DONIZETI FERNANDES (ADVOGADO)   REQUERIDO:IVANA FERREIRA DE SOUZA
Representante(s):  OAB 18274-A - FLAVIO APARECIDO SANTOS (ADVOGADO)  . SENTENÇA Vistos.
Trata-se da Ação ordinária de cobrança ajuizada por FSC PAR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. contra IVANA FERREIRA DE SOUZA. As partes entabularam ACORDO (fls.
64/66). Os autos vieram conclusos para sentença É o relatório. Decido. As partes peticionaram informando
nos autos que resolveram encerrar o litígio mediante transação. As partes requereram a suspensão do
feito até a data prevista para o cumprimento integral da avença, que conforme se vê no acordo já foi a data
de 26/01/2019. Ultrapassado o prazo sem qualquer manifestação informando eventual descumprimento,
só resta ao juízo homologar o pedido feito.   Assim, considerando que as partes são capazes, o objeto é
lícito e que estão atendidas as exigências legais, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de vontades
celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições estabelecidas às fls. 64/66, para que
produza os jurídicos e legais efeitos. Consequentemente extingo o processo, com suporte no art. 487, III,
¿b¿ do Código de Processo Civil.   Custas e honorários nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.   Parauapebas,
12 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de
Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 6 5 2 3 9 2 0 1 4 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:CICERO MARCIO MACEDO DE SOUZA Representante(s): 
OAB 12374 - DAVI COSTA LIMA (ADVOGADO)  OAB 12387 - RONE MIRANDA PIRES (ADVOGADO) 
OAB 8286 - MAURO AUGUSTO RIOS BRITO (ADVOGADO)  OAB 18624 - RAQUEL BARROS PAIVA
(ADVOGADO)  OAB 18690-B - JUNYLIA DIAS MARQUES (ADVOGADO)   REQUERIDO:MAURINA
PEREIRA MACEDO Representante(s):  OAB 22679 - SARA ALVES RAMOS (ADVOGADO)  .
DESPACHO I.     Considerando que ao juiz compete a qualquer tempo, tentar conciliar as partes redesigno
audiência conciliatória para o dia 24 de Outubro de 2019, às 11hs30min. II.     A audiência será realizada
nesta Vara - no Fórum da Comarca de Parauapebas, rua C, quadra especial, Cidade Nova. INTIME-SE a
partes por intermédio de seus patronos para comparecimento ao ato. Ciência ao MP para comparecimento
ao ato. Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª
Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 0 8 8 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 08/07/2019---REQUERENTE:J. A. V.  Representante(s):  OAB 16008 - JOAO PAULO DA
SILVEIRA MARQUES (ADVOGADO)  OAB 24058 - KARINA LIMA PINHEIRO (ADVOGADO)  
REQUERIDO:M. S. P. S.  Representante(s):  OAB 21961 - RAYSSA CHAVES MOTA (ADVOGADO)  .
Processo nº 0004408-88.2016.8.14.0040 Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo
Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de organização do processo. Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA
movida por JOÃO ALVES VERAS contra MARIA DO SOCORRO PEREIRA SANTOS. Passo à análise das
preliminares arguidas em contestação pela requerida: 1.     DA INÉPCIA DA INICIAL A requerida alega em
preliminar de contestação que a inicial é inepta porque consta pedidos de fixação de guarda e alimentos,
sendo que da união não nasceram filhos. Entendo que esta preliminar se confunde com o mérito e deve
ser analisada em momento oportuno, a inicial foi escrita de modo que permitiu à parte autora realizar sua
defesa com a compreensão do pedido e da causa de pedir, razão porque rejeito a preliminar arguida.
2.     DAS PRELIMINARES ADUZIDAS EM RÉPLICA 2.1 - Da revelia O autor em impugnação à
contestação apontou que a requerida apresentou contestação de forma intempestiva, todavia verifico na
certidão no verso da fl. 50 que a peça defensiva foi apresentada no prazo concedido, não havendo que se
falar em intempestividade. Assim, afasto a alegação de revelia. 2.1 - Da multa pela ausência na audiência
Quanto a alegação do autor de que a ausência da requerida em audiência de mediação ensejaria multa
prevista no art. 344, § 8º do CPC, entendo que não procede, uma vez que a habilitação no processo da
patrona da autora ocorreu de forma voluntária, sendo que a requerida não havia sido encontrada para ser
citada para o ato (fl. 27), além disso, o momento certo para aplicação da multa seria no ato que ocorreu
em 02/03/2017, se o magistrado que realizou o ato não aplicou a multa é porque entendeu que não
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deveria, não havendo de neste momento, mudar esta situação. Assim, rejeito este pedido preliminar de
réplica. Ultrapassadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade do válido
julgamento do mérito (condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - e
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), declaro o feito saneado
e passo à fixação dos pontos controvertidos da demanda. Fixo como pontos controvertidos e dependentes
de prova: - A duração da união havida entre os litigantes; - O patrimônio comum adquirido na sua
constância da união. O ônus da prova é o legal, como preceituado no artigo 373 do Código de Processo
Civil. Indefiro o requerimento de expedição de ofício conforme requerido, uma vez que não se justifica as
explicações para a não obtenção da consulta por vias próprias, de fato, ao judiciário só compete atender à
solicitação de diligência necessária ao prosseguimento do feito, quando ocorre a impossibilidade de a
parte fazê-lo, por si mesma, o que não é o caso. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias,
informarem o interesse em produzir outras provas, especificando-as. Por fim, ao compulsar dos autos,
verifico que a petição de fl. 58/59 está em nome de partes que não figuram neste processo. Assim, de
ofício, determino o desentranhamento desta petição, que deve ser devolvida ao patrono que a subscreve.
Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação renove-se a conclusão. Parauapebas, 08 de julho de
2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 4 5 2 6 7 2 0 1 4 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução de
Alimentos em: 02/07/2019---REQUERENTE:L. G. M.  Representante(s):  OAB 18139 - PAMELA
ALENCAR DE MORAIS (ADVOGADO)  JURACILENE MENDES (REP LEGAL)  OAB 19875-A - MARIELE
APARECIDA COSTA (ADVOGADO)   REQUERIDO:M. S. S. .   Vistos. 1.     Considerando o interesse de
menor, encaminhe-se os autos ao Ministério público para manifestação, no prazo de 30 dias. 2.     Após,
conclusos.  Cumpra-se. Parauapebas, 2 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito
respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 3 2 7 7 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 01/07/2019---REQUERENTE:AYMORÉ CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Representante(s):  OAB 7248 - ALLAN RODRIGUES
FERREIRA (ADVOGADO)    OAB 21573  -  SYDNEY SOUSA S ILVA (ADVOGADO)    
REQUERIDO:VANDERLEI NUNES MIRANDA. Processo nº. 0006327-78.2017.8.14.0040 SENTENÇA:
Vistos Trata-se de AÇÃO proposta por AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de VANDERLEI NUNES MIRANDA, ambos qualificados nos autos. A parte autora juntou os
documentos hábeis à propositura da ação. Intimada a diligenciar no feito, a parte autora deixou transcorrer
o prazo sem manifestação, o que foi certificado nos autos. O processo ficou, então, paralisado sem
impulso processual. É o breve relatório. Decido. Verifico que a parte autora foi devidamente
intimada, para impulsionar o feito e deixou de atender a ordem judicial, conforme certidão retro. O
desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende, essencialmente, do
impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem
resolução de mérito. Vejo que, no presente caso, a parte autora deveria proceder às diligências
determinadas por este juízo, porém, quedou-se inerte, o que demonstra sua falta de interesse no
prosseguimento da demanda. A situação ora analisada amolda-se perfeitamente à previsão legal de
extinção da ação por desídia do autor e, por conseguinte, deve ser decretada. Ante o exposto, JULGO
EXTINTO o processo sem resolução do MÉRITO, conforme determina o art. 485, do CPC/2015.  Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários que arbitro em 10% sobre o valor. Caso o
autor não proceda ao pagamento das custas eventualmente remanescentes, expeça-se certidão para
inclusão na Dívida Ativa do Estado. Para o caso de ser beneficiário da justiça gratuita, fica a exigibilidade
suspensa, conforme art. 98, § 3º, CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado
arquivem-se os autos e a oposição com as cautelas de praxe. Parauapebas, 24 de junho de 2019 LAURO
FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 7 2 8 5 6 0 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução de
Alimentos em: 01/07/2019---EXEQUENTE:T. S. S.  Representante(s):  TATIANE LOPES DA SILVA (REP
LEGAL)  OAB 14284-A - CHRISTIANE LIMA FELICIO ANDRADE (ADVOGADO)   EXEQUENTE:A. C. S.
S.  EXECUTADO:A. C. A. S. . Processo nº. 0017285-60.2016.8.14.0040                             Nos termos dos

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1711



artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, manifeste-se o autor em réplica no prazo de 15 (quinze)
dias. Parauapebas, 1 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara
Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 2 9 9 8 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 01/07/2019---EXEQUENTE:BANCO BRADESCO SA Representante(s):  OAB
21483 - CLAYTON MOLLER (ADVOGADO)  OAB 22189 - OSIRIS ANTINOLFI FILHO (ADVOGADO) 
OAB 25812 - ANA LUCIA ANTINOLFI (ADVOGADO)   EXECUTADO:NOVANORTE COMERCIO DE
PISCINAS LTDA ME EXECUTADO:RUBEN ALBERTO VILLANUEVA. Processo nº. 0007299-
82.2016.8.14.0040 SENTENÇA: Vistos Trata-se de AÇÃO proposta por BANCO BRADESCO SA em face
de NOVANORTE COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME; RUBEN ALBERTO VILLANUEVA, ambos
qualificados nos autos. A parte autora juntou os documentos hábeis à propositura da ação. Intimada a
diligenciar no feito, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação, o que foi certificado nos
autos. O processo ficou, então, paralisado sem impulso processual. É o breve relatório. Decido. Verifico
que a parte autora foi devidamente intimada, para impulsionar o feito e deixou de atender a ordem judicial,
conforme certidão retro. O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais
depende, essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia
enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Vejo que, no presente caso, a parte autora
deveria proceder às diligências determinadas por este juízo, porém, quedou-se inerte, o que demonstra
sua falta de interesse no prosseguimento da demanda. A situação ora analisada amolda-se perfeitamente
à previsão legal de extinção da ação por desídia do autor e, por conseguinte, deve ser decretada. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do MÉRITO, conforme determina o art. 485,
do CPC/2015.  Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários que arbitro em 10%
sobre o valor. Caso o autor não proceda ao pagamento das custas eventualmente remanescentes,
expeça-se certidão para inclusão na Dívida Ativa do Estado. Para o caso de ser beneficiário da justiça
gratuita, fica a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3º, CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos e a oposição com as cautelas de praxe. Parauapebas, 24
de junho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de
Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 4 7 2 4 2 0 1 4 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Imissão na Posse
em: 01/07/2019---REQUERENTE:JOELINA MOREIRA SANTANA Representante(s):  OAB 7137-B -
JOSEMIAS PORTELA PONTES (ADVOGADO)   REQUERIDO:CARLOS ROBERTO CARDOSO DA
CONCEICAO Representante(s):  OAB 3722 - ROBERTO LUIS CARON (ADVOGADO)  . Processo nº.
0002147-24.2014.8.14.0040 SENTENÇA: Vistos Trata-se de AÇÃO proposta por JOELINA MOREIRA
SANTANA em face de CARLOS ROBERTO CARDOSO DA CONCEICAO, ambos qualificados nos autos.
A parte autora juntou os documentos hábeis à propositura da ação. Intimada a diligenciar no feito, a parte
autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação, o que foi certificado nos autos. O processo ficou,
então, paralisado sem impulso processual. É o breve relatório. Decido. Verifico que a parte autora foi
devidamente intimada, para impulsionar o feito e deixou de atender a ordem judicial, conforme certidão
retro. O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende,
essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a
extinção do processo sem resolução de mérito. Vejo que, no presente caso, a parte autora deveria
proceder às diligências determinadas por este juízo, porém, quedou-se inerte, o que demonstra sua falta
de interesse no prosseguimento da demanda. A situação ora analisada amolda-se perfeitamente à
previsão legal de extinção da ação por desídia do autor e, por conseguinte, deve ser decretada. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do MÉRITO, conforme determina o art. 485,
do CPC/2015.  Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários que arbitro em 10%
sobre o valor. Caso o autor não proceda ao pagamento das custas eventualmente remanescentes,
expeça-se certidão para inclusão na Dívida Ativa do Estado. Para o caso de ser beneficiário da justiça
gratuita, fica a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3º, CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos e a oposição com as cautelas de praxe. Parauapebas, 24
de junho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de
Parauapebas 
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P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 0 9 3 0 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 01/07/2019---REQUERENTE:I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA
LTDA E FILIAIS Representante(s):  OAB 19429-B - JULIANA CRISTINA MEZZAROBA (ADVOGADO) 
OAB 25293 - FABIO ROGERIO MARQUES (ADVOGADO)   REQUERIDO:M D RESTAURANTE E
CHOPERIA EIRELLI. Processo nº. 0002209-30.2015.8.14.0040 SENTENÇA: Vistos Trata-se de AÇÃO
proposta por I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA E FILIAIS em face de M D
RESTAURANTE E CHOPERIA EIRELLI, ambos qualificados nos autos. A parte autora juntou os
documentos hábeis à propositura da ação. Intimada a diligenciar no feito, a parte autora deixou transcorrer
o prazo sem manifestação, o que foi certificado nos autos. O processo ficou, então, paralisado sem
impulso processual. É o breve relatório. Decido. Verifico que a parte autora foi devidamente
intimada, para impulsionar o feito e deixou de atender a ordem judicial, conforme certidão retro. O
desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende, essencialmente, do
impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem
resolução de mérito. Vejo que, no presente caso, a parte autora deveria proceder às diligências
determinadas por este juízo, porém, quedou-se inerte, o que demonstra sua falta de interesse no
prosseguimento da demanda. A situação ora analisada amolda-se perfeitamente à previsão legal de
extinção da ação por desídia do autor e, por conseguinte, deve ser decretada. Ante o exposto, JULGO
EXTINTO o processo sem resolução do MÉRITO, conforme determina o art. 485, do CPC/2015.  Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários que arbitro em 10% sobre o valor. Caso o
autor não proceda ao pagamento das custas eventualmente remanescentes, expeça-se certidão para
inclusão na Dívida Ativa do Estado. Para o caso de ser beneficiário da justiça gratuita, fica a exigibilidade
suspensa, conforme art. 98, § 3º, CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado
arquivem-se os autos e a oposição com as cautelas de praxe. Parauapebas, 24 de junho de 2019 LAURO
FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 6 9 6 3 4 0 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 01/07/2019---REQUERENTE:CARLOS ALBERTO CARVALHO RAMOS Representante(s): 
OAB 15012-A - CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO)   REQUERIDO:ITAU SEGUROS SA
Representante(s):  OAB 20011-A - VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO)  OAB 24058 -
KARINA LIMA PINHEIRO (ADVOGADO)   .  Processo nº .  0016963-40.2016.8.14.0040
                            Nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, manifeste-se o autor em
réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Parauapebas, 1 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de
direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 3 3 8 1 1 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Ação de Exigir
Contas em: 01/07/2019---REQUERENTE:PROSOMA EMPRESA DE SAUDE OCUPACIONAL E MEIO
AMBIENTE LTDA Representante(s):  OAB 8113-A - ISABEL PEREIRA CRUZ (ADVOGADO)  JOSE
CINCURA SIQUEIRA SANTOS (REP LEGAL)  MAURO DE LIMA PRADO (REP LEGAL)  
REQUERIDO:MARCO PAULO QUINTELA MEDEIROS. Processo nº. 0007338-11.2018.8.14.0040
                            Nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, manifeste-se o autor em
réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Parauapebas, 1 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de
direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 6 3 4 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 01/07/2019---REQUERENTE:W. D. L. M.  Representante(s):  OAB 20673-A - BRUNO
HENRIQUE CASALE (ADVOGADO)  OAB 22057 - LUAN SILVA DE REZENDE (ADVOGADO)  
REQUERIDO:L. C. C. V. . Processo nº. 0002163-41.2015.8.14.0040                             Nos termos dos
artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, manifeste-se o autor em réplica no prazo de 15 (quinze)
dias. Parauapebas, 1 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara
Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 6 2 3 9 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1713



Comum em: 01/07/2019---REQUERENTE:L. V. S.  Representante(s):  OAB 11612 - DJENANI DA
VITORIA (ADVOGADO)  OAB 21153-B - RHAFAEL DOS ANJOS BRONDANI (ADVOGADO)  
REQUERIDO:D. O. S.  Representante(s):  ADRIELY DE OLIVEIRA VALADARES (REP LEGAL)  .
Processo nº. 0004623-93.2018.8.14.0040                             Nos termos dos artigos 350 e 351 do Código
de Processo Civil, manifeste-se o autor em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Parauapebas, 1 de julho
de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 5 5 9 1 9 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 02/07/2019---REQUERENTE:CREUSA PEREIRA DE MORAIS Representante(s):  OAB
18250-B - JULIANA MARA VAREJAO GOBBI MATEUS (ADVOGADO)  OAB 22320 - WANESSA
BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO)   REQUERIDO:INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL. Vistos. A Advocacia Geral da União representando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS opôs embargos de declaração em face da sentença de fl. 43. Em síntese, o embargante
alega que não foram apreciados os pedidos feitos em sua contestação. É o breve relatório. DECIDO. Ao
analisar a sentença verifico que o feito foi extinto sem resolução do mérito por ser a autora carente de
ação e como decorrência disso não houve a apreciação de qualquer dos pedidos feitos pelas partes. Para
os Embargos de Declaração, é necessário que tenha ocorrido Contradição, omissão ou falta de
manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito) ventilado na causa, e, sobre o
qual deveria manifestar-se o Juiz ou Tribunal.  No presente caso, não se pode considerar a ocorrência
desses requisitos. Isto porque, examinando a sentença objeto do recurso, verifico que não foi apreciado o
mérito do processo. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento,
em virtude da ausência de pressupostos estabelecidos no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo
Civil/2015, mantendo a sentença na íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Parauapebas, 02 de
julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 0 3 7 7 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Monitória em:
12/07/2019---REQUERENTE:COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
DO SUDESTE PARAENSE SICREDI CARAJAS PA Representante(s):  OAB 20916-A - ANDRE DE ASSIS
ROSA (ADVOGADO)  OAB 22857 - IURI CUOCO SAMPAIO (ADVOGADO)   REQUERIDO:DEUSIMAR
SOARES TEIXEIRA REQUERIDO:JOSE ANTONIO GAMA FERREIRA. DESPACHO I.     Considerando
que ao juiz compete a qualquer tempo, tentar conciliar as partes, e por tratar-se de demanda patrimonial,
direito disponível em que há possibilidade de composição/transação, resolvo designar audiência
conciliatória para o dia 08 de Outubro de 2019, às 09hs30min. II.     A audiência será realizada nesta Vara
- no Fórum da Comarca de Parauapebas, rua C, quadra especial, Cidade Nova. INTIME-SE a partes por
intermédio de seus patronos para comparecimento ao ato. Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO
FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 2 8 2 2 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019-- -REQUERENTE:FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DIAS
REQUERENTE:ROCHELLY DA PENHA DE ARAUJO Representante(s):  OAB 123456789 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:FRANCISCO ALDEIRES
BEZERRA ARAUJO REQUERIDO:DARLON LOPES GONCALVES FERREIRA Representante(s):  OAB
23122-A - RAFAELLA MONTEIRO DA SILVA (ADVOGADO)  OAB 13794-B - FABIO LEMOS DA SILVA
(ADVOGADO)   REQUERIDO:CARLOS ROBERTO CARDOSO DA CONCEICAO Representante(s):  OAB
3722 - ROBERTO LUIS CARON (ADVOGADO)  . DESPACHO I.     Considerando que ao juiz compete a
qualquer tempo, tentar conciliar as partes, e por tratar-se de demanda patrimonial, direito disponível em
que há possibilidade de composição/transação, resolvo designar audiência conciliatória para o dia 08 de
Outubro de 2019, às 10hs00min. II.     A audiência será realizada nesta Vara - no Fórum da Comarca de
Parauapebas, rua C, quadra especial, Cidade Nova. INTIME-SE a partes por intermédio de seus patronos
para comparecimento ao ato. Parauapebas, 08 de julho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito
respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 7 4 8 4 0 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Busca e
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Apreensão em Alienação Fiduciária em: 01/07/2019---REQUERENTE:AYMORE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Representante(s):  OAB 20636-A - PATRICIA PONTAROLI
JANSEN (ADVOGADO)  OAB 13846-A - CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO)  
REQUERIDO:ELSON CARLOS DE MEDEIROS MACHADO. Processo nº. 0007748-40.2016.8.14.0040
SENTENÇA: Vistos Trata-se de AÇÃO proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A em face de ELSON CARLOS DE MEDEIROS MACHADO, ambos qualificados nos
autos. A parte autora juntou os documentos hábeis à propositura da ação. Intimada a diligenciar no feito, a
parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação, o que foi certificado nos autos. O processo
ficou, então, paralisado sem impulso processual. É o breve relatório. Decido. Verifico que a parte autora foi
devidamente intimada, para impulsionar o feito e deixou de atender a ordem judicial, conforme certidão
retro. O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende,
essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a
extinção do processo sem resolução de mérito. Vejo que, no presente caso, a parte autora deveria
proceder às diligências determinadas por este juízo, porém, quedou-se inerte, o que demonstra sua falta
de interesse no prosseguimento da demanda. A situação ora analisada amolda-se perfeitamente à
previsão legal de extinção da ação por desídia do autor e, por conseguinte, deve ser decretada. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do MÉRITO, conforme determina o art. 485,
do CPC/2015.  Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários que arbitro em 10%
sobre o valor. Caso o autor não proceda ao pagamento das custas eventualmente remanescentes,
expeça-se certidão para inclusão na Dívida Ativa do Estado. Para o caso de ser beneficiário da justiça
gratuita, fica a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3º, CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos e a oposição com as cautelas de praxe. Parauapebas, 24
de junho de 2019 LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de
Parauapebas 

 
Poder Judiciário

 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

 
PARAUAPEBAS

 
SECRETARIA DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

 
00133247720178140040

 
20190282375546

 
SENTENÇA - DOC: 20190282375546

 
SENTENÇA

 
Trata-se de cumprimento de sentença apresentado nos autos da ação proposta por

 
HELINALDO SANTOS LEAL em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS

 
DO SEGURO DPVAT.A seguradora manifestou no feito e apresentou comprovante do pagamento no valor
de R$

 
5.478,65 que se vê nas fls. 72/74.

 
Em manifestação a parte autora requer o levantamento do valor e afirma não ter mais nada a

 
requerer nos autos.É o sucinto relatório. Fundamento e decido.
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Em análise dos autos verifico que o executado cumpriu com o determinado decisão, e juntou

 
com nos autos comprovante de depósito do valor em juízo (fl. 74).

 
Assim, comprovando o executado que pagou os valores a que foi condenado nesta ação e

 
não havendo qualquer resistência por parte do autor, tenho que não há mais pendências,nestes
autos.Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente, nos termos do art. 924, inciso II, do Código

 
de Processo Civil.sem custas e sem honorários nos termos da lei.

 
Expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados nos

 
autos, inclusive do perito, caso ainda esteja pendente de levantamento.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.

 
Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 
Parauapebas, 11 de julho de 2019

 
LAURO FONTES JÚNIOR

 
Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas

 
PARAUAPEBAS

 
Fórum Juiz Célio Rodrigues Cal, Rua C, Quadra Especial

 
Endereço:CEP: 68.515-000 Bairro: CIDADE NOVA Fone: (94)3327-9606

 
Email: 3civelparauapebas@tjpa.jus.br

 
Pág. 1 de 1

 
P R O C E S S O :  0 0 1 2 1 9 4 8 6 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Ação de
Alimentos em: 12/07/2017---REQUERENTE:L. G. L. R.  Representante(s):  OAB 20673-A - BRUNO
HENRIQUE CASALE (ADVOGADO)  OAB 22057 - LUAN SILVA DE REZENDE (ADVOGADO)  OAB
24079-A - VALTER JOAO NUNES CRUZ (ADVOGADO)   REQUERIDO:C. K. B. C. . Processo nº
0012194.86.2016 Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C MODIFICAÇÃO DE
GUARDA ajuizada por LUIZ GUILHERME LIMA RISUENHO em face de CRISBELLE KARINE BRITO
COELHO, envolvendo o menor LUIZ GUILHERME LIMA RISUENHO FILHO. Juntou os documentos
necessários à propositura da ação. Manifestação do MP à fl. 101 requerendo a remessa dos autos à
comarca de Canaã dos Carajás em razão do menor residir naquela cidade com sua genitora. É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO. O foro competente para processar e julgar a ação em que há interesse de
menor envolvido, é o do domicílio dos pais ou responsável e, na sua ausência, o lugar onde se encontre a
criança/adolescente, segundo o art. 147, I e II, do ECA. No caso dos autos, torna-se evidente a
incompetência deste juízo para o julgamento da causa, conforme o dispositivo mencionado, aplicando-se a
regra especial de competência. Assim, considerando que o menor encontra-se residindo com a autora na
cidade de Canaã dos Carajás/PA, declino da competência e determino a remessa do referido processo
para aquela Comarca, nos termos do artigo 147, I e II, da Lei 8.069/90. Remetam-se os autos ao juízo
competente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, 12 de julho de 2019 LAURO FONTES
JÚNIOR Juiz de direito respondendo pela 3ª Vara Cível de Parauapebas 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 0 6 4 4 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1716



MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CASSIA TONIELI BARROS MENDES Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:DEUZIVALDO NAZAR DE OLIVEIRA
Representante(s):  OAB 18854 - THAINAH TOSCANO GOES (ADVOGADO)   REQUERIDO:INSS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS. ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento nº
006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, II, fica INTIMADA a parte apelada, por seu procurador, para apresentar
contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo legal. Após, subam para processo e julgamento junto ao
órgão competente, em conformidade com o Art. 1.010, § 1º e 3º do CPC/2015. Parauapebas-PA, 12 de
julho de 2019. Vera Lucia Peres Lima Diretora de Secretaria 
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Número do processo: 0800468-14.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: MAGALY DE
FATIMA OLIVEIRA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETOOAB: 60359/RJ Processo
n.: 0800468-14.2018.8.14.0040 - PJEPromovente: MAGALY DE FATIMA OLIVEIRAPromovido: BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Juiz: Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade (Magistrado
designado para auxiliar remotamente a Vara do Juizado Cível e Criminal de Parauapebas pela Portaria n°
3839/2018-GP, de 06 de agosto de 2018, no período de 08 de agosto a 06 de novembro de 2018)
SENTENÇA1- RELATÓRIO:Relatór io  d ispensado (ar t igo 38,  caput ,  Le i  9 .099/95) .2-
FUNDAMENTAÇÃO:Trata-se deAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movidapor MAGALY
DE FATIMA OLIVEIRA contra o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.,em que a parte autora alega que
foi realizado razão de empréstimo consignado fraudulento (contrato de nº. 560020560), no valor de R$
707,76 (setecentos e sete reais e setenta e seis centavos), e descontado nos seus proventos de
aposentadoria.A reclamante juntou documentos pessoais e relativos ao empréstimo consignado em ID.
4062916 - Pág. 1 a 3 e ID. 4062924 - Pág. 1 a 2.Contestação apresentada por BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S/A em ID. 5370800.Realizada audiência de conciliação em 19/06/2018, não houve acordo
em entre as partes, que dispensaram a produção de outra provas (ID. 5421312 - Pág. 1).O processo
encontra-se pronto para julgamento, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez
que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia,
remanescendo tão somente questões de direito, que prescindem de dilação probatória.Os pressupostos
de existência e desenvolvimento válido e regular estão presentes. A petição inicial preenche
adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Novo Código de Processo Civil, e os documentos
utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado.As condições
da ação devem ser analisadas em abstrato, ou seja, de acordo com a fundamentação fática e jurídica
exposta na petição inicial. As partes são legítimas e estão bem representadas. O interesse de agir foi
comprovado e a via escolhida é adequada.2.1 ? MÉRITO2.1.1- DA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA:Para que surja o dever de indenizar a partir da prática de ato ilícito, é necessária a presença
dos seguintes elementos: a) ato ilícito; b) resultado danoso; c) nexo de causalidade.a)A ação voluntária
ilícita da ré não deve ser reconhecida.A autora alega que o réu autorizou a realização de empréstimo
consignado sem o consentimento da reclamada, cuja parcelas foram consignadas em seu benefício
previdenciário.A requerida, por sua vez, sustenta que foi disponibilizado o valor de R$ 707,76 (setecentos
e sete reais e setenta e seis centavos), na conta bancária da autora, conforme comprovante de TED, em
ID. 5370800 - Pág. 2.Dessa forma, não há como reconhecer a presença de ato ilícito a ensejar a
responsabilidade civil do reclamado, haja vista que a autora comprovadamente recebeu os valores
referentes ao empréstimo.b) Resultado danosoNão há que se falar em prejuízo material ou moral, haja
vista que o contrato empréstimo foi válido.c) Nexo de causalidadeO requerido demonstrou a inexistência
de vício na prestação dos serviços, vez que a contratação foi lícita, o que exclui a possibilidade de se
estabelecer liame de causalidade entre a conduta do réu e o resultado alegado pela autora, nos moldes do
art. 14, § 3º, I, CDC.Isto posto, não vislumbro a responsabilidade civil do requerido quanto ao dever
reparar por danos materiais ou morais.2.1.2 ? DO PEDIDO CONTRAPOSTO:O promovido formula pedido
contraposto aduzindo que o valor descontado dos proventos da autora foi de R$ 430,60 (quatrocentos e
trinta reais e sessenta centavos), sendo, contudo, creditada na conta bancária da reclamante, a
importância de R$ 707,76 (setecentos e sete reais e setenta e seis centavos), conforme declina em ID.
5370800 - Pág. 2.Assim, requer a devolução do valor de R$ 277,16 (duzentos e setenta e sete reais e
dezesseis centavos).Presente o requisito de identidade de objetos do art. 31 da Lei n. 9.099/95.Além do
pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de a reclamada - mesmo sendo pessoa
jurídica - apresentar pedido contraposto, tal si tuação é tema do Enunciado n.º 31 do
FONAJE:ENUNCIADO N.º 31: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa
jurídica.Foi reconhecida a regularidade da contratação do empréstimo bancário, diante da comprovação de
depósito dos valores questionados na inicial, logo, o pedido contraposto é procedente.3-
DISPOSITIVO:Por todo o exposto,JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOScontidos na inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.JULGO
PROCEDENTEo pedido contraposto.Sem custas e sem honorários de advogado, nos termos do art. 55,
caput, da Lei 9.099/1995.Publicada e registrada eletronicamente.Intimem-se.Intimadas as partes,
arquivem-se imediatamente.De Barcarena para Parauapebas/PA, 05de setembro de 2018.AGENOR DE
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ANDRADEJuiz de Direito respondendo pelaVara Criminal da Comarca de Barcarena, designado para
auxiliarde forma remota o Juizado Cível e Criminal de Parauapebas.  

 
 
 
Número do processo: 0800114-86.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: RONILDO GIL
GUERRIERI COUTO Participação: RECLAMADO Nome: TIM CELULAR S.A Processo n.: 0800114-
86.2018.8.14.0040 - PJE Requerente: RONILDO GIL GUERRIERI COUTORequerido(a): TIM CELULAR
S.A.Juiz: Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade(Magistrado designado para auxiliar remotamente
a Vara do Juizado Cível e Criminal de Parauapebas pela Portaria n° 3839/2018-GP, de 06 de agosto de
2018, no período de 08 de agosto a 06 de novembro de 2018)SENTENÇA1. RELATÓRIO:Relatório
dispensado na forma do artigo 38, caput, Lei 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃO:Trata-se deAÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISproposta por
RONILDO GIL GUERRIERI COUTO em face de TIM CELULAR S.A., na qual a parte autora alega, em
síntese, que é consumidora dos serviços de telefonia da requerida, e utiliza plano pós-pago, no valor de
R$ 35,00 (trinta e cinco reais) mensais.Sustenta que sempre pagou regularmente as faturas, enviadas por
mensagem de texto. Relata ter recebido o código de barras da fatura alusiva a 03/2017 e efetuado o
pagamento através de débito em sua conta bancária, conforme comprovante em anexo. Ocorre que, após
o pagamento, a reclamada continuou promovendo cobranças relativas à fatura de 03/2017, em face do
reclamante.Dessa forma, relata que em 04/2017 solicitou outra fatura referente ao mês 03/2017 e lhe foi
enviado um código de barras idêntico ao da fatura anterior. Narra, ademais, que, mesmo realizando por
duas vezes o pagamento, o serviço de telefonia foi suspenso pela ré, que continua exigindo o valor da
referida fatura.Assim, pleiteia o autor a restituição dobrada do valor pago indevidamente, bem como requer
reparação moral pela cobrança em duplicidade.Em contestação, a reclamada alegou que não houve vício
na prestação dos serviços; culpa exclusiva do consumidor e; inexistência de danos morais a reparar.O
processo encontra-se pronto para julgamento, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil,
uma vez que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia,
remanescendo tão somente questões de direito, que prescindem de dilação probatória.Os pressupostos
de existência e desenvolvimento válido e regular estão presentes. A petição inicial preenche
adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do novo Código de Processo Civil, e os documentos
utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado.As condições
da ação devem ser analisadas em abstrato, ou seja, de acordo com a fundamentação fática e jurídica
exposta na petição inicial. As partes são legítimas e estão bem representadas. O interesse de agir foi
comprovado e a via escolhida é adequada.Passo a analisar o mérito.O pedido contido na ação é
procedente em parte.2.1. MÉRITO:A relação entre o requerente e a requerida - ela, na condição de
fornecedora; e o autor, na posição de consumidor dos serviços de energia elétrica colocados à disposição
no mercado de consumo - rege-se pelo CDC.Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações da
requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o disposto no art. 6º, inciso
VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da prova.A responsabilidade do
fornecedor de serviços por danos e prejuízos causados aos consumidores é objetiva, conforme disposto
no art. 14, do CDC.2.1.1. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DANO MATERIAL EVIDENCIADO.O
requerente alega que a requerida efetuou cobrança em duplicidade quanto à fatura de 03/2017. Nesse
passo, juntou comprovantes de pagamento da referida fatura, que corroboram as alegações iniciais (ID.
3554814 - Pág. 3).A reclamada, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou
modificativo do direito do autor, na forma do art. 373, II, CPC/15.Com efeito, o reclamante demonstrou de
forma cabal o direito à restituição deR$ 35,00 (trinta e cinco reais),exigidos indevidamente pela
requerida.O dever de indenizar está expressamente previsto na Constituição Federal (art 5º,V), no Código
Civil e tem como um ato ilícito, um dano, e o nexo causal entre o ato e o dano (art. 186 e 927 do
CC/2002).O dever de reparação engloba os danos materiais e morais que a vítima tiver sofrido (art. 5º, V,
CF)Os danos materiais são aqueles que atingem o patrimônio da vítima, diretamente, sendo previstos no
art. 402 do CC, que assim dispõe:Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas
e danos devidas ao credor abrangem, além do que eleefetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou
de lucrar.Assim, de acordo com o diploma normativo, os danos materiais dividem-se em duas
subespécies: os danos emergentes e os lucros cessantes, sendo o primeiro aquele efetivamente
experimentado pela vítima, que é mensurado por simples operação aritmética, e o segundo refere-se ao
que a vítima deixará de auferir.Dessa forma, para que seja devida a reparação do dano material é
imprescindível demonstrar-se o nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo
patrimonial suportado.Em razão de o objetivo pretendido com a tutela judicial ser a recomposição da
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efetiva situação patrimonial existente antes da ocorrência do dano, é, por óbvio, necessária a
demonstração da extensão do dano material, conforme, inclusive, preceitua o art. 944 do CC/2002 que
prevê que ?a indenização se mede pela extensão do dano?.No caso, a autora demonstrou a extensão do
dano emergente sofrido com o pagamento em duplicidade da fatura relativa a 03/2017.Assim, o ato ilícito
praticado pela requerida, ao autorizar cobranças sem realizar seu dever de fiscalização e segurança
causou prejuízo demonstrado no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), que deve ser ressarcidos pelo
requerido, conforme determinam os artigos 5º, V da CF e arts. 186 e 927 do CC/2002.2.1.2. DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.É certo que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição
do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável (Art. 42, § único, do CDC).A norma tem incidência nas
hipóteses em que o consumidor é cobrado de indébito, havendo o pagamento da dívida indevida, a
justificar a ação de repetição de indébito (actio in rem verso). Assim, a mera cobrança indevida não é
motivo para o pagamento em dobro do que está sendo cobrado.Expõe Rizzatto Nunes que é necessário o
preenchimento de dois requisitos para a subsunção da norma: ?a) cobrança indevida; b) pagamento pelo
consumidor do valor indevidamente cobrado? (RIZZATTO NUNES, Luiz Antonio. Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 522).Nota-se que a parte final do dispositivo
consumerista em comento afasta o direito à repetição de indébito em dobro se houver erro escusável, ou
seja, um erro justificável por parte do fornecedor ou prestador que faz a cobrança e recebe o
pagamento.Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a repetição
do indébito requer, ainda, a demonstração de má-fé na cobrança (STJ. AgRg no AREsp 646419 / MG.
Relator Ministro MARCO BUZZI. Data do Julgamento 15/12/2016).Ante o exposto, não havendo
comprovação da má-fé na cobrança indevida de valores, incabível a repetição do indébito.2.1.3. DANO
MORAL.Sendo uma relação de consumo, em sede de responsabilidade civil objetiva da empresa
requerida na forma do artigo 14 do CDC, cabe à parte requerente demonstrar a existência dos elementos
conformadores de responsabilidade dessa natureza, a saber: I) Conduta comissiva ou omissiva; II) dano;
III) Nexo causal entre conduta e dano.Assim, o dano moral somente é devido quando comprovado que
houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O
mero dissabor ou aborrecimento não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige.A mera cobrança indevida trata-se de mero aborrecimento, com base na orientação pretoriana do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 803950/RJ, 3ª turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/06/2010).
segundo a qual ?o mero inadimplemento contratual não acarreta danos morais. Precedentes?.Isto posto,
julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.3. DISPOSITIVO:Por todo o
exposto,CONFIRMOos efeitos da Tutela Antecipada eJULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS
PEDIDOS DA INICIAL,extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para o fim de:i)DECLARAR INEXIGÍVELo débito no valor deR$ 35,00 (trinta e cinco reais), referente a
03/2017, pago à reclamada, no dia 24/04/2017 (conforme ID. 3554814 - Pág. 3),discutidos nesta lide,
eDETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇApor quaisquer meios,sob pena de multa diária no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais), a reverter em favor da parte autora, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).ii) CONDENARo réu a pagar à parte autoraINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, no valor de
R$ 35,00 (trinta e cinco reais),corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento indevido,
e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art.
398 do CC.Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da
Lei nº 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se.De
Barcarena para Parauapebas/PA, 06 de novembro de 2018.AGENOR DE ANDRADEJuiz de Direito
respondendo pelaVara Criminal da Comarca de Barcarena, designado para auxiliarde forma remota o
Juizado Cível e Criminal de Parauapebas.  

 
 
 
Número do processo: 0802376-43.2017.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: JOSICLEY DE
SOUSA ALMEIDA Participação: ADVOGADO Nome: WESLEY RODRIGUES COSTAOAB: 12036/MA
Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDISON RODRIGUESOAB: 01/OMT Participação: RECLAMADO
N o m e :  B A N C O  L O S A N G O  S . A .  -  B A N C O  M U L T I P L O  P r o c e s s o  n . :  0 8 0 2 3 7 6 -
43.2017.8.14.0040Requerente: JOSICLEY DE SOUSA ALMEIDARequerido (a):BANCO LOSANGO S.A-
BANCO MULTIPLOJuiz: Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade(Magistrado designado para
auxiliar remotamente a Vara do Juizado Cível e Criminal de Parauapebas pela Portaria n° 3839/2018-GP,
de 06 de agosto de 2018, no período de 08 de agosto a 06 de novembro de 2018) SENTENÇA I-
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RELATÓRIO:Relatório dispensado (artigo 38, caput, Lei 9.099/95). II- FUNDAMENTAÇÃO:Trata-se
deAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIAno qual narra, em inicial, ter sido cobrado por dívida da qual não
contraiu, e, em vista de tal cobrança, seu nome foi lançado ao serviço de proteção ao crédito.Assim,
requer, em sede de tutela de urgência, que se determine a exclusão do nome da parte requerente do rol
dos devedores inadimplentes, seja declarado inexigível o valor questionado, bem como seja a parte
requerida condenada ao pagamento de danos morais.Em contestação, a parte promovida manifestou-se
aduzindo, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais.O Banco requerido juntou
comprovante de débito solicitado no valor de R$ 917,04 (novecentos e dezessete reais e quatro centavos),
em 09 (nove) prestações de R$ 167,01 (cento e sessenta e sete reais e um centavo).Na audiência de
conciliação não foi possível acordo. O processo encontra-se pronto para julgamento, nos termos do art.
355, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos são
suficientes para o deslinde da controvérsia, remanescendo tão somente questões de direito, que
prescindem da dilação probatória.Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão
presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do novo
Código de Processo Civil, e os documentos utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos
narrados e o pedido realizado.As condições da ação devem ser analisadas em abstrato, ou seja, de
acordo com a fundamentação fática e jurídica exposta na petição inicial. As partes são legítimas e estão
bem representadas. O interesse de agir foi comprovado e a via escolhida é adequada.A relação entre a
requerente e o requerido - ele, na condição de fornecedor; e autor, de consumidor dos serviços bancários
colocados à disposição no mercado de consumo - rege-se pelo CDC, nos moldes da súmula 297 do
STJ.Em casos como o dos autos, opera-se verdadeira inversão do ônus da prova em decorrência da
alegação de fato negativo por parte do autor (negando a existência de relação comercial). Desta forma,
cabe ao réu demonstrar a existência e as condições da relação comercial que deram ensejo aos
descontos na conta bancária do autor.Trata-se de inversão que decorre logicamente da impossibilidade de
se comprovar fato negativo e que também encontra assento em fundamentos doutrinários na teoria das
cargas processuais dinâmicas, afinal o réu se encontra em situação muito mais favorável para a produção
da prova necessária ao deslinde do feito, devendo recair sobre ele esse ônus.Desse modo, revelando-se
verossímeis as alegações da requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à
hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da
prova.A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e prejuízos causados aos consumidores é
objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC.O cerne da lide cinge-se à obtenção, pela requerente, de
indenização por danos morais e materiais em razão da realização de descontos mensais nos seus
proventos de aposentadoria por parte do requerido, com base em contratos de empréstimos supostamente
fraudulentos.2.1 - MÉRITO:A parte autora fundamenta sua pretensão, em inicial, alegando ter sido
cobrado por dívida da qual não contraiu, e, em vista de tal cobrança, seu nome foi lançado ao serviço de
proteção ao crédito.2.1.1 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA:Para quesurja o dever de indenizar a partir
da prática de ato ilícito, é necessária a presença dos seguintes elementos:a)ato ilícito;b)resultado
danoso;c)nexo de causalidade.a) A ação voluntária ilícita da ré não deve ser reconhecida.Uma vez
invertido o ônus da prova, era encargo da parte requerida comprovar a regularidade da contratação
questionada. Ao fim desta instrução processual verifica-se que logrou êxito nessa comprovação, ademais
o documento de id 5454435 demonstra que o débito inscrito em cadastro de restrição de crédito se
originou regularmente na cobrança de relação jurídica licitamente estabelecida entre as partes.Não há que
se reconhecer, portanto, o ato ilícito praticado pelo requerido.b)Resultado danosoO resultado danoso não
se configurou, pois a realização do cadastro do do autor em órgão de restrição ao crédito derivou de
relação regularmente estabelecida entre as partes. c)Nexo de causalidadeDiante da falta do ato ilícito, o
nexo de causalidade não se faz presente, ficando afastada a responsabilidade do requerido por danos
materiais e morais.Assim, não há como se considerar ilegal a cobrança que obedeceu aos ditames legais
e contratuais. Portanto, não há que se declarar a inexistência desse débito. Por consequência, fica
prejudicado qualquer pleito a fim de restituir valores pagos, uma vez que são devidos os valores advindos
da relação contratual avençada entre as partes. Passo à análise do pleito relativo aos danos morais. O
dano moral está disciplinado nos seguintes dispositivos:Art. 5º CF (omissis)X - são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação; Art. 6º do CDC. São direitos básicos do consumidor:VI - a efetiva
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; Art. 186 do CC.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Em sede de responsabilidade civil objetiva
(conforme o disposto no artigo 14 do CDC), deve ser comprovada a existência dos elementos

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1721



conformadores de responsabilidade dessa natureza, a saber: I) Conduta comissiva ou omissiva; II) dano;
III) Nexo causal entre conduta e dano. No presente caso concreto, incabível a condenação em danos
morais porque ausente um dos elementos da responsabilidade que é o dano e o nexo causal.Não houve
nexo causal porque a empresa requerida agiu no estrito cumprimento do dever legal, na medida em que
simplesmente procedeu à cobrança de um valor correspondente a um contrato pactaudo pela parte autora,
mas não pago, o que acarreta enriquecimento sem causa por parte da requerente, o que é amplamente
vedado pelo ordenamento jurídico.O exercício regular de um direito afasta, também, a ilicitude do ato,
verbis:Art. 188. Não constituem atos ilícitos:I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de
um direito reconhecido (grifo nosso);Por fim, incabível o pleito de indenização por danos morais.O pedido
contido na ação é improcedente.Desta feita, nada mais resta a ser feito que não proferir uma sentença de
improcedência dos pedidos formulados na inicial. 3 - DISPOSITIVO:Por todo o exposto,JULGO
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial,extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos
do art. 487, I, do CPC.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº
9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se.De
Barcarena para Parauapebas/PA, 05 de novembro de 2018. AGENOR DE ANDRADEJuiz de Direito
respondendo pelaVara Criminal da Comarca de Barcarena, designado para auxiliarde forma remota o
Juizado Cível e Criminal de Parauapebas.  

 
 
 
Número do processo: 0801443-70.2017.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: ROSALINO
GOMES FURTADO Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. -
CELPAVistos os autos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o
cumprimento voluntário da sentença. Parauapebas/PA, 26 de março de 2019. CELSO QUIM FILHOJuiz de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800670-88.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: MIDIAN DE ASSIS
CAVALCANTE FARIAS Participação: RECLAMADO Nome: CIELO S.A.SENTENÇAProcesso n.: 0800670-
88.2018.8.14.0040 - PJE Requerente:MIDIAN DE ASSIS CAVALCANTE FARIASRequerido(a): CIELO
S.A.Juiz: Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade(Magistrado designado para auxiliar remotamente
a Vara do Juizado Cível e Criminal de Parauapebas pela Portaria n° 3839/2018-GP, de 06 de agosto de
2018, no período de 08 de agosto a 06 de novembro de 2018)Vistos etc.1. RELATÓRIO:Relatório
dispensado na forma do artigo 38, caput, Lei 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃO:Trata-se de ação proposta
por MIDIAN DE ASSIS CAVALCANTE FARIAS em face de CIELO S.A., no qual a parte autora alega que
em novembro de 2017 contratou os serviços de instalação da máquina da requerida, com 3 (três) meses
de carência. Aduz que pediu o cancelamento do serviço em março de 2018 e ao entrar em contato com a
central de atendimento foi informada acerca de uma dívida no valor de R$ 595,67 (quinhentos e noventa e
cinco reais e sessenta e sete centavos), cobrança esta que seria referente ao aluguel da máquina dos
meses anteriores.Requereu o cancelamento dos débitos reclamados.Foi concedida tutela provisória para
determinar que a requerida se abstivesse de inscrever o nome da parte autora no cadastro de proteção ao
crédito (id. 4476732).Em contestação, a reclamada alegou, em resumo: a impossibilidade de aplicação do
código de defesa do consumidor e a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.Os
pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão presentes. A petição inicial preenche
adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do novo Código de Processo Civil, e os documentos
utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado.As condições
da ação devem ser analisadas em abstrato, ou seja, de acordo com a fundamentação fática e jurídica
exposta na petição inicial. As partes são legítimas e estão bem representadas. O interesse de agir foi
comprovado e a via escolhida é adequada.O processo encontra-se pronto para julgamento, nos termos do
art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos são
suficientes para o deslinde da controvérsia, remanescendo tão somente questões de direito, que
prescindem de dilação probatória.Sem preliminares a serem superadas, reputo-me ao mérito da presente
ação.O pedido contido na ação é parcialmente procedente.2.1. MÉRITO:A relação entre o requerente e a
requerida - ela, na condição de fornecedora; e o autor, na posição de consumidor dos serviços de energia
elétrica colocados à disposição no mercado de consumo - rege-se pelo CDC.Desse modo, revelando-se
verossímeis as alegações do requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à
hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da
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prova.O autor alega que alega que em novembro de 2017 contratou os serviços de instalação da máquina
da requerida, com 3 (três) meses de carência. Aduz que pediu o cancelamento do serviço em março de
2018 e ao entrar em contato com a central de atendimento foi informada acerca de uma dívida no valor de
R$ 595,67 (quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), cobrança esta que seria
referente ao aluguel da máquina dos meses anteriores.A ré, por sua vez, alegou, em resumo, a
impossibilidade de aplicação do código de defesa do consumidor, a ausência dos requisitos
caracterizadores da responsabilidade civil.Em que pese os documentos juntados pela parte requerida, tais
como contrato de credenciamento ao sistema cielo e anexos, nada foi juntado aos autos pela demandada
com o fim de demonstrar a regularidade da cobrança realizada não se desincumbindo, portanto, de seu
ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).Ademais,
trata-se de evidente contrato de adesão. Sabe que essa espécie contratual é personificada pelo art. 54 do
CDC, o qual impõe:Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem
que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.Como se pode perceber, o
contrato de adesão é aquele imposto pelo estipulante, seja ele um órgão público ou privado, geralmente o
detentor do domínio ou poderio contratual. Restam ao aderente duas opções, quais sejam aceitar ou não o
conteúdo do negócio (take-it-or-leave-it).Em que pese a natureza jurídica da relação mantida entre as
partes, a ré não demonstrou de forma eficaz, nos autos, que a cobrança alegada se deu de forma lícita, o
que era seu ônus conforme delineado, não havendo outra conclusão senão a necessidade de declaração
de inexistência do débito.3. DISPOSITIVO:Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC, para o fim de:i) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dodébito de R$ 595,67 (quinhentos e noventa e cinco
reais e sessenta e sete centavos), devendo qualquer lançamento ser cancelado pelo reclamado, sob pena
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida
em favor do autor, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15.Sem custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se.De Barcarena para
Parauapebas/PA, 06 de novembro de 2018. AGENOR DE ANDRADEJuiz de Direito respondendo
pelaVara Criminal da Comarca de Barcarena, designado para auxiliarde forma remota o Juizado Cível e
Criminal de Parauapebas.  

 
 
 
Número do processo: 0800003-68.2019.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: GARRA
TELECOM LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL FERNANDES MARQUES
VALENTEOAB: 37410/DF Participação: RECLAMADO Nome: THIAGO DIAS MENDONCA
91379270278TERMO DE AUDIÊNCIA PROCESSO:0800003-68.2019.8.14.0040Aos trinta e umdias do
mês de maio de 2019 (31/05/2019), às 09h41min, na sala de audiências do Juizado Especial da Comarca
de Parauapebas, presente oDr.CELSO QUIM FILHO,MM Juiz de Direito Titular do Juizado Especial da
Comarca de Parauapebase do conciliadorCALEBE RIBEIRO SANTOS.Efetuado o pregão, constatou-se
aAUSÊNCIA DAS PARTES. OCORRÊNCIAS:1-Foi verificada a ausência da parte reclamada,
devidamente citado, conforme AR juntados aos autos (ID Num. 10233822);2-Verifica-se ainda que a parte
autora foi intimada da audiência, conforme verificado na aba ?expedientes?, e não compareceu;3-
SENTENÇA: Dispensado o relatório, conforme artigo 38, da Lei 9099/95. Decido. Vejo que a parte autora,
devidamente intimada por seu patrono, não compareceu à audiência. Face ao exposto, julgo sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº9099/95. CONDENO A PARTE AUTORA AO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM BASE NO ENUNCIADO 28 (Havendo extinção do
processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.), do
FONAJE. Registre-se que a ausência do autor leva irremediavelmente à extinção do feito, sendo que
eventual comprovação de que tal ausência se deu em decorrência de força maior ocasionará a isenção do
pagamento das custas, conforme §2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95. Caso seja apresentada justificativa
pela ausência, voltem os autos conclusos. Após o trânsito em julgado, encaminhe-se para UNAJ para
cálculo das custas. Intime-se a parte autora para pagamento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de
inscrição em dívida ativa nos termos da lei estadual. Decorrido o prazo sem que a parte tenha procedido
ao recolhimento das custas finais consoante certidão de f. retro, proceda-se conforme art. 46, §6º, da Lei
Estadual nº 8.328/2015, expedindo-se certidão de crédito, que será encaminhada à Secretaria de Estado
da Fazenda, com cópia à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJPA, para inscrição em dívida ativa,
salientando-se que as custas somente poderão ser quitadas pela parte devedora na Secretaria de Estado
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da Fazenda ? SEFA. Sem honorário, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/95. P R I C. Após o trânsito em
julgado, arquive-se. Termo encerrado às 09h44min. Dispensadas as assinaturas, nos termos da Lei n. º
11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico).  

 
 
 
Número do processo: 0800362-52.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: VALQUIRIA DE
JESUS Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO SAProcesso n.: 0800362-
52.2018.8.14.0040 - PJE Requerente: VALQUIRIA DE JESUSRequerido(a): BANCO BRADESCO SAJuiz:
Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade(Magistrado designado para auxiliar remotamente a Vara
do Juizado Cível e Criminal de Parauapebas pela Portaria n° 3839/2018-GP, de 06 de agosto de 2018, no
período de 08 de agosto a 06 de novembro de 2018)SENTENÇA1 - RELATÓRIO:Relatório dispensado na
forma do artigo 38, caput, Lei 9.099/95.2 - FUNDAMENTAÇÃO:Trata-se deaçãoproposta por VALQUIRIA
DE JESUSem face de BANCO BRADESCO SA,no qual alega inicialmente que foi cobrada, indevidamente,
pelo valor de R$ 2.757,01 (dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e um centavo). Requer a
condenação da requerida na obrigação de cancelar o débito constante, pois alega que não utiliza conta
bancária, bem como postula a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.O BANCO
requerido pugnou pela extinção do processo por inépcia da petição inicial ante a ausência dos documentos
indispensáveis à propositura da ação.Decido.Os arts. 319 e 320, do CPC/2015, determinam que a inicial
deve preencher requisitos prévios de recebimento pelo Poder Judiciário. O art. 320, do CPC/2015, a
propósito, é claro ao determinar que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à
propositura da ação.Compulsando os autos, vê-se que nada foi juntado pela parte requerente com o fim de
corroborar suas alegações, o que torna inviável a própria análise do mérito. Em que pese a fase
processual na qual se encontram os autos, verifico a impossibilidade de realizar seu julgamento, por
verificar a absoluta insuficiência de elementos,na exordial, no interesse de formular a convicção deste
juízo.Ante o exposto,INDEFIROa petição inicial e, em consequênciaJULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15.Sem custas e sem honorários de
advogado,  nos termos do ar t .  55,  caput ,  da Lei  9.099/1995.Publ icada e regist rada
eletronicamente.Intimadas a parte, arquivem-se imediatamente.De Barcarena para Parauapebas/Pa, 05 de
novembro de 2018.AGENOR DE ANDRADEJuiz de Direito respondendo pelaVara Criminal da Comarca
de Barcarena, designado para auxiliarde forma remota o Juizado Cível e Criminal de Parauapebas.  

 
 
 
Número do processo: 0800389-35.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: H ALVES DE
SOUSA - ME Participação: ADVOGADO Nome: HELDER IGOR SOUSA GONCALVESOAB: 834-APA
Participação: RECLAMADO Nome: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.Processo:0800389-
35.2018.8.14.0040 Requerente: H ALVES DE SOUSA ME Requerida: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL
S.A SENTENÇADispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n/9.099/1995.DECIDOA parte
requerida não foi localizada no endereço indicado na inicial, conforme documento de ID.
5081212.Concedido prazo para a parte autora informar novo endereço da ré, esta não o fez, deixando de
cumprir o que era seu dever processual (art. 18, §2º, da Lei 9099/95).Assim, considero sua inércia como
desinteresse processual.Face ao exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar em honorários, face ao disposto no artigo
55, da Lei n° 9.099/95.Parauapebas, 15 de novembro de 2018 CELSO QUIM FILHOJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800280-89.2016.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: EXPEDITO
FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: LEANDRO FREIRE DE SOUZAOAB:
770-A Participação: RECLAMADO Nome: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: ANA PAULA ALVES FREIRE REGOOAB: 240295/SP
Part ic ipação: ADVOGADO Nome: ANA BEATRIZ PEREIRA DO AMARAL VINHASOAB:
109338/SPSENTENÇAProcesso n.:0800280-89.2016.8.14.0040Requerente: EXPEDITO FRANCISCO DA
CRUZ JUNIORRequerido: BANCO BV FINANCEIRA S.A Vistos os autos. I ? RELATÓRIODispenso o
relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9099/95.A parte autora ingressou com a presente ação
informando que entabulou contrato de financiamento com o réu, para a aquisição de um veículo, e que em
tal contrato foi cobrada uma tarifa ilegal denominada ?tarifa de cadastro?, no valor de R$ 509,00
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(quinhentos e nove reais).Em contestação o banco réu afirmou que não há nenhum vício no contrato,
sendo a tarifa cobrada legal.II - FUNDAMENTAÇÃO2.1Concorrem os pressupostos processuais e as
condições da ação.O feito se encontra maduro para julgamento, tendo percorrido todas as fazes
processuais e as partes informado que não há outras provas a serem produzidas.2.2Da possibilidade de
revisão do contrato:Não encontra mais nenhuma resistência válida a afirmação, hoje incontestável, de que
o Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações jurídicas que envolvem atividades bancárias e
financeiras, visto o art. 3º, §2º, daquelecodexe o verbete 297 da Súmula da Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.De outro tanto, é igualmente indiscutível que as questões atinentes à relação
consumerista são tidas como matéria de ordem pública, de modo a sempre se buscar a proteção do
consumidor, prestigiando o art. 5º, XXXII e 170, da Constituição Federal e o art. 2.035, parágrafo único, do
Código Civil.Dessa feita, a revisão, principalmente dos contratos de adesão, aqueles cujas cláusulas são
previa e unilateralmente definidas, acaba sendo indiscutivelmente possível, visto a ocorrência recorrente
do seu conteúdo possuir cláusulas abusivas, merecedoras de ajuste à legislação aplicável.Isso porque
somente assim se prestigiará a boa-fé e a função social do contrato, pois, mais do que instrumento de
circulação de riquezas, é nele onde se funda a boa parte, senão toda, pretensão de desenvolvimento da
coletividade.O princípio dopacta sunt servanda, por sua vez, não mais deve ser óbice ao desenvolvimento
justo da sociedade, porque a nova ordem jurídica e social exige a busca do nivelamento dos contratantes,
o qual nem sempre ocorre desde o início da avença e sem a intervenção jurisdicional.Tanto assim o é que
o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de revisão dos contratos nos seus
julgamentos, como abaixo se mostra:DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. REVISÃO
DOS CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO DE MATÉRIA
DISTINTA.1. Os contratos bancários são passíveis de revisão judicial, ainda que tenham sido objeto de
novação, pois não se pode validar obrigações nulas.2. O v. acórdão recorrido considerou inepta a petição
inicial apenas no que concerne a matéria distinta daquela apreciada no Recurso Especial.3. Agravo
regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 696185/RS - AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2004/0136773-4 - Relator(a) Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (8135) - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Data do
Julgamento: 05/02/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe 26/02/2009)Diante dessas ponderações, afasto
a pretensão de impedir a revisão do contrato firmado entre as partes.2.2 Da tarifa de cadastroApós a
criação da figura do recurso repetitivo, pela Lei 11.672/08, que incluiu o artigo 543-C ao texto do antigo
Código de Processo Civil (equivalente ao atual art. 1.036, do NCPC), o tema ora em apreço foi analisado
pelo Superior Tribunal de Justiça, que, na função de uniformizador da jurisprudência nacional, decidiu
REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013, ?Permanece válida aTarifa de Cadastroexpressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira?.Dessa forma, em respeito à sua função constitucional, bem como
à específica finalidade daquela Corte Superior de Justiça, esse é o entendimento que a partir de agora
deve ser esposado, sob pena de não só assoberbar as instâncias superiores com recursos que não
lograrão boa sorte, mas também ferir de morte a garantia fundamental do processo célere, contida no
inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República.Diante disto, não encontra guarida a pretensão
autoral.Por óbvio, sendo o encargo questionado legal, não há que se falar em dano moral.III ?
DISPOSITIVODiante do exposto,JULGO IMPROCEDENTE o pedidoextinguindo o feito com resolução do
mérito.Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei
nº 9.099/95.Intime-se.Transitada em julgado, arquivem-se.Parauapebas/PA, 16 de junho de 2019. Celso
Quim FilhoJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0805175-25.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: ELIEZER
ARAUJO DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: LEANDRO DIAS GOULAO FILHOOAB:
21416/GO Participação: RECLAMADO Nome: BANCO RCI BRASIL S.A Participação: ADVOGADO Nome:
AURELIO CANCIO PELUSOOAB: 32521TERMO DE AUDIÊNCIA PROCESSO:0805175-
25.2018.8.14.0040 Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (09/05/2019), às
11h43min, na sala de audiências do Juizado Especial da Comarca de Parauapebas, presente o presente
oDr. CELSO QUIM FILHO, MM Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial da Comarca de
Parauapebas,e do conciliador CALEBE RIBEIRO SANTOS.Efetuado o pregão, constatou-se aPRESENÇA
DA PARTE RECLAMADABANCO RCI BRASIL S/A, CNPJ: 62.307.848/0001-15, representado pela
prepostaTATIANA REGINE ALVES DUTRA CPF: 900.818.972-00, acompanhada de seu advogado
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WALMIR IRINEU JUNIOR, OAB/PA 14471.AUSENTE: a parte reclamanteELIEZER ARAUJO DOS
SANTOS. OCORRÊNCIAS:1-Verifica-se que o autor foi intimado da audiência, e injustificadamente não
compareceu, conforme verificado na aba ?expediente? do processo;2-SENTENÇA: Dispensado o
relatório, conforme artigo 38, da Lei 9099/95. Decido. Vejo que o autor, devidamente intimado por seu
patrono, não compareceu à audiência. Face ao exposto, julgo sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 51, I, da Lei nº9099/95. CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS, COM BASE NO ENUNCIADO 28 (Havendo extinção do processo com base no inciso I,
do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.), do FONAJE. Registre-se que a
ausência do autor leva irremediavelmente à extinção do feito, sendo que eventual comprovação de que tal
ausência se deu em decorrência de força maior ocasionará a isenção do pagamento das custas, conforme
§2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95. Caso seja apresentada justificativa pela ausência, voltem os autos
conclusos. Após o trânsito em julgado, encaminhe-se para UNAJ para cálculo das custas. Intime-se a
parte autora para pagamento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa nos
termos da lei estadual. Decorrido o prazo sem que a parte tenha procedido ao recolhimento das custas
finais consoante certidão de f. retro, proceda-se conforme art. 46, §6º, da Lei Estadual nº 8.328/2015,
expedindo-se certidão de crédito, que será encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, com cópia à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJPA, para inscrição em dívida ativa, salientando-se que as
custas somente poderão ser quitadas pela parte devedora na Secretaria de Estado da Fazenda ? SEFA.
Sem honorário, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/95. P R I C. Após o trânsito em julgado, arquive-
se.Termo encerrado às 11h47min. Dispensadas as assinaturas, nos termos da Lei n. º 11.419/06 (Lei do
Processo Eletrônico). 

 
 
 
Número do processo: 0805175-25.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: ELIEZER
ARAUJO DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: LEANDRO DIAS GOULAO FILHOOAB:
21416/GO Participação: RECLAMADO Nome: BANCO RCI BRASIL S.A Participação: ADVOGADO Nome:
AURELIO CANCIO PELUSOOAB: 32521TERMO DE AUDIÊNCIA PROCESSO:0805175-
25.2018.8.14.0040 Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (09/05/2019), às
11h43min, na sala de audiências do Juizado Especial da Comarca de Parauapebas, presente o presente
oDr. CELSO QUIM FILHO, MM Juiz de Direito respondendo pelo Juizado Especial da Comarca de
Parauapebas,e do conciliador CALEBE RIBEIRO SANTOS.Efetuado o pregão, constatou-se aPRESENÇA
DA PARTE RECLAMADABANCO RCI BRASIL S/A, CNPJ: 62.307.848/0001-15, representado pela
prepostaTATIANA REGINE ALVES DUTRA CPF: 900.818.972-00, acompanhada de seu advogado
WALMIR IRINEU JUNIOR, OAB/PA 14471.AUSENTE: a parte reclamanteELIEZER ARAUJO DOS
SANTOS. OCORRÊNCIAS:1-Verifica-se que o autor foi intimado da audiência, e injustificadamente não
compareceu, conforme verificado na aba ?expediente? do processo;2-SENTENÇA: Dispensado o
relatório, conforme artigo 38, da Lei 9099/95. Decido. Vejo que o autor, devidamente intimado por seu
patrono, não compareceu à audiência. Face ao exposto, julgo sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 51, I, da Lei nº9099/95. CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS, COM BASE NO ENUNCIADO 28 (Havendo extinção do processo com base no inciso I,
do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.), do FONAJE. Registre-se que a
ausência do autor leva irremediavelmente à extinção do feito, sendo que eventual comprovação de que tal
ausência se deu em decorrência de força maior ocasionará a isenção do pagamento das custas, conforme
§2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95. Caso seja apresentada justificativa pela ausência, voltem os autos
conclusos. Após o trânsito em julgado, encaminhe-se para UNAJ para cálculo das custas. Intime-se a
parte autora para pagamento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa nos
termos da lei estadual. Decorrido o prazo sem que a parte tenha procedido ao recolhimento das custas
finais consoante certidão de f. retro, proceda-se conforme art. 46, §6º, da Lei Estadual nº 8.328/2015,
expedindo-se certidão de crédito, que será encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, com cópia à
Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJPA, para inscrição em dívida ativa, salientando-se que as
custas somente poderão ser quitadas pela parte devedora na Secretaria de Estado da Fazenda ? SEFA.
Sem honorário, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/95. P R I C. Após o trânsito em julgado, arquive-
se.Termo encerrado às 11h47min. Dispensadas as assinaturas, nos termos da Lei n. º 11.419/06 (Lei do
Processo Eletrônico). 
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Número do processo: 0800301-94.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: LAURINETE
PESSOA BANDEIRA Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. -
CELPA Processo n . :  0800301-94.2018.8 .14.0040Requerente :  LAURINETE PESSOA
BANDEIRARequerido(a): CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A - CELPAJuiz: Agenor Cássio
Nascimento Correia de Andrade(Magistrado designado para auxiliar remotamente a Vara do Juizado Cível
e Criminal de Parauapebas pela Portaria n° 3839/2018-GP, de 06 de agosto de 2018, no período de 08 de
agosto a 06 de novembro de 2018)SENTENÇA 1.RELATÓRIO:Relatório dispensado (artigo 38, caput, Lei
9.099/95).Trata-se deAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA
ANTECIPAproposta pela autora em face da requerida, alegando, em síntese, que a ré realizou cobranças
desproporcionais ao consumido na conta contrato nº 50749308, referente às faturas de janeiro, fevereiro e
março 2017.Em contestação, a reclamada alegou, em resumo: a legitimidade das cobranças, por estarem
de acordo com o histórico de consumo do cliente e de acordo com a legislação pertinente à matéria.
Argumenta que agiu no exercício regular de um direito, como causa de excludente de ilicitude, sendo
direito seu cobrar dívidas validamente constituídas.Sem preliminares a serem superadas, reputo-me ao
mérito da presente ação.2. FUNDAMENTAÇÃO:2.1.MÉRITO.2.1.1. DO CONSUMO REGULAR.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.O pedido contido na ação é improcedente.A relação entre o(a) requerente
e a requerida - ela, na condição de fornecedor; e a autora, de consumidor dos serviços de fornecimento de
energia elétrica colocados à disposição no mercado de consumo - rege-se pelo CDC, nos moldes da
súmula 297 do STJ. Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações da requerente, parte
hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma
Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da prova.Por outro lado, depreende-se dohistórico de
consumo juntado pela requerida, que não há discrepâncias nos registros e que as faturas dos meses
questionados são compatíveis com o consumo da sua Unidade Consumidora, tendo, inclusive,
faturamentos superiores a dos meses questionados na presente ação. Sendo assim, não vislumbro
qualquer anormalidade no fornecimento, vez que as medições não se afiguram aparentemente
excessivas.É cediço que o regime de remuneração das concessionárias de serviço público ocorre pelo
pagamento de tarifa proporcional à quantidade do serviço consumido pelo usuário, o que ocorre no
presente caso concreto. Não há nos autos prova de nenhuma irregularidade por parte da ré, procedimento
de termo de ocorrência de irregularidade (T.O.I), ou qualquer outra prova de má prestação do serviço.A
inversão do ônus da prova disposta no Código de Defesa do Consumidor obedece ao critérioopen judice,
ou seja, o Juízo a partir da verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora, acompanhados do
mínimo lastro probatório, verifica a hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional e, no despacho
inicial, já que se trata de regra de procedimento, determina o ônus da prova.A inversão do ônus da prova
não é propriamente o dever de provar o alegado, mas sim o ônus de não fazer a prova da questão
controvertida, que se torna ponto pacífico.A autora em sua petição inicial não apresenta nenhum lastro
probatório mínimo que dê azo às suas alegações, simplesmente fica irresignada com o aumento da sua
fatura de consumo.Assim, não há como se considerar ilegal a cobrança, portanto, não há que se declarar
a inexistência desse débito.3. DISPOSITIVO:Por todo o exposto,REVOGOa tutela antecipada eJULGO
IMPROCEDENTESos pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC.Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput, da Lei nº 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado,
arquivem-se.De Barcarena para Parauapebas/PA, 06 de novembro de 2018. AGENOR DE ANDRADEJuiz
de Direito respondendo pelaVara Criminal da Comarca de Barcarena, designado para auxiliarde forma
remota o Juizado Cível e Criminal de Parauapebas.  

 
 
 
Número do processo: 0801021-95.2017.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: DEUZIMAR
PEREIRA DA SILVA Participação: RECLAMADO Nome: LOTAR PINHEIROSENTENÇA Processo
n.:0801021-95.2017.8.14.0040 Requerente: DEUZIMAR PEREIRA DA SILVA Requerida:LOTAR
PINHEIRO Vistos os autos. I ? RELATÓRIODispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9099/95.
O autor ingressou com a presente alegando que no dia 04 de outubro de 2017, foi abalroado pelo veículo
do réu, que estava na contramão, tendo tido o prejuízo de R$ 2.950,00 com o conserto de seu veículo.Em
sua contestação, o requerido alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial em razão de ausência de causa
de pedir. No mérito, alegou que houve culpa exclusiva do autor, eis que se tratava de via de mão dupla e o
autor adentrou na via de forma incompatível e imprudente.II - FUNDAMENTAÇÃO2.1Concorrem os
pressupostos processuais e as condições da ação.O feito se encontra maduro para julgamento, tendo
percorrido todas as fazes processuais.2.2O réu levanta a preliminar de inépcia da inicial pela ausência de
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causa de pedir.Não lhe assiste razão.A causa de pedir pode ser dividida em próxima e remota, esta diz
respeito aos fatos e àquela aos fundamentos jurídicos.No caso em questão, a causa de pedir remota
(fatos) foi bem exposta pelo autor, o que possibilitou a plena defesa do réu.Os fundamentos jurídicos do
pedido, ou causa de pedir próxima, não são necessários quando se trata dejus postulandi.Neste sentido o
entendimento de Ronaldo Frigini[1]:?Quando a lei fala em fundamentos, não quer indicar os jurídicos, mas
o alicerce fático sobre o qual se funda a pretensão objetivando a tutela jurisdicional, isto é, o motivo pelo
qual o autor faz o pedido, v.g., pelo inadimplemento de uma obrigação. Não é preciso a citação do
dispositivo legal ou de Lei especial. Ao juiz incumbe conhecer o direito.?Diante disto, afasto a
preliminar.2.3A pretensão autoral é improcedente.A parte autora ingressou com a presente ação
objetivando ser ressarcido por danos materiais e morais em virtude de acidente de transito que teria sido
causado pelo réu.Afirma que trafegava e colidiu com o veículo do réu que estava em alta velocidade na
contramão de direção.Informa que o DMTT compareceu ao local tendo ficado claro na minuta e no boletim
de ocorrência que o veículo do requerido trafegava na contramão.Junta aos autos um boletim de
ocorrência e um ?croqui? do departamento municipal de transito, no qual consta um desenho que não leva
a nenhuma conclusão.No boletim, o DMTT relata que, de acordo com informações colhidas no local do
acidente, houve a colisão dos dois veículos no cruzamento das vias, o que também não explica qual
condutor estava na via correta e qual teria dado causa ao acidente.Vê-se que não há provas suficientes de
como foi o acidente e quem teve culpa no mesmo. Não se sabe que velocidade estava cada um dos
veículos e quem invadiu a contramão de direção, se é que a via é de mão única como afirma o autor.Desta
feita, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do NCPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato
constitutivo de seu direito.No caso dos autos, entendo que oconjunto probatório é insuficiente para
delinear a dinâmica do acidente e quem deu causa ou não a ocorrência deste.Assim, caberia à parte
autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, como não se desincumbiu de tal ônus, a
improcedência do pedido é a única medida possível.III - DISPOSITIVODiante do exposto,JULGO
IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial,extinguindo o feito com resolução do mérito.Sem custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.Intime-
se.Transitada em julgado, arquivem-se.Parauapebas/PA, 30 de outubro de 2018. CELSO QUIM FILHO
Juiz de Direito [1]FRIGINI, Ronaldo.Comentários a lei dos Juizados Especiais Cíveis. 2ª ed. HJ Mizuno:
Leme, 2004, p. 237.  

 
 
 
Número do processo: 0801520-11.2019.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: GENTIL PEREIRA
COSTA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO S/A Participação: ADVOGADO Nome:
ANA LAURA DE CASTRO SANTOSOAB: 227954/SP Participação: RECLAMADO Nome: COMPANHIA
DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Participação: ADVOGADO Nome: ACACIO FERNANDES
ROBOREDOOAB: 13904/PA SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei
9099/95.Existe preliminar a ser investigada. De fato, não se vislumbram motivos para se incluir o BANCO
BRADESCO na lide, conquanto não teria participado da suposta relação jurídica controvertida. Por tal
motivo, excluo-a da lide, por ilegitimidade passivaad causam.Registro, à partida, que embora não se tenha
operado a redistribuição da carga probatória, se o réu aludiu a existência de um contrato de seguro
subscrito pelo autor, mas nega apresentá-lo, por certo que não desonerou de ônus que lhe cabia. De fato,
ao se negar a relação jurídicasub judice, remanesce ao fornecedor, supostamente credor, apresentar
todos os instrumentos que conformaram tal relação de mútuo financeiro.Por tal perspectiva, tenho que a
relação jurídica em tela não operou.Assim, estando demonstrado o ato ilícito, cabe-me aferir os demais
elementos da responsabilização civil, como o nexo causal e o dano. (a) Quanto ao dano moral, o valor
indevidamente descontado da parte autora se afigurou pouco significativo, de tal sorte que se mostrou
inidôneo para desorganizar a logística de uma economia família. Estamos diante daquilo que se conhece
por mero dissabor.(b) Quanto ao pedido de devolução em dobro(artigo 42, parágrafo único), por se tratar
de sanção civil, só caberia sua aplicação acaso houve demonstração de má-fé por parte da instituição
financeira, e, como se bem sabe, esta não pode esta ser presumida(AgRg no Rep 1.149.897/RS).
Situação que não restou demonstrada. Sob esse prisma, presente a tríade da responsabilização civil ? ato
ilícito/nexo causal/dano -, afigura-se factível a concessão de parcela dos pedidos formulados.Diante do
exposto, com base no inciso I, artigo 487, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados e DECLARO INEXISTENTE o contrato de seguro referido na petição inicial.
CONDENO a ré, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, a devolver o valor descontado do
autor, com juros de mora a partir do 1º evento danoso, nos termos do artigo 398 do CC e Súmula 54 do
STJ. Tais valores deverão ser corrigidos pelo INPC, desde cada desconto. JULGO IMPROCEDENTE o
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pedido de compensação por danos morais. EXCLUO da lide a ré BANCO BRADESCO S/A.Sem custas e
honorár ios nessa fase do r i to.Após o trânsi to em julgado, arquive-se, com baixa na
distribuição.P.R.I.C.Parauapebas, 20 de junho de 2019. LAURO FONTES JUNIORJUIZ DE DIREITO  

 
 
 
Número do processo: 0803547-98.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: ZULMIRA DA
SILVA LIMA Participação: RECLAMADO Nome: TIM CELULAR S.A Participação: ADVOGADO Nome:
MARIANA DA SILVA DUARTEOAB: 177296/RJ Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LUIZ GOMES
DE LIMAOAB: 138574/RJ SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.
Inexiste questão preliminar a ser investigada. Percebo que as partes formularam acordo junto ao
PROCON. Nisso, tendo a parte ré cumprido integralmente com o acordado, não pode a parte autora,
tempos depois, alegar que ?sem concordar, assinei? (sic). Agir assim significa comporta-se em
desconformidade com o princípio da boa-fé objetiva. Ademais, a parte autora não conseguiu demonstrar
que a linha telefônica que sustenta ser sua fora transferida para outrem, à sua revelia. Se tal titularidade
sequer foi demonstrada, fica-se impedido de aferir qualquer ilícito por parte da concessionária do serviço
público. Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE os
pedidos formulados. Sem custas e honorários,ex vi legis. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com
baixa na distribuição. P.R.I.C. Parauapebas, 17 de junho de 2019. LAURO FONTES JUNIOR JUIZ DE
DIREITO  

 
 
 
Número do processo: 0800311-41.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: DARLIANE DE
LIMA FEIO Participação: ADVOGADO Nome: WESLEY RODRIGUES COSTAOAB: 12036/MA
Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDISON RODRIGUESOAB: 01/OMT Participação: RECLAMADO
Nome: TELEFONICA BRASIL Participação: ADVOGADO Nome: WILKER BAUHER VIEIRA LOPESOAB:
29.320/GO Processo n.: 0800311-41.2018.8.14.0040Requerente: DARLIANE DE LIMA FEIORequerido
(a):TELEFONICA BRASILJuiz: Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade(Magistrado designado para
auxiliar remotamente a Vara do Juizado Cível e Criminal de Parauapebas pela Portaria n° 3839/2018-GP,
de 06 de agosto de 2018, no período de 08 de agosto a 06 de novembro de 2018) SENTENÇA I-
RELATÓRIO:Relatório dispensado (artigo 38, caput, Lei 9.099/95). II- FUNDAMENTAÇÃO:Trata-se
deAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIAno qual narra, em inicial, ter sido cobrado por dívida da qual não
contraiu, e, em vista de tal cobrança, seu nome foi lançado ao serviço de proteção ao crédito.Assim,
requer, em sede de tutela de urgência, que se determine a exclusão do nome da parte requerente do rol
dos devedores inadimplentes, seja declarado inexigível o valor questionado, bem como seja a parte
requerida condenada ao pagamento de danos morais.Em contestação, a parte promovida manifestou-se
que a contratação entre as partes se deu de forma regular.Na audiência de conciliação não foi possível
acordo. O processo encontra-se pronto para julgamento, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde
da controvérsia, remanescendo tão somente questões de direito, que prescindem da dilação probatória.Os
pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão presentes. A petição inicial
preencheu adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do novo Código de Processo Civil, e os
documentos utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido
realizado.As condições da ação devem ser analisadas em abstrato, ou seja, de acordo com a
fundamentação fática e jurídica exposta na petição inicial. As partes são legítimas e estão bem
representadas. O interesse de agir foi comprovado e a via escolhida é adequada.A relação entre a
requerente e o requerido - ele, na condição de fornecedor; e autor, de consumidor dos serviços bancários
colocados à disposição no mercado de consumo - rege-se pelo CDC, nos moldes da súmula 297 do
STJ.Em casos como o dos autos, opera-se verdadeira inversão do ônus da prova em decorrência da
alegação de fato negativo por parte do autor (negando a existência de relação comercial). Desta forma,
cabe ao réu demonstrar a existência e as condições da relação comercial que deram ensejo aos
descontos na conta bancária do autor.Trata-se de inversão que decorre logicamente da impossibilidade de
se comprovar fato negativo e que também encontra assento em fundamentos doutrinários na teoria das
cargas processuais dinâmicas, afinal o réu se encontra em situação muito mais favorável para a produção
da prova necessária ao deslinde do feito, devendo recair sobre ele esse ônus.Desse modo, revelando-se
verossímeis as alegações da requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à
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hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da
prova.A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e prejuízos causados aos consumidores é
objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC.O cerne da lide cinge-se à obtenção, pela requerente, de
indenização por danos morais e materiais em razão da realização de descontos mensais nos seus
proventos de aposentadoria por parte do requerido, com base em contratos de empréstimos supostamente
fraudulentos.2.1 - MÉRITO:A parte autora fundamenta sua pretensão, em inicial, alegando ter sido
cobrado por dívida da qual não contraiu, e, em vista de tal cobrança, seu nome foi lançado ao serviço de
proteção ao crédito.2.1.1 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA:Para quesurja o dever de indenizar a partir
da prática de ato ilícito, é necessária a presença dos seguintes elementos:a)ato ilícito;b)resultado
danoso;c)nexo de causalidade.a) A ação voluntária ilícita da ré não deve ser reconhecida.Uma vez
invertido o ônus da prova, era encargo da parte requerida comprovar a regularidade da contratação
questionada. Ao fim desta instrução processual, verifica-se que a ré logrou êxito nessa comprovação, pois
o documento de id 5187091 demonstra o estabelecimento regular da relação entre as partes.Não há que
se reconhecer, portanto, o ato ilícito praticado pelo requerido.b)Resultado danosoO resultado danoso não
se configurou, pois a realização do cadastro do do autor em órgão de restrição ao crédito derivou de
relação regularmente estabelecida entre as partes. c)Nexo de causalidadeDiante da falta do ato ilícito, o
nexo de causalidade não se faz presente, ficando afastada a responsabilidade do requerido por danos
materiais e morais.Assim, não há como se considerar ilegal a cobrança que obedeceu aos ditames legais
e contratuais. Portanto, não há que se declarar a inexistência desse débito. Por consequência, fica
prejudicado qualquer pleito a fim de restituir valores pagos, uma vez que são devidos os valores advindos
da relação contratual avençada entre as partes. Passo à análise do pleito relativo aos danos morais. O
dano moral está disciplinado nos seguintes dispositivos:Art. 5º CF (omissis)X - são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação; Art. 6º do CDC. São direitos básicos do consumidor:VI - a efetiva
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; Art. 186 do CC.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Em sede de responsabilidade civil objetiva
(conforme o disposto no artigo 14 do CDC), deve ser comprovada a existência dos elementos
conformadores de responsabilidade dessa natureza, a saber: I) Conduta comissiva ou omissiva; II) dano;
III) Nexo causal entre conduta e dano. No presente caso concreto, incabível a condenação em danos
morais porque ausente um dos elementos da responsabilidade que é o dano e o nexo causal.Não houve
nexo causal porque a empresa requerida agiu no estrito cumprimento do dever legal, na medida em que
simplesmente procedeu à cobrança de um valor correspondente a um contrato pactaudo pela parte autora,
mas não pago, o que acarreta enriquecimento sem causa por parte da requerente, o que é amplamente
vedado pelo ordenamento jurídico.O exercício regular de um direito afasta, também, a ilicitude do ato,
verbis:Art. 188. Não constituem atos ilícitos:I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de
um direito reconhecido (grifo nosso);Por fim, incabível o pleito de indenização por danos morais.O pedido
contido na ação é improcedente.Desta feita, nada mais resta a ser feito que não proferir uma sentença de
improcedência dos pedidos formulados na inicial. 3. - DISPOSITIVO:Por todo o exposto,JULGO
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial,extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos
do art. 487, I, do CPC.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº
9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se.De
Barcarena para Parauapebas/PA, 05 de novembro de 2018. AGENOR DE ANDRADEJuiz de Direito
respondendo pelaVara Criminal da Comarca de Barcarena, designado para auxiliarde forma remota o
Juizado Cível e Criminal de Parauapebas.  

 
 
 
Número do processo: 0802161-67.2017.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: RAIMUNDO
CARDOSO DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: WESLEY RODRIGUES COSTAOAB: 12036/MA
Participação: RECLAMADO Nome: VIVO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: CLAUDISON
RODRIGUESOAB: 01/OMTProcesso n.:0802161-67.2017.8.14.0040 - PJEPromovente:RAIMUNDO
CARDOSO DA SILVAPromovidos: TELEFÔNICA BRASIL S.AJuiz: Agenor Cássio Nascimento Correia de
Andrade(Magistrado designado para auxiliar remotamente a Vara do Juizado Cível e Criminal de
Parauapebas pela Portaria n° 3839/2018-GP, de 06 de agosto de 2018, no período de 08 de agosto a 06
de novembro de 2018)SENTENÇA1- RELATÓRIO:Relatório dispensado, na forma do artigo 38, caput, Lei
9.099/95.2- FUNDAMENTAÇÃO:Trata-se deAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIAproposta por RAIMUNDO
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CARDOSO DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, na qual narra, em inicial, ter sido cobrado
por dívida, no valor deR$ 96,89 (noventa e seis reais e oitenta e nove centavos),a qual não reconhece, e,
em vista dessa cobrança, seu nome foi lançado ao serviço de proteção ao crédito.Assim, requer, em sede
de tutela de urgência, que se determine a exclusão do nome da parte requerente do rol dos devedores
inadimplentes, seja declarado inexigível o valor questionado, bem como seja a parte requerida condenada
ao pagamento de danos morais.Juntou documentos pessoais e documentos relativos à inscrição no
serviço de proteção ao crédito (ID. 2784866 - Pág. 1 a 2).Foi concedida tutela provisória por este juízo,
para determinar a retira do nome do autor do cadastro de inadimplentes (ID. 2805305 - Pág. 1).Em sede
de contestação, a reclamada alega: preliminarmente, a distribuição de ações idênticas, a configurar
captação de clientes, a não apresentação de comprovante original da negativação e a ausência de
comprovante de residência em nome do reclamante; no mérito, a existência de contrato válido entre as
partes, haja vista o pedido de migração da linha pré-paga para a pós-paga, a inexistência de danos morais
indenizáveis enriquecimento sem causa e litigância de má-fé.O processo encontra-se pronto para
julgamento, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos de
prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, remanescendo tão somente
questões de direito, que prescindem de dilação probatória.Os pressupostos de existência e
desenvolvimento válido e regular estão presentes. A petição inicial preenche adequadamente os requisitos
dos artigos 319 e 320, do novo Código de Processo Civil, e os documentos utilizados para instruí-la são
suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado.As condições da ação devem ser
analisadas em abstrato, ou seja, de acordo com a fundamentação fática e jurídica exposta na petição
inicial. As partes são legítimas e estão bem representadas. O interesse de agir foi comprovado e a via
escolhida é adequada.2.1 - PRELIMINARES2.1.1 - AÇÕES IDÊNTICAS:A reclamada sustenta que a inicial
é praticamente idêntica a outras ações distribuídas nos últimos meses, nesta e em outras comarcas. Alega
que as reclamações em comento são ?modelos genéricos que tentam induzir o judiciário a acreditar que
todo e qualquer débito é indevido e, por corolário, todos os autores sofreram um abalo em suas honras?.
Assim, o Escritório de Advocacia que atua no patrocínio das causas estaria promovendo captação de
clientes, o que demandaria uma ?rigorosa apreciação desses fatos pelo Poder Judiciário?.Pois bem. A
preliminar suscitada em nada influencia no deslinde da questão posta nos autos.A uma, porque não se
trata de litispendência.Ora, o CPC/15, no art. 337, §§ 1º a 3º, dispõe que:[...] § 1o Verifica-se a
litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.§ 2o Uma ação é
idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.§ 3o Há
litispendência quando se repete ação que está em curso.Não restou demonstrada a existência de ação em
curso, precedente a esta, com as mesmas partes, idênticas causas de pedir e iguais pedidos.A duas,
porque não compete a este juízo valorar se há captação indevida de clientes por parte dos advogados do
requerente; compete, pois, à Seção / subseção da entidade de classe a qual o (s) advogado (s) apurar
eventuais infrações às normas estatutárias, de ofício ou mediante representação do interessado.No mais,
nada impede a utilização de modelos para ajuizamento de ações ou de quaisquer outras peças
processuais, que, inclusive, são largamente utilizados em contestações às demandas em massa. O que se
exige, pelas regras de processo civil, é que a petição inicial preencha requisitos mínimos quanto à
qualificação, causa de pedir, pedido e valor da causa, e, no caso das ações sob o rito dos juizados, os
requisitos do art. 14, § 1º, da Lei nº. 9.099/95. Ademais, a veracidade dos fatos é analisada no mérito,
após dilação probatória.Assim, uma vez que a petição inicial demonstra claramente a qualificação das
partes, expõe os fatos e os fundamentos, apresenta o objeto e o seu valor, não há que se falar em fatos
genéricos a impossibilitar a apreciação da demanda.Isto posto, rejeito a preliminar.2.1.2 - AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE ORIGINAL DA INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE NO SERVIÇO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO:A reclamada aduz que o documento de comprovação da inscrição indevida
deve ser retirado diretamente no serviço de proteção ao crédito, na sua modalidade física (papel), para ter
validade.Sem razão.Se o serviço de proteção ao crédito possibilita a consulta via internet, não há lógica
em exigir o comprovante de negativação na forma física, como requisito de validade do documento.O
documento apresentado em ID. 2784866 - Pág. 1 foi extraído do sítio eletrônico do SPC BRASIL e expõe
com clareza as informações pessoais e a negativação do nome do autor, bem como o responsável pela
inscrição. Assim, é documento válido e apto a comprovar as alegações autorais.Nesse sentido, rejeito a
preliminar.2.1. 3 - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR:Alega a
reclamada que a parte autora não juntou o comprovante atual de residência, de água, luz ou telefone, em
seu nome e com endereço válido.Não lhe assiste razão.A ausência de comprovante de residência em
nome da parte autora não torna inepta a peça de ingresso, uma vez que não é requisito da petição
inicial.Nesse sentido, seguem os arestos abaixo:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA
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DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À
PROPROSITURA DA AÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA. 1- A apresentação de
comprovante de endereço em nome próprio não é requisito legal para admissibilidade da petição inicial, e
sua ausência não caracteriza nenhum dos vícios elencados no art. 330 do CPC 2015, a ensejar a inépcia
da exordial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.070516-6/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida
Neves (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2018, publicação da súmula em
23/04/2018)EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE. A ausência de
apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial. Não
compete ao Judiciário, à revelia do CPC e do princípio da boa-fé, exigir documentos não elencados como
essenciais, a exemplo da comprovação de endereço. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.003744-5/001,
Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017,
publicação da súmula em 22/09/2017)O art. 14, § 1º, I, da Lei nº. 9.099/95 dispõe que no pedido constará
o endereço das partes. No mesmo sentido, o CPC/15, no art. 319, II, preconiza que a petição inicial
?indicará? o domicílio e a residência das partes. Assim, não exige a lei a comprovação de endereço
através de documento em nome da parte. Insta consignar que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer
requisito à petição inicial que não esteja previsto em lei, notadamente quando tal requisito inviabilizaria,
não raro, o próprio acesso à Justiça.Desse modo, tendo em vista que a parte apresentou documento
condizente com o domicílio declarado na inicial, rejeito a preliminar suscitada.2.2 - MÉRITO:A parte autora
fundamenta sua pretensão, em inicial, alegando ter sido cobrada por dívida no valor deR$ 96,89 (noventa
e seis reais e oitenta e nove centavos),a qual não reconhece, pois possui apenas telefone pré-pago. Em
vista de tal cobrança, seu nome foi lançado ao serviço de proteção ao crédito.2.2.1 -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA:Para quesurja o dever de indenizar a partir da prática de ato ilícito, é
necessária a presença dos seguintes elementos:a)ato ilícito;b)resultado danoso;c)nexo de causalidade.A
ação voluntária ilícita da ré não deve ser reconhecida.Uma vez invertido o ônus da prova, era encargo da
parte requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A comprovar a regularidade da contratação questionada.Em sua
peça de defesa, a requerida demonstra que em 01/04/2015, através do sistemacall centerda requerida, o
reclamante aceitou a migração da linha pré-paga para a modalidade pós-paga, conforme tela de ID.
5130957 - Pág. 10. Alega o réu que tal mudança de plano só pode ser realizada com o fornecimento de
dados pessoais do cliente.Após a adesão ao plano, sustenta a requerida que o autor passou a utilizar os
benefícios da linha pós-paga, tanto que chegou a efetuar o pagamento da fatura referente a 04/2015 (ID.
5130957 - Pág. 11).Ocorre que a partir de 05/2015 o autor deixou de pagar as faturas relativas à conta de
telefone, o que deu origem ao débito no valor de R$ 96,89 (noventa e seis reais e oitenta e nove
centavos), conforme tela de ID. 5130957 - Pág. 12.Dessa forma, restou comprovada a licitude na
contratação do plano telefônico e a utilização dos serviços pelo autor.Assim, inexiste ato ilícito a
reconhecer.b) Resultado danosoO resultado danoso não ficou demonstrado, uma vez que a cobrança
gerada é oriunda de débito regularmente contraído pelo autor. c)Nexo de causalidadeO requerido
demonstrou a inexistência de vício na prestação dos serviços, vez que a contratação foi lícita, o que exclui
a possibilidade de se estabelecer liame de causalidade entre a conduta do réu e o resultado alegado pela
autora, nos moldes do art. 14, § 3º, I, CDC.Isto posto, não vislumbro a responsabilidade civil do requerido
quanto ao dever reparar por danos materiais ou morais.3 - DISPOSITIVO:Por todo o exposto,REVOGO A
TUTELA CONCEDIDA e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos
do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em
julgado, arquivem-se.De Barcarena para Parauapebas/PA, 05 de novembro de 2018.AGENOR DE
ANDRADEJuiz de Direito respondendo pelaVara Criminal da Comarca de Barcarena, designado para
auxiliarde forma remota o Juizado Cível e Criminal de Parauapebas.  

 
 
 
Número do processo: 0800256-90.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: THIAGO
ANTUNES Participação: RECLAMADO Nome: FABBITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Participação: ADVOGADO Nome: WILSON DE OLIVEIRA TELESOAB: 23261/GOSENTENÇA Processo
n.:0800256-90.2018.8.14.0040 Requerente: THIAGO ANTUNES Requerida:FABBITUR TRASNPORTES E
TURISMO LTDA-ME Vistos os autos. I ? RELATÓRIODispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei
9099/95. O autor ingressou com a presente alegando que no dia 20 de dezembro de 2017 contratou os
serviços da empresa ré para transporte de algumas mercadorias, mas a mercadoria só chegou no dia 26
de dezembro de 2017.Alegou que em virtude do atraso na mercadoria, seus cliente se recusaram a
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recebê-la, tendo tido um prejuízo de R$ 320,00 de mercadoria; R$ 70,00 de frete e deixado de ganhar R$
820,00.Em sua contestação, a parte requerida alegou que o autor deixou a mercadoria dia 22 de
dezembro de 2017 e não no dia 20 como alegou; que o ônibus gasta em média 2 a 3 dias para realizar
esse percurso, a depender da época e que a época em que teria sido posta a mercadoria é de ?alta
temporada?; que a entrega dos correios leva em média 11 (onze) dias e que jamais firmou compromisso
de entrega no mesmo dia. Salientou que a encomenda do autor estava disponível desde o dia 24 de
d e z e m b r o ,  m a s  s o m e n t e  f o i  r e t i r a d a  p e l o  a u t o r  n o  d i a  2 6  d e  d e z e m b r o . I I  -
FUNDAMENTAÇÃO2.1Concorrem os pressupostos processuais e as condições da ação.O feito se
encontra maduro para julgamento, tendo percorrido todas as fazes processuais.2.2A pretensão autoral é
improcedente.Nota-se que o documento juntado pelo autor no evento 3692675 comprova que a postagem
da mercadoria se deu no dia 22/12/2017.É claro que diante da distância entre Goiânia e Parauapebas,
cerca de 1.500 km, a entrega por transporte rodoviário demora pelo menos dois dias.Assim, é crível a
afirmação de que a mercadoria tenha chego ao destino no dia 24, que a empresa só tenha ficado aberto
ao público até as 12:00 hs e que tenha retornado o expediente apenas no dia 26, já que é praxe no
comércio não haver expediente todo o dia 24 de dezembro e não abrir no feriado de natal.Independente
disto, o certo é que postando a encomenda no dia 22 de dezembro o autor arriscou não tê-la antes do
natal, diante da distância e do expediente reduzido no dia 24/12.Nota-se que a mercadoria foi postada em
período de festas de final de ano, o que leva a um atraso presumível devido à grande demanda que tal
período gera.Além disso, não consta nos autos nenhum contrato em que a requerida tenha se
comprometido a entregar a encomenda até tal data.Por fim, o autor não provou os prejuízos por ele
alegado, tampouco a recusa de alguém em receber a ?mercadoria? devido ao tempo de entrega.Desta
feita, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do NCPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato
constitutivo de seu direito.Assim, caberia à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e,
como não se desincumbiu de tal ônus, a improcedência do pedido é a única medida possível.III -
DISPOSITIVODiante do exposto,JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial,extinguindo o
feito com resolução do mérito.Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.Intime-se.Transitada em julgado, arquivem-se.Parauapebas/PA, 14 de
novembro de 2018. CELSO QUIM FILHO Juiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0801049-63.2017.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: TIAGO SOARES
D E  O L I V E I R A  P a r t i c i p a ç ã o :  R E C L A M A D O  N o m e :  F R A N C I S C A  L O P E S  C O E L H O
BORGESProcesso:0801049-63 2017.8.14.0040 Requerente: TIAGO SOARES DE OLIVEIRA Requerida:
FRANCISCA LOPES COELHO SENTENÇADispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei
n/9.099/1995.DECIDOA parte requerida não foi localizada no endereço indicado na inicial, conforme
documento de ID. 2977194 - Pag. 3.Concedido prazo para a parte autora informar novo endereço da ré,
esta não o fez, deixando de cumprir o que era seu dever processual (art. 18, §2º, da Lei 9099/95).Assim,
considero sua inércia como desinteresse processual.Face ao exposto, extingo o processo, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar em honorários,
face ao disposto no artigo 55, da Lei n° 9.099/95.Parauapebas, 15 de novembro de 2018 CELSO QUIM
FILHOJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0801174-31.2017.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: WILKER ROCHA
LEAO Participação: ADVOGADO Nome: WESLEY RODRIGUES COSTAOAB: 12036/MA Participação:
ADVOGADO Nome: CLAUDISON RODRIGUESOAB: 01/OMT Participação: RECLAMADO Nome: VIVO
S.A. Participação: ADVOGADO Nome: WILKER BAUHER VIEIRA LOPESOAB: 29.320/GO Processo n.:
0801174-31.2017.8.14.0040Requerente: WILKER ROCHA LEÃORequerido (a): TELEFONICA BRASIL
S/A MÓVELJuiz: Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade (Magistrado designado para auxiliar
remotamente a Vara do Juizado Cível e Criminal de Parauapebas pela Portaria n° 3839/2018-GP, de 06
de agosto de 2018, no período de 08 de agosto a 06 de novembro de 2018) SENTENÇA 1- RELATÓRIO:
Relatório dispensado (artigo 38, caput, Lei 9.099/95). 2 FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA no qual narra, em inicial, ter sido cobrado por dívida da qual não contraiu, e, em
vista de tal cobrança, seu nome foi lançado ao serviço de proteção ao crédito. Assim, requer, em sede de
tutela de urgência, que se determine a exclusão do nome da parte requerente do rol dos devedores
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inadimplentes, seja declarado inexigível o valor questionado, bem como seja a parte requerida condenada
ao pagamento de danos morais.Em contestação, a parte promovida manifestou-se aduzindo, que a parte
requerente injustificadamente parou de realizar os pagamentos mensais, deixando em aberto as faturas
dos meses 02/2015, 03/2015, 04/2015 e 05/2015, totalizando um débito no valor de R$ 223,82.Na
audiência de conciliação não foi possível acordo. O processo encontra-se pronto para julgamento, nos
termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos de prova constantes
dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, remanescendo tão somente questões de direito,
que prescindem da dilação probatória.Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular
estão presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do novo
Código de Processo Civil, e os documentos utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos
narrados e o pedido realizado.As condições da ação devem ser analisadas em abstrato, ou seja, de
acordo com a fundamentação fática e jurídica exposta na petição inicial. As partes são legítimas e estão
bem representadas. O interesse de agir foi comprovado e a via escolhida é adequada.A relação entre a
requerente e o requerido - ele, na condição de fornecedor; e autor, de consumidor dos serviços bancários
colocados à disposição no mercado de consumo - rege-se pelo CDC, nos moldes da súmula 297 do
STJ.Em casos como o dos autos, opera-se verdadeira inversão do ônus da prova em decorrência da
alegação de fato negativo por parte do autor (negando a existência de relação comercial). Desta forma,
cabe ao réu demonstrar a existência e as condições da relação comercial que deram ensejo aos
descontos na conta bancária do autor.Trata-se de inversão que decorre logicamente da impossibilidade de
se comprovar fato negativo e que também encontra assento em fundamentos doutrinários na teoria das
cargas processuais dinâmicas, afinal o réu se encontra em situação muito mais favorável para a produção
da prova necessária ao deslinde do feito, devendo recair sobre ele esse ônus.Desse modo, revelando-se
verossímeis as alegações da requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à
hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da
prova.A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e prejuízos causados aos consumidores é
objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC.O cerne da lide cinge-se à obtenção, pela requerente, de
indenização por danos morais e materiais em razão da realização de descontos mensais nos seus
proventos de aposentadoria por parte do requerido, com base em contratos de empréstimos supostamente
fraudulentos. 2.1 MÉRITO: A parte autora fundamenta sua pretensão, em inicial, alegando ter sido cobrado
por dívida da qual não contraiu, e, em vista de tal cobrança, seu nome foi lançado ao serviço de proteção
ao crédito. 2.1.1 RESPONSABILIDADE OBJETIVA: Para que surja o dever de indenizar a partir da prática
de ato ilícito, é necessária a presença dos seguintes elementos: a) ato ilícito; b) resultado danoso; c) nexo
de causalidade.a) A ação voluntária ilícita da ré não deve ser reconhecida.Alega a parte autora que foi
surpreendida ao tentar obter crédito no comércio local e constatar que havia uma negativação em seu
nome, razão pela qual o crédito não pôde ser concedido. Afirma que, por conta do constrangimento,
buscou informações e descobriu a existência de pendência financeira em seu nome junto à empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A MOVEL, no valor de R$ 223,82 (duzentos e vinte e três reais e oitenta e dois
centavos), tendo como referência o contrato n. 0200186992.Em contestação, a parte promovida
manifestou-se aduzindo, que a parte requerente injustificadamente parou de realizar os pagamentos
mensais, deixando em aberto as faturas dos meses 02/2015, 03/2015, 04/2015 e 05/2015, totalizando um
débito no valor de R$ 223,82.Informa que, ao consultar seus sistemas, localizou o contrato objeto da
demanda, vinculado ao CPF da parte autora, através da linha 94992822510, conta 0200186992, data de
habilitação em 27.11.2013 e cancelado em 26.06.2015.Aduz a Requerida que a linha telefônica foi
habilitada na modalidade pré-paga de prestação de serviço e, em 02/11/2014, foi aceito pelo autor uma
migração para a modalidade pós-paga, no plano SMARTVIVO CONTROLE 2,5GB_100MIN.Uma vez
invertido o ônus da prova, era encargo da parte requerida comprovar a regularidade da contratação
questionada. Ao fim desta instrução processual logrou êxito em demonstrar que o débito e as cobranças
impugnadas derivam de relação contratual regularmente estabelecida entre as partes.Ademais a própria
parte autora realizou o pagamento de faturas referentes ao plano controle contrato conforme se
comprovou no id. 5232850, pág. 11, todavia suspendeu os pagamentos e passou a estar em débito nos
02/2015, 03/2015, 04/2015 e 05/2015, o que gerou uma dívida total de R$ 223,82, o que ficou
demonstrando ainda pela operadora telefônica requerida apresentou nos ids. 5232782, 5232797, 5232805
e 5232822.Por fim, demonstra-se no id. 5232775 (Relatório de chamadas originadas/recebidas
completadas), que a linha de propriedade do autor, qual a seja a de número (94)992822510 era utilizada
por este de forma constante, não podendo ser alegado desconhecimento por este de relação mantida com
a requerida.Ademais, não trouxe aos autos nenhum documento idôneo e apto a demonstrar que a
cobrança se estabeleceu de forma regular.Há que reconhecer, portanto, o ato ilícito praticado pelo
requerido.b) Resultado danosoO resultado danoso não se configurou, pois a cobrança reputada ilícita, pela
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parte autora, mostrou-se legítima ao final da instrução processual, decorrendo de pacto contratual
regularmente realizado pela parte autora com a TELEFONICA BRASIL S/A MÓVEL, posteriormente
cedido para o requerido. O dano alegado na inicial, em verdade, nada mais representa do que a
repercussão contratual do inadimplemento das obrigações estabelecidas. c) Nexo de causalidadeDiante
da falta do ato ilícito, o nexo de causalidade não se faz presente, ficando afastada a responsabilidade do
requerido por danos materiais e morais.Assim, não há como se considerar ilegal a cobrança que obedeceu
aos ditames legais e contratuais. Portanto, não há que se declarar a inexistência desse débito como
pretende a a parte requerente. Passo à análise do pleito relativo aos danos morais. O dano moral está
disciplinado nos seguintes dispositivos:Art. 5º CF (omissis) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação; Art. 6º do CDC. São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; Art. 186 do CC. Aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. Em sede de responsabilidade civil objetiva (conforme o disposto
no artigo 14 do CDC), deve ser comprovada a existência dos elementos conformadores de
responsabilidade dessa natureza, a saber: I) Conduta comissiva ou omissiva; II) dano; III) Nexo causal
entre conduta e dano. No presente caso concreto, incabível a condenação em danos morais porque
ausente um dos elementos da responsabilidade que é o dano e o nexo causal.Não houve nexo causal
porque a empresa requerida agiu no estrito cumprimento do dever legal, na medida em que simplesmente
procedeu à cobrança de um valor de serviço contratado e usufruído pela parte autora, mas não pago, o
que acarreta enriquecimento sem causa por parte da requerente, o que é amplamente vedado pelo
ordenamento jurídico.O exercício regular de um direito afasta, também, a ilicitude do ato, verbis:Art. 188.
Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido (grifo nosso);Por fim, incabível o pleito de indenização por danos morais.O pedido contido na
ação é improcedente.Desta feita, nada mais resta a ser feito que não proferir uma sentença de
improcedência dos pedidos formulados na inicial. 3. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE OS PEDIDOSda inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC.REVOGO A TUTELA ANTECIPADA concedida nos presentes autos e autorizo
TELEFONICA BRASIL S/A MÓVEL a promover cobranças referentes à linha 94992822510 e conta
0200186992.Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput,
da Lei nº 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se.De
Barcarena para Parauapebas/PA, 05 de novembro de 2018. AGENOR DE ANDRADEJuiz de Direito
respondendo pelaVara Criminal da Comarca de Barcarena, designado para auxiliarde forma remota o
Juizado Cível e Criminal de Parauapebas.  

 
 
 
Número do processo: 0800208-34.2018.8.14.0040 Participação: RECLAMANTE Nome: ARI BATISTA DE
FREITAS Participação: RECLAMADO Nome: R F ANDRADE - EIRELIProcesso n.:0800208-
34.2018.8.14.0040 - PJEPromovente:ARI BATISTA DE FREITASPromovido:R F ANDRADE -
EIRELIJuiz:Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade(Magistrado designado para auxiliar
remotamente a Vara do Juizado Cível e Criminal de Parauapebas pela Portaria n° 3839/2018-GP, de 06
de agosto de 2018, no período de 08 de agosto a 06 de novembro de 2018)SENTENÇA(Extinção em
resolução do mérito ? art. 485, IV e VIII, CPC/15)Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei n.
9.099/95.Trata-se deAÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAISmovida por ARI BATISTA DE FREITAS contra R F ANDRADE - EIRELI, na qual o requerente
postula a restituição do valor de R$ 1.643,50 (um mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta
centavos) pagos na aquisição de malhas junto à requerida, tendo em vista a mora na entrega da
mercadoria.Instalada a audiência inaugural (17/05/2018), foi registrada a ausência da reclamada, uma vez
que mudou de endereço. Na oportunidade, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para que o requerente
apresentasse endereço atualizado da requerida (ID. 5026991 - Pág. 1).O prazo determinado transcorreuin
albis.Decido.É dever da parte autora praticar os atos necessários ao andamento do processo, neles
incluído o correto endereço para a citação da parteex adversa. Nesse passo, tratando-se de direito
disponível e tendo em vista o princípio dispositivo, o Estado não pode obrigar as partes a litigar.Com
efeito, a inércia da parte deve ser interpretada como desinteresse no prosseguimento da ação, aplicando-
se, por analogia, o art. 485, VIII, CPC/15.Além disso, a citação válida do réu é um dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que, ausente, enseja a extinção do feito,
na forma do art. 485, IV, CPC/15.Ante o exposto,DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
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DO MÉRITO,nos termos do art. 485, IV e VIII, CPC/15 (?verificar a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo? e ?homologar a desistência da
ação?).Sem custas e sem honorários de advogado, nos termos do art. 55, caput, da Lei
9.099/1995.Publicada e registrada eletronicamente.Intimem-se.Intimadas a parte, arquivem-se
imediatamente.De Barcarena para Parauapebas/Pa, 06de novembro de 2018.AGENOR DE
ANDRADEJuiz de Direito respondendo pelaVara Criminal da Comarca de Barcarena, designado para
auxiliarde forma remota o Juizado Cível e Criminal de Parauapebas.  

 
 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1736



 

 
Número do processo: 0805093-57.2019.8.14.0040 Participação: AUTOR Nome: SEBASTIAO RUFINO DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: EDMILSON BARBOSA DOS SANTOSOAB: 27848/PA
Participação: RÉU Nome: PREFEITURA DE PARAUAPEBAS Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS DECISÃO 1) INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Não só porque não se vislumbrou
premência no pleito, como também porque sua concessão tem aptidão de esgotar o próprio objeto da lide,
já que nada impede ulterior alienação do bem com prejuízo ao deslinde da causa. Destaco que esse
requisito da urgência sequer foi demonstrado para ser pleiteada dentro das excepcionalidades do plantão.
De qualquer modo, tratando-se de transferência de patrimônio público, não se pode empreender um juízo
açodado, como ora se pleiteia, até porque o direito da parte não restou de todo evidenciado.2) Cite-se
para contestar o feito no prazo de 30 dias.3) Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a
matéria não comporta transação. Intimem.Parauapebas, 24 de junho de 2019. LAURO FONTES
JUNIORJUIZ DE DIREITO  

 
 
 
VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS PROCESSO:
00001032720178140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 11106 - EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA
(PROCURADOR(A)) EXECUTADO:MARIA DE NAZARE CORREIA DA SILVA. SENTENÇA Trata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo Município de Parauapebas em face de MARIA DE NAZARÉ
CORREIA DA SILVA. A parte executada foi citada (fls. 05-v), no entanto, não apresentou manifestação
(fls. 06). A parte exequente requereu a desistência da ação (fls.15), ante a inconsistência de dados no
Sistema Integrado de Administração Tributária do Município. É o breve relatório. Decido. Conforme
estatuído no Diploma Processual Civil, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de
apenas alguma medida executiva (CPC, artigo 775). Em análise aos autos, não vislumbro qualquer ato
que pudesse impedir a homologação do pedido de desistência. Ante o exposto, e por tudo que dos autos
consta, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência e por conseguinte EXTINGO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII c/c artigo 775, todos do Código de
Processo Civil. Sem custas, dada a isenção prevista no artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Deixo
de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte executada não
constituiu advogado nos autos. Na existência de eventuais penhoras incidentes sobre os bens da parte
executada, determino a liberação imediatamente. Defiro desde já o desentranhamento de documentos
originais dos autos, mediante sua substituição por cópias, caso haja pedido nesse sentido. Após o trânsito
em julgado, não havendo pendências, arquivem-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 09 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR
Juiz de Direito Titular PROCESSO: 00001360520008140040 PROCESSO ANTIGO: 200010002951
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Processo de
Execução em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): OAB 14686 - HUGO MOREIRA MOUTINHO (PROCURADOR(A)) CARLOS AUGUSTO
VASCONCELOS (ADVOGADO) EXECUTADO:BANCO DO BRASIL S/A Representante(s): OAB 15763-A -
GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO) OAB 21078-A - JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
(ADVOGADO) OAB 21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO) . SENTENÇA          Trata-
se de execução fiscal que move por Município de Parauapebas em face do Banco do Brasil.          Citada a
executada apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada (fls. 66/67), tendo sido dado
continuidade ao processo com a penhora de dinheiro, via sistema BACENJUD no valor global de R$
108.334.52.          Às folhas 73 a exequente informa que o valor penhorado corresponde a quitação do
crédito fiscal, requerem a conversão do deposito em renda e a extinção da execução fiscal.          Constam
nos autos que a parte executada, devidamente intimada da penhora realizada nos autos, não apresentou
manifestação (fls. 74).          É o relatório. Fundamento e decido.          Estabelece o Código de Processo
Civil, em seu artigo 924, II, que o juiz extinguirá a execução quando a obrigação for satisfeita.          Já o
artigo 156 do Código Tributário Nacional estabelece que a conversão o deposito em renda extingue o
crédito tributário.          Como se observa, a exequente informa que o valor penhorado quita o crédito
exequendo, restando extinguir o crédito tributário e a execução fiscal.          Assim a medida que se impõe
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é a extinção da execução.          Ante o exposto e ancorado no discorrido JULGO EXTINTO o processo de
execução nos termos do artigo 924, II, do CPC15 e 156, VI do CTN, convertendo em renda o valor
penhorado.          Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos requeridos às fls. 73.
         Condeno a executada nas custas finais, devendo ser intimada para pagamento no prazo de 15 dias,
sob pena de inscrição em dívida ativa.          À UNAJ para elaboração de Relatório de Conta
         Publique-se. Registre-se. Intimem-se.          Após arquive-se definitivamente dando baixa na
distribuição.          Parauapebas, 09 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 1 4 7 9 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:JARDIEL DE SOUZA MACEDO Representante(s): OAB 20618 -
ROSA MARIA BRAGA (ADVOGADO) REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s):
OAB 9433 - QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA (PROCURADOR(A)) . SENTENÇA Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada pelo autor, em face do MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS/PA, requerendo anulação de auto infração por suposta alegação de atividade ilegal de
¿taxi-lotação¿, bem como danos morais pela abordagem e retenção do veículo. Em sua contestação, o
requerido MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e no mérito, pugna pela improcedência do pedido,
alegando basicamente presunção de legalidade do ato administrativo. É o relatório. Passo a decidir. Os
autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída conforme os ditames legais inerentes à
espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade. Não há necessidade de produção de outras provas,
uma vez que a questão de mérito versa unicamente sobre direito e fatos já comprovados, encontrando-se
ordenado o processo, de maneira a comportar o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I
do Código de Processo Civil. O ponto central da discussão é a validade do ato administrativo e da
imposição de multa, ante os elementos trazidos aos autos. Nesse aspecto, não merece acolhida o pleito
inicial. Isso porque, o agente de transito que participou do ato administrativo soube precisar os motivos
que determinaram a apreensão do veículo e que o autor estava praticando transporte ilegal de
passageiros, através de auto de infração e relatório de ocorrência devidamente fundamentado. Os atos
administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que
nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Essa característica não depende de lei
expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante
da estrutura do Estado. Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento precípuo,
no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela
do Poder Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete
proteger. Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura de legitimidade, permitindo-se
que a todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas de interesses contrários. Por esse
motivo é que se há de supor que presumivelmente estão em conformidade com a lei. É certo que não se
trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que
pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as
linhas, como se supunha. Um dos efeitos da presunção de legitimidade é a inversão do ônus da prova,
cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Diante disso, o autor não
conseguiu afastar essa presunção, não juntando aos autos nenhuma evidência ou prova da ilegalidade do
ato administrativo ou afastar a higidez do auto de infração e do relatório de ocorrência juntado. A simples
negativa geral, sem trazer aos autos qualquer elemento que evidencie o alegado e incapaz de afastar a
presunção de veracidade do ato administrativo. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código
de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo
Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC,
tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado arquivem-se
os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, 04 de julho de
2019 LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO: 00007439820158140040 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação:
Mandado de Segurança Cível em: 16/07/2019---REQUERENTE:GUERINO LUIS PUNTEL FILHO
Represen tan te ( s ) :  OAB  19378 -A  -  G ILBERTO PEREIRA  SANTOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:HOSPITAL  MUNICIPAL DR TEOFILO SOARES DE ALMEIDA F ILHO
REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA
(PROCURADOR(A)) REQUERIDO:JEAN PETERSON NASCIMENTO PINTO. SENTENÇA Trata-se ação
de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GUEREINO LUIS PUNTEL FILHO em face de JEAN
PETERSON NASCIMENTO PINTO, diretor geral do HOSPITAL MUNICIPAL DR TEOFILO SOARES DE
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ALMEIDA FILHO, determinando o cancelamento do edital de convocação para a escolha do diretor clínico,
cargo para o qual fora eleito e ainda estava em curso seu mandato. À fl. 45 foi deferido o pedido liminar e
determinada a citação do requerido. Em contestação, as fls. 54/62, o requerido no mérito quer a
improcedência do pedido. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. DECIDO. Observo que o objeto da
presente ação é o direito de manutenção no cargo de diretor clínico do impetrante. Como o respectivo
mandato já encerrou, não existe mais o objeto de discussão da lide. Verificada a perda do objeto por força
de término dos mandatos, inexiste propósito para a sequência do processo. Não se justifica mais decidir
algo a respeito de um mandato que se terminara passados 3 anos. O provimento final não é mais útil nem
mesmo necessário e, assim, não há também interesse processual, uma das condições da ação essenciais
para o prosseguimento do feito, o que é bastante para ensejar a extinção do processo sem resolução de
mérito. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, reconheço a perda do objeto com a consequente
ausência de interesse processual, razão pela qual EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao
pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.
Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Parauapebas/PA 08 de julho de 2019. Lauro Fontes Junior Juiz de direito PROCESSO:
00015822620158140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:ALEXANDRE
DOS REIS NOVAES Representante(s): OAB 14527 - DOMINGOS SAVIO CAVALCANTE GONDIM
(ADVOGADO) PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 17158 - CELSO VALERIO
NASCIMENTO PEREIRA (ADVOGADO) REQUERENTE:RAQUEL SOCORRO DE SOUZA FAVACHO
NOVAES Representante(s): OAB 14527 - DOMINGOS SAVIO CAVALCANTE GONDIM (ADVOGADO)
PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 17158 - CELSO VALERIO NASCIMENTO PEREIRA
(ADVOGADO) REQUERENTE:ELINALDO PINTO MACHADO REQUERENTE:ANTONIA APARECIDA
RODRIGUES MACHADO REQUERENTE:GILVANIA MARIA FERREIRA REQUERENTE:LUCIANO
FONSECA REQUERENTE:ROBSON ARAUJO DA SILVA REQUERIDO:HF ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. Representante(s): OAB 16864-A - OTAIR LUCIO DE OLIVEIRA NETO
(ADVOGADO) OAB 23924-A - MICHELLY MORENO SILVA (ADVOGADO) . DECISÃO Compulsando os
autos, verifica-se que o presente feito versa sobre AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS E MATERIAIS, face a particular, o que demonstra a incompetência processual deste Juízo. O
Código Judiciário do Estado do Pará - Lei nº 5.008/81, em seu art. 111, dispõe as matérias de
competência dos Juízes da Vara da Fazenda Pública. Vejamos: ¿Art. 111. Como Juízes da Fazenda
Pública, compete-lhes: I- Processar e julgar: a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos
Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes,
acessórias e preventivas; b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as
sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios; c) as desapropriações por utilidade pública,
demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município; d) os mandados de
segurança; e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem
assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio; f) os
inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando
a Fazenda Pública o requerer; g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de
fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios; h) as precatórias pertinentes à
matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios. ¿ No caso em
tela, por se tratar de uma relação de consumo, disciplinada pelo microssistema processual coletivo, é
vedado, segundo art. 88 do CDC a denunciação a lide. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a
denunciação da lide em processos de consumo é vedada porque poderia implicar maior dilação probatória,
gerando a produção de provas talvez inúteis para o deslinde da questão principal, de interesse do
consumidor. Ao julgar o REsp 1.165.279, a Terceira Turma decidiu que a vedação à denunciação da lide
prevista no artigo 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto
(artigo 13), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de
consumo (artigos 12, 14 e 17 do CDC).O entendimento da turma na ocasião prestigiou a celeridade
processual que deve reger as ações de indenização movidas por consumidores, evitando a multiplicação
de teses e argumentos de defesa que dificultem a identificação da responsabilidade do fornecedor de
serviço. No caso em tela, a inclusão do município no polo passivo da demanda, além de enfraquecer a
proteção ao consumidor estabelecida pelo CDC, prorrogaria em demasia a solução do litigio, visto que a
Fazenda Pública possui prazos e regramentos próprios. Além disso o TJPA fixou entendimento de que a
responsabilidade do município em face de descumprimento contratual de infraestrutura é SUBSIDIÁRIA,
vejamos:  EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
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CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO. ALEGAÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM RELAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. CONDENAÇÃO À
OBRIGAÇÃO DE FAZER DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PREVISTAS NO CONTRATO.
CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS NÃO
COMPROVADOS E NÃO QUESTIONADOS NO APELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As
questões relativas às áreas urbanas, tais quais ampliação, criação, modificação, etc., são de natureza
essencialmente pública, de competência, portanto, das entidades públicas, e, mais precisamente, no caso
concreto, dos Municípios. 2. A partir do momento, contudo, em que um particular decide parcelar o solo,
faz às vezes do poder público e, sempre sob a fiscalização deste, passa a, por sua conta e risco, ter
responsabilidades que seriam, originariamente, do ente público. 3. A responsabilidade, prima facie, é das
loteadoras, passando a ser do ente público apenas e tão-somente na impossibilidade ou no não-agir
daquelas. Não há como buscar responsabilizar o Município solidariamente, se o particular, ao parcelar o
solo urbano, assume responsabilidades que seriam ordinariamente do ente público. Entendo assim, se
estaria dando às loteadoras os benefícios (na comercialização) e à municipalidade o ônus (na
regularização). Loteadora alguma iria investir na regularização de loteamento se pudesse contar com uma
corresponsabilização, modo solidário, do Município. 4. Caracterizado nos autos o parcelamento do solo
urbano, por particular, na forma de loteamento, deve a demandada ser responsabilizada pela infraestrutura
prevista no contrato firmado entre as partes. 5. Nos termos da Lei 6.766/79, é obrigação do loteador a
realização das obras de infraestrutura do loteamento, cabendo ao Município a fiscalização dos
loteamentos urbanos, de forma a verificar o cumprimento das regras de ocupação e parcelamento do solo
urbano, no exercício do poder de polícia que detém a Administração Pública, advindo de norma
constitucional (art. 30, VIII). 6. Desta forma, partindo da premissa da previsão contratual expressa, da
previsão legal e do Termo de Compromisso assumido pela apelada perante à Prefeitura Municipal de
Parauapebas, acerca da obrigatoriedade de construção de infraestrutura básica de rede de abastecimento
nas hipóteses de loteamento urbano, não há como se afastar a responsabilidade da loteadora apelada.
Sentença de improcedência reformada. Pedido da obrigação de fazer julgado parcialmente procedente,
restabelecendo-se a liminar deferida inicialmente nos autos, da qual apenas se exclui a obrigação de
construção de rede esgoto. Fixando as astreintes em R$500 (quinhentos reais) até o limite de
R$100.000,00 (cem mil reais). 7. Dano moral. A falha na prestação de serviço da empresa ré que
inadimpliu o contrato ao não executar no prazo acordado os serviços necessários de infraestrutura do
loteamento, prejudicando o autor, é apta a ensejar a indenização por dano moral, no caso específico dos
autos. Isso porque, de acordo com precedentes do STJ, configura o abalo moral, quando em caso que a
demora no descumprimento do contrato ultrapassa um longo período. Neste sentido, pedido de dano
moral julgado procedente, fixando a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção
monetária pelo IGP-M, a partir da data desta decisão, e juros de mora, a contar da data da citação, nos
termos dos arts. 405 e 406 do CC e art. 219 do CP/73 (art. 240 do Novo CPC). 8. Diante da solução dada
à lide em grau recursal, redimensionam-se os ônus sucumbenciais. 9. À unanimidade, nos termos do voto
do Desembargador Relator, sentença reformada parcialmente. Recurso conhecido e parcialmente provido
(2018.02460492-89, 192.457, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-19) Por derradeiro, cabe destacar
que a denunciação da lide só é admitida nos casos fixados no NCPC, dentre os quais não está o elencado
pela defesa. Inexiste relação de regresso entre construtora e municipalidade, apta a ensejar a
denunciação a lide, porquanto essa trata-se de demanda incidente no processo, entre denunciante e
denunciado, a ser processada nos autos da lide principal. Diante disso, e do princípio da congruência, o
juiz vincula-se ao pedido inicial da demanda (obrigação de fazer e danos morais/materiais), razão pela
qual não pode condenar terceiro contra quem o autor não demandou. Ademais, conforme a Resolução nº
5, de 11 de abril de 2018, ato este que promoveu a criação e instalação da Vara da Fazenda Pública de
Parauapebas, atribuiu como sendo de sua competência processar e julgar privativamente os feitos da
Fazenda Pública e Execução Fiscal. Diante disso, considerando que a presente demanda não
corresponde com as causas relacionadas no artigo 111 do Código Judiciário do estado do Pará, mas sim
de causas entre particulares, JULGO-ME INCOMPETENTE para processar e julgar a presente ação, razão
pela qual determino a redistribuição do processo para juízo competente para apreciá-lo, qual seja,
quaisquer das Varas Cíveis da Comarca de Parauapebas/PA. P. I. C. Parauapebas/PA, 02 de julho de
2019. Lauro Fontes Júnior Juiz de Direito Titular PROCESSO: 00016732420128140040 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação:
Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:A UNIAO Representante(s): OAB 15127 - AGEU
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CORDEIRO DE SOUSA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:EDSON MARTINS DA COSTA
Representante(s): OAB 15801-A - MARCELO SANTOS MILECH (ADVOGADO) OAB 15395 - EDSON
MARTINS DA COSTA (ADVOGADO) . DECISÃO          Retornem os autos à secretaria judicial para que
regularize os autos quanto a petição/documentos de fls. 67-72, tendo em vista que a petição (fls. 67-70) é
posterior a decisão de fls. 71.          P. I. C.          Parauapebas/PA, 26 de junho de 2019. LAURO FONTES
JÚNIOR Juiz de Direito Titular PROCESSO: 00017125020148140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Cumprimento de
sentença em: 16/07/2019---IMPETRANTE:COSME TEIXEIRA DO BONFIM Representante(s): OAB 15188-
A - TADEU ALVES SENA GOMES (ADVOGADO) OAB 14565-B - GUILHERME HENRIQUE DE
OLIVEIRA MELLO (ADVOGADO) OAB 17278 - RENATA ISIS DE AZEVEDO REIS (ADVOGADO) OAB
19377-B - GUILHERME AUGUSTO LIMA MACHADO (ADVOGADO) OAB 16792 - YURI DE SOUSA
KIYATAKE (ADVOGADO) IMPETRADO:DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO
ESTADO DO PARA DETRAN. SENTENÇA          Trata-se de cumprimento de sentença que determinou
que o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, no prazo de 10 dias procedesse a
transferência, renovação e inclusão da categoria A na CNH do exequente, sob pena de multa diária de R$
500,00, sem, contudo, estabelecer limite máximo.          O exequente requer o cumprimento da sentença
de fls. 131-138, demandando a aplicação de medidas coercitivas para o seu cumprimento, como,
majoração da multa e bloqueio de bens. Na mesma oportunidade requer condenação por litigância de má-
fé.          As fls. 140 foi proferida decisão determinando a intimação da parte executada para cumprir os
termos da sentença.          Às fls. 143 consta decisão dando provimento aos embargos de declaração de
fls. 141/143, determinando limite máximo da astreintes em R$ 30.000,00.          Regularmente intimada, a
parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando impossibilidade de
cumprimento de sentença da obrigação de fazer imposta na sentença e excesso de execução, requerendo
o afastamento da multa e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.          Em manifestação o
exequente pugnou pela rejeição dos termos da impugnação, o que foi acolhido pela Magistrada da época
(fls. 184-186), tendo bloqueado, através do sistema BACENJUD o valor global de R$ 255.000,00
(duzentos e cinquenta cinco mil reais).          Em sede de recurso de Agravo de Instrumento, a astreintes
foi limitada no valor de R$ 38.000,00 (valor máximo) e determinado o desbloqueio do valor penhorado.
         Às fls. 197-218 o DETRAN/PA apresentou a CNH do exequente, bem como justificativas quanto a
impossibilidade do cumprimento da sentença.          A CNH foi entregue ao exequente, conforme recibo de
fls. 222.          É o que importava relatar. Fundamento e Decido.          Conforme constam nos autos, a
obrigação foi satisfeita, tendo o exequente recebido a CNH (fls.222), razão pela qual a fase de
cumprimento deverá ser extinta, com fulcro no artigo 924, II do CPC.          Em relação às astreintes, ficou
consignado à época a sua fixação pelo E. Tribunal de Justiça o valor máximo em R$ 38.000,00, devendo
ser expedido RPV para pagamento.          Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do artigo 924, inciso II do CPC.          Pela sucumbência, condeno a
parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa no valor
de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme comando do artigo 85, §3º, I do Código de
Processo Civil.          Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.
         Determino a expedição imediata do alvará judicial em favor da parte executada para o levantamento
do valor bloqueado nos autos, conforme determinado pelo E. Tribunal de Justiça.          Outrossim, com
base no artigo 535, §3º, II Código de Processo Civil e no artigo 5º da Resolução nº 29, de 11.11.2016,
expeça a Secretaria desta Vara ofício requisitório ao ente devedor, na modalidade RPV, para que no prazo
de 60 dias providencie o efetivo pagamento do débito, R$ 38.000,00, observando-se as diretrizes da
Resolução nº29/2016 - GP TJE/PA.          Sem remessa necessária, considerando que o valor da
condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, II, do CPC/2015.          Com o trânsito em
julgado, arquive-se com baixa na distribuição.          P. R. I. Cumpra-se.          Parauapebas/PA, 03 de julho
de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular PROCESSO: 00017209020158140040
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES
JUNIOR Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:CRISTIANE MARQUES PARDIM
DE REZENDE Representante(s): OAB 20673-A - BRUNO HENRIQUE CASALE (ADVOGADO)
REQUERIDO:PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA DE
PARAUAPEBAS REQUERIDO:SINFRONIO BRITO MORAES DIRETOR DA FADESP FUNDACAO DE
AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. SENTENÇA Trata-se de ação de obrigação de fazer
c/c danos morais, ajuizada por CRISTIANE MARQUES PARDIM DE REZENDE, em face do MUNICÍPIO
DE PARAUAPEBAS/PA, E FADESP requerendo anulação de questões do concurso para assistente social
001/2014. Em sua contestação, o requerido MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e no mérito, pugna pela
improcedência do pedido, alegando basicamente presunção de legalidade do ato administrativo e
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impossibilidade. É o relatório. Passo a decidir. Os autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido
instruída conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade. Não
há necessidade de produção de outras provas, uma vez que a questão de mérito versa unicamente sobre
direito e fatos já comprovados, encontrando-se ordenado o processo, de maneira a comportar o
julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. O ponto central da
discussão é a possibilidade de o Poder Judiciário pode anular questão de concurso público. Nesse
aspecto, não merece acolhida o pleito inicial. Isso porque o Poder Judiciário vai além do controle de
legalidade se interpreta questão de concurso público, substituindo o papel da banca examinadora. Além
disso, a jurisprudência do STJ entende que o Judiciário deve apenas apreciar a legalidade do concurso,
sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a
elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. No
caso dos autos, a parte autora requer que o Judiciário interfira no mérito administrativo, atribuindo
entendimento diverso do escolhido pela banca, em claro desrespeito ao mérito administrativo e
entendimento consolidado do STF no Recurso Extraordinário 632.853. diante disso, o pedido da parte
autora falece de fundamento jurídico. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado
na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Parauapebas, 15 de julho de 2019 LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO:
00028104120128140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:A UNIAO
Representante(s) :  OAB 15127 -  AGEU CORDEIRO DE SOUSA (PROCURADOR(A))
EXECUTADO:OZINEY ALVES DE SOUSA Representante(s): OAB 26556 - GEOVANE OLIVEIRA
GOMES (ADVOGADO) . Autos n. 281051.2012 DECISÃO       Trata-se de ação de execução fiscal
ajuizada por UNIÃO FEDERAL em desfavor de OZINEY ALVES DE SOUSA. Grosso modo, aduz o
executado que as verbas constritas teriam natureza salarial (fls. 17/21), não podendo compor o rol de bens
penhorados.       Sobre o pedido, a PGFN entendeu que o executado não conseguiu lograr êxito em
demonstrar sua versão.       É o relatório. Decido.       Ao analisar o extrato da conta corrente do executado
(fls. 25 e ss.), verifico que existiram depósitos de apenas duas naturezas: (a) verbas remuneratórias; e, (b)
empréstimo do BanPará - vide fl. 29-v, no valor de R$ 6.44352.       Sob esse aspecto, os valores
penhorados não podem responder pelo crédito tributário exequendo. 1)     Diante do exposto, DEFIRO o
pedido de desbloqueio dos valores penhorados. 2)     Após a estabilização da decisão, expeça alvará para
levantamento do numerário. 3)     No mesmo ato, requeira a exequente o que de direito.       Intimem
      Cumpra-se.       Parauapebas, 16 de julho de 2019.       LAURO FONTES JUNIOR       JUIZ DE
D I R E I T O  P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 4 5 3 7 2 0 1 4 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:ALDENORA SILVA DE ALENCAR Representante(s): OAB
19404 - IGNES MARIA COSTA FERREIRA (ADVOGADO) REQUERENTE:FRANCISCA DA SILVA
OLIVEIRA Representante(s): OAB 15443-A - BRUNO FERNANDES MACHADO DE AZEVEDO
(ADVOGADO) REQUERENTE:MARIA ENIA DE OLIVEIRA MATOS Representante(s): OAB 11430 -
RICARDO VIANA BRAGA (ADVOGADO) OAB 11489 - CARLOS VIANA BRAGA (ADVOGADO)
REQUERIDO:PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS PA. SENTENÇA I - Relatório: Trata-se de
ação de danos materiais c/c pedido liminar movida por ALDENORA SILVA DE ALENCAR IGNES MARIA
COSTA FERREIRA E FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA em face do Município de PARAUPAEBAS/PA.
Relata que requereu aposentadoria pelo RGPS e diante de seu deferimento, fora exonerada
automaticamente do município. Em razão disso, teve perdas salariais no que diz respeito a triênios não
pagos. O município em sede de contestação alegou impossibilidade de acumulação do cargo com
aposentadoria e no mérito requer a improcedência do pedido. É, em suma, o que importa relatar. II -
Fundamentação: Os autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída conforme os ditames
legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade. Não há necessidade de produção
de outras provas, uma vez que a questão de mérito versa unicamente sobre direito e fatos já comprovados
documentalmente, encontrando-se ordenado o processo, de maneira a comportar o julgamento
antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Não tendo a parte requerida arguido
preliminares, passo a análise do mérito da lide. O ponto central da discussão é se a aposentadoria
voluntária de servidor efetivo implica em automática exoneração do servidor. Nesse aspecto, assiste razão
a autora. Isso porque a aposentadoria voluntária não é fato administrativo caracterizador da vacância,
portanto incapaz de influenciar o regime jurídico da autora para com a Administração Pública, pois o
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vínculo previdenciário é relação jurídica diversa com ente público diverso, o INSS. Sendo portando
relações jurídicas diversas e partes diversas, não pode a aposentadoria voluntária do Regime Geral
destituir a relação jurídica entre a autora e a municipalidade. Além disso, o pagamento de aposentadoria
não corre às expensas da municipalidade, mas de ente público diverso. Assim, não há que se falar em
impedimento na acumulação de proventos da aposentadoria pagos pelo INSS e a remuneração de cargo
público, pois o que a Constituição Federal proíbe é a acumulação de remuneração de cargo, emprego ou
função pública com aposentadorias decorrentes do artigo 40, que se refere ao Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos.   Ademais, qualquer dispositivo de lei local não pode se sobrepor à
regra constitucionalmente prevista. Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO a ré a reintegrar as autoras aos cargos efetivos de
origem, desde a data da exoneração. Determino ainda o pagamento da remuneração retroativa, desde a
data da exoneração, no que tange a diferença de triênios aos quais as autoras fazem jus, acrescido de
juros de 0,5 % ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela. Sem custas
processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Pela sucumbência, condeno os réus ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º,
inciso III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas
de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, 27 de junho de 2019. LAURO FONTES
JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO: 00031657520178140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Monitória em:
16/07/2019---REQUERENTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 10609 - JAIR
ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) REQUERIDO:WJ DROGARIA LTDA ME. SENTENÇA
         Compulsando os autos, verifico que na sentença prolatada à fl. 34 houve erro em seu dispositivo
quanto a condenação da parte autora (vencida) nas custas processuais e nos honorários advocatícios, já
que a sentença acolheu o pedido do autor e declarou constituído de pleno direito os títulos executivos
apresentados na inicial.          Assim, onde consta: ¿Pela sucumbência, CONDENO o autor¿ (...), DEVE
CONSTAR: Pela sucumbência, CONDENO o réu nas custas processuais (...).          Com fundamento no
artigo 494, I do Código de Processo Civil, procedo à correção, de ofício, da referida inexatidão material, a
fim de eliminar o apontado equívoco, passando a constar da sentença prolatada nos termos
supramencionados.          No mais, persiste a sentença tal qual se encontra lançada.          P.R.I.
         Parauapebas/PA, 09 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular
P R O C E S S O :  0 0 0 3 2 5 9 9 6 2 0 1 2 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Reintegração /
Manutenção de Posse em: 16/07/2019---REQUERENTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): OAB 9433 - QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA (PROCURADOR(A)) OAB 10609
- JAIR ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) HUGO MOREIRA MOUTINHO (PROCURADOR(A))
REQUERIDO:RAIMUNDO NONATO JOSE E OUTROS REQUERIDO:ENILDO SILVA SOUSA
Representante(s): OAB 20285 - ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:SARNEY
LIMA MORENO REQUERIDO:SILVANE DA CONCEICAO Representante(s): OAB 20285 - ANTONIO
ARAUJO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:VALDENOR ROSA DA SILVA. SENTENÇA
      Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face de
RAIMUNDO NONATO JOSE E OUTROS, todos qualificados nos autos. Em síntese, alega o autor que os
réus teriam ocupado irregularmente imóvel destinado programa social de moradia/habitacional integrante
do programa social ¿minha casa minha vida¿. Diante desses fatos, não restou alternativa senão o manejo
da presente ação.       Os réus, devidamente citados, foram intimados a apresentar contestação,
reconhecendo que o imóvel fora de fato invadido, mas que não tem pra onde ir e que estão cumprindo a
função social da propriedade.       É o relatório. Decido.       Inexiste questão preliminar a ser analisada.
      Comprova-se, através dos documentos de fls. 49/63 e 71/78 que os réus adentram ilegalmente em
imóvel não passível de cessão. Ilegalidade que não pode sequer ser objeto de escusa por parte dos réus,
já que tinham ciência dessa cessão imobiliária irregular desde 2013, em área de proteção ambiental e área
de fundamental importância para implementação de políticas públicas necessárias para a infraestrutura do
bairro.       Nessa perspectiva, não há dúvidas de que restou demonstrada não só a posse do bem
municipal (inciso I, artigo 551, CPC/15), conquanto objeto de política pública, como também o ato ilícito de
esbulho por parte dos réus (inciso II, artigo 551, CPC/15).       Diante do exposto, com base no inciso I,
artigo 487 do CPC/15, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, e reintegro o município ao bem
descrito na inicial. Intimem os réus, cientificando-os que deverão devolver o bem, no mesmo estado
encontrado, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação compulsória.       CONDENO os réus em
honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, bem como nas custas processuais.
Ficam desde já intimados a recolhê-las, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Após transcurso
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deste prazo, sem seu devido recolhimento, remeta a documentação necessária à PGE para a devida
exação.       P.R.I.C.       Parauapebas, 10 de setembro de 2018.       LAURO FONTES JUNIOR       JUIZ
D E  D I R E I T O  P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 5 5 3 2 2 0 1 3 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal
em: 16/07/2019---EXEQUENTE:A UNIAO FAZENDA NACIONAL Representante(s): OAB 15127 - AGEU
CORDEIRO DE SOUSA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:HCP HOSPITAL DAS CLINICAS DE
PARAUAPEBAS LTDA Representante(s): OAB 15388-A - ZULEIDE GUEDES SILVA DE CASTRO
(ADVOGADO) OAB 15198-B - ELIENE HELENA DE MORAIS (ADVOGADO) . DECISÃO          Promovida
a ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face de HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE
PARAUAPEBAS LTDA, ambos qualificados nos autos.          Consta às fls. 68-v pedido de suspensão a
suspensão do feito 365 dias, uma vez que o débito encontra-se parcelado.          O CTN em seu artigo 151
prevê as hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim vejamos: Art.
151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI - o parcelamento.          Sendo assim, acolho o
pedido de suspensão, por ter previsão legal no inciso VI do art. 151 do CTN.          Arquiva-se os autos,
sem baixa na Distribuição, até ulterior provocação.          P. I. CUMPRA-SE.          Parauapebas/PA, 11 de
julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular PROCESSO: 00036868820158140040
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES
JUNIOR Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:MARIA DE NECI NASCIMENTO
Representante(s): JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO (REP LEGAL) OAB 123456789 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) REQUERIDO:A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO
PARA Representante(s): OAB 16433 - RODRIGO BAIA NOGUEIRA (PROCURADOR(A))
REQUERIDO:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 10609 -
JAIR ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) . SENTENÇA Trata-se de obrigação de fazer e pedido de
liminar, ajuizada por MARIA DE NECI DE OLVEIRA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e ESTADO DO PARÁ requerendo o
provimento jurisdicional, a fim de garantir efetivação do seu direito à saúde. Trouxe aos autos
documentação comprobatória do seu delicado estado de saúde, bem como da necessidade e urgência da
prestação jurisdicional. Requereu antecipação da tutela e obteve decisão favorável, uma vez que estavam
presentes os requisitos necessários para tal às fls. 19. Devidamente citados, o requerido MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS/PA alega em preliminar, ilegitimidade passiva ad causam, e no mérito requer a
improcedência do pedido e o ESTADO DO PARÁ alega em preliminar, ilegitimidade passiva ad causam, e
no mérito requer a improcedência do pedido. É o relatório. Passo a decidir. Os autos encontram-se em
ordem, tendo a causa sido instruída conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer
vício ou irregularidade. Não há necessidade de produção de outras provas, uma vez que a questão de
mérito versa unicamente sobre direito e fatos já comprovados documentalmente, encontrando-se
ordenado o processo, de maneira a comportar o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I
do Código de Processo Civil. Primeiramente, REJEITO a preliminar de incompetência absoluta do juízo
arguido pelo Estado do Pará, pois em se tratando de obrigação solidária (CF, artigo 23), é facultado ao
autor escolher contra qual ente federativo deseja demandar e ainda que haja atuação do Sistema Único de
Saúde, considerando que a União não integra a presente lide, a Justiça Estadual é a competente. Desta
feita, diante da corresponsabilidade entre os entes federativos e da faculdade do autor em escolher qual
dos entes deseja demandar, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, já que não há
a obrigatoriedade de incluir a União na demanda. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez
que a questão já se encontra pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que embora a
responsabilidade pela prestação do serviço de saúde decorrente do comando constitucional, disposto no
artigo 196, é solidária entre a União, Estados, Distrito Federal, nada impede que qualquer deles responda
sozinho pela incumbência. Nesse sentido, vale transcrever excertos dos seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL .  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇ¿O DE TERCEIROS DENOMINADO
CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO. 1. Cinge-se a
controvérsia à legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do
acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 2. Conforme dispõem os arts. 2o. e 4o.
da Lei 8.080/90, a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público,
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expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em
conjunto. 3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema
Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que
qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que
objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4. Se tanto a
União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não
dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura
do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o
responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar. 5.
Sendo solidária a obrigação, cabe ao ente demandado judicialmente prover o fornecimento dos
medicamentos, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde. 6. Nesse contexto, verifica-se não se
tratar de litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte intentar a demanda contra qualquer um dos
entes federativos (solidariamente passivos) para responder pela totalidade da dívida; a faculdade do autor-
credor de litigar com qualquer um dos co-obrigados é decorrência legítima da solidariedade passiva. 7.
Incabível, nessa hipótese, portanto, o instituto de intervenção de terceiros denominado chamamento ao
processo, previsto no art. 77, III do CPC, (típico de obrigações solidárias de pagar quantia), por se tratar
de excepcional formação de litisconsórcio facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de
medicamentos), cuja satisfação não comporta divisão. 8. Agravo Regimental no Recurso Especial
interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ desprovido. (AgRg no REsp 1584691/PI, Rel. Ministro NAPOLE¿O
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016). (Grifou-se). ---
Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição de 1988
traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios
necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o
seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município
providenciá-lo. (STF, AI 550.530 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 26-6-2012, 2ª T, DJE de 16-8-2012.).
(Grifou-se). --- O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente
pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a
impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isso por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o
ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido
pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. (STF, RE
607.381 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 31¿5¿2011, 1ª T, DJE de 17¿6¿2011.). (Grifou-se). Igualmente não
deve prosperar a alegação de responsabilidade exclusiva do ente municipal. Diante do grande número de
leis, em sentido formal, existentes no sistema jurídico pátrio, é impossível qualquer pessoa ter o
conhecimento de todas, muito menos dos atos infralegais, como portarias, decretos, resoluções etc.
Partindo desse pressuposto, temos que uma portaria, nada mais é do que um instrumento de organização
interna da atividade da Administração Pública. Por esta razão, a Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de
outubro de 1998, assim como a Portaria nº 371/2002 ou qualquer outra, têm aplicabilidade apenas e tão
somente entre os entes públicos prestadores de serviço de saúde, não podendo jamais ser impeditivo,
restritivo ou seletivo de acesso ao Poder Judiciário. Ademais, como já mencionado alhures, o dever de
prestação de serviço público de saúde, como determinado pelo artigo 196 da Constituição Federal é
solidário entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, não sendo admitido que uma
simples Portaria possa alterar um comando constitucional, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS. POLO PASSIVO. COMPOSIÇ¿O ISOLADA OU CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO STF. 1. O Estado - as três esferas de Governo - tem o dever de
assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde,
conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 2. Trata-
se de obrigação solidária decorrente da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de
atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS -, não afasta a
responsabilidade do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles
necessite. 3. O fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir a
União do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua a responsabilidade em atender àqueles que,
como o ora agravado, não possuem condições financeiras de adquirir o tratamento adequado por meios
próprios. 4. Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras
burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos
fundamentais como a vida e a saúde. 5. "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no
rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode
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ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente". (RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ
FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015). 6. No caso, o Tribunal de
origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, evidenciou a necessidade da medicação
prescrita, conforme prova pericial juntada aos autos. A inversão do julgado demandaria o reexame de
prova, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp 817.892/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016). Ultrapassadas as preliminares suscitadas pelo réu ESTADO DO
PARÁ, passo a análise do MÉRITO da lide. No mérito, entendo que o não fornecimento de medicamentos
e/ou tratamento e/ou procedimento cirúrgico necessários ao tratamento de saúde, quando devidamente
prescritos por médico, viola direitos fundamentais, já que tal ato ofende aos princípios da dignidade da
pessoa humana, do mínimo existencial e à garantia constitucional de que o Poder Público deverá garantir
a prestação do serviço público de saúde. Quando o não desenvolvimento de políticas públicas acarretar
grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, é cabível a
intervenção do Poder Judiciário como forma de implementar os valores constitucionais. Nesses casos, não
é possível que o Poder Público invoque a discricionariedade administrativa. Portanto, não se trata de
invasão na seara do administrador no que diz respeito ao juízo de conveniência e oportunidade. Pelo
contrário. Uma vez que a saúde é direito de todos e o Estado tem o dever constitucional de garantir seu
provimento, a intervenção do Poder Judiciário tem justamente o condão de garantir a concretização dos
direitos e garantias do indivíduo, fundado no princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, o da
dignidade da pessoa humana. Ademais, não há ofensa ao princípio da separação dos poderes. Isso
porque a concretização dos direitos sociais não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador,
sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado como óbice à realização dos direitos sociais,
igualmente importantes. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não
existe empecilho jurídico para que o Judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos
planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. No presente caso, apesar da alegação, os réus não
provaram documentalmente que o fornecimento do pleito autoral irá comprometer o orçamento público,
apenas se valeram de teses acadêmicas alienígenas. Não se pode invocar a teoria da reserva do possível,
importada do Direito alemão, como escudo para o Estado se escusar do cumprimento de suas obrigações
prioritárias.   Realmente as limitações orçamentárias são um entrave para a efetivação dos direitos sociais.
No entanto, é preciso ter em mente que o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma
indiscriminada. Na verdade, o direito alemão construiu essa teoria no sentido de que o indivíduo só pode
requerer do Estado uma prestação que se dê nos limites do razoável, ou seja, na qual o peticionante
atenda aos requisitos objetivos para sua fruição.   De acordo com a jurisprudência da Corte Constitucional
alemã, os direitos sociais prestacionais estão sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o
indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade. Ocorre que não se podem importar preceitos
do direito comparado sem atentar para Estado brasileiro. Na Alemanha, os cidadãos já dispõem de um
mínimo de prestações materiais capazes de assegurar existência digna. Por esse motivo, o indivíduo não
pode exigir do Estado prestações supérfluas, pois isso escaparia do limite do razoável, não sendo exigível
que a sociedade arque com esse ônus. Eis a correta compreensão do princípio da reserva do possível, tal
como foi formulado pela jurisprudência germânica. Todavia, a situação é completamente diversa nos
países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, onde ainda não foram asseguradas, para a maioria
dos cidadãos, condições mínimas para uma vida digna. Nesse caso, qualquer pleito que vise a fomentar
uma existência minimamente decente não pode ser encarado como sem razão (supérfluo), pois garantir a
dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado brasileiro. É por isso que o princípio da reserva
do possível não pode ser oposto a um outro princípio, conhecido como princípio do mínimo existencial.
Somente depois de atingido esse mínimo existencial é que se poderá discutir, relativamente aos recursos
remanescentes, em quais outros projetos se deve investir.   Por esse motivo, não havendo comprovação
objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, inexistirá empecilho jurídico para que o
Judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político.
Relativamente a alegação de que o direito à saúde é norma de eficácia limitada, o Supremo Tribunal
Federal, no RE 271286 AgR/RS, pôs fim a celeuma, ao pronunciar a impossibilidade de se revestir a
norma do artigo 196 da Constituição Federal de uma promessa constitucional inconsequente, e a
obrigatoriedade de o Estado fornecer medicamentos vitais às pessoas enfermas e carentes, as quais não
possuem condições financeiras de comprá-los. Ainda, não há que se falar em infringência ao princípio de
acesso igualitário à saúde, eis que o só fato de o Poder Público não ter disponibilizado indistintamente,
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inclusive em favor da parte requerente, o medicamento e/ou tratamento e/ou consulta e/ou exames
indispensáveis à plena tutela e à realização do direito à saúde, tutelado consituticionalmente, denota que
houve violação aos princípios da universalização e da isonomia por parte do Poder Público. Quanto ao
pedido de reconsideração da decisão que antecipou a tutela, com base no artigo 1º, §3º da Lei nº
8.437/92, indefiro tal pleito, eis que a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos Tribunais
pátrios admitem, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter satisfativo contra o Poder Público,
quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como no processos que
envolvem direito à saúde e à vida, por se tratarem de direitos fundamentais, assegurados
constitucionalmente a todos os cidadãos. Por fim, quanto ao argumento de que não cabe fixação de multa
e de sequestro de valores nas ações de obrigações contra o Poder Público, é pacífico o entendimento na
jurisprudência pátria de se trata de medida possível para garantir a efetividade de decisão judicial não
cumprida. Se o Estado ou o Município se opõe a cumprir determinação judicial, ainda que não transitada
em julgado, justo se faz fixar astreintes, assim como o bloqueio de valores de suas contas bancárias,
como meio de suprir necessidade urgente, pois a demora no cumprimento, pode comprometer, de forma
irreversível, a saúde e a dignidade do cidadão, não sendo demais afirmar que o direito à saúde e a
dignidade humana constituem uma das mais importantes garantias deste. Ante o exposto, e por tudo que
dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE
IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL. Sem
custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Não havendo recurso voluntário,
proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso
I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 28 de junho de 2019. LAURO
FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO: 00038323220158140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:IRACELY TAVEIRA DA SILVA Representante(s): OAB 20734 -
ANILTON SAMPAIO REIS (ADVOGADO) OAB 15.569 - KASSIA SANTOS SILVA (ADVOGADO) OAB
24820 - DENIR VITURINO DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO
DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) .
SENTENÇA I - Relatório: Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
IRACELY TAVEIRA DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS/PA. Relata que era servidora
contratada do município e que requereu a descompatibilização do cargo para candidatura a cargo eletivo
no ano de 2014. Alega que seu pedido nunca fora apreciado e que isso gerou constrangimento, tendo em
vista que fora humilhada por retornar ao serviço sem saber que havia sido demitida. Diante de tais fatos,
requer que a parte requerida seja condenar ao pagamento de indenização por danos morais e materiais na
quantia de R$ 31.520,00. Juntou documentos às fls. 11/36. Decisão, deferindo a gratuidade da justiça,
bem como determinando a citação do requerido para, querendo, apresentar defesa (fl. 37). Devidamente
citado, o Município alegou impossibilidade de concessão de afastamento para servidor contratado, ciência
do processo administrativo de negação e ausência do dever de indenizar (40/69). É, em suma, o que
importa relatar. II - Fundamentação: Os autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída
conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade. Não há
necessidade de produção de outras provas, uma vez que a questão de mérito versa unicamente sobre
direito e fatos já comprovados documentalmente, encontrando-se ordenado o processo, de maneira a
comportar o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Não tendo a
parte requerida arguido preliminares, passo a análise do mérito da lide. O ponto central de discussão do
processo é a possibilidade de concessão de afastamento de servidor contratado e da ciência do processo
administrativo. Nesse aspecto o pleito do autor não merece guarida. Em um contrato com prazo
determinado, não é razoável a concessão de licença a servidor para que ele concorra a um cargo eletivo,
já que o afastamento provocaria uma nova contratação, acarretando mais despesas ao município, ora, a
admissão de afastamento temporário poderia conduzir à situação de transcurso do prazo contratual sem
que o servidor tenha efetivamente atuado, o que, obviamente, contraria o interesse público. APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATO EMERGENCIAL. LICENÇA PARA
CONCORRER A CARGO ELETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DO SERVIDOR.
IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR QUE NÃO CUMPRIU O CONTRATO. Servidor público contratado
emergencialmente não tem direito à licença para concorrer a cargo eletivo, tendo em vista a precariedade
do vínculo e o caráter de excepcionalidade da contratação. Inaplicabilidade do art. 128, X, da Lei
10.098/94. Precedentes desta Corte. Afastamento do servidor, sem que lhe tenha sido deferido o pedido
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de licença, importa em inadimplemento do contrato emergencial, não restando evidenciada nulidade no ato
de dispensa. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (Apelação Cível, Nº 70052268174, Quarta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 19-06-2013) MANDADO
DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO EXONERADO SEM PRÉVIO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE. EXONERAÇÃO MOTIVADA PELO ACÚMULO DE FALTAS NÃO JUSTIFICADAS E
AMPARADA EM NORMA ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO (ART. 10 DA LEI N. 4.670/2008). ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO PARA DISPUTA A CARGO ELETIVO. REGIME DE
CONTRATAÇÃO QUE, TODAVIA, NÃO AUTORIZAVA LICENÇA REMUNERADA PARA FINS DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA. APELO
DESPROVIDO. "Não configura cerceamento de defesa a rescisão unilateral antecipada do contrato de
trabalho temporário, sem a instauração de procedimento administrativo, sobretudo porque a Administração
Pública pode, fundamentadamente, rescindi-lo a qualquer tempo, efetuando, evidentemente, o pagamento
das verbas rescisórias (AC n. 2008.003778-8, Des. Jaime Ramos)". (TJSC, Apelação Cível em Mandado
de Segurança n. 2011.048667-5, de Biguaçu, rel. Des. Newton Trisotto, j. 04-12-2012). "1 -Tendo o
recorrente sido admitido no cargo de professor da Rede Estadual de Ensino em caráter emergencial, este
não possui direito à licença remunerada para concorrer a cargo eletivo. Isto porque, foi contratado para
atender premente necessidade de serviço, tendo sido o seu contrato prorrogado somente até o final do
ano letivo de 2000, ano da eleição. Assim, é incompatível a contratação temporária com o licenciamento
remunerado pretendido, pois a necessidade e a urgência de contratação surgem novamente com o
afastamento do servidor anteriormente contratado. Ausência de liquidez e certeza a amparar a pretensão.
2 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RMS n. 14.025/RS, rel. Ministro Jorge Scartezzini)." (TJSC,
Agravo de Instrumento n. 2012.062514-6, de São José, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 13-12-2012).
(TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2013.049709-0, de São José, rel. Des. Gaspar
Rubick, Primeira Câmara de Direito Público, j. 27-01-2014). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
CARGO ELETIVO. COM PRESERVAÇÃO DOS VENCIMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM A
FUNÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O afastamento em
decorrência de desincompatibilização para concorrer a cargo eletivo mostra-se incompatível com a
natureza da função exercida pelo Impetrante, temporária e emergencial, sob pena de onerar a
administração pu?blica. 2. Recurso conhecido e não provido. (2017.03200745-97, 178.621, Rel. NADJA
NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-27,
publicado em 2017-07-28) Diante dessas informações, agiu bem a municipalidade em negar tal pedido,
por ausência de previsão legal. Ora, sendo o pedido ausente de previsão legal, é razoável a
municipalidade exigir a prestação de serviços ao qual fora contratada. Inexiste direito a processo
administrativo face a servidor temporário, pois este é demissível ad nutum, de acordo com a conveniência
e oportunidade da Administração. Ausente o servidor contratado da prestação de serviços, por sua conta e
risco, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do
Código de Processo Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º
do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça. Após o trânsito em
julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Parauapebas, 04 de julho de 2019 LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO:
00039645520168140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:JONI MICHAEL
CAVALIN Representante(s): OAB 70485 - TAIS ZAGONEL (ADVOGADO) REQUERIDO:FAZENDA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 14686 - HUGO MOREIRA
MOUTINHO (PROCURADOR(A)) REQUERIDO:A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
Representante(s): OAB 12183 - MARLON AURELIO TAPAJOS ARAUJO (PROCURADOR(A)) . DECISÃO
         Intimem-se os requeridos para que no prazo de 10 dias se manifestem sobre a petição de fls. 534-
538, devendo comprovar cumprimento da sentença proferida nos autos.                  P. I .  C.
         Parauapebas/PA, 12 de junho de 2019. LAURO FONTES JUNIOR JUIZ DE DIREITO PROCESSO:
00041484020188140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Ação Civil Pública em: 16/07/2019---AUTOR:MINISSTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA INTERESSADO:RUI NEVES DE OLIVEIRA REQUERIDO:ESTADO DO PARA
REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS. SENTENÇA Trata-se de ação civil pública com obrigação
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de fazer e pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e do ESTADO DO PARÁ, requerendo o provimento jurisdicional, a
fim de garantir efetivação do seu direito à saúde. Trouxe aos autos documentação comprobatória do seu
delicado estado de saúde, bem como da necessidade e urgência da prestação jurisdicional. Requereu
antecipação da tutela e obteve decisão favorável, uma vez que estavam presentes os requisitos
necessários para tal às fls. 47/48. Em suas respectivas contestações, o requerido MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS/PA em preliminar alega impossibilidade jurídica do pedido por inobservância da audiência
previa do representante judicial do município, e no mérito, pugna pela improcedência do pedido, e o
ESTADO DO PARÁ argui em sede de preliminar, ilegitimidade passiva ad causam, incompetência
absoluta do juízo e no mérito, requer a improcedência do pedido. É o relatório. Passo a decidir. Os autos
encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída conforme os ditames legais inerentes à espécie,
inexistindo qualquer vício ou irregularidade. Não há necessidade de produção de outras provas, uma vez
que a questão de mérito versa unicamente sobre direito e fatos já comprovados documentalmente,
encontrando-se ordenado o processo, de maneira a comportar o julgamento antecipado, nos termos do
artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Primeiramente, não acolho a preliminar de nulidade da
concessão da medida liminar sem prévia audiência do representante judicial do Poder Público. É matéria
já pacificada nos Tribunais pátrios a possibilidade de concessão de medida de urgência inaudita altera
pars em face da Fazenda Pública nas ações civis públicas, quando envolver risco à saúde ou à própria
vida da parte, uma vez que o desenrolar do processo poderá tornar ineficaz a sentença de mérito.
REJEITO a preliminar de incompetência absoluta do juízo arguido pelo Estado do Pará, pois em se
tratando de obrigação solidária (CF, artigo 23), é facultado ao autor escolher contra qual ente federativo
deseja demandar e ainda que haja atuação do Sistema Único de Saúde, considerando que a União não
integra a presente lide, a Justiça Estadual é a competente. Desta feita, diante da corresponsabilidade entre
os entes federativos e da faculdade do autor em escolher qual dos entes deseja demandar, não é o caso
de deslocamento do feito para a Justiça Federal, já que não há a obrigatoriedade de incluir a União na
demanda. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a questão já se encontra
pacificada nos Tribunais Superiores no sentido de que embora a responsabilidade pela prestação do
serviço de saúde decorrente do comando constitucional, disposto no artigo 196, é solidária entre a União,
Estados, Distrito Federal, nada impede que qualquer deles responda sozinho pela incumbência. Nesse
sentido, vale transcrever excertos dos seguintes julgados: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
A G R A V O  R E G I M E N T A L  N O  R E C U R S O
ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇ¿O DE TERCEIROS DENOMINADO
CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO. 1. Cinge-se a
controvérsia à legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do
acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 2. Conforme dispõem os arts. 2o. e 4o.
da Lei 8.080/90, a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público,
expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em
conjunto. 3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema
Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que
qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que
objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4. Se tanto a
União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não
dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura
do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o
responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar. 5.
Sendo solidária a obrigação, cabe ao ente demandado judicialmente prover o fornecimento dos
medicamentos, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde. 6. Nesse contexto, verifica-se não se
tratar de litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte intentar a demanda contra qualquer um dos
entes federativos (solidariamente passivos) para responder pela totalidade da dívida; a faculdade do autor-
credor de litigar com qualquer um dos co-obrigados é decorrência legítima da solidariedade passiva. 7.
Incabível, nessa hipótese, portanto, o instituto de intervenção de terceiros denominado chamamento ao
processo, previsto no art. 77, III do CPC, (típico de obrigações solidárias de pagar quantia), por se tratar
de excepcional formação de litisconsórcio facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de
medicamentos), cuja satisfação não comporta divisão. 8. Agravo Regimental no Recurso Especial
interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ desprovido. (AgRg no REsp 1584691/PI, Rel. Ministro NAPOLE¿O
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016). (Grifou-se). ---
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Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição de 1988
traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios
necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o
seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município
providenciá-lo. (STF, AI 550.530 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 26-6-2012, 2ª T, DJE de 16-8-2012.).
(Grifou-se). --- O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente
pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a
impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isso por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o
ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido
pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. (STF, RE
607.381 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 31¿5¿2011, 1ª T, DJE de 17¿6¿2011.). (Grifou-se). Igualmente não
deve prosperar a alegação de responsabilidade exclusiva do ente municipal. Diante do grande número de
leis, em sentido formal, existentes no sistema jurídico pátrio, é impossível qualquer pessoa ter o
conhecimento de todas, muito menos dos atos infralegais, como portarias, decretos, resoluções etc.
Partindo desse pressuposto, temos que uma portaria, nada mais é do que um instrumento de organização
interna da atividade da Administração Pública. Por esta razão, a Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de
outubro de 1998, assim como a Portaria nº 371/2002 ou qualquer outra, têm aplicabilidade apenas e tão
somente entre os entes públicos prestadores de serviço de saúde, não podendo jamais ser impeditivo,
restritivo ou seletivo de acesso ao Poder Judiciário. Ademais, como já mencionado alhures, o dever de
prestação de serviço público de saúde, como determinado pelo artigo 196 da Constituição Federal é
solidário entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, não sendo admitido que uma
simples Portaria possa alterar um comando constitucional, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS. POLO PASSIVO. COMPOSIÇ¿O ISOLADA OU CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO STF. 1. O Estado - as três esferas de Governo - tem o dever de
assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde,
conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 2. Trata-
se de obrigação solidária decorrente da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de
atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS -, não afasta a
responsabilidade do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles
necessite. 3. O fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir a
União do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua a responsabilidade em atender àqueles que,
como o ora agravado, não possuem condições financeiras de adquirir o tratamento adequado por meios
próprios. 4. Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras
burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos
fundamentais como a vida e a saúde. 5. "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no
rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode
ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente". (RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ
FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015). 6. No caso, o Tribunal de
origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, evidenciou a necessidade da medicação
prescrita, conforme prova pericial juntada aos autos. A inversão do julgado demandaria o reexame de
prova, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp 817.892/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016). Ultrapassadas as preliminares suscitadas pelo réu ESTADO DO
PARÁ, passo a análise do MÉRITO da lide. No mérito, entendo que o não fornecimento de medicamentos
e/ou tratamento e/ou procedimento cirúrgico necessários ao tratamento de saúde, quando devidamente
prescritos por médico, viola direitos fundamentais, já que tal ato ofende aos princípios da dignidade da
pessoa humana, do mínimo existencial e à garantia constitucional de que o Poder Público deverá garantir
a prestação do serviço público de saúde. Quando o não desenvolvimento de políticas públicas acarretar
grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, é cabível a
intervenção do Poder Judiciário como forma de implementar os valores constitucionais. Nesses casos, não
é possível que o Poder Público invoque a discricionariedade administrativa. Portanto, não se trata de
invasão na seara do administrador no que diz respeito ao juízo de conveniência e oportunidade. Pelo
contrário. Uma vez que a saúde é direito de todos e o Estado tem o dever constitucional de garantir seu
provimento, a intervenção do Poder Judiciário tem justamente o condão de garantir a concretização dos
direitos e garantias do indivíduo, fundado no princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, o da
dignidade da pessoa humana. Ademais, não há ofensa ao princípio da separação dos poderes. Isso
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porque a concretização dos direitos sociais não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador,
sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado como óbice à realização dos direitos sociais,
igualmente importantes. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não
existe empecilho jurídico para que o Judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos
planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. No presente caso, apesar da alegação, os réus não
provaram documentalmente que o fornecimento do pleito autoral irá comprometer o orçamento público,
apenas se valeram de teses acadêmicas alienígenas. Não se pode invocar a teoria da reserva do possível,
importada do Direito alemão, como escudo para o Estado se escusar do cumprimento de suas obrigações
prioritárias.   Realmente as limitações orçamentárias são um entrave para a efetivação dos direitos sociais.
No entanto, é preciso ter em mente que o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma
indiscriminada. Na verdade, o direito alemão construiu essa teoria no sentido de que o indivíduo só pode
requerer do Estado uma prestação que se dê nos limites do razoável, ou seja, na qual o peticionante
atenda aos requisitos objetivos para sua fruição.   De acordo com a jurisprudência da Corte Constitucional
alemã, os direitos sociais prestacionais estão sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o
indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade. Ocorre que não se podem importar preceitos
do direito comparado sem atentar para Estado brasileiro. Na Alemanha, os cidadãos já dispõem de um
mínimo de prestações materiais capazes de assegurar existência digna. Por esse motivo, o indivíduo não
pode exigir do Estado prestações supérfluas, pois isso escaparia do limite do razoável, não sendo exigível
que a sociedade arque com esse ônus. Eis a correta compreensão do princípio da reserva do possível, tal
como foi formulado pela jurisprudência germânica. Todavia, a situação é completamente diversa nos
países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, onde ainda não foram asseguradas, para a maioria
dos cidadãos, condições mínimas para uma vida digna. Nesse caso, qualquer pleito que vise a fomentar
uma existência minimamente decente não pode ser encarado como sem razão (supérfluo), pois garantir a
dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado brasileiro. É por isso que o princípio da reserva
do possível não pode ser oposto a um outro princípio, conhecido como princípio do mínimo existencial.
Somente depois de atingido esse mínimo existencial é que se poderá discutir, relativamente aos recursos
remanescentes, em quais outros projetos se deve investir.   Por esse motivo, não havendo comprovação
objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, inexistirá empecilho jurídico para que o
Judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político.
Relativamente a alegação de que o direito à saúde é norma de eficácia limitada, o Supremo Tribunal
Federal, no RE 271286 AgR/RS, pôs fim a celeuma, ao pronunciar a impossibilidade de se revestir a
norma do artigo 196 da Constituição Federal de uma promessa constitucional inconsequente, e a
obrigatoriedade de o Estado fornecer medicamentos vitais às pessoas enfermas e carentes, as quais não
possuem condições financeiras de comprá-los. Ainda, não há que se falar em infringência ao princípio de
acesso igualitário à saúde, eis que o só fato de o Poder Público não ter disponibilizado indistintamente,
inclusive em favor da parte requerente, o medicamento e/ou tratamento e/ou consulta e/ou exames
indispensáveis à plena tutela e à realização do direito à saúde, tutelado consituticionalmente, denota que
houve violação aos princípios da universalização e da isonomia por parte do Poder Público. Quanto ao
pedido de reconsideração da decisão que antecipou a tutela, com base no artigo 1º, §3º da Lei nº
8.437/92, indefiro tal pleito, eis que a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos Tribunais
pátrios admitem, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter satisfativo contra o Poder Público,
quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como no processos que
envolvem direito à saúde e à vida, por se tratarem de direitos fundamentais, assegurados
constitucionalmente a todos os cidadãos. Por fim, quanto ao argumento de que não cabe fixação de multa
e de sequestro de valores nas ações de obrigações contra o Poder Público, é pacífico o entendimento na
jurisprudência pátria de se trata de medida possível para garantir a efetividade de decisão judicial não
cumprida. Se o Estado ou o Município se opõe a cumprir determinação judicial, ainda que não transitada
em julgado, justo se faz fixar astreintes, assim como o bloqueio de valores de suas contas bancárias,
como meio de suprir necessidade urgente, pois a demora no cumprimento, pode comprometer, de forma
irreversível, a saúde e a dignidade do cidadão, não sendo demais afirmar que o direito à saúde e a
dignidade humana constituem uma das mais importantes garantias deste. Ante o exposto, e por tudo que
dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE
IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL. Sem
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custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sem condenação ao pagamento de
honorários de sucumbência, ante a vedação expressa estabelecida no artigo 128, §5º, II, alínea (a) da
Constituição Federal e em razão do princípio da simetria, conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85. Não
havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos
termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Parauapebas/PA, 15 de julho 2019. LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO:
00041932020138140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:A FAZENDA PUBLICA
DO ESTADO DO PARA Representante(s): OAB 15817 - DIEGO LEAO CASTELO BRANCO
(PROCURADOR(A)) EXECUTADO:BORGES INFORMATICA LTDA Representante(s): OAB 6189 -
SUELY MEDRADO BARROS (ADVOGADO) OAB 199411 - JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO
(ADVOGADO) . DECISÃO          Intime-se a Fazenda Pública para que no prazo de 15 dias se manifeste
sobre a petição de fls. 48-52.          P. I. C.          Parauapebas/PA, 03 de julho de 2019. LAURO FONTES
JÚNIOR Juiz de Direito Titular PROCESSO: 00042313220138140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Reintegração /
Manutenção de Posse em: 16/07/2019---REQUERENTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) OAB 14686 - HUGO
MOREIRA MOUTINHO (PROCURADOR(A)) REQUERIDO:JOSE BENEVIDES ALVES Representante(s):
OAB 12084-A - VITORIA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:J B ALVES ME
REQUERIDO:J B FOX MOTOPECAS. SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA em face
de JB ALVES ME, JB FOXMOTOPEÇAS e JOSE BENEVIDES ALVES. Relata que o requerido invadiu
parte da área de propriedade do autor, turbando a área pública de proteção ambiental, e que o requerido
edificou construções destinadas ao comércio. Juntou documentos as fls. 14/44. O requerido em
contestação alegou posse mansa e pacífica e, no mérito, requer a improcedência do pedido. (fls. 61/121)
Réplica as fls. 123/125. É o breve relatório. Passo a decidir.   Preliminarmente, cabe tecer considerações
sobre posse pelo poder público. Ora, ao contrário do particular, o Poder Público exerce a posse sobre
seus imóveis de maneira permanente, como decorrência necessária de sua própria autoridade. Assim, é
indiferente a afetação ou não do bem público para que se conclua haver a posse sobre ele, porquanto não
há como se presumir seu abandono, tal como ocorre quanto aos bens particulares, haja vista a
impossibilidade de tal conclusão em razão do interesse público que permeia a relação de propriedade.
Nesse contexto, em se tratando de bem público, a posse decorre do domínio, isto é, ainda que não
exteriorize qualquer poder inerente à posse do imóvel, o Poder Público exerce a posse permanente sobre
o mesmo, a qual se presume. Assim, é cabível ao titular do bem público estar em juízo objetivando tutela
possessória, ainda que se cuide de bem não afetado. Nesse sentido são os seguintes julgados: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. Na ação possessória não se
discute a propriedade. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de
posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a inicial seja instruída com a prova da posse e
da ofensa possessória. Tratando-se de área pública impõem-se considerar que a posse do ente público
decorre da sua própria natureza posse jurídica afastando qualquer discussão acerca de anterioridade ou
tempo da posse. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos impõe-se manter a decisão
recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077218170, Décima Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 03/04/2018). (Grifei).
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. LIMINAR. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA ANÁLISE DE POSSE VELHA OU NOVA.
MERA DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSE. - A tutela provisória, na ação de reintegração de posse,
não mais se subordina à demonstração de posse de menos de ano e dia - A posse de bem público
constitui mera detenção, de natureza precária - Concede-se a liminar quando a prova documental
demonstra que o imóvel é público e retira-se da Administração a possibilidade de dar-lhe destinação social
futura. (TJ-MG - AI: 10000170212401001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento:
01/04/0018, Data de Publicação: 13/04/2018). (Grifei). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. POSSE
VELHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é
possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os
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requisitos do art. 273 do CPC/73, a serem aferidos pela instância de origem. 5. Segundo o acórdão
recorrido, os documentos carreados aos autos mostraram-se suficientes para comprovar a existência da
posse sobre o imóvel e o esbulho praticado. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1089677 AM 2017/0090925-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2018, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018). (Grifei). Em razão disso, descabida qualquer
alegação de ausência de posse, pois se tratando de Poder Público e sua relação com seus bens imóveis,
a posse é inerente ao domínio. Pela análise das declarações e documentos que acompanham a inicial,
estão presentes os requisitos no art. 561 do CPC, pois se constata que a parte requerente possui início de
prova de posse (inciso I), haja vista o exposto acima, presente também o esbulho praticado pelo réu
(inciso II). Alega o réu que compara o terreno do Senhor Jose Ribamar Miranda Costa Cruz, através de
documento particular. Ora, é sabido que a propriedade de bem imóvel se prova mediante registro no
Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1227 do Código Civil. Diante disso, documento
particular, não é válido para comprovação da propriedade, além disso, tratando-se de bem público, há uma
vinculação jurídica da coisa com a finalidade pública, o que se denomina de posse jurídica, a qual
inviabiliza a aquisição da posse por particular, apenas sendo possível a mera detenção. Havendo mera
detenção, não há indenização por benfeitorias, mesmo sendo de boa-fé. Não há falar em contrariedade
aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa ou violação do direito à moradia,
pois não se mostra adequado o Estado dispor de bem público em privilégio de particular, em detrimento de
outros cidadãos, que se encontram em situação idêntica ou menos favorecida. Ademais, eventual
ineficiência da Administração na adoção de políticas sociais não autoriza os apelantes à prática do
exercício arbitrário das próprias razões mediante o esbulho do bem público. Não é cabível o pagamento de
indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em
que o particular ocupa irregularmente área pública, conforme reiterada jurisprudência do e. Superior
Tribunal de Justiça. Ante o exposto, com fundamento nos art. 560, 561 e 562 do CPC, determino a
reintegração de posse em nome da parte autora. A desocupação voluntária deverá ocorrem em até 10
(dez) dias a partir da notificação e intimação pelo oficial de justiça. Durante o prazo determinado, os
ocupantes poderão retirar todos os bens e desfazer as construções, aproveitando o que convier. Após o
prazo, o oficial de justiça deverá dar continuidade à diligência de reintegração, mediante reforço policial,
com o desfazimento das construções às expensas dos autores, que deverão providenciar tudo quanto
necessário para o cumprimento da ordem, disponibilizando veículos para transporte de objetos e pessoas,
além de maquinário para demolição. Para o caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária de
R$100,00 (cem Reais) a cada um que a descumprir, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil Reais). Oficie-se
o Comando da Polícia Militar neste Município para ciência desta decisão e tomada de medidas cabíveis,
por ocasião de eventual futuro esbulho comunicado pela parte autora Parauapebas/PA, 03 de julho de
2019.   Lauro Fontes Junior Juiz de Direito PROCESSO: 00042520820138140040 PROCESSO ANTIGO: -
-- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Desapropriação
em: 16/07/2019---REQUERENTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 10368 -
MARIO DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO (PROCURADOR(A)) OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA
(PROCURADOR(A)) REQUERIDO:ESPOLIO DE JOAO DA MATA ALVES DE MOURA Representante(s):
OAB 9186-B - ARIVALDO AIRES DA ROCHA (ADVOGADO) REQUERIDO:MARIA DE FATIMA RIBEIRO
MOURA Representante(s): OAB 9186-B - ARIVALDO AIRES DA ROCHA (ADVOGADO)
REQUERIDO:CARLOS ALVES RIBEIRO Representante(s): OAB 9186-B - ARIVALDO AIRES DA ROCHA
(ADVOGADO) REQUERIDO:GILVANILDO RIBEIRO MOURA Representante(s): OAB 9186-B -
ARIVALDO AIRES DA ROCHA (ADVOGADO) . DESPACHO          Considerando a controvérsia quanto a
possibilidade de realização de perícia, redesigno audiência para o dia 11.09.2019, às 10h, a ser realizada
na sala de audiências da Vara da fazenda Pública e Execução Fiscal. P. I. Cumpra-se.       Parauapebas,
26 de junho de 2019. LAURO FONTES JUNIOR JUIZ DE DIREITO PROCESSO: 00045996520188140040
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES
JUNIOR Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:LARA E PROCOPIO LTDA EPP
Representante(s): OAB 12285 - RICARDO LEAL DE QUEIROZ (ADVOGADO) REQUERIDO:MUNICIPIO
DE PARAUAPAEBAS Representante(s): OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) . Autos
n. 0004599.65.2018 DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO      A controvérsia sub
judice reside em saber se o imóvel descrito na inicial foi efetivamente objeto de locação, ônus que cabe à
parte autora. E mais. Se essa locação, se existiu, foi contrária à eficiência, economicidade e moralidade
administrativa, vez que o prédio da parte autora seria constituído de estruturas de lajes, inservível à
acomodação humana.      De todo modo, com base neste fundamento (artigo 370 do CPC/15), decido:
a)     No prazo de 15 dias deverá a parte autora acostar nos autos os seguintes documentos: a.1) Contrato
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de locação do bem; a.2) Procedimento de dispensa; a.3) ¿Habite-se¿ e Licença do Corpo de Bombeiros.
b)     No mesmo prazo, deverá a ré acostar aos autos todo e qualquer documento referente ao imóvel a
contratação em tela, como dispensa, parecer do Controle Interno, eventual execução contratual, v.g.
c)     A fim de aferir a economicidade, legalidade e legitimidade da presente exação, com base no artigo
370 do CPC/15, oficie-se o TCM/PA para informar, no prazo de 15 dias, os pagamentos realizados ao
autor desde 2010, particularizando-os. Tal solicitação deverá ser formulada diretamente ao Conselheiro-
presidente da Corte de Contas, devendo a solicitação ser instruída com cópia da inicial. d)     A fim de
verificar a higidez dessa ¿contratação¿, havendo indícios de que a dignidade da justiça estaria sendo
infringida, nos termos do inciso III, artigo 139 do CPC/15, designo a realização de inspeção judicial, a se
realizar às 13h, do dia 24 de julho de 2019. As partes poderão acompanhar, ficando desde já cientes do
ato.      Diante dessas considerações, no prazo legal, indiquem as provas que pretendem produzir, exceto
se houver dúvidas ou pedido de ajustes, ônus que deverá ser exercido no prazo de 05 dias.  INTIMEM
CUMPRA-SE. Parauapebas, 12 de junho de 2019. LAURO FONTES JUNIOR JUIZ DE DIREITO
P R O C E S S O :  0 0 0 4 7 0 7 0 2 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:JOSE MARCOS FERREIRA DE SOUSA Representante(s):
OAB 11666 - ROMOALDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 10801 - ROMULO OLIVEIRA
DA SILVA (ADVOGADO) OAB 11499 - CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA (ADVOGADO) OAB
16797 - GILVAN BARATA DE SOUSA (ADVOGADO) OAB 20948-A - SYDNEIA ALVES E SOUSA
(ADVOGADO) OAB 21566 - THAIS MEDEIROS BORGES (ADVOGADO) OAB 25266 - BRENO ARAÚJO
VASCONCELOS (ADVOGADO) REQUERIDO:UNIÃO FEDERAL Representante(s): OAB 8276 - DENIS
GLEYCE PINTO MOREIRA (PROCURADOR(A)) . DESPACHO Considerando que as informações
solicitadas no termo de audiência são imprescindíveis para o deslinde da causa, RENOVE-SE as
diligências a Secretaria da Receita Federal, ao TCM e a Prefeitura de Ulianópolis/PA. Após, voltem os
autos conclusos. Parauapebas/PA, 04 de julho de 2019. Lauro Fontes Junior Juiz de Direito PROCESSO:
00049094720138140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:A UNIAO FAZENDA
NACIONAL Representante(s): OAB 15127 - AGEU CORDEIRO DE SOUSA (PROCURADOR(A))
EXECUTADO:REGINALDO DA SILVA SOBRINHO. DECISÃO          Para que haja atendimento do pedido
retro, intime-se a Fazenda Pública para que apresente planilha atualizada do crédito tributário no prazo de
15 dias.          Após, conclusos.          Cumpra-se.          Parauapebas/PA, 09 de julho de 2019. Lauro
Fontes Junior Juiz de Direito PROCESSO: 00050079020178140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal
em: 16/07/2019---EXEQUENTE:A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA Representante(s): OAB
11468 - JOSE EDUARDO CERQUEIRA GOMES (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:RCR COM DE
BOLSAS EIRELI Representante(s): OAB 12285 - RICARDO LEAL DE QUEIROZ (ADVOGADO) .
SENTENÇA Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face da empresa
RCR COM DE BOLSAS, referente às CDA¿s de nº. 2016870203418-5 e 20165702053236 no valor global
de R$8.630,78. Citada, a empresa executada reconheceu o crédito tributário e requereu o parcelamento,
pagando as custas processuais e depositando em juízo os honorários advocatícios sucumbenciais e os
30% do valor do crédito exequendo. Pela leitura dos autos, a administração da empresa executada foi
alterada devido o falecimento do antigo proprietário (fls. 12-17), no entanto, a executada promoveu o
depósito judicial de todo crédito fiscal. Com a comprovação do pagamento integral do crédito tributário (fls.
39) os autos foram remetidos à Fazenda Pública para manifestação, que estranhamente informou o
descumprimento do parcelamento e requereu penhora de bens, sem comprovar o alegado. É o breve
relatório. Decido. Em análise aos autos verifico que a parte exequente depositou em juízo o valor integral
do crédito tributário indicado na inicial, inclusive os honorários sumbenciais. Ante o exposto, tendo havido
a satisfação integral do débito objeto desta lide e a consequente satisfação da obrigação, EXTINGO A
PRESENTE AÇÃO EXECUTIVA, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que foram pagos. Condeno a parte
executada em custas processuais finais, as quais deverão ser recolhidas no prazo de 15 dias sob pena de
inscrição em dívida ativa. Expeça-se o competente alvará judicial para o levantamento do montante
depositado em juízo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as providências de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas/PA, 03 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR
Juiz de Direi to Titular PROCESSO: 00054395120138140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:JOSE MARTINS ALVES SILVA Representante(s): OAB 9186-B
- ARIVALDO AIRES DA ROCHA (ADVOGADO) REQUERENTE:FRANCISCO HONORATO SILVA
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Representante(s): OAB 9186-B - ARIVALDO AIRES DA ROCHA (ADVOGADO) REQUERENTE:ANTONIO
OLIVEIRA CRUZ Representante(s): OAB 9186-B - ARIVALDO AIRES DA ROCHA (ADVOGADO)
REQUERENTE:FRANCISCO DA COSTA SOUSA Representante(s): OAB 12254-A - CLOVIS JOSE DOS
SANTOS (ADVOGADO) OAB 9186-B -  ARIVALDO AIRES DA ROCHA (ADVOGADO)
REQUERIDO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 10609 - JAIR
ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) . SENTENÇA Trata-se de ação anulatória de compra e venda c/c
reintegração de posse (sic) ajuizada por JOSE MARTINS ALVES SILVA E OUTROS, em desfavor do
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, com vistas a obter provimento judicial no sentido de anular o contrato de
compra e venda e reintegrar o autor na posse. Na inicial, a parte autora argumenta que comprou o terreno
de outrem e que houve o interesse por parte da municipalidade, informa que ré aliciou um dos autores
para assinar um documento e receber uma quantia menor do que o acertado. Alega que este contrato é
ilegal e que é proprietária de direito do referido imóvel.  A ré, devidamente citada, apresentou sua
contestação às fls. 36/94. Em síntese, foi alegada a ausência de prova da propriedade e regularidade do
processo administrativo. É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA Rejeito essa
preliminar, tendo em vista que os autores alegam ser proprietários do imóvel, fato este que só será melhor
analisado quando da análise do mérito, o que impede o acolhimento deste preliminar. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO Deixo de analisar essa preliminar, porquanto, com o advento
do NCPC, a possibilidade jurídica do pedido cinge a análise do mérito, que faço adiante. PRELIMINAR DE
FALTA DE CAUSA DE PEDIR A causa de pedir, previsto no NCPC, é imprescindível para o correto
andamento do processo, requisito essencial para que a parte oposta exerça o contraditório e a ampla
defesa. Mais do que isso, é verdadeiro ônus para a parte autora: deve a parte autora apresentar sua causa
de pedir de forma pormenorizada, objetiva e condizente com as provas que traz aos autos. Deve
apresentar seu pedido de modo que a subsunção da relação jurídica de direito material deva ter como
consequência a valoração jurídica pretendida pelo autor da lide. No caso dos autos o autor pleiteia a
anulação de um contrato que inexiste, posto que não juntado aos autos, o que torna o exercício do
contraditório e ampla defesa praticamente impossível de ser exercido. Porém, tendo em vista o princípio
da primazia da solução de mérito, o resultado de mérito será mais vantajoso para a parte. Sobre tal
princípio, Alexandre Freitas Câmara, nos ensina: `Por força deste princípio, combate-se a jurisprudência
defensiva, sendo, portanto, equivocado identificar obstáculos superáveis (à resolução do mérito) e não
envidar esforços para os superar. A decretação de uma nulidade, o não conhecimento de um recurso ou a
extinção de um processo sem resolução do mérito só serão legítimos, então, naqueles excepcionais casos
em que se encontre vício verdadeiramente insanável ou que, havendo necessidade de atividade da parte
para que seja sanado o vício, esta permaneça inerte e não o corrija, inviabilizando a superação do
obstáculo. ¿ Diante disso, afasto a preliminar de falta de causa de pedir, passo agora a análise do mérito.
Tratando-se de matéria que não demanda dilação probatória - artigo 355, I, do CPC/2015 - passe-se a
análise do mérito. Nesse aspecto, observo que a questão controvertida envolve a prova da propriedade
pela autora e a lisura do procedimento indenizatório das benfeitorias existentes. Diante disso, não assiste
razão aos autores. Explico. A prova da propriedade de bem imóvel se perfaz pelo registro no cartório
competente, conforme se extrai do art. 530, Inciso I, do Código Civil de 1916, vigente a época. No caso,
não foi juntado nenhum documento hábil a comprovar a propriedade do bem pela autora, mormente se
tratar de bem público, sujeito a regime especial, conforme explicitado alhures. Contrato de compra e
venda, mormente de quem não é dono, e prova testemunhal falece de prestabilidade para a comprovação
de propriedade de bem imóvel, conforme jurisprudência:   PROVA DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL.
O Contrato Particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel penhorado, uma
vez que esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do
art. 530, inciso I, do Código Civil. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PROVA DA
PROPRIEDADE. A transferência de bem imóvel passa a produzir efeitos após o competente registro, tal
como previsto no art. 1.245 do CC. A mera posse do imóvel não é suficiente para assegurar a propriedade,
prestando-se apenas para legitimar o possuidor a promover meios para sua defesa, como, no caso,
proposição de embargos de terceiro. Logo, os comprovantes de pagamento do imposto sobre a
propriedade não demonstram a propriedade do bem imóvel. Se, ademais, não foi produzida prova de ser a
embargante adquirente de boa-fé do imóvel, ainda que por meio de contrato particular de promessa de
compra e venda ou recibo da pretensa aquisição do bem, fica enfraquecida a tese dos embargos de
terceiro que, destarte, é rejeitada. (TRT da 3.ª Região; PJe: 0011673-37.2017.5.03.0114 (AP);
Disponibilização: 07/06/2018, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 618; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator:
Convocado Cleber Lucio de Almeida) Diante disso, e da apresentação da matrícula do imóvel por parte da
municipalidade, comprovando ser o ente legítimo proprietário do imóvel, bem como do procedimento
expropriatório das benfeitorias existentes as fls. 44 a 94, esvaziam por completo as pretensões do autor. A
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análise da documentação juntada aos autos não evidencia nenhuma ilegalidade ou vício capaz de afastar
licitude do ato administrativo, mormente a presença de decreto expropriatório do Prefeito municipal.
Ademais, a expressa concordância com os valores oferecidos no Termo de Acordo juntados aos autos
afasta a discordância quanto ao valor devido a título de indenização. Ora, se os autores não concordam
com o valor oferecido, deveria ajuizar ação de desapropriação indireta antes do recebimento dos valores,
manifestando discordância com o valor. Não cabe a este juízo inferir a ausência de conhecimento do teor
do documento assinado por parte da autora, ônus probatório sobre o qual a parte não se desincumbiu.
Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do
mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC,
os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo
em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com
baixa na distribuição. P.R.I.C Parauapebas, 05 de julho de 2019. LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 5 5 1 7 6 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Ação Civil Pública
em: 16/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:ESTADO DO
PARA. PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO PARÁ Comarca de Parauapebas VARA DA FAZENDA
PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL TERMO DE AUDIÊNCIA Processo: 0005517-69.2018.8.14.0040 AÇÃO
CIVIL PÚBLICA REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUERIDO: MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS/PA PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO, OAB/PA Nº. 14686 Aos dez dias do
mês de julho do ano de dois mil e dezenove (10/07/2019), às 09h, nesta cidade e Comarca de
Parauapebas, Estado do Pará, na sala de audiências da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal, sob
a presidência do Dr. LAURO FONTES JÚNIOR, Juiz de Direito Titular, comigo, a servidora, abaixo
nominado. Aberta a audiência e realizado o pregão somente o Ministério Público Estadual encontra-se
presente. Ausente o requerido. OCORRÊNCIA: 1. Não houve intimação pessoal do Estado do Para da
decisão que designou a presente audiência. DECISÃO Considerando que o Estado do Pará não foi
intimado, redesigno a audiência de mediação para o dia 12 de setembro de 2019, às 09hrs neste mesmo
local. Partes presentes intimados no ato. Intime-se pessoalmente o Estado do Pará. NADA MAIS
HAVENDO, foi encerrada a audiência. E, para constar, eu __________, Brunna Borsoi Ximenes Araújo,
Assessora do Juiz, digitei e subscrevi o presente Termo que vai assinado abaixo pelos presentes, que
saem intimados: MM. JUIZ: ________________________________________________________
PROMOTORA: ____________________________________________________ PROCESSO:
00057089020138140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 15764 - KENIA TAVARES DE OLIVEIRA (PROCURADOR(A))
EXECUTADO:MAKRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. DECISÃO          TENDO EM
VISTA QUE PESQUISA VIA CCS APRESENTOU DADOS BANCÁRIOS, A PARTIR DESTA DATA
DETERMINO QUE SOMENTE AS PARTES E SEUS ADVOGADOS TENHAM ACESSO AOS AUTOS
(CONSULTA E  CARGA) ,  VEDADO QUAISQUER OUTRAS PESSOAS.                   P . I .C .
         Parauapebas/PA, 14.06.2019. LAURO FONTES JUNIOR JUIZ DE DIREITO PROCESSO:
00057089020138140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 15764 - KENIA TAVARES DE OLIVEIRA (PROCURADOR(A))
EXECUTADO:MAKRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. DECISÃO 1.     Não obtendo
êxito na penhora de dinheiro, defiro o pedido de penhora de veículos do executado pelo sistema
RENAJUD; 2.     Caso a tentativa do item 2 se revele infrutífera, nos termos do REsp nº 1.464.714 - PR,
julgado recentemente (12.03.2019) pelo STJ, proceda-se com a requisição de informações básicas, via
sistema CCS/BACEN, sobre relacionamentos mantidos entre instituições financeiras e a parte executada.
Após, intime-se a parte exequente para manifestação no prazo de 15 dias; 3.     Com a restrição de
qualquer penhora deferida acima (item 1 e 2), INTIME-SE o executado para opor ação de embargos à
execução, no prazo de 30 dias, consoante Lei 6830/80. Ato contínuo, dê-se vista à Fazenda Pública, a fim
de requerer o que entender de direito; 4.     Quanto ao pedido de INFOJUD, verifico que a parte exequente
não especificou o período em que deseja a declaração de bens, razão pela qual indefiro-o neste momento.
5.     Com fulcro no artigo 782, §3º, do CPC, defiro o pedido de inscrição do nome do executado no
cadastro de devedores, devendo para tanto ser realizado mediante envio de ofício ao SERASA, haja vista
a indisponibilidade do sistema informatizado SERASA-JUD.          P. I. C.          Parauapebas/PA, 11 de
junho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular PROCESSO: 00057414620148140040
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1756



JUNIOR Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:CLAUDEVAN CESAR RIBEIRO
LIMA Representante(s): OAB 10801 - ROMULO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:ETEC
EMPRESA TECNICA LTDA Representante(s): OAB 7784 - LAFAYETTE BENTES DA COSTA NUNES
(ADVOGADO) OAB 11646 - MANOEL EUDOXIO PEREIRA NETO (ADVOGADO) REQUERIDO:A
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA Representante(s): OAB 16433 - RODRIGO BAIA
NOGUEIRA (PROCURADOR(A)) . SENTENÇA I - Relatório: Trata-se de ação de danos materiais e morais
movida por CLAUDEVAN CESAR RIBEIRO LIMA em face do ESTADO DO PARA E ETEC EMPRESA
TECNICA LTDA. Relata que se envolvera em acidente de trânsito na PA 275 nas proximidades de
Eldorado dos Carajás, quando teve sua visão prejudicada com uma luz alta de um carro em sentido
contrário e que a pista estava em obras e sem sinalização, razão pela ocorrência do acidente. O Estado do
Para em sede de contestação alegou ilegitimidade ativa e passiva, e no mérito requer a improcedência do
pedido. Já a empresa ETEC alegara que havia sinalização no local, e no mérito requer a improcedência do
pedido. É, em suma, o que importa relatar. II - Fundamentação: Os autos encontram-se em ordem, tendo a
causa sido instruída conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou
irregularidade. As questões preliminares foram resolvidas na decisão de saneamento de fls.186/187,
inexistindo questões pendentes e irregularidades processuais. O caso trata de acidente de transito e ônus
da prova de quem deu causa a tal sinistro. Nesse aspecto, o pleito do autor não merece guarida. Em que
pese o lamentável acidente narrado nos autos e que vitimou os familiares do autor, seu pleito não merece
acolhimento, pois a lide versa sobre a culpa no acidente e tal ônus não fora demonstrado inconteste pelo
autor da demanda. Inexiste, nos autos, elementos suficientes para a caracterização da culpa pelos réus da
demanda, seja pela contraposição de fotos, tanto do autor quanto dos réus, seja pelas alegações do
próprio autor, que hora afirma que a luz alta o atrapalhou, hora afirma que não. Em matéria de acidente de
transito, e firme a jurisprudência no sentido de que o ônus de demonstrar a culpa no acidente é do autor
da demanda, vejamos: Acidente de veículo. Ações de indenização por danos morais. Conexão
reconhecida, determinado o julgamento conjunto das lides. Colisão havida entre o veículo de propriedade
da ré e a motocicleta conduzida pela vítima - filho de uma das autoras e pai das outras duas. Cruzamento
sem sinalização. Não comprovação dos fatos alegados. Versões conflitantes. Ações julgadas
improcedentes. Apelações das autoras. Renovação dos argumentos iniciais. Alegação de culpa exclusiva
do motorista da ré pela causação do acidente. Ausência de sinalização de parada obrigatória. Cruzamento
de vias não sinalizado, incidindo a regra prevista no art. 29, III, "c" do CTB: preferência do veículo que
segue pela direita em relação ao outro. Suposta manobra imprudente do preposto da ré. Versões
conflitantes apresentadas pelas partes. Inexistência de comprovação inequívoca da culpa do motorista da
ré. Ausente prova da responsabilidade da ré pelo acidente. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, do
CPC). Autoras que não se desincumbiram desse mister.  Sentença mant ida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 0002693-24.2013.8.26.0091; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior;
Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª Vara; Data do
Julgamento: 02/06/2016; Data de Registro: 02/06/2016) EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNUS DA
PROVA - DANOS MORAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Nos termos do art. 373, I, do NCPC, cabe ao autor o
ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Estando demonstrados os fatos constitutivos
do direito do autor, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Para que ocorra a condenação por
litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem
como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. (TJMG - Apelação
Cível 1.0024.14.161942-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 28/03/0019, publicação da súmula em 05/04/2019) ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNUS DA
PROVA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVA ORAL - VERSÕES ANTAGÔNICAS DOS FATOS. Se a
prova coligida aos autos não permite concluir qual das partes teria sido culpada pelo evento danoso a
improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0429.09.018119-0/001,
Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/0019, publicação da
súmula em 01/02/2019) ¿Acidente de trânsito. Fato constitutivo do direito do autor não comprovado. Ônus
de prova que lhe pertencia, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil. Prova conflitante e
inconclusiva. Julgamento desfavorável a quem tem o ônus de provar. Recurso improvido¿. (grifei,
Apelação nº 9150391-33.2008.8.26.0000, Rel. Des. HAMID BDINE, 34ª Câmara de Direito Privado, j.
07/05/2012); ¿ACIDENTE DE TRÂNSITO REPARAÇÃO DE DANO PROVA CONFLITANTE
IMPROCEDÊNCIA. Sempre que não for possível apurar o que realmente aconteceu e qual das versões é
a verdadeira, mediante a análise de todos os elementos circunstanciais do evento, tem-se a existência de
provas conflitantes porque não firmes e seguras, assim a solução adequada é a improcedência. Recurso
não provido¿. (Apelação nº 0133139-06.2004.8.26.0100, Rel. Des. CLÓVIS CASTELO, 35ª Câmara de
Direito Privado, j. 03/10/2011). No caso em tela, estamos diante de provas conflitantes, divididas que não
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atestam a veracidade do alegado. A prova consiste no meio idôneo destinado a convencer o julgador da
veracidade da alegação feita no processo. O objeto da prova são os fatos em que se funda a ação ou a
defesa. O boletim de ocorrência juntado aos autos mediante declaração unilateral do autor não serve
como prova inequívoca dos fatos e as fotos juntadas aos autos são insuficientes para a comprovação da
ausência de sinalização, tendo em vista que foram juntadas pelos réus fotos do mesmo lugar com a
sinalização devida, impedindo, dessa forma, a averiguação da realidade dos fatos. Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no
artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto
lhe fora deferido os benefícios da gratuidade. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, 01 de julho de 2019. LAURO
FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO: 00057752120148140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal
em: 16/07/2019---EXEQUENTE:CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA DO
ESTADO DO PARÁ Representante(s): OAB 2730 - FRANKLIN RABELO DA SILVA (ADVOGADO) OAB
7250-B - ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (ADVOGADO) OAB 10827 - SAMARA CHAAR LIMA
LEITE (ADVOGADO) EXECUTADO:DOMINGOS ALVES DE LIMA. DECISÃO          Em análise aos autos
verifiquei que até o momento o executado não foi citado.          Assim sendo, indefiro o pedido de penhora
e determino a citação do executado nos moldes do artigo 8º da LEF, devendo ser observada a atualização
do valor do crédito tributário apresentada 1às fls. 28.          P. I. Cumpra-se.          Parauapebas/PA, 09 de
julho de 2019. Lauro Fontes Junior Juiz de Direito PROCESSO: 00059411420188140040 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação:
Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB
9433 - QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:BANCO CIFRA SA
Representante(s): OAB 163.613 - JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (ADVOGADO) .
DESPACHO          Intime-se a parte exequente para que no prazo de 15 dias requeira o que entender de
direito.          Após, conclusos.          Cumpra-se.          Parauapebas/PA, 09 de julho de 2019. Lauro Fontes
Junior Juiz de Direi to PROCESSO: 00060013120118140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal
em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 15764 - KENIA
TAVARES DE OLIVEIRA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:M R DE MELO DANCETERIA. DECISÃO
         Considerando que a parte executada não constituiu advogado nos autos, determino que a intimação
da decisão da fase de cumprimento de sentença seja feita por AR, conforme preceitua art. 513, §2º, II do
CPC.          P. I. C.          Parauapebas/PA, 03 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito
T i t u l a r  P R O C E S S O :  0 0 0 6 3 4 9 0 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Ação Civil Pública
em: 16/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:ESTADO DO
PARÁ REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS INTERESSADO:RN DE GERIVANIA PEREIRA
FARIAS. SENTENÇA Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO
COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Pará
e Município de Parauapebas/PA. A parte autora propôs a ação e, posteriormente informou que o
representado obteve alta médica, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito. É o relatório.
Decido. Diante da informação da parte autora de que o interessado recebeu alta médica, não restam
dúvidas da ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda em questão. Isto porque, uma vez
que a parte tenha recebido alta médica, houve o desfazimento do elemento material da ação, com a
consequente perda do interesse processual, o que denota a desnecessidade do provimento jurisdicional
solicitado. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, reconheço a perda superveniente do objeto
com a consequente ausência de interesse processual e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem condenação ao
pagamento de custas e de honorários advocatícios, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.
Após o trânsito em julgado arquive-se, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Parauapebas/PA, 04 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular PROCESSO:
00065737920148140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação :  Embargos  à  Execução  F isca l  em:  16 /07 /2019- - -
EMBARGANTE:CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA Representante(s): OAB 3210 - PEDRO
BENTES PINHEIRO FILHO (ADVOGADO) OAB 15450-B - GUILHERME MESSIAS CAVALLEIRO DE
MACEDO (ADVOGADO) EMBARGADO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 14686 -
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HUGO MOREIRA MOUTINHO (PROCURADOR(A)) . SENTENÇA          Trata-se de AÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL oposto por CELPA em face da MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS/PA,
em apenso a execução fiscal 0001905-58.2008.8.14.0040.          Alega que a multa aplicada pelo
PROCON decorrente de processo administrativo padece vícios procedimentais, por inverter o ônus da
prova em processo administrativo, alega cerceamento de defesa e que o valor da multa e desproporcional.
Em razão disso, requer a nulidade do título executivo e consequente extinção da execução fiscal.          O
município, devidamente citado, requer a improcedência dos embargos e consequente prosseguimento do
feito executório.          É o que importava relatar. Fundamento e Decido.          O cerne da questão é a
possibilidade de inversão do ônus da prova no caso dos autos e da legalidade do processo administrativo.
Nesse ponto, merece acolhida o pleito do autor.          A inversão do ônus da prova, instrumento de
facilitação da defesa dos interesses dos consumidores, possui alguns requisitos para a utilização. Até
porque o ônus da prova consiste na responsabilidade atribuída à parte de ratificar suas alegações.          A
prova constitui importante elemento processual, sendo imprescindível para se chegar à solução dos
conflitos de interesse. Não só desempenha a função de confirmar a verdade dos fatos afirmados pelas
partes, como também serve de fundamento para o convencimento do magistrado.          Não se pode
olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC visa corrigir distorções técnicas e econômicas
quando se contrapõe consumidor e fornecedor. Entretanto, esse instituto não se aplica de forma irrestrita e
automática, pois o próprio CDC estabelece requisitos para sua concessão, para tanto deve a alegação do
consumidor ser verossímil e este for hipossuficiente. Quanto a hipossuficiência, descabe tecer
considerações.          Porém, tratando de verossimilhança das alegações, entendo que a inversão do ônus
da prova fora usada de maneira indevida, porquanto a autora afirma que a UC sujeita a penalidade por
furto de energia (¿gato¿) estava em poder de terceiros, tendo em vista que a casa estava alugada. Diante
de tal fato, a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada como instrumento propiciador de
favorecimentos injustificáveis. Ora, se a casa estava alugada, como o consumidor pode afirmar que não
houve adulteração de medidor? A alegação do consumidor falece de verossimilhança na medida em que
apresenta imprecisões e falta de certeza quanto ao fato que ocasionou a penalidade. Nem se fale
irresponsabilidade do consumidor pela infração, pois a obrigação de fornecimento de energia é propter
personam, ou seja é de caráter pessoal, isso quer dizer que a conta de energia está vinculada a pessoa do
contratante e não ao imóvel, se o locador não diligencia em alterar o contrato de fornecimento, responde
por eventuais débitos e infrações deixados pelo locatário em seu nome.          Ademais, ainda que se
considere devida a inversão do ônus da prova, tal concessão se dera em momento procedimental
inoportuno, prejudicando o contraditório e a ampla defesa. Vejamos: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA FIXADA PELO PROCON. SERVIÇO DE TELEFONIA.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO ACERTO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CABIMENTO
DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ORDENAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
NEGATIVA. INVERSÃO OPERADA EM MOMENTO PROCEDIMENTAL INOPORTUNO QUE CERCEOU
DIREITO DE DEFESA DO FORNECEDOR. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA. a) Em Embargos à
Execução Fiscal se permite a invocação de todas as matérias de defesa pelo executado (art. 16, § 2º,
LEF). No caso, em se tratando de dívida fundada em multa aplicada pelo PROCON, cabível a verificação
da regularidade procedimental e do acerto da decisão. b). Em interpretação sistemática e teleológica do
arcabouço normativo de proteção ao consumidor, conclui-se pela possibilidade da inversão do ônus da
prova na seara administrativa. c). Assim como no processo civil, a inversão do ônus da prova não está
colocada ao livre talante do Administrador, devendo ser respeitados os rigores técnicos e a possibilidade
fática de produção da prova. d) A inversão do ônus da prova há de ser decretada antes de encerrada a
fase instrutória, sob pena de cerceamento do direito de defesa. e). Verificado o desacerto da decisão
administrativa que impôs a multa em desfavor da Embargante, impõe-se a anulação do débito inscrito em
CDA e consequente extinção da Execução Fiscal nele calcada. 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS OFERECIDOS PELA BRASIL
TELECOM E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE UMUARAMA.
(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 914049-4 - Umuarama - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - Unânime - J.
03.07.2012)          Portanto, face ao vicio que macula o processo administrativo, a sua anulação é medida
que se impõe.          Ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO e JULGO-O
PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo
803, I do Código de Processo Civil.          Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas
processuais, consoante jurisprudência dominante.          Traslade-se cópia desta sentença para os autos
da Ação de Execução Fiscal acima referida.          Pelos princípios da causalidade e da sucumbência,
condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre
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proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil.          Com fulcro no
art. 496, I, do CPC, promova-se a remessa necessária ao E. Tribunal de Justiça.          Transitada em
julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.          P.R.I. Cumpra-se.
         Parauapebas/PA, 12 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular
P R O C E S S O :  0 0 0 6 8 2 1 4 5 2 0 1 4 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Embargos à
Execução Fiscal em: 16/07/2019---EMBARGADO:A UNIAO FAZENDA NACIONAL Representante(s): OAB
15127 - AGEU CORDEIRO DE SOUSA (PROCURADOR(A)) EMBARGANTE:CEZARIO SALES CAMPOS
Representante(s): OAB 17158 - CELSO VALERIO NASCIMENTO PEREIRA (ADVOGADO) . SENTENÇA
         Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL oposto por CEZARIO SALES CAMPOS
em face da UNIÃO, em apenso a execução fiscal 0005170-12.2013.8.14.0040.          Alega que houve um
erro quando da declaração de percepção de rendimentos no CNPJ das empresas fontes pagadoras de
rendimentos, uma vez que apresenta o CNPJ das filiais com as quais assinara contrato de aluguel. Em
razão disso, foi autuado em infração administrativa por omissão de rendimentos e compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte.          A União, devidamente citada, reconheceu que pode ter havido
erro no CNPJ da fonte pagadora, mas pede prazo de 90 dias para apuração do procedimento
administrativo, bem como alega ausência de garantia idônea e no mérito requer a improcedência dos
embargos e consequente prosseguimento do feito executório.          É o que importava relatar.
Fundamento e Decido.          Primeiramente, rejeito a alegação de ausência de garantia idônea, tendo em
vista que a jurisprudência admite a constrição judicial sobre veículo alienado fiduciariamente, porquanto se
materializa os efeitos da constrição sobre os direitos decorrentes da alienação fiduciária, vejamos:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA.
VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE OS
DIREITOS E AÇÕES DO DEVEDOR FIDUCIANTE, DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. ART. 835, XII, DO CPC. - Consoante a própria dicção do art. 835, XII, do Novo Código de
Processo Civil, é cabível a penhora sobre ¿direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia¿, o que, aliás, não constava explicitamente CPC/73, embora esse
proceder fosse já aceito, majoritariamente, quando vigente a antiga codificação. - Para além da disposição
legal, que encerra norma de clareza meridiana, destaca-se que não há qualquer impeditivo para que a
constrição recaia sobre os direitos do devedor fiduciante, da mesma forma que pode recair sobre qualquer
outro direito patrimonial - ora, o montante referente às parcelas já adimplidas é que garante o débito
perseguido na execução fiscal. Se, contudo, a despeito das diligências efetuadas pelo credor, o contrato já
estiver quitado, possibilitando-se a retomada do bem móvel e a extinção da propriedade resolúvel do
credor fiduciário, então a penhora recairá sobre o próprio veículo. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080270978, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 21-03-2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE VEÍCULO
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. 1. Afigura-se legítima a pretensão recursal quanto à
penhora sobre os direitos de aquisição de veículo alienado fiduciariamente, consoante dicção do art. 835,
inciso XIII, do Código de Processo Civil. 2. De fato, não há óbice para que a aludida constrição judicial
tenha incidência sobre veículos gravados com cláusula de alienação fiduciária, porquanto a penhora - a
um só tempo - preserva os direitos sobre o bem em si, alcançando somente os direitos de aquisição. 3.
Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1048563, 07075382920178070000, Relator:
NÍDIA CORRÊA LIMA 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, publicado no PJe: 28/09/2017.
Pág.: Sem Página Cadastrada.) Execução fiscal. Veículo alienado fiduciariamente. Pedidos de pesquisa
pelo sistema RENAJUD - Registro Nacional de Restrições Judiciais - e de penhora indeferidos.
Impossibilidade de se descobrir via RENAJUD em qual instituição financeira o veículo está alienado.
Possibilidade da constrição sobre os direitos do executado decorrente da alienação fiduciária. Precedentes
deste Tribunal e do C. STJ. Dá-se parcial provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2134426-
27.2014.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de
Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2014; Data de Registro: 18/09/2014)
         Portanto, perfeitamente cabível a penhora sobre veículo financiado.          No mérito, entendo que
assiste razão ao embargante.          Para uma melhor compreensão da causa cinge uma análise sobre o
aspecto material, quantitativo do IRPF e as consequências da omissão patrimonial.          O conceito de
renda, partindo de critérios econômicos os quais o direito tributário se apodera para fins de tributação, é a
soma do consumo mais poupança, decorrente do trabalho ou do capital entre dois momentos de aferição.
         Porém, não basta a simples existência de renda, somente se tem o fato gerador do IRPF com a
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, assim entendida como o momento em que seu titular
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possa dela usufruir.          Quanto ao aspecto quantitativo, mais precisamente a base de cálculo do
imposto, tem-se que a base de cálculo do IRPF é a renda real, ou seja, a renda efetivamente auferida.
Diante disso, uma simples análise dos documentos carreados aos autos evidencia que o autor não omitiu
renda, pois fora tributado com a base de cálculo devida, ainda que haja desencontro entre os CNPJS das
fontes pagadoras.           Não há evidenciado nos autos nenhuma das hipóteses autorizadoras do
lançamento de oficio, previstas no art. 902 do Decreto 9580 de 2018. Ademais, é entendimento da própria
Receita Federal que o uma vez constatada a tributação devida, com erro da fonte pagadora, cancela-se a
autuação. EMENTA: PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
E GLOSA PARCIAL DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda. RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. TRIBUTAÇÃO. ERRO DE INFORMAÇÃO DO CNPJ DA FONTE
PAGADORA. Cancela-se a omissão autuada, uma vez constatada a tributação dos rendimentos, porém
com indicação errônea do CNPJ da fonte pagadora na declaração de ajuste anual. (MINISTÉRIO DA
FAZENDA; SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL; DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JULGAMENTO EM SÃO PAULO; 6 º TURMA; ACÓRDÃO Nº 17-29873 de 04 de Fevereiro de 2009)
         Diante do exposto, a infração aplicada falece de fundamentação jurídica, ferindo de morte a CDA
dela originada e seu cancelamento é medida que se impõe.          Ante todo o exposto, ACOLHO OS
EMBARGOS A EXECUÇÃO e JULGO-O PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação
executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil.          Condeno a
embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.
         Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida.
         Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de
honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85,
§3º, V, do Código de Processo Civil.          Com fulcro no art. 496, I, do CPC, promova-se a remessa
necessária ao E. Tribunal de Justiça.          Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos.          P.R.I. Cumpra-se.          Parauapebas/PA, 09 de julho de 2019. LAURO
FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular PROCESSO: 00070417720138140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:JOAO MARTINS DO NASCIMENTO Representante(s): OAB
XRL8 - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): HERNANDES ESPINOSA MARGALHO (PROCURADOR(A)) . DECISÃO Considerando
que a parte autora decidiu por não incluir no feito a Estado do Pará, dou prosseguimento a demanda
designando audiência para o dia 11/09/2019, as 11:00, Sala de Audiencia da Vara da Fazenda Publica e
Execução Fiscal de Parauapebas. P. I. Cumpra-se.       Parauapebas, 02 de julho de 2019. LAURO
FONTES JUNIOR JUIZ DE DIREITO PROCESSO: 00070520920138140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:ERILENE DE SOUZA MACHADO Representante(s): OAB XRL8
- DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): OAB 14686 - HUGO MOREIRA MOUTINHO (PROCURADOR(A)) OAB 10609 - JAIR
ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) . SENTENÇA I - Relatório: Trata-se de ação de indenização por
danos morais ajuizada por ERILENE DE SOUZA MACHADO, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA,
em face do MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS/PA. Relata que sofrera acidente automobilístico e que
necessitara da realização de cirurgia no Hospital municipal, e que após várias tentativas infrutíferas de
realização de tal procedimento, desistira e recorrera ao Hospital de Tucuruí/PA, alega que devido a má
cicatrização do braço sente dores e limitação de movimento do braço. Diante de tais fatos, requer que a
parte requerida seja condenar ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$
50.000,00. Juntou documentos às fls. 10/24. Decisão, deferindo a gratuidade da justiça, bem como
determinando a citação do requerido para, querendo, apresentar defesa (fl. 25). Devidamente citado, o
Município alegou culpa exclusiva da vítima, visto que se atrasara para o procedimento, que o
procedimento era eletivo, ou seja, não era urgente, responsabilidade subjetiva e ausência do dever de
indenizar (28/60). Réplica à contestação às fls. 61-v. Audiência realizada 22/10/2015, onde foram ouvidas
a autora e a mãe. Audiência realizada 28/10/2018, onde foi ouvido o médico que atendeu. É, em suma, o
que importa relatar. II - Fundamentação: Os autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída
conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade. O ponto
central de discussão do processo é a responsabilidade do Município, em face do dano suportado pela
autora. Nesse aspecto o pleito do autor não merece guarida. Antes de adentrar no mérito da questão, cabe
tecer considerações sobre a interferência do Judiciário no sistema de saúde. O tema não pode ser
simplificado, esgotando-se numa simples alusão a princípios constitucionais caros. Embora o direito à
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saúde seja um dever do Estado (artigo 196, CF/88), não podemos nos esquecer que as políticas públicas
que têm como vocação concretizar esse direito fundamental (dimensão material policy) são estruturadas e
organizadas de forma sistêmica - Lei 8080/90. E mais. Por ostentar a diretriz da universalidade (inciso I,
artigo 7º, Lei 80808/90), sua consecução material só pode ser vazada por meio de programas e ações que
promovam a igualdade dentro de prioridades eleitas, exigindo do Administrador Público expedientes como
o planejamento, até para se ajustar à escassez orçamentária. Dito isso, é de se destacar que o Hospital
dispensou o tratamento correto a autora e que a demora na realização de cirurgia e sua consequente não
realização se deu por fato alheio a prestação do serviço pela municipalidade, qual seja, a presença de
duas cirurgias de emergência no mesmo dia da cirurgia da autora. Ora, é sabido por todos que a
prioridade de atendimento são os casos de emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de
sessenta e cinco anos de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos. As cirurgias
eletivas, procedimentos indicados, mas que podem aguardar momento mais propício, possuem baixa
prioridade, devendo ser realizada após os tratamentos de urgência e emergência. Exigir que o médico
responsável dê prioridade a um procedimento eletivo em face de duas cirurgias de emergência é ferir de
morte, para dizer pouco, o princípio da isonomia. Ademais, se tratando de omissão estatal, a
responsabilidade é subjetiva, conforme nos mostra a jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL.
FRATURA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANO AO PACIENTE. DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6º, da
CF. Se existe omissão a responsabilidade é subjetiva, com necessidade de exame sobre a culpa (STF, RE
369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004.) No caso,
a vítima sofreu acidente e teve fratura de úmero. A perícia médica fundamenta a correção do tratamento
ministrado, sendo o indicado para 95% dos casos. Sentença de improcedência mantida. Apelo não
provido.(Apelação Cível, Nº 70076455278, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 25-10-2018) OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
DEMORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O direito à saúde se encontra no rol
dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana e cuja relevância levou o
Constituinte a alçá-lo à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. 2.
Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir com obrigação
constitucionalmente prevista, havendo prova da existência de lista de espera para a realização de cirurgia
eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial desrespeitar a ordem de classificação, sob pena
de violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 3.
Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.853385, 20140110494735APC, Relator: SANDOVAL
OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/03/2015,
Publicado no DJE: 17/03/2015. Pág.: 411) EMENTA: ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. São três os elementos reconhecidamente essenciais na definição da
responsabilidade civil - a ilegalidade, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro. Não demonstrada
a demora na realização do procedimento cirúrgico, ausente um dos pressupostos de responsabilização
estatal. (TRF4, AC 5008314-51.2013.4.04.7110, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE
PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 02/09/2016) No caso em tela, a autora não demonstrou de
forma inequívoca a falha na prestação de saúde municipal, seja por que a demora no procedimento
cirúrgico fora justificada, seja por que o procedimento não se realizara posteriormente em razão da
gravidez da autora, fato sobre o qual a municipalidade não tem ingerência. Por todo o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º,
III do Código de Processo Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do
§3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça. Após o trânsito
em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Parauapebas, 02 de julho de 2019 LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO:
00076208820148140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERIDO:MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS Representante(s): HERNANDES ESPINOSA MARGALHO (PROCURADOR(A))
REQUERENTE:ANTONIO FRANCISCO PEREIRA Representante(s): OAB 18665-B - BRUNO CARDOSO
DA CUNHA (ADVOGADO) . SENTENÇA Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por ANTONIO
FRANCISCO FERREIRA, face do MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS/PA, todos devidamente qualificados
nos autos. Narra a inicial que a requerente foi contratada pelo requerido para exercer a função de vigia,
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através de contrato temporário com início em 04/2004. Teve como última remuneração o valor de R$
303,87 (trezentos e três reais e oitenta e sete centavos).  Em razão desses fatos, manejou-se a presente
ação, vez que não teria recebido o FGTS no aludido período, além da multa do art. 467 da CLT e demais
direitos trabalhistas. Acostou à inicial os documentos de fls. 09/198. A ré, devidamente citada, apresentou
contestação às fls. 202/225. É o relatório. Decido e fundamento. Antes de analisar o mérito, cabe tecer
considerações sobre a arguição de prescrição bienal alegada pelo Município de Parauapebas. Em que
pese à previsão constitucional desta limitação temporal do direito aos créditos trabalhistas e da propositura
da ação, existe também causas que interrompem a prescrição. No caso de interrupção da prescrição
contra a Fazenda Pública, que só pode ocorrer 1 vez, haverá o reinício da contagem pela metade do prazo
(2,5 anos), a partir do ato interruptivo ou do último ato ou termo do processo, não podendo o prazo total
ser menor do que 5 anos, embora interrompido na primeira metade do prazo. Logo, considerando que o
último ato do processo se deu em 2013, portanto antes do prazo fatal de 5 anos. Ademais, não assiste
razão a Fazenda Pública, pois o prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, é o quinquenal,
previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina: ¿Art.1º. As dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual
ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem. ¿ Ademais, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, como no Resp
nº 1.251.993-PR, relatado pelo Ministro Mauro Campbell, da primeira seção, julgado em 12/12/2012, que o
prazo aplicável é o do Decreto 20.910/32, por ser regra especial em relação ao Novo Código Civil.
Portanto, não há que se falar em prescrição bienal em face da Fazenda Pública, visto que existe norma
que regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.
Segundo o inciso II, parágrafo 2º, artigo 37 da CF/88, ¿a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. ¿ No caso em tela, deixa-se
claro, não estamos diante da contratação temporária permitida no inc. IX do art. 37 da Constituição
Federal de 1988, pois, se assim fosse, por certo que os efeitos do artigo 19-A da Lei 8036/90 não
repercutiria na esfera de direitos do autor. Observa-se, ademais, que não restou configurada a
excepcionalidade, urgência e necessidade da contratação em tela, o que se infere pela extensão temporal
da vinculação funcional. ¿EMENTA: ADMINISTRATIVO - 'RECLAMATÓRIA TRABALHISTA' -
CONTRATADA TEMPORÁRIA -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO - AGENTE
ADMINISTRATIVO - ART. 11 DA LEI N.º 10.254/90 - DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI N.º
8.036/90 - RELAÇÃO DE TRABALHO - NECESSIDADE - VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL
ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO
- DESCABIMENTO DAS PARCELAS TRABALHISTAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - NÃO
PREVALÊNCIA DOS DIREITOS PREVISTOS NA LEI LOCAL. 1. O art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 assegura
o depósito do FGTS na conta vinculada apenas ao trabalhador que teve o contrato de trabalho declarado
nulo por não haver ingressado no emprego por aprovação em concurso público. 2. Assim, a obtenção do
benefício pressupõe a existência de relação celetista entre o ente público e o trabalhador, o que, segundo
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso do contratado temporário do inc. IX do art. 37
da Constituição da República, motivo pelo qual ele não se enquadra no preceito do dispositivo daquela Lei
Federal, ainda que a contratação venha a ser considerada nula, assim incabível o deferimento do FGTS,
bem como de parcelas de natureza celetista. 3. A injurídica renovação do contrato por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público enseja a nulidade de pleno direito
do contrato e a não prevalência dos benefícios normativamente assegurados. 4. Sentença reformada, em
reexame necessário, primeiro recurso voluntário prejudicado e segundo recurso voluntário não
provido. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.287350-0/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim ,
8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2013, publicação da súmula em 19/08/2013)¿ (grifo nosso).
Seja como for, o fato de serem nulas, tais vícios de vinculação não retiram do contratado os direitos
inerentes à vinculação funcional em tela, afinal, se existe nítido abuso de direito do gestor público, o que
enseja, por certo, a materialização das categorias de improbidade (Lei de Improbidade Administrativa -
8.429), não pode o servidor, ainda que a título precário, ser sancionado pela mutilação de direitos sociais. 
É por isso mesmo é que segundo o artigo 19-A da Lei 8036/90, regra incluída pela Medida Provisória
2.164-41/01, nos diz que ¿é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato
de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando
mantido o direito ao salário¿ Sobreleva notar que o STF, por meio do Recurso Extraordinário (RE) 596478,
interposto pelo Estado de Rondônia contra a decisão do TST que reconheceu o direito ao FGTS,
confirmou a constitucionalidade do referido dispositivo. ¿EMENTA: ADMINISTRATIVO- APELAÇÃO
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CÍVEL - DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO NULA -
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO
STF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO NÃO RECOLHIMENTO -
HONORÁRIOS. -A contratação de servidores públicos para exercer função de natureza permanente e
habitual, independente de concurso público, configura ilegalidade e acarreta a nulidade do vínculo.
Hipótese em que houve inobservância à lei estadual que estabelece o tempo máximo de duração dos
contratos para que a necessidade pública possa ser considerada temporária. - A declaração de nulidade
do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio
concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, gera para o trabalhador o direito ao
levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS, a título de indenização. - O
egrégio STF reconheceu, no Recurso Extraordinário (RE) 596478 RG/RR, o direito aos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiverem o contrato de trabalho
com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional de prévia
aprovação em concurso público. - inexistindo provas do não recolhimento da contribuição previdenciária,
descabe a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dessa parcela. - Sendo razoável a
verba honorária arbitrada, descabe a redução. - Sentença reformada em parte, no reexame necessário. -
Recurso voluntário prejudicado. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.10.159313-5/001, Relator (a): Des.(a)
Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2013, publicação da súmula em 31/07/2013)¿
(grifo nosso). Por outro lado, o artigo 23, inciso 5º da Lei federal nº 8.036/90, foi declarado inconstitucional
pelo STF no RE 522.967, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 RELATOR :MIN. GILMAR
MENDES RECTE.(S) :ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE RECDO.(A/S) :MARIA EDNA FRANÇA DA SILVA ADV.(A/S)
:FRANCISCO SOARES DE QUEIROZ Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal.
Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.
Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo
Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da
Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se
nega provimento. Com o julgado, deixa de prevalecer o prazo prescricional de 30 anos, reconhecido nos
Tribunais pátrios, passando-se a adotar o prazo de 05 anos. Com isso, houve nova redação da súmula
362 do TST, que passou a enunciar da seguinte forma: ¿FGTS. PRESCRIÇÃO I - Para os casos em que a
ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o
não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do
contrato; II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o
prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir
de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF). Com efeito, segundo o artigo 1º do Decreto 20.910/32, ¿as dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem¿ Por outro lado, com exceção das verbas devidas a título de
FGTS, as demais verbas pleiteadas, com a devida vênia, não integram o direito subjetivo da parte autora,
vez que sua relação com a ré, pessoa jurídica de direito público interno, é de natureza administrativa, não
sendo regida pela CLT. Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título
de FGTS, contados do ajuizamento da ação, com juro legal a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo
INPC desde a mora. Referido valor deverá ser objeto de liquidação ulterior. JULGO IMPROCEDENTE os
demais pedidos formulados. Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50%
das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao
advogado da parte autora o valor de R$ 1000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º
artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia
de R$ 1000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que
foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram
imputadas. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.R.I.C Parauapebas, 27 de
junho de 2019. LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO: 00077460720158140040
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES
JUNIOR Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:JANIO GOMES DE SOUSA
Representante(s): OAB 15443-A - BRUNO FERNANDES MACHADO DE AZEVEDO (ADVOGADO) OAB
11489 - CARLOS VIANA BRAGA (ADVOGADO) OAB 19404 - IGNES MARIA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:A TRES REMOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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Representante(s): OAB 15719 - HADLA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO) FERNANDO LIRA JUNIOR
(REP LEGAL) OAB 14228-B - DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA (ADVOGADO)
REQUERIDO:PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS VALMIR QUEIROZ MARIANO
REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS. DECISÃO Considerando que houve o recebimento da
obra por parte da municipalidade, e que o referido ato de fiscalização ocorrera em 2019, ou seja, quatro
anos após a propositura da ação e que a superveniência das obras de infraestrutura esvazia o pedido de
obrigação de fazer. INTIME-SE o autor para dizer se o problema de falta de infraestrutura persiste. P.R.I.C
Parauapebas/PA, 03 de julho de 2019     LAURO FONTES JÚNIOR JUIZ DE DIREITO PROCESSO:
00078990620168140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA
DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA
(PROCURADOR(A)) EXECUTADO:VALE SA Representante(s): OAB 8898 - ADONIS JOAO PEREIRA
MOURA (ADVOGADO) OAB 17905 - ALEXANDRA DA COSTA NEVES (ADVOGADO) OAB 18131 -
AISHA MORHY DE MENDONCA (ADVOGADO) OAB 8265 - AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO
(ADVOGADO) OAB 10635 - ARLOVA MARTA VIVACQUA DA SILVEIRA (ADVOGADO) OAB 13303 -
ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA (ADVOGADO) OAB 24990 - AMANDA DO CARMO CABRAL
GALVAO (ADVOGADO) . SENTENÇA Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS em face da empresa VALE S/A, referente às CDA de nº. 169/2016 no valor global de
R$50.082,36. A presente demanda foi ajuizada em 11.05.2016, tendo a parte executada citada somente
no dia 23.03.2018 (fls. 13-v). No dia 27.03.2018 (fls. 14-32) a parte informa pagamento administrativo do
crédito tributário. Intimada, a parte exequente confirma em parte do crédito fiscal, informando a ausência
do pagamento das custas processuais. Às fls. 47-50 a parte executada comprova o pagamento das custas
processuais, requerendo a extinção da execução e condenação das custas processuais no percentual de
10% do valor da causa. É o breve relatório. Decido. Em análise aos autos verifico que a parte exequente
pagou administrativa o valor integral do crédito tributário indicado na inicial, com exceção dos honorários
sumbenciais. Ante o exposto, tendo havido a satisfação integral do débito objeto desta lide e a
consequente satisfação da obrigação, EXTINGO A PRESENTE AÇÃO EXECUTIVA, nos termos do artigo
924, II, do Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 85, §2º e 3º, II do CPC, condeno a parte executada
ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Condeno a parte executada em
custas processuais finais, as quais deverão ser recolhidas no prazo de 15 dias sob pena de inscrição em
dívida ativa. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as providências de praxe. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 09 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR
Juiz de Direi to Titular PROCESSO: 00082655020138140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal
em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 15764 - KENIA
TAVARES DE OLIVEIRA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:NILSON MENDES SILVA. DECISÃO
         Cite-se como requer a exequente às fls. 70.          P. I. C.          Parauapebas/PA, 26 de junho de
2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular PROCESSO: 00082958520138140040
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES
JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) OAB 15764 - KENIA
TAVARES DE OLIVEIRA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:C C S MELO CIA LTDA ME
EXECUTADO:SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA Representante(s):
OAB 242.171 - ROBERTO SERGIO SCERVINO (ADVOGADO) . DECISÃO          Em observância a
certidão de fls. 152, determino que os embargos à execução sejam apensados aos autos.          Após,
conclusos para manifestação.          P.I.C.          Parauapebas/PA, 24 de junho de 2019. LAURO FONTES
JUNIOR JUIZ DE DIREITO PROCESSO: 00083690820148140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:MARIA CHAVES COSTA Representante(s): OAB 11828 -
MARCIA MARIA SOARES BARROS (ADVOGADO) REQUERIDO:A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO
DO PARA Representante(s): MARLON AURELIO TAPAJOS ARAUJO (PROCURADOR(A)) . DECISÃO
      À parte autora, para alegações finais.       Transcorrido o prazo de 15 dias, ao réu, para o mesmo
propósito.       Após, conclusos para sentença.       Parauapebas, 14 de maio de 2019.       LAURO
FONTES JUNIOR       JUIZ DE DIREITO PROCESSO: 00087187420158140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:UERLEI MOREIRA DA SILVA Representante(s): OAB 11489 -
CARLOS VIANA BRAGA (ADVOGADO) OAB 19404 - IGNES MARIA COSTA FERREIRA (ADVOGADO)
REQUERENTE:LUCIELENE TRINDADE DE ALMEIDA Representante(s): OAB 19404 - IGNES MARIA
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COSTA FERREIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:A TRES REMOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Representante(s): FERNANDO LIRA JUNIOR (REP LEGAL) REQUERIDO:PREFEITO MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS VALMIR QUEIROZ MARIANO. SENTENÇA          Trata-se de ação de indenização
c/c obrigação de fazer proposta por UERLEI MOREIRA DA SILVA em face de A3 REMOR
EMPREENDIMENTOS.          Intimada a parte exequente para que desse andamento ao processo,
quedou-se inerte.          É o que importava relatar. Fundamento e decido.          Constam dos autos que a
exequente foi pessoalmente intimada a providenciar o andamento da presente ação, sob pena de extinção
do processo, mantendo-se inerte.          O descumprimento da determinação judicial configura abandono
da causa, causando a sua extinção sem resolução do mérito.          Diante do exposto, com fulcro no artigo
485, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.          Custas ex
legis.          Deixo de condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais, haja vista não ter ocorrido
a triangulação processual.          Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. C.          Parauapebas/PA,
03 de ju lho de 2019.  LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Dire i to Ti tu lar  PROCESSO:
00088445620178140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Ação Civil Pública em: 16/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO PARA REQUERIDO:ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
INTERESSADO:ENZO CATARINO COSTA. DECISÃO       No caso em tela, a causa de pedir
consubstancia, em última instância, omissão estatal na prestação de direito fundamental (inciso I, artigo
98, ECA c/c artigo 196, CF/88) à criança/adolescente.      Devemo-nos lembrar que todas as vezes em que
houver situação de risco e, envolvendo sujeito de direito protegido pelo ECA, a competência para
conhecimento do feito é deslocada da vara da fazenda pública para vara da infância e juventude.
¿EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA - SAÚDE -
F O R N E C I M E N T O  D E   M E D I C A M E N T O   A  M E N O R  -   C O M P E T Ê N C I A   D A  V A R A
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. I - Tendo em vista as atribuições da Vara da Infância e da
Juventude elencadas no art. 62 da Lei Complementar Estadual n.º 59/2001, bem como o disposto no art.
148, IV, e no art. 209, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), impõe-se o
reconhecimento da competência absoluta do juízo da Vara da Infância e da Juventude para
processar e julgar ação ordinária ajuizada com vistas a assegurar o direito do menor à saúde. II -
Entendimento compatível com o do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp n.º 24.798/SP, 2ª T/STJ,
rel. Min. Castro Meira) e, sobretudo, com a jurisprudência pacificada deste Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (IUJ n.º 1.0521.13.014613-2/002, 1ª CUJCív/TJMG, rel. Des. Corrêa Junior). (Conflito de
Competência nº 1.0000.15.074601-4/000, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJ 26/5/2015)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - MENOR IMPÚBERE - COMPETENCIA DO JUÍZO
DA VARA DA INFANCIA EJUVENTUDE. - A Lei nº. 8.069/1990 resguardou a possibilidade dos estados
criarem varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, competentes para "conhecer de
ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente"
(art. 145 c/c 148, IV). Dessa forma, em se tratando de demanda que verse sobre direito fundamental à vida
e à saúde de menor impúbere, deve ser reconhecida a competência do juízo da vara especializada
da Infância e Juventude para dirimir o feito. (Conflito de Competência nº 1.0000.15.006547-2/000, 1ª
Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade, DJ 31/3/2015) (Destaque)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA  -  AÇÃO ORDINÁRIA -  FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO - MENOR - ART. 209, IV, DO ECA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. A competência para
julgamento de ações envolvendo a busca de menores absolutamente incapazes pelo fornecimento de
fármacos e insumos médicos é da Justiça da Infância e da Juventude, nos termos do art. 209, IV, do
Estatuto da Infância e da Juventude. (Conflito de Competência nº 1.0000.15.006548-0/000, 2ª Câmara
Cível, Rel. Des. Afrânio Vilela, DJ 26/5/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA
DISPONIBILIZAÇÃODE MEDICAMENTO A MENORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE. Tratando-se de pedido para a disponibilização de medicamento a menores, a competência,
que é absoluta, é do Juízo da Vara da Infância e Juventude - aplicação dos artigos 7º, 148, inciso IV e 209
do ECA. Recurso conhecido e desprovido. Determinado, de ofício, a remessa dos autos ao Juízo da
Infância e Juventude. (Agravo de Instrumento n. 1.0105.12.023459-3/001, Rel(a). Des(a) Albergaria Costa,
DJe 02/05/2013).¿      Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o
presente feito.      Com a urgência reclamada, remeta os autos à 1ª Vara Cível da Comarca de
Parauapebas, com as homenagens de estilo.      CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.      Intimem.
     Parauapebas/PA, 25 de junho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular PROCESSO:
00096560620148140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE
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PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 15764 - KENIA TAVARES DE OLIVEIRA (PROCURADOR(A))
EXECUTADO:BANCO DA AMAZONIA SA Representante(s): OAB 10176 - ARNALDO HENRIQUE
ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO) . DESPACHO          Retornem os autos à secretaria judicial para que
certifique se houve manifestação da parte executada e se a manifestação é tempestiva.          Após,
conclusos.          Cumpra-se.          Parauapebas/PA, 09 de julho de 2019. Lauro Fontes Junior Juiz de
D i r e i t o  P R O C E S S O :  0 0 1 0 3 0 6 8 7 2 0 1 3 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal
em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 15764 - KENIA
TAVARES DE OLIVEIRA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:FUJI PHOTO BRASIL LTDA. DECISÃO
         Considerando que até a presente data a parte executada não foi citada, indefiro o pedido retro,
devendo os autos retornarem à secretaria para que promova a citação nos termos do art. 8º da LEF.
         P. I. C.          Parauapebas/PA, 03 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular
P R O C E S S O :  0 0 1 1 4 5 2 3 2 2 0 1 4 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:CARLOS ALBERTO TRINDADE TAVARES Representante(s):
OAB 14774-B - NICOLAU MURAD PRADO (ADVOGADO) OAB 18247-B - THAIENE VIERA DE ARAUJO
(ADVOGADO) OAB 18265 - JADIR LOIOLA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO) OAB 19823 -
ADAILTON ARAUJO DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): OAB 7550 - HERNANDES ESPINOSA MARGALHO (ADVOGADO) OAB 10609 - JAIR
ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) . SENTENÇA I - Relatório: Trata-se de ação de indenização por
danos morais ajuizada por CARLOS ALBERTO TRINDADE TAVARES, em face do MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS/PA. Relata que é professor concursado da rede pública municipal e que por um erro da
Administração Pública ficou sem receber seus proventos relativos ao mês de maio/2013. Diante de tais
fatos, requer que a parte requerida seja condenar ao pagamento de indenização por danos morais na
quantia de R$ 28.880,00. Juntou documentos às fls. 08/10. Decisão, deferindo a gratuidade da justiça,
bem como determinando a citação do requerido para, querendo, apresentar defesa (fl. 11). Devidamente
citado, o requerido apresentou contestação e documentos às fls. 13/26. Réplica à contestação às fls.
30/34. É, em suma, o que importa relatar. II - Fundamentação: Os autos encontram-se em ordem, tendo a
causa sido instruída conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou
irregularidade. Não há necessidade de produção de outras provas, uma vez que a questão de mérito versa
unicamente sobre direito e fatos já comprovados documentalmente, encontrando-se ordenado o processo,
de maneira a comportar o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo
Civil. Não tendo a parte requerida arguido preliminares, passo a análise do mérito da lide. Ao que se
verifica dos autos, o evento danoso resultou de um erro da administração. Nesse sentido, não há como
afastar a responsabilidade da Administração sobre seus atos. No caso em exame, da leitura dos fatos e da
documentação acostada aos autos, não restam dúvidas de que existe o nexo de causalidade entre o dano
sofrido pela autora e a atuação do da Administração Pública. Não há dúvidas que o atraso no pagamento
de salários ao servidor gera dano moral indenizável, pois os servidores assumem obrigações como
aluguel, contas de luz, água, telefone que devem ser adimplidas com os seus proventos, frutos do seu
trabalho. Nesse sentido: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. ATRASO
NO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PEDIDO DE 1/3 SOBRE AS FÉRIAS. O ART. 7º, XVII GARANTE
AO TRABALHADOR O DIREITO A GOZO DE FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, COM PELO MENOS,
UM TERÇO A MAIS DO SALÁRIO NORMAL. DIREITO ADQUIRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA
DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. PAGAMENTO OBRIGATÓRIO.
RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA
PARCIALMENTE. 1. Extrai-se do contexto fático-probatório que o servidor público municipal, em
decorrência do atraso no pagamento de seu salário, além de outros benefícios, sofreu lesão na sua esfera
personalíssima, uma vez que se viu tolhido no seu direito à manutenção de sua subsistência, bem como
de sua família, além de não poder honrar com os compromissos com os credores habituais que todo
cidadão possui.2. Verifico que o valor arbitrado a título de dano moral, em sede de primeiro grau, está
proporcional ao grau de culpa e ao dano causado a parte Apelada, configurando um valor razoável e justo
para a indenização. 3. Recurso de Apelação conhecido e improvido. 4. Ao Município réu cabia o gravame
de provar que houve o pagamento de 1/3 do salário férias da requerente, mediante a juntada dos
documentos pertinentes. Entretanto, não provou haver efetuado o pagamento do crédito salarial
reclamado, ao qual tem direito a Apelante Adesiva. 5. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e
parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001142-
37.2012.8.04.0000, em epígrafe, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem
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a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em consonância com o
Parecer do Graduado Órgão do Ministério Público, conhecer e negar provimento ao recurso do município
de Coari e conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do relator que passa
a integrar o presente. Publique-se. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus/AM. Entretanto, o pagamento do referido salario no mês
posterior atenua, mas não exclui, a responsabilidade da Administração, que procurou amenizar os efeitos
nocivos de sua ação. Portanto, está suficientemente demonstrada a ocorrência dos danos, bem como o
nexo causal, não logrando êxito o demandado em comprovar a presença de alguma das excludentes do
seu dever de indenizar do demandado. II.1) - DA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS: Assim, considerando
que o valor a ser fixado deve considerar a capacidade financeira do requerido, o sofrimento experimentado
pelo autor, a adequada sanção ao lesante e uma justa compensação à lesada, entendo como razoável e
adequado o valor da reparação por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago pelo réu,
acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº
9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e
correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça. Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, a
fim de: a). Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais) à autora, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos
termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art.
405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos
termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento. - DJEletrônico de 04/11/2008). Em consequência,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Pela
sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono
da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme comando do
artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil. Sem remessa necessária, considerando que o valor da
condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, III, do CPC/2015. Transitada em julgado,
arquivem-se os autos, com as providências de praxe. Parauapebas/PA, 28 de junho de 19. LAURO
FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO: 00116281120148140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:JULIANE SCARDUA DA SILVA Representante(s): OAB -- -
DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
REQUERIDO:ANTONIO FLAVIO NASCIMENTO DA SILVA. SENTENÇA Trata-se de obrigação de fazer e
pedido de liminar, ajuizada por JULIANE SCARDUA DA SILVA, representada pela DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA E ESTADO DO PARÁ,
requerendo o provimento jurisdicional, a fim de garantir efetivação do seu direito à saúde. O requerido
informa a impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência antecipada deferida, tendo em vista que
não conseguiu localizar o interessado na ação, tendo em vista que o mesmo mudou de endereço e não
atualizou perante a Defensoria Pública e a Secretaria Municipal de Saúde (fls.80). À fl. 90-v, a Defensoria
confirmou que não foi possível localizar o interessado, tendo em vista que se mudou do endereço,
encontrando-se em local incerto, razão pela qual requer a extinção do feito. É o relatório. Decido. Do
exame dos documentos e alegações, verifica-se que se operou a perda do objeto do pedido, haja vista que
paciente em questão (ANTONIO FLAVIO NASCIMENTO DA SILVA) se mudou do endereço aonde
morava, estando em local incerto e não sabido, não tendo sido cumprida a decisão que deferiu a tutela de
urgência deferida em razão de tais fatos, o que demonstra a perda superveniente do interesse processual.
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, reconheço a perda do objeto com a consequente
ausência de interesse processual, razão pela qual EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem condenação ao
pagamento de custas e de honorários advocatícios em razão do polo ativo da demanda. Após o trânsito
em julgado arquive-se, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Parauapebas/PA, 28 de junho de 2019. LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO:
00120898020148140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---REQUERENTE:CONSELHO
REGIONAL DE ECONOMIA DE MINAS GERAIS EXEQUENTE:CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
DA DECIMA REGIAO CORECON MG Representante(s): OAB 128940 - PEDRILHO FERRARI VERAS
(ADVOGADO) EXECUTADO:MAURO DE LIMA PRADO. SENTENÇA Trata-se de ação de execução fiscal
ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DE MINAS GERAIS em face de MAURO DE LIMA
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PRADO. Antes que ocorre a citação da parte executada, a parte autora requereu a desistência da ação,
tendo em vista o Julgamento do Recurso Extraordinário 704292, em que reconheceu inconstitucionalidade
material, sem redução de texto, do artigo 1º e 2º da Lei 11.000/2004, por ofensa ao artigo 151 da
Constituição Federal, a fim de excluir da sua incidência a autorização dada aos conselhos de profissões
regulamentadas para fixar as contribuições anuais (fls. 17). É o breve relatório. Decido. Conforme
estatuído no Diploma Processual Civil, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de
apenas alguma medida executiva (CPC, artigo 775). Em análise aos autos, não vislumbro qualquer ato
que pudesse impedir a homologação do pedido de desistência, já que, de fato, as anuidades cobradas
foram reajustadas por resolução, o que configura ofensa direta ao princípio da legalidade tributária,
previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal, conforme disposto no RE 704292. Ante o exposto, e por
tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência e por conseguinte
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII c/c artigo 775,
todos do Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente nas custas processuais, tendo em vista
deu causa a desistência. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios,
uma vez que a parte executada se quer foi citada. Na existência de eventuais penhoras incidentes sobre
os bens da parte executada, determino a liberação imediatamente. Defiro desde já o desentranhamento de
documentos originais dos autos, mediante sua substituição por cópias, caso haja pedido nesse sentido.
Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquivem-se os autos, com as providências de
praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 09 de julho de 2019. LAURO
FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular PROCESSO: 00125837620138140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:TEREZINHA DE JESUS SILVA SOUSA Representante(s): OAB
11111 - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) . DECISÃO Considerando que
existem herdeiros em local incerto e não sabido, INTIME-SE, através de edital, os herdeiros DEIBSON
SILVA E SILVA e MARCELO SILVA E SILVA, para que, querendo, se habilitem nos autos do processo em
questão. Decorrido o prazo, sem manifestação faça os autos conclusos. Parauapebas/PA, 03 de julho de
2019. LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO: 00126154220178140040 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:WILSON RODRIGUES DE MATOS
Representante(s):  OAB 52.643 -  MAICON DE MATOS ALBUQUERQUE (ADVOGADO)
REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS. SENTENÇA Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada
por WILSON RODRIGUES DE MATOS, face do MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS/PA, todos devidamente
qualificados nos autos. Narra a inicial que a requerente foi contratada pelo requerido para exercer a função
de vigia, através de contrato temporário com início em 05/2010 e término em 06/2015. Teve como última
remuneração o valor de R$ 1304,48 (mil trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).  Em razão
desses fatos, manejou-se a presente ação, vez que não teria recebido o FGTS no aludido período, além
da multa do art. 467 da CLT e demais direitos trabalhistas. Acostou à inicial os documentos de fls. 21/26. A
ré, devidamente citada, apresentou contestação às fls. 29/46. Réplica as fls.47/55. É o relatório. Decido e
fundamento. Questões prejudiciais resolvidas na decisão de fls. 56. Segundo o inciso II, parágrafo 2º,
artigo 37 da CF/88, ¿a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração. ¿ No caso em tela, deixa-se claro, não estamos diante da contratação
temporária permitida no inc. IX do art. 37 da Constituição Federal de 1988, pois, se assim fosse, por certo
que os efeitos do artigo 19-A da Lei 8036/90 não repercutiria na esfera de direitos do autor. Observa-se,
ademais, que não restou configurada a excepcionalidade, urgência e necessidade da contratação em tela,
o que se infere pela extensão temporal da vinculação funcional. ¿EMENTA: ADMINISTRATIVO -
'RECLAMATÓRIA TRABALHISTA' - CONTRATADA TEMPORÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO - AGENTE ADMINISTRATIVO - ART. 11 DA LEI N.º 10.254/90 - DEPÓSITOS DO FGTS -
ART. 19-A DA LEI N.º 8.036/90 - RELAÇÃO DE TRABALHO - NECESSIDADE - VÍNCULO DE
NATUREZA CONTRATUAL ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA -
INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO - DESCABIMENTO DAS PARCELAS TRABALHISTAS -
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - NÃO PREVALÊNCIA DOS DIREITOS PREVISTOS NA LEI LOCAL. 1.
O art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 assegura o depósito do FGTS na conta vinculada apenas ao trabalhador
que teve o contrato de trabalho declarado nulo por não haver ingressado no emprego por aprovação em
concurso público. 2. Assim, a obtenção do benefício pressupõe a existência de relação celetista entre o
ente público e o trabalhador, o que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso
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do contratado temporário do inc. IX do art. 37 da Constituição da República, motivo pelo qual ele não se
enquadra no preceito do dispositivo daquela Lei Federal, ainda que a contratação venha a ser considerada
nula, assim incabível o deferimento do FGTS, bem como de parcelas de natureza celetista. 3. A injurídica
renovação do contrato por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público enseja a nulidade de pleno direito do contrato e a não prevalência dos benefícios
normativamente assegurados. 4. Sentença reformada, em reexame necessário, primeiro recurso voluntário
prejudicado e segundo recurso voluntário não provido. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.287350-
0/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2013,
publicação da súmula em 19/08/2013)¿ (grifo nosso). Seja como for, o fato de serem nulas, tais vícios de
vinculação não retiram do contratado os direitos inerentes à vinculação funcional em tela, afinal, se existe
nítido abuso de direito do gestor público, o que enseja, por certo, a materialização das categorias de
improbidade (Lei de Improbidade Administrativa - 8.429), não pode o servidor, ainda que a título precário,
ser sancionado pela mutilação de direitos sociais.  É por isso mesmo é que segundo o artigo 19-A da Lei
8036/90, regra incluída pela Medida Provisória 2.164-41/01, nos diz que ¿é devido o depósito do FGTS na
conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário¿ Sobreleva notar que o STF, por
meio do Recurso Extraordinário (RE) 596478, interposto pelo Estado de Rondônia contra a decisão do
TST que reconheceu o direito ao FGTS, confirmou a constitucionalidade do referido dispositivo.
¿EMENTA: ADMINISTRATIVO- APELAÇÃO CÍVEL - DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXERCER
FUNÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO NULA - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - FGTS - DIREITO
AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUSÊNCIA DE
PROVAS DO NÃO RECOLHIMENTO - HONORÁRIOS. -A contratação de servidores públicos para
exercer função de natureza permanente e habitual, independente de concurso público, configura
ilegalidade e acarreta a nulidade do vínculo. Hipótese em que houve inobservância à lei estadual que
estabelece o tempo máximo de duração dos contratos para que a necessidade pública possa ser
considerada temporária. - A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de
cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II,
da CF/88, gera para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta
vinculada ao FGTS, a título de indenização. - O egrégio STF reconheceu, no Recurso Extraordinário (RE)
596478 RG/RR, o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos
trabalhadores que tiverem o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função
da inobservância da regra constitucional de prévia aprovação em concurso público. - inexistindo provas do
não recolhimento da contribuição previdenciária, descabe a condenação do Estado de Minas Gerais ao
pagamento dessa parcela. - Sendo razoável a verba honorária arbitrada, descabe a redução. - Sentença
reformada em parte, no reexame necessário. - Recurso voluntário prejudicado. (Ap Cível/Reex Necessário
1.0024.10.159313-5/001, Relator (a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
25/07/2013, publicação da súmula em 31/07/2013)¿ (grifo nosso). Por outro lado, o artigo 23, inciso 5º da
Lei federal nº 8.036/90, foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 522.967, in verbis: RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 522.897 RELATOR :MIN. GILMAR MENDES RECTE.(S) :ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE RECDO.(A/S) :MARIA EDNA FRANÇA DA SILVA ADV.(A/S) :FRANCISCO SOARES DE
QUEIROZ Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da
Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos
arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. Com o julgado, deixa de prevalecer o prazo prescricional de 30 anos, reconhecido nos
Tribunais pátrios, passando-se a adotar o prazo de 05 anos. Com isso, houve nova redação da súmula
362 do TST, que passou a enunciar da seguinte forma: ¿FGTS. PRESCRIÇÃO I - Para os casos em que a
ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o
não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do
contrato; II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o
prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir
de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF). Com efeito, segundo o artigo 1º do Decreto 20.910/32, ¿as dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem¿ Em relação as horas extras, o autor não se desincumbiu do
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ônus de provar as alegadas horas trabalhadas a maior, além disso, as folhas de ponto e contracheques
juntados por meio de mídia digital comprovam o pagamento de horas extras ao autor da demanda, dessa
forma falece o pleito quanto as horas extras trabalhadas e não pagas. No tocante ao gozo das férias,
direito constitucionalmente assegurado, tem-se que, não obstante a nulidade do contrato, permanece o
direito incontestável do servidor em reaver não somente a contraprestação pecuniária pelos serviços
efetivamente prestados, mas também as férias não usufruídas, acrescidas de 1/3, por aplicação do art.
182 do Código Civil e tendo em conta que nosso ordenamento jurídico rechaça o enriquecimento ilícito.
Por outro lado, com exceção das verbas devidas a título de FGTS e saldo de salários, as demais verbas
pleiteadas, com a devida vênia, não integram o direito subjetivo da parte autora, vez que sua relação com
a ré, pessoa jurídica de direito público interno, é de natureza administrativa, não sendo regida pela CLT.
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do
ajuizamento da ação, com juro legal a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo INPC desde a mora, bem
como o saldo de férias não gozadas durante o período do contrato nulo. Referido valor deverá ser objeto
de liquidação ulterior. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, conforme autoriza o artigo
40 da Lei Estadual nº 8328/2015. Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em
50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar
ao advogado da parte autora o valor de R$ 2000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º
artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia
de R$ 2000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que
foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram
imputadas. P.R.I.C Parauapebas, 11 de julho de 2019 LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito
P R O C E S S O :  0 0 1 2 7 6 0 6 9 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:AUDILEDE SOARES LIRA Representante(s): OAB 14558-A -
CARLOS ALBERTO CAETANO (ADVOGADO) OAB 320439 - HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS
(ADVOGADO) REQUERENTE:GABRIELLY LIRA REIS Representante(s): OAB 2967 - GISLENE DA
MOTA SOARES CAETANO (ADVOGADO) AUDILEDE SOARES LIRA (REP LEGAL) OAB 14558-A -
CARLOS ALBERTO CAETANO (ADVOGADO) REQUERENTE:PLACIDO ALVES REIS JUNIOR
Representante(s): OAB 2967 - GISLENE DA MOTA SOARES CAETANO (ADVOGADO) ILMA BEZERRA
MORAES (REP LEGAL) OAB 14558-A - CARLOS ALBERTO CAETANO (ADVOGADO)
REQUERENTE:BRUNO MORAIS REIS Representante(s): OAB 14558-A - CARLOS ALBERTO CAETANO
(ADVOGADO) OAB 2967 - GISLENE DA MOTA SOARES CAETANO (ADVOGADO) ILMA BEZERRA
MORAES (REP LEGAL) REQUERENTE:JOAO VITOR SOUZA REIS Representante(s): OAB 14558-A -
CARLOS ALBERTO CAETANO (ADVOGADO) OAB 2967 - GISLENE DA MOTA SOARES CAETANO
(ADVOGADO) ELIZANGELA PEREIRA DE SOUZA (REP LEGAL) REQUERIDO:FAZENDA PUBLICA DO
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s):  OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA
(PROCURADOR(A)) . DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que o embargante interpôs embargos
de declaração em face do despacho de fl. 198. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, o que não inclui despachos de mero
expediente (CPC, artigo 1.001). À vista do exposto, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo
Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, pois não cabe tal recurso de despachos.
Parauapebas/PA, 10 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR JUIZ DE DIREITO 1 PROCESSO:
00142263020178140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 9433 - QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA
(PROCURADOR(A)) EXECUTADO:PAULO SILVA JUNIOR. DECISÃO          Trata-se de ação de
execução fiscal ajuizada pelo Município de Parauapebas.          Antes da citação da parte executada a
Fazenda Pública municipal requereu a desistência da demanda tendo em vista o disposto no art. 2º, §1º da
Lei 4.568, alterada pela Lei 4.742/2018, haja vista que o valor do crédito tributário exequendo não supera o
valor mínimo exigível na Lei Municipal.          Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência e por conseguinte EXTINGO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.          Sem custas,
dada a isenção prevista no artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.          Deixo de condenar a parte
autora ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte executada não constituiu
procurador para representá-la no presente feito.          Na existência de eventuais penhoras incidentes
sobre os bens da parte executada, determino a liberação imediatamente.          Defiro desde já o
desentranhamento de documentos originais dos autos, mediante sua substituição por cópias, caso haja
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pedido nesse sentido.          Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquivem-se os autos,
com as providências de praxe.                 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
         Parauapebas/PA, 03 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular
P R O C E S S O :  0 0 1 6 8 9 3 5 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:ABRAAO AVELINO LOPES Representante(s): OAB 18617-B -
GLEISON JUNIOR VANINI (ADVOGADO) REQUERIDO:O MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS. SENTENÇA
Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por ABRAAO AVELINO LOPES, face do MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS/PA, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial que a requerente foi
contratada pelo requerido para exercer a função de vigia, através de contrato temporário com início em
02/2008 e termino em 12/2012. Teve como última remuneração o valor de R$ 1329,14 (mil trezentos e
vinte e nove reais e catorze centavos).  Em razão desses fatos, manejou-se a presente ação, vez que não
teria recebido o FGTS no aludido período, além da multa do art. 467 da CLT e demais direitos trabalhistas.
Acostou à inicial os documentos de fls. 18/87. A ré, devidamente citada, apresentou contestação às fls.
138/243. É o relatório. Decido e fundamento. Segundo o inciso II, parágrafo 2º, artigo 37 da CF/88, ¿a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração. ¿ No caso em tela, deixa-se claro, não estamos diante da contratação temporária permitida
no inc. IX do art. 37 da Constituição Federal de 1988, pois, se assim fosse, por certo que os efeitos do
artigo 19-A da Lei 8036/90 não repercutiria na esfera de direitos do autor. Observa-se, ademais, que não
restou configurada a excepcionalidade, urgência e necessidade da contratação em tela, o que se infere
pela extensão temporal da vinculação funcional. ¿EMENTA: ADMINISTRATIVO - 'RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA' - CONTRATADA TEMPORÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO - AGENTE
ADMINISTRATIVO - ART. 11 DA LEI N.º 10.254/90 - DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI N.º
8.036/90 - RELAÇÃO DE TRABALHO - NECESSIDADE - VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL
ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO
- DESCABIMENTO DAS PARCELAS TRABALHISTAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - NÃO
PREVALÊNCIA DOS DIREITOS PREVISTOS NA LEI LOCAL. 1. O art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 assegura
o depósito do FGTS na conta vinculada apenas ao trabalhador que teve o contrato de trabalho declarado
nulo por não haver ingressado no emprego por aprovação em concurso público. 2. Assim, a obtenção do
benefício pressupõe a existência de relação celetista entre o ente público e o trabalhador, o que, segundo
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso do contratado temporário do inc. IX do art. 37
da Constituição da República, motivo pelo qual ele não se enquadra no preceito do dispositivo daquela Lei
Federal, ainda que a contratação venha a ser considerada nula, assim incabível o deferimento do FGTS,
bem como de parcelas de natureza celetista. 3. A injurídica renovação do contrato por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público enseja a nulidade de pleno direito
do contrato e a não prevalência dos benefícios normativamente assegurados. 4. Sentença reformada, em
reexame necessário, primeiro recurso voluntário prejudicado e segundo recurso voluntário não
provido. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.287350-0/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim ,
8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2013, publicação da súmula em 19/08/2013)¿ (grifo nosso).
Seja como for, o fato de serem nulas, tais vícios de vinculação não retiram do contratado os direitos
inerentes à vinculação funcional em tela, afinal, se existe nítido abuso de direito do gestor público, o que
enseja, por certo, a materialização das categorias de improbidade (Lei de Improbidade Administrativa -
8.429), não pode o servidor, ainda que a título precário, ser sancionado pela mutilação de direitos sociais. 
É por isso mesmo é que segundo o artigo 19-A da Lei 8036/90, regra incluída pela Medida Provisória
2.164-41/01, nos diz que ¿é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato
de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando
mantido o direito ao salário¿ Sobreleva notar que o STF, por meio do Recurso Extraordinário (RE) 596478,
interposto pelo Estado de Rondônia contra a decisão do TST que reconheceu o direito ao FGTS,
confirmou a constitucionalidade do referido dispositivo. ¿EMENTA: ADMINISTRATIVO- APELAÇÃO
CÍVEL - DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO NULA -
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO
STF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO NÃO RECOLHIMENTO -
HONORÁRIOS. -A contratação de servidores públicos para exercer função de natureza permanente e
habitual, independente de concurso público, configura ilegalidade e acarreta a nulidade do vínculo.
Hipótese em que houve inobservância à lei estadual que estabelece o tempo máximo de duração dos
contratos para que a necessidade pública possa ser considerada temporária. - A declaração de nulidade
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do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio
concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, gera para o trabalhador o direito ao
levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS, a título de indenização. - O
egrégio STF reconheceu, no Recurso Extraordinário (RE) 596478 RG/RR, o direito aos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiverem o contrato de trabalho
com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional de prévia
aprovação em concurso público. - inexistindo provas do não recolhimento da contribuição previdenciária,
descabe a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dessa parcela. - Sendo razoável a
verba honorária arbitrada, descabe a redução. - Sentença reformada em parte, no reexame necessário. -
Recurso voluntário prejudicado. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.10.159313-5/001, Relator (a): Des.(a)
Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2013, publicação da súmula em 31/07/2013)¿
(grifo nosso). Por outro lado, o artigo 23, inciso 5º da Lei federal nº 8.036/90, foi declarado inconstitucional
pelo STF no RE 522.967, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 RELATOR :MIN. GILMAR
MENDES RECTE.(S) :ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE RECDO.(A/S) :MARIA EDNA FRANÇA DA SILVA ADV.(A/S)
:FRANCISCO SOARES DE QUEIROZ Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal.
Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.
Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo
Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da
Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se
nega provimento. Com o julgado, deixa de prevalecer o prazo prescricional de 30 anos, reconhecido nos
Tribunais pátrios, passando-se a adotar o prazo de 05 anos. Com isso, houve nova redação da súmula
362 do TST, que passou a enunciar da seguinte forma: ¿FGTS. PRESCRIÇÃO I - Para os casos em que a
ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o
não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do
contrato; II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o
prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir
de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF). Com efeito, segundo o artigo 1º do Decreto 20.910/32, ¿as dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem¿ Em relação ao dano moral, entendo ser cabível, tendo em
vista que o acidente de trabalho restou incontroverso nos autos, devendo a autora ser indenizada em
relação da lesão sofrida e o serviço prestado a municipalidade. Isso porque não há como ignorar as
decorrências irreversíveis gerados pela relação de trabalho, posto que impraticável a sua restituibilidade.
Se assim fosse, o resultado seria enriquecimento ilícito do Município, vedado em nosso ordenamento. Por
outro lado, com exceção das verbas devidas a título de FGTS e danos morais, as demais verbas
pleiteadas, com a devida vênia, não integram o direito subjetivo da parte autora, vez que sua relação com
a ré, pessoa jurídica de direito público interno, é de natureza administrativa, não sendo regida pela CLT.
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do
ajuizamento da ação, com juro legal a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo INPC desde a mora.
Referido valor deverá ser objeto de liquidação ulterior. Bem como indenização por danos morais, no
importe de R$ 10.000 (dez mil reais) também com juro legal a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo
INPC desde a mora. Julgo IMPROCEDENTE os demais pedidos Sem condenação ao pagamento de
custas processuais, conforme autoriza o artigo 40 da Lei Estadual nº 8328/2015. Tendo existido
sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50%
das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$
2000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte,
CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 2000,00 a título de honorários
de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte
autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas. P.R.I.C Parauapebas,
09 de julho de 2019 LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO: 00184479020168140040
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES
JUNIOR Ação: Execução Fiscal em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 11106 - EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA
(PROCURADOR(A)) EXECUTADO:VASCONCELOS CIA LTDA ME. DECISÃO          Defiro o pedido do
exequente e determino o arquivamento provisório, sem baixa na distribuição, e em local próprio, com fulcro
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no art. 2º, §1º da Lei 4.568, alterada pela Lei 4.742/2018 até que haja manifestação da parte exequente ou
até que supere o valor mínimo para execução, devendo ser observado prazo prescricional.          Deverá a
Secretaria desta Vara, controlar o prazo prescricional nos moldes do REsp nº. 1.340.553, findo o qual
deverá intimar pessoalmente o exequente, por remessa dos autos, conforme art. 40, § 4º, da Lei 6830/80.
P. I. Cumpra-se. Parauapebas, 26 de junho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular
P R O C E S S O :  0 0 3 0 8 8 9 2 5 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:MARIA MELO DA SILVA Representante(s): OAB 16834-A -
HELDER IGOR SOUSA GONCALVES (ADVOGADO) OAB 12254-A - CLOVIS JOSE DOS SANTOS
(ADVOGADO) REQUERIDO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB
14686 - HUGO MOREIRA MOUTINHO (PROCURADOR(A)) OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA
(PROCURADOR(A)) . SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA MELO DA SILVA
em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA. Relata que alugou o seu imóvel localizado na Rua D, nº
265, no bairro Cidade Nova, nesta cidade, cujo contrato firmado no dia 07.11.2013 para o término no dia
06.05.2014, sendo o valor mensal seria de R$ 10.500,00, porém o contrato foi prorrogado verbalmente até
o dia 08.07.2015. Narra que o réu pagou até o maio de 2014, e ao final deixou o imóvel sem entregar as
chaves à autora. Em razão de tais fatos, ajuizou a presente ação, visando a condenação do réu ao
pagamento da quantia de R$ 193.030,12, acrescido de 10%, totalizando a quantia de 212.333,13, além de
perdas e danos no montante de R$ 50.000,00 e danos morais na quantia de 50.000,00, totalizando a
quantia de R$ 312.033,13. Juntou documentos às fls. 12/34. Despacho, deferindo os benefícios da justiça
gratuita e determinando a citação do requerido para, querendo, apresentarem defesa (fl. 35). Em
contestação, o requerido alegou preliminar de inépcia da inicial, por ausência de causa de pedir e de
pedido e pela inexistência de correlação lógica entre os fatos e a conclusão, e no mérito pugnou pela
improcedência dos pedidos autorais, ou subsidiariamente, a condenação em danos morais e materiais e
lucros cessantes em valores condizentes com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (fls.
37/50). Réplica à contestação às fls. 87/90. Despacho, intimando as partes para informar se pretendem
produzir outras provas (fl. 94). Decisão de saneamento do processo (fls. 98 e verso). Audiência de
instrução e julgamento à fls. 101/102. Alegações finais pela autora às fls. 103/105 e pelo réu às fls.
106/108.   É o que importava relatar. Passo a decidir. Os autos encontram-se em ordem, tendo a causa
sido instruída conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade.
Não há necessidade de produção de outras provas, uma vez que a questão de mérito versa unicamente
sobre direito e fatos já comprovados documentalmente, encontrando-se ordenado o processo, de maneira
a comportar o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
Primeiramente, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de causa de pedir e de pedido. A
inicial encontra-se clara, sendo possível extrair os pedidos e a causa de pedir. O autor indicou o direito
subjetivo que pretende exercitar contra a parte requerida e o fato que originou esse pretenso direito, de
modo a justificar por uma sequência lógica o pedido formulado, possibilitando ao requerido a exata
compreensão da lide, tanto que foi possível o oferecimento de ampla defesa. O acerto da fundamentação
será aferido no mérito. Por fim, NÃO ACOLHO a preliminar de inépcia da inicial, por inexistência de
correlação lógica entre os fatos e a conclusão, pois é possível concluir da leitura da petição inicial que a
autora busca a condenação do réu ao pagamento de valores decorrentes do não pagamento de alugueis,
indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes no montante descrito no relatório desta
sentença, sendo possível a apresentação de defesa pelo requerido, sem qualquer prejuízo. Superadas as
questões preliminares, passo a análise do mérito da demanda. No mérito, a autora não logra êxito em
demonstrar que a ocupação da municipalidade se iniciara antes do previsto em contrato e nem que se
estendera além do previsto. A municipalidade, quando acionada, comprovou os pagamentos ajustados em
contrato, devendo a parte autora comprovar que o pagamento se deu a menor que o ajustado por menos
tempo que o contratado. Ademais, a prova testemunhal carreada aos autos não prova, por si só, a
existência de relação locatícia, mormente quando apresenta imprecisões quanto ao fato que se pretendia
provar. AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO LOCATÍCIO - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - INÍCIO DE
PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - ÔNUS DO LOCADOR NÃO
DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O depoimento testemunhal não se mostra suficiente
para, sozinho, comprovar a existência da relação locatícia, sendo, quando muito, apenas início de prova. 2
- A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos previstos
pelo art. 333, inciso I, do CPC. 3 - Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.439003,
20080810065299APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 5ª Turma Cível, Data de Julgamento:
05/08/2010, Publicado no DJE: 16/08/2010. Pág.: 283) Além disso, no tocante aos pleitos de perdas e
danos, prevista no artigo 402 do Código Civil, a autora não comprovou os danos emergentes, pois não
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demonstrou o prejuízo efetivamente sofrido. Apenas afirma que não houve reforma do imóvel, corte do
fornecimento de água e de energia elétrica em razão do abandono e quem pagou os débitos, porém não
os demonstra. A afirmação de que não comprovou os referidos danos porque o imóvel estava fechado não
procede, considerando que a autora poderia ter ajuizado ação própria para o depósito das chaves e assim
demonstrar os prejuízos sofridos. Da mesma forma, a demandante não provou os lucros cessantes,
porque não afirma, tampouco demonstra que sofreu prejuízo em razão do inadimplemento contratual do
requerido. Finalmente, em relação ao pleito de supostos danos morais, entendo que é o caso de
improcedência, porque o simples inadimplemento do contrato, consubstanciado no não pagamento de
aluguéis, não configura dano moral. O sofrimento experimentado pela autoria em razão do inadimplemento
dos alugueis trata-se de situação previsível a todas as pessoas no trato da vida cotidiana. A indenização
por danos morais exige a existência de sofrimento, abalos psíquicos, capaz de lesar os atributos da
personalidade, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento, o que não configura in casu. Por todo o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos
com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, 15 de julho de 2019
LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO: 00489121920158140040 PROCESSO ANTIGO: --
- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal
em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARA Representante(s):
EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:ADELAR ZIMER FILHO
CIA LTDA ME. DECISÃO Quando do lançamento do CNPJ no sistema online de penhora de ativos
financeiros depositados em conta corrente verifiquei que a pessoa jurídica registrada no CNPJ constante
na Receita Federal é diversa da indica nos autos. Assim sendo, intime-se a Parte exequente para que no
prazo de 15 dias se manifeste, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.          P. I. C.
         Parauapebas/PA, 03 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de Direito Titular
P R O C E S S O :  0 0 5 2 9 1 3 4 7 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 10609
- JAIR ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) REQUERIDO:CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA
Representante(s): OAB 8770 - BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) OAB 11307-A -
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) . DESPACHO          Considerando a
manifestação ministerial e a petição de fls.209/214, intime-se a parte ré para se manifestar nos autos.
Após, volvam-se os autos conclusos. P. I. Cumpra-se.       Parauapebas, 27 de junho de 2019. LAURO
FONTES JUNIOR JUIZ DE DIREITO PROCESSO: 00628975520158140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Execução Fiscal
em: 16/07/2019---EXEQUENTE:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO:J
PAIXAO E CAMPOS COMERCIO E SERVICO LTDA EPP. DECISÃO          Indefiro o pedido retro, tendo
em vista que a parte executada não foi citada nos autos.          Assim sendo, promova a citação nos
moldes da decisão de fls. 05.          P. I. Cumpra-se.          Parauapebas/PA, 08 de julho de 2019. Lauro
Fontes Junior Juiz de Direito PROCESSO: 00639930820158140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:ROZENILDE SILVA Representante(s): OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR) REQUERIDO:FAZENDA PUBLICA DO
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s):  OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA
(PROCURADOR(A)) REQUERIDO:JOEMISON DA SILVA RIBEIRO. SENTENÇA Trata-se ação de
obrigação de fazer proposta por ROZENILDE SILVA, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO PARÁ, em face de JOEMISON DA SILVA RIBEIRO e do MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS/PA, requerendo o provimento jurisdicional, a fim de garantir efetivação do direito à saúde
de JOEMISON DA SILVA RIBEIRO. À fl. 26 foi deferido o pedido liminar e determinada a citação do
requerido. Em contestação, as fls. 31/48, o requerido no mérito quer a improcedência do pedido. As fls. 55
o município junta ao processo informação de que o réu JOEMISON encontra-se custodiado no presidio de
MARABÁ/PA. Em manifestação, o MP requereu a citação de JOEMISON com a nomeação de curador
especial, chamamento ao processo do estado do Pará e opina pela procedência do pedido. Os autos
vieram-me conclusos. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito
pugnado pela parte autora. Não há elementos fáticos que autorizem a paralisia processual, mormente não
ser a prisão de um dos réus hipótese prevista no NCPC como causa ope legis de suspensão processual,
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sobretudo porque tal incidente não impede a análise da pretensão inicial trazida nos autos, não é situação
ensejadora da prejudicialidade superveniente apta a provocar a suspensão do feito. Observo que o objeto
da presente ação é o direito a saúde invocado em face da municipalidade. Com a superveniente
apreensão do menor infrator, a responsabilidade para o tratamento do menor custodiado é do Estado,
conforme art. 124 do ECA. Verificada a perda do objeto em razão de fato posterior (apreensão do menor),
que impede que se constitua a relação jurídica pretendida, qual seja obrigação de prestar o devido
tratamento clinico ao menor, inexiste propósito para a sequência do processo. Não se justifica mais decidir
algo a respeito de uma obrigação ao qual o município não pode mais cumprir, haja vista o menor estar em
poder de ente público diverso da municipalidade e que não participou da lide. O provimento final não é
mais útil nem mesmo necessário e, assim, não há também interesse processual, uma das condições da
ação essenciais para o prosseguimento do feito, o que é bastante para ensejar a extinção do processo
sem resolução de mérito. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, reconheço a perda do objeto
com a consequente ausência de interesse processual, razão pela qual EXTINGO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil Sem custas
processuais, eis que beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade
suspensa, dado o deferimento do pedido de justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015.
Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Parauapebas/PA 08 de julho de 2019. Lauro Fontes Junior Juiz de direito PROCESSO:
00739260520158140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA (PROCURADOR(A))
REQUERIDO:LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES. DECISÃO Considerando que o réu se
encontra em endereço incerto e não sabido, e que várias tentativas de localizar o réu, inclusive em
endereços constantes em processos judiciais desta Vara, DEFIRO O PEDIDO DE CITAÇÃO EDITALICIA.
Oficie-se o Google Brasil, no endereço indicado as fls. 85 para que tome ciência da medida liminar e
promova a retirada do conteúdo em questão. Parauapebas/PA, 02 de julho de 2019     LAURO FONTES
JÚNIOR JUIZ DE DIREITO PROCESSO: 00839214220158140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Embargos à
Execução Fiscal em: 16/07/2019---EMBARGANTE:SGS DO BRASIL LTDA Representante(s): OAB
116343 - DANIELLA ZAGARI GONCALVES (ADVOGADO) EMBARGADO:MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 11106 - EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA
(PROCURADOR(A)) . SENTENÇA Trata-se EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL interposta por SGS DO
BRASIL LTDA em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. Relata que fora surpreendido a aplicação de
multa por infração tributária por ofensas a diversos artigos da legislação tributária, CDA¿s 16.396/14,
16.397/14, 16.398/14 no montante de R$ 113.679,18 (cento e treze mil, seiscentos e setenta e nove reais
e dezoito centavos). Afirma que as referidas CDA¿s são nulas por falta de indicação precisa que enseja a
cobrança de tais valores, que tais CDA¿s apresentam incongruências em relação aos autos de infrações
que dele se originaram e decadência da cobrança, tendo em vista que não exerce atividade no município
desde 2004. Pelo princípio da eventualidade, mesmo que o juízo entenda inaplicável o instituto da
decadência com base no artigo 150, §4º do Código Tributário Nacional, defende que fora autuado por
analogia, instituto inaplicável nas infrações tributárias e por fim, impugna a cumulação de taxa Selic e juros
de mora. Em razão de tais fatos, pugna pela procedência dos presentes embargos à execução fiscal, com
a anulação do débito fiscal incluídos nas certidões de dívida ativa acima descritas, objeto da ação
executiva ora embargada, e a consequente extinção da execução, com devolução do depósito judicial que
garantiu a presente execução. Juntou documentos às fls. 46/166. Em impugnação, o embargado requer a
improcedência dos presentes embargos, com o prosseguimento do feito executivo, sob o fundamento de
que não ocorreu o instituto da decadência, higidez da constituição da CDA (fls. 180/234). É o relatório.
Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre salientar que os embargos são tempestivos, nos termos do
art. 16, inciso II, da lei de Execuções Fiscais, tendo a secretaria incorrido em erro procedimental, no que
tange a aferição de tempestividade dos embargos. O presente feito comporta julgamento antecipado do
mérito, nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois trata de questão essencialmente de
direito em que não há a necessidade de produção de outras provas. Inexistindo preliminares, passo a
análise do mérito. Trata-se de embargos a execução fiscal na qual pleiteia a parte embargante a anulação
de débito fiscal e a extinção da ação de execução fiscal relativo as infrações tributárias consubstanciadas
nas CDA¿s acima descritas. Da análise dos documentos juntados aos autos, entendo que não há qualquer
nulidade que macule o referido procedimento administrativo, mas, tão somente as alegações do
embargante, desacompanhadas de qualquer suporte probatório. Fora oportunizado o contraditório e a
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ampla defesa no processo administrativo fiscal. Os autos de infração estão devidamente fundamentados
em obrigações acessórias, com a devida capitulação legal. A alegação de decadência dos autos de
infração devido ao fato de que a empresa não presta serviços na localidade desde 2004 e que as infrações
estariam prescritas não merecem prosperar, pois o encerramento de atividade sem comunicação ao Fisco
municipal gera presunção relativa de continuidade do serviço, mormente porque o simples encerramento
de contrato de aluguel e a não apresentação da DIPJ não elidem a presunção de continuidade da
atividade. Consultando o site da Receita Federal, visualiza-se que o CNPJ da filial de Parauapebas fora
encerrado em 2013, muito depois do alegado encerramento das atividades pelo embargante. Além disso,
as empresas desobrigadas a apresentar o DIPJ por inatividade, assim consideradas as que não
realizaram, durante o ano-calendário, qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou
patrimonial, estão obrigadas a apresentar a declaração de inatividade DSPJ-INATIVAS, documento que a
embargante não junta aos autos. Além disso, a Fazenda Municipal tem o direito de averiguar os registros
fiscais dos anos anteriores ao fechamento da empresa, já que o contribuinte é obrigado a conservá-los
enquanto não prescreverem os créditos documentados, o artigo 195 do Código Tributário Nacional confere
amplo acesso à fiscalização fazendária para examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e
efeitos comerciais ou fiscais. Assim, a recusa de exibição dos livros fiscais pode acarretar multa, sim,
conforme ``firme orientação¿¿ do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.583.022/RS). No tocante a
cumulação de taxa SELIC com juros de mora, assiste razão o embargante, porquanto a Corte do STJ
possui entendimento consolidado no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406
do CC é a taxa Selic, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais; e essa taxa não
é passível de ser cumulada com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação. (REsp
1.537.922) Diante do exposto na fundamentação e de tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado por SGS DO BRASIL S/A, razão pela qual mantenho hígido o título
executivo objeto da Ação de Execução Fiscal nº 0012243-98.2014.8.14.0040. Por consequência,
EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Tendo em conta a sucumbência exclusiva e o princípio da causalidade, condeno a embargante no
pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência que arbitro no importe de 10% sobre
o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil. Não sendo
pagas as custas processuais, extraia-se certidão para a inscrição em dívida ativa estadual. Traslade-se
cópia desta Sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida. Após o trânsito em
julgado, cumpridas as formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Parauapebas/PA, 10 de julho de 2019.
LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito PROCESSO: 00839274920158140040 PROCESSO ANTIGO: --
- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:IMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA ME
REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS Representante(s): OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA
(PROCURADOR(A)) . SENTENÇA          Trata-se de ação declaratória de inexistência de debito proposta
por IMPORIO COMERCIO VAREJISTA em face de PARAUAPEBAS/PA.          Intimada a parte exequente
para que desse andamento ao processo, quedou-se inerte.          É o que importava relatar. Fundamento e
decido.          Constam dos autos que a autora não se encontra mais no local informado nos autos.          O
descumprimento da determinação judicial configura abandono da causa, causando a sua extinção sem
resolução do mérito.          Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III do CPC, JULGO
EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.          Custas ex legis.          Condeno o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de
05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.          Com o trânsito em julgado,
arquive-se. P. R. I. C.          Parauapebas/PA, 12 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR Juiz de
D i r e i t o  T i t u l a r  P R O C E S S O :  0 1 0 1 8 9 1 5 5 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:ROMULO MARIEL LOBATO DOS SANTOS Representante(s):
OAB 18190 - RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA (ADVOGADO) OAB 18447 - KATARINNE LOPES
CERQUEIRA (ADVOGADO) REQUERIDO:DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA
Representante(s): OAB 11228 - MARCIO ANDRE MONTEIRO GAIA (ADVOGADO) . SENTENÇA
         Segundo inteligência do artigo 77, V, do NCPC, são deveres das partes declinar, no primeiro
momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão
intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou
definitiva.          No caso vertente, há informações nos autos que a parte autora não mais reside na
comarca de Parauapebas/PA, bem como não está representada por nenhum advogado, face a renúncia
de poderes.          Assim, resta evidente que o autor não praticou os atos necessários que lhe competiam,
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deixando de atualizar seu endereço residencial nos autos.          Diante do exposto, com fulcro no inciso III,
art. 485 do NCPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.          Deixo de condenar
a parte autora em custas e honorários sucumbenciais.          Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com
baixa na distribuição.          P.R.I.C.          Parauapebas, 04 de julho de 2019. LAURO FONTES JÚNIOR
Juiz de Direi to Titular PROCESSO: 01108788020158140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:ALYNNE DO NASCIMENTO RIPARDO EUGENIO DE SOUSA
Representante(s): OAB 6215 - LEVINDO ARAUJO FERRAZ (ADVOGADO) REQUERIDO:JOAO BATISTA
ROOSEVELT RIPARDO EUGENIO DE SOUSA REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Representante(s): OAB 9433 - QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA (PROCURADOR(A)) OAB 10609
- JAIR ALVES ROCHA (PROCURADOR(A)) . DESPACHO INTIME-SE a parte autora para se manifestar a
respeito das informações trazidas pelo réu as fls. 92/95. Após, voltem os autos conclusos.
Parauapebas/PA, 08 de julho de 2019. Lauro Fontes Junior Juiz de Direito PROCESSO:
01149016920158140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
LAURO FONTES JUNIOR Ação: Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:CAMILA
PEREIRA DA SILVA Representante(s): OAB 16008 - JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES
(ADVOGADO) ANTONIA PEREIRA DA COSTA (REP LEGAL) REQUERENTE:ANTONIA PEREIRA DA
COSTA Representante(s): OAB 19481 - MOACIR LAUREANO MARQUES JUNIOR (ADVOGADO) OAB
16008 - JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (ADVOGADO) REQUERIDO:MUNICIPIO DE
PARAUAPEBAS-PA - PREFEITURA MUNICIPAL Representante(s): OAB 10609 - JAIR ALVES ROCHA
(PROCURADOR(A)) . DECISÃO          Considerando a teoria dinâmica do ônus da prova a qual defende
que a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, diante das circunstâncias fáticas
presentes no caso concreto. O STJ já tem admitido a aplicação dessa teoria, com base numa
interpretação sistemática e constitucionalizada da legislação processual em vigor (cf. STJ, REsp
1.286.704/SP; REsp 1.084.371/RJ; REsp 1.189.679/RS; e RMS 27.358/RJ).          Diante disso, a
municipalidade, ente público que gerencia e coordena o serviço público de saúde, através de estrutura
organizada e hierarquizada consubstanciada na Secretaria Municipal de Saúde, possui melhores
condições de apresentar provas sobre o tratamento oferecido ao enfermo na ocasião discutidas nos atuos.
         Por isso, mantenho a distribuição do ônus da prova tal qual a decisão de fls. 130. P. I. Cumpra-se.
      Parauapebas, 03 de julho de 2019. LAURO FONTES JUNIOR JUIZ DE DIREITO PROCESSO:
00004370320138140040 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
--- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: M. P. Representante(s): OAB 15764 - KENIA TAVARES DE OLIVEIRA
(PROCURADOR(A)) EXECUTADO: S. D. S. D. L. PROCESSO: 00004370320138140040 PROCESSO
ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: M. P.
Representante(s): OAB 15764 - KENIA TAVARES DE OLIVEIRA (PROCURADOR(A)) EXECUTADO: S.
D .  S .  D .  L .  P R O C E S S O :  0 0 1 7 9 6 4 6 0 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: F. P. M. P.
Representante(s): OAB 11106 - EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA (PROCURADOR(A))
EXECUTADO: D. F. M. C. E. C. L. PROCESSO: 00179646020168140040 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: F. P. M. P.
Representante(s): OAB 11106 - EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA (PROCURADOR(A))
EXECUTADO: D. F. M. C. E. C. L.  
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
ITAITUBA -  VARA:  2ª  VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA PROCESSO:
0 0 0 1 0 1 8 8 9 2 0 1 0 8 1 4 0 0 2 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 0 0 7 8 1 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAROLINE BARTOLOMEU SILVA Ação: Execução
de Título Extrajudicial em: 16/07/2019 EXECUTADO:WANDA LUCIA BARBOSA EXEQUENTE:E M L C
IMOBILIARIA LTDA Representante(s): OAB 14519 - JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO (ADVOGADO) .
Processo nº: 0001018-89.2010.814.0024 DESPACHO/MANDADO Intime-se o autor, por seu patrono, para
que se manifeste sobre certidão de folha 45, indicando endereço atualizado da ré WANDA LUCIA
BARBOSA ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do processo.
Itaituba/PA., 10 de julho de 2019. Caroline Bartolomeu Silva Juiz de Direito PROCESSO:
0 0 0 2 5 8 6 8 5 2 0 0 9 8 1 4 0 0 2 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 1 7 6 0 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAROLINE BARTOLOMEU SILVA Ação:
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 16/07/2019 REQUERENTE:MARCILENE
VIEIRA MORAIS Representante(s): JESSICA PORTINHO BUENO (ADVOGADO) . Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará Comarca de Itaituba - 2ª Vara Cível e Empresarial Processo nº
0002586-85.2009.8.14.0024 DESPACHO Intime-se a autora através de sua advogada para manifestar
interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção nos
termos do artigo 485, III do CPC. Itaituba (PA),10 de julho de 2019. Caroline Bartolomeu Silva Juíza de
D i r e i t o  P R O C E S S O :  0 0 0 2 6 8 7 2 3 2 0 1 4 8 1 4 0 0 2 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEDSON SOUZA MENEZES Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:DANIEL MARTINS DA SILVA Representante(s): OAB 10917 -
PEDRO JAKSON MARCELO DE JESUS JUNIOR (ADVOGADO) REQUERIDO:SEGURADORA LIDER
DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT Representante(s): OAB 14351 - MARILIA DIAS ANDRADE
(ADVOGADO) OAB 16292 - LUANA SILVA SANTOS (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO De ordem, nos
termos dos Provimentos 006/2009 - CJCI/TJE-PA c/c art. 1º, § 2º, I, do mesmo CJRMB/TJE-PA, fica (m)
INTIMADO (S) SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT, por meio de seu
patrono habilitado, a recolher as CUSTAS JUDICIAIS arbitrados na sentença, NO PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS, sob pena de INSCRIÇ"O NA DÍVIDA ATIVA do débito das custas (Art. 46, §4º da Lei nº
8.328/2015 - Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará). Itaituba (PA), 9 de julho de
2019. GLEDSON SOUZA MENEZES Auxiliar Judiciário - 2ª Vara Cível de Itaituba - Mat. 116.114
(Assinado nos termos do Provimento nº 006/2006-CJRMB, autorizado pelo Provimento nº 006/2009-CJCI)
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 1 5 6 6 2 0 1 2 8 1 4 0 0 2 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEDSON SOUZA MENEZES Ação: Processo de
Execução em: 16/07/2019 EXEQUENTE:RUI DA SILVA SOARES Representante(s): OAB 10956 - FELIX
CONCEICAO SILVA (ADVOGADO) EXECUTADO:LUIZ CARLOS TREMONTE Representante(s): OAB
8809-B - MARIA CRISTINA PORTINHO BUENO (ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO De ordem, nos
termos dos Provimentos 006/2009 - CJCI/TJE-PA c/c art. 1º, § 2º, I, do mesmo CJRMB/TJE-PA, fica
intimado a parte REQUERENTE por meio de seu advogado habilitado nos autos para no prazo legal,
proceder com a juntada dos comprovantes de pagamentos referentes às custas intermediárias. Itaituba
(PA), 8 de julho de 2019. GLEDSON SOUZA MENEZES Auxiliar Judiciário - 2ª Vara Cível de Itaituba Mat.
116.114 (Assinado nos termos do Provimento nº 006/2006-CJRMB, autorizado pelo Provimento nº
006/2009-CJCI) PROCESSO: 00029322520108140024 PROCESSO ANTIGO: 201010021115
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAROLINE BARTOLOMEU SILVA Ação:
Reintegração / Manutenção de Posse em: 16/07/2019 REQUERIDO:FRANCISCO FRANCIMAR DE
AGUIAR REQUERENTE:JOSE ANDRADE PORTELA Representante(s): JOSE LUIS PEREIRA DE
SOUSA-OAB/PA-12993  (ADVOGADO)  .  P rocesso  n º :  0002932-25 .2010 .8 .14 .0024
DESPACHO/MANDADO 1. Intime-se o advogado do autor para se manifestar nos autos, em 05 (cinco)
dias, acerca das custas processuais (fl. 64) e certidão de fl. 66. 2. Decorrido o prazo, e não havendo
manifestação, intime-se o réu para que se manifeste em 05 (cinco) dias. 3. Após, voltem os autos
conclusos. Itaituba/PA., 05 de julho de 2019. Caroline Bartolomeu Silva Juíza de Direito PROCESSO:
00033194420178140024 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):

COMARCA DE ITAITUBA
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MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO Ação: Inventário em: 16/07/2019 REQUERENTE:FRANCISCO DA
CRUZ SOARES DA SILVA Representante(s): OAB 10956 - FELIX CONCEICAO SILVA (ADVOGADO)
REQUERENTE:FRANCISCA GOMES SOARES SILVA Representante(s): OAB 10956 - FELIX
CONCEICAO SILVA (ADVOGADO) INVENTARIADO:RONIERVEM SOARES DA SILVA. Processo nº:
0003319-44.2017.8.14.0024 DESPACHO/MANDADO V. H. 1. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
2. Nomeio o Sr. AREOVAL GOMES SOARES SILVA como inventariante, independentemente de
assinatura de termo de compromisso, nos termos da art. 664, caput, do CPC/2015. 3. Intime-se o arrolante
para, no prazo de 20 (vinte) dias, proceder nos termos do art. 620 do CPC/2015. 4. As primeiras
declarações devem ser apresentadas com cópias suficientes para as citações e intimações. 5.
Apresentadas as primeiras declarações, cite para os termos do inventário e da partilha, caso existam, o
cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários pelo correio ou por oficial de justiça, caso o domicilio
dos mesmos não sejam atendidos pelo Correio. 6. Intime a Fazenda Pública, o Ministério Público, se
houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. 7. A Direção da Secretaria
desse Juízo deve observar o disposto no § 4º do artigo 626 do CPC. 8. Concluídas as citações, abra-se
vistas às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as
primeiras declarações. 9. Havendo impugnações façam os autos conclusos. 10. Cumpra-se. Itaituba/Pa.,
16 de março de 2018. MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO Juiz de Direito PROCESSO:
00042447920138140024 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAELI CARLOS NOGUEIRA Ação: Ação de Alimentos em: 16/07/2019 REQUERENTE:FRANCISCO
ROSIMAR ALVES Representante(s): OAB 13025 - BRUNO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
(ADVOGADO) OAB 18648 -  MARIANE LIMA CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
REQUERIDO:FRANK ROSIRIS DOS SANTOS ALVES Representante(s): OAB 20181 - LEVI ONETTA
(ADVOGADO) REQUERIDO:TASSIA ROSIMERY DOS SANTOS ALVES. ATO ORDINATÓRIO
(Provimento 006/2009 - CJCI e Provimento 006/2006 - CJRMB) De ordem, nos termos dos Provimentos
006/2009 - CJCI/TJE-PA c/c art. 1º, § 2º, I, do mesmo CJRMB/TJE-PA, fica (m) intimado (s) o requerente
(s) FRANCISCO ROSIMAR ALVES por meio de seu advogado habilitado nos presentes autos, para no
prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre documento juntado aos autos em folhas ____________. Itaituba
(PA), 10 de julho de 2019. NATIELE DOBROVOSKI NASCIMENTO Auxiliar Judiciário - 2ª Vara Cível de
Itaituba Mat. 171.298 (Assinado nos termos do Provimento nº 006/2006-CJRMB, autorizado pelo
Provimento nº 006/2009-CJCI) PROCESSO: 00043458720118140024 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAROLINE BARTOLOMEU SILVA Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 INVENTARIANTE:LUCINDA BATISTA DA SILVA
Representante(s): OAB 10783 - JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA (ADVOGADO)
INVENTARIADO:VITORINO PARANATINGA ROSA INTERESSADO:YOKAZAN BATSITA DA SILVA
INTERESSADO:YANKA DA SILVA ROSA INTERESSADO:YOKIN DA SILVA ROSA. Processo nº:
0004345-87.2011.8.14.0024 DESPACHO/MANDADO Intime-se a parte autora, por seu patrono, para que
se manifeste em 15 (quinze)dias, apresentando as primeiras declarações, sob pena de remoção de
inventariante. Itaituba/PA., 04 de julho de 2019. Caroline Bartolomeu Silva Juíza de Direito PROCESSO:
00052080420158140024 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
GLEDSON SOUZA MENEZES Ação: Procedimento Sumário em: 16/07/2019 REQUERENTE:JOSE
SOARES DA SILVA Representante(s): OAB 19969 - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA
(ADVOGADO) OAB 20157 -  SIBELE PATRICIA PEDRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPAVT SA Representante(s):
OAB 14351 - MARILIA DIAS ANDRADE (ADVOGADO) OAB 16292 - LUANA SILVA SANTOS
(ADVOGADO) . ATO ORDINATÓRIO De ordem, nos termos dos Provimentos 006/2009 - CJCI/TJE-PA c/c
art. 1º, § 2º, I, do mesmo CJRMB/TJE-PA, fica (m) INTIMADO (S) SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPAVT SA, por meio de seu patrono habilitado, a recolher as CUSTAS
JUDICIAIS arbitrados na sentença, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de INSCRIÇ"O NA
DÍVIDA ATIVA do débito das custas (Art. 46, §4º da Lei nº 8.328/2015 - Regimento de Custas do Poder
Judiciário do Estado do Pará). Itaituba (PA), 8 de julho de 2019. GLEDSON SOUZA MENEZES Auxiliar
Judiciário - 2ª Vara Cível de Itaituba - Mat. 116.114 (Assinado nos termos do Provimento nº 006/2006-
CJRMB, autorizado pelo Provimento nº 006/2009-CJCI) PROCESSO: 00081902520148140024
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CAROLINE
BARTOLOMEU SILVA Ação: Alvará Judicial em: 16/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDA REJANE DOS
SANTOS BRAZ Representante(s): OAB 17102 - ADALBERTO VIANA DA SILVA (ADVOGADO)
REQUERENTE:MARIA EMILIA DOS SANTOS BRAZ REQUERIDO:ROQUE FARIA BRAZ.
DESPACHO/MANDADO Intime-se a parte autora para que se manifeste em 5 (cinco) dias, sobre o Ofício
de fl.31 e os documentos que o instruem (fls.32/33). Itaituba/Pa., 04 de julho de 2019. Caroline Bartolomeu
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Silva Juíza de Direito PROCESSO: 00127798920168140024 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NATIELE DOBROVOSKI NASCIMENTO Ação:
Reintegração / Manutenção de Posse em: 16/07/2019 REQUERENTE:BRADESCO LEASING S/A -
ARRENDAMENTO MERCANTIL Representante(s): OAB 20455-A - MAURO PAULO GALERA MARY
(ADVOGADO) REQUERIDO:WALDECY DOURADO. ATO ORDINATÓRIO (Provimento 006/2009 - CJCI e
Provimento 006/2006 - CJRMB) De ordem, nos termos dos Provimentos 006/2009 - CJCI/TJE-PA c/c art.
1º, § 2º, I, do mesmo CJRMB/TJE-PA, fica (m) intimado (s) o requerente (s) BRADESCO LEASING S/A -
ARRENDAMENTO MERCANTIL por meio de seu advogado habilitado nos presentes autos, para no prazo
de 05 (cinco) dias manifestar sobre documento juntado aos autos em folhas ____________. Itaituba (PA),
16 de julho de 2019. NATIELE DOBROVOSKI NASCIMENTO Auxiliar Judiciário - 2ª Vara Cível de Itaituba
Mat. 171.298 (Assinado nos termos do Provimento nº 006/2006-CJRMB, autorizado pelo Provimento nº
0 0 6 / 2 0 0 9 - C J C I )  P R O C E S S O :  0 0 1 3 3 4 7 0 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE SOUZA DOS ANJOS Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:JONILSON GABRIEL PEREIRA SOUSA Representante(s): OAB
12993 - JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO) OAB 24053 - HELLEN BEATRIZ BALIEIRO
LIMA (ADVOGADO) REQUERIDO:CLAUDIA MARA ROCHA Representante(s): OAB 10003 - ELIEZER
SOARES PEREIRA SOBRINHO (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO COMARCA
DE ITAITUBA - 2ª VARA TERMO DE AUDIÊNCIA Processo: 0013347-08.2016.814.0024 Classe:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Data e horário: 12 de junho de 2019, às 10:30 horas PRESENTES
Juiz de Direito: ANDRÉ SOUZA DOS ANJOS Advogado da requerente: LUIZ HENRIQUE GOMES
JUNIOR OAB 28944 Requerente: JONILSON GABRIEL PEREIRA SOUSA AUSENTES Requerido:
CLÁUDIA MARIA ROCHA OCORRÊNCIAS/DELIBERAÇÕES Declarada aberta a audiência. Verificou-se a
presença do autor acompanhado de seu advogado, ausente a requerida. Tentada a conciliação esta não
foi obtida. Pela ordem o advogado do autor pediu prazo para juntada de substabelecimento o que foi
deferido pelo M.M juiz. Considerando a situação de necessidade especial do autor principalmente sua
condição mental a qual lhe impede de recordar de muitos fatos de sua vida o juiz passou a colher o
depoimento do autor levando em consideração suas capacidades, as perguntas respondeu: que lembra
que foi por causa de um acidente que estar na cadeira de rodas; que antes do acidente trabalhava como
chapeiro; que fazia lanche antes do acidente; que hoje não consegue mais fazer lanche; que tá com mais
de 20 anos; que lembra que ficou no hospital em Santarém; que teve uma das pernas quebradas; que não
lembra quantos meses ficou sem falar; que Jardel é seu amigo; que Jardel estava no dia do acidente.
Dada a palavra ao advogado do autor nada perguntou: DELIBERAÇÕES "O feito deve tramitar em
prioridade nos termos do artigo 1048, I, do CPC considerando as necessidades especiais do autor.
Redesigno audiência para o dia 07 de agosto de 2019, às 10:30 horas. Expeça-se carta precatória no
endereço constante no endereço constante na fl. 115 para o depoimento pessoal da requerida, ficando
advertida que sua ausência ensejara em confissão nos termos 344 do CPC. Nada mais havendo,
determinou o juiz que fosse encerrado o presente termo. Eu, ____________, Assistente Judiciário, digitei e
conferi o presente termo. Juiz de Direito: Advogado do requerente: Requerente: PROCESSO:
00150859420178140024 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAELI CARLOS NOGUEIRA Ação: Busca e Apreensão em: 16/07/2019 REQUERENTE:ADM DE CON
NAC HONDA LTDA Representante(s): OAB 84206 - MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA BASTOS. ATO ORDINATÓRIO (Provimento 006/2009 - CJCI e
Provimento 006/2006 - CJRMB) De ordem, nos termos dos Provimentos 006/2009 - CJCI/TJE-PA c/c art.
1º, § 2º, I, do mesmo CJRMB/TJE-PA, fica (m) intimado (s) o requerente (s) ADM DE CON NAC HONDA
LTDA por meio de seu advogado habilitado nos presentes autos, para no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar sobre documento juntado aos autos em folhas ____________. Itaituba (PA), 10 de julho de
2019. NATIELE DOBROVOSKI NASCIMENTO Auxiliar Judiciário - 2ª Vara Cível de Itaituba Mat. 171.298
(Assinado nos termos do Provimento nº 006/2006-CJRMB, autorizado pelo Provimento nº 006/2009-CJCI) 

 
 
 
Número do processo: 0801153-69.2018.8.14.0024 Participação: AUTOR Nome: BANCO ITAUCARD S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPESOAB: 13846/PA Participação:
RÉU Nome: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIALPassagem Paes de Carvalho, s/n, Comércio,
ITAITUBA - PA - CEP: 68180-060E-mail: 2civelitaituba@tjpa.jus.br ATO ORDINATÓRIO (Provimento
006/2009 ? CJCI e Provimento 006/2006 ? CJRMB) De ordem, nos termos dos Provimentos 006/2009 -
CJCI/TJE-PA c/c art. 1º, § 2º, I, do mesmo CJRMB/TJE-PA, fica (m) intimado (s) o requerente (s) por meio
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de seu advogado habilitado nos presentes autos, para no prazo de05 (cinco) diasmanifestar sobre
documento juntado. Itaituba, aos 16 de julho de 2019.GLEDSON SOUZA MENEZESDocumento Assinado
Digitalmente Nos Termos Da Lei 11.419/2006, Conforme Impressão À Margem DireitaSecretaria da 2ª
Vara Cível e EmpresarialComarca de Itaituba (Assinado nos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI) 
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 PROCESSO: 00062891720178140024. AÇÃO PENAL PROCEDIMENTO ORDINARIO. DENUNCIADO: 
MAXIMO DA SILVA BRAGANÇA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS: Nos termos do Art. 1º, § 2º, inciso II,
do Provimento 006/2009- CJCI, ficam os advogados: THIAGO PASSOS BRASIL, OAB/PA 16.552.
INTIMADOS: para que se apresente alegações finais no prazo legal. Tayane Viana de Oliveira. Diretora de
Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

 
  

 
PROCESSO: 00242192320138140401. AÇÃO PENAL PROCEDIMENTO ORDINARIO. DENUNCIADO: 
ENIVAL DIAS DO NASCIMENTO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO: Nos termos do Art. 1º, § 2º, inciso II, do
Provimento 006/2009- CJCI, fica (m) o(s) advogado(s): ADRIANE MARIA DE SOUSA LIMA, OAB/PA
18270, LUANA ADRIA AMARAL VIANA, OAB/PA12.468 ; INTIMADO: para que apresente resposta a
acusação no prazo legal. Tayane Viana de Oliveira. Diretora de Secretaria da Vara Criminal da Comarca
de Itaituba/PA.

 
  

 
PROCESSO: 00178556020178140024 DENUNCIADO: RENAN PATRICK FERREIRA E SOUSA.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO: Nos termos do Art. 1º, § 2º, inc. II do Provimento 006/2009 ¿ CJCI, fica (m)
o(s) Advogado(s) EVALDO TAVARES DOS SANTOS, OAB/PA 12.806. INTIMADO(S): A fim de que tome
ciência da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 21/08/2019, às 09h30min., na sala
de audiência da Vara Criminal desta Comarca de Itaituba, nas dependências do Fórum de Justiça local,
sito à Travessa Paes de Carvalho, s/n, Centro, Itaituba/PA. Tayane Viana de Oliveira. Diretora de
Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA

 
PROCESSO: 00118566320168140024 DENUNCIADO: DANIEL DIAS DE FREITAS. INTIMAÇÃO DE
ADVOGADO: Nos termos do Art. 1º, § 2º, inc. II do Provimento 006/2009 ¿ CJCI, fica (m) o(s)
Advogado(s) FRANCISCO IVAN CARNEIRO, OAB/PA 3.161; MARIO CESAR LIMA AGUIAR, OAB/PA
6639. INTIMADO(S): A fim de que tome ciência da audiência de instrução e julgamento, designada para o
dia 21/08/2019, às 15h30min., na sala de audiência da Vara Criminal desta Comarca de Itaituba, nas
dependências do Fórum de Justiça local, sito à Travessa Paes de Carvalho, s/n, Centro, Itaituba/PA. 
Tayane Viana de Oliveira. Diretora de Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.  

 
PROCESSO: 00050021920178140024 DENUNCIADO: RENATO DE SOUZA LEITE. INTIMAÇÃO DE
ADVOGADO: Nos termos do Art. 1º, § 2º, inc. II do Provimento 006/2009 ¿ CJCI, fica (m) o(s)
Advogado(s) ADALBERTO VIANA DA SILVA, OAB/PA 17.147. INTIMADO(S): A fim de que tome ciência
da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 22/08/2019, às 11h00min., na sala de
audiência da Vara Criminal desta Comarca de Itaituba, nas dependências do Fórum de Justiça local, sito à
Travessa Paes de Carvalho, s/n, Centro, Itaituba/PA. Tayane Viana de Oliveira. Diretora de Secretaria da
Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
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Número do processo: 0801211-38.2019.8.14.0024 Participação: RECLAMANTE Nome: CREUZA ALEIXO
Participação: ADVOGADO Nome: HELEN BEATRIZ COSTA BALIEIROOAB: 053 Participação:
RECLAMADO Nome: MANOEL ARAUJO FERREIRA - MEJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA
COMARCA DE ITAITUBATravessa Paes de Carvalho, s/n, Centro, anexo ao Fórum de Justiça, CEP.
68.180-060,  Te l :  (093)  3518-9326 emai l :  je i ta i tuba@tjpa. jus.br  Processo:  0801211-
38.2019.8.14.0024Autor: RECLAMANTE: CREUZA ALEIXORequerido: RECLAMADO: MANOEL ARAUJO
FERREIRA - ME DECISÃO: Vistos etc.Verifico que já foi ajuizada demanda com mesmas partes e pedido,
anteriormente distribuída sob o número0006392-63.2013.814.0024, a qual foi extinta sem resolução do
mérito por ausência injustificada da atura na audiência inaugural, sendo recolhidas as custas
processuais.Cite-se, com as advertências legais. Itaituba/PA, 28 de maio de 2019ROMERO TADEU
BORJA DE MELO FILHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0086247-23.2015.8.14.0024 Participação: EXEQUENTE Nome: DIRCEU SANTOS
FREDERICO SOBRINHO Participação: ADVOGADO Nome: BEATRIZ APARECIDA MACHADOOAB:
885PA Participação: ADVOGADO Nome: SEMIR FELIX ALBERTONIOAB: 27PA Participação:
ADVOGADO Nome: HELIO ANTONIO MACHADOOAB: 95-BPA Participação: EXECUTADO Nome:
GABRIELA LIMA DE JESUS Participação: ADVOGADO Nome: JESSICA BUENO DE AGUIAROAB:
14532/PA Participação: ADVOGADO Nome: MARIA CRISTINA PORTINHO BUENOOAB: 09-
BPAJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBATravessa Paes de Carvalho,
s/n, Centro, anexo ao Fórum de Justiça, CEP. 68.180-060, Tel: (093) 3518-9326 email:
jeitaituba@tjpa.jus.br Processo: 0086247-23.2015.8.14.0024EXEQUENTE: DIRCEU SANTOS
FREDERICO SOBRINHOEXECUTADO: GABRIELA LIMA DE JESUSDESPACHO: Decorrido o prazo para
pagamento voluntário do valor executado, procedeu-se, nos termos do Provimento CGJ 05/06, que dispõe
sobre a utilização do sistema BACEN JUD, e art. 854, do CPC, ao bloqueio eletrônico de valores
porventura existentes nas contas-correntes e outras aplicações financeiras do devedor, provisoriamente,
de acordo com o cálculo constante dos autosHouve confirmação de bloqueio de valores o valor integral da
execução.Intime-se o e executado para apresentar manifestação, se assim entender, no prazo legal, nos
termos do art. art. 854, do CPC.Libere-se o valor excedente.Após, decorrido o prazo sem manifestação,
expeça-se alvará em nome do requerente.Itaituba/PA, 23 de maio de 2019. ROMERO TADEU BORJA DE
MELO FILHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0079232-03.2015.8.14.0024 Participação: EXEQUENTE Nome: IZELIAS L TORRES
- ME Participação: ADVOGADO Nome: EVALDO TAVARES DOS SANTOSOAB: 12806/PA Participação:
EXECUTADO Nome: MARCELO FARLEY LOPES DE ANDRADEJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBATravessa Paes de Carvalho, s/n, Centro, anexo ao Fórum de
Justiça, CEP. 68.180-060, Tel: (093) 3518-9326 email: jeitaituba@tjpa.jus.br Processo: 0079232-
03.2015.8.14.0024EXEQUENTE: IZELIAS L TORRES - MEEXECUTADO: MARCELO FARLEY LOPES
DE ANDRADEDESPACHO: Decorrido o prazo para pagamento voluntário do valor executado, procedeu-
se, nos termos do Provimento CGJ 05/06, que dispõe sobre a utilização do sistema BACEN JUD, e art.
854, do CPC, ao bloqueio eletrônico de valores porventura existentes nas contas-correntes e outras
aplicações financeiras do devedor, provisoriamente, de acordo com o cálculo constante dos autos,
restando infrutífera a ordem de bloqueio.Manifeste-se o exequente, no prazo legal, sob pena de
arquivamento do feito, devendo indicar outros bens para constrição. Itaituba/PA, 23 de maio de
2019ROMERO TADEU BORJA DE MELO FILHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0005122-72.2011.8.14.0024 Participação: RECLAMANTE Nome: FRANCISCO DE
ASSIS CATIVO GUEDES Participação: ADVOGADO Nome: CLEUDE FERREIRA PAXIUBAOAB: 625PA
Participação: RECLAMADO Nome: TIM CELULAR S/A Participação: ADVOGADO Nome: CASSIO
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CHAVES CUNHAOAB: 12268/PAJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
Travessa Paes de Carvalho, s/n, Centro, anexo ao Fórum de Justiça, CEP. 68.180-060, Tel: (093) 3518-
9326 email: jeitaituba@tjpa.jus.br Processo: 0005122-72.2011.8.14.0024Autor: RECLAMANTE:
FRANCISCO DE ASSIS CATIVO GUEDESRequerido: RECLAMADO: TIM CELULAR S/A Despacho:R.
H.Proceda-se a atualização da dívida.Intime-se o executado, através de seus patronos constituídos, se for
o caso, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do montante da condenação,
atualizado com juros e correção monetária, conforme demonstrativo de cálculo apresentado, sob pena de
multa de 10% (dez por cento) e penhora em bens suficientes para a satisfação do débito.Efetuadoo
pagamento voluntário no prazo legal,expeça-se Alvará Judicialem favor da parte autora ou em conta por
seu patrono indicada.Em caso de não pagamento, retorne conclusos para penhoraonline.Itaituba/PA, 24
de abril de 2019. ROMERO TADEU BORJA DE MELO FILHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0007541-94.2013.8.14.0024 Participação: EXEQUENTE Nome: DIEGO CAJADO
NEVES Participação: ADVOGADO Nome: THIAGO DE MORAIS PEREIRAOAB: 19633/ES Participação:
EXECUTADO Nome: JOSANE KEILA GUEDES DE OLIVEIRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
DA COMARCA DE ITAITUBA Travessa Paes de Carvalho, s/n, Centro, anexo ao Fórum de Justiça, CEP.
68.180-060,  Te l :  (093)  3518-9326 emai l :  je i ta i tuba@tjpa. jus.br  Processo:  0007541-
94.2013.8.14.0024Autor: EXEQUENTE: DIEGO CAJADO NEVESRequerido: EXECUTADO: JOSANE
KEILA GUEDES DE OLIVEIRA Despacho:Decorrido o prazo para pagamento voluntário do valor
executado, procedeu-se, nos termos do Provimento CGJ 05/06, que dispõe sobre a utilização do sistema
BACEN JUD, e art. 854, do CPC, ao bloqueio eletrônico de valores porventura existentes nas contas-
correntes e outras aplicações financeiras do devedor, provisoriamente, de acordo com o cálculo constante
dos autos, restando infrutífera a ordem de bloqueio.Manifeste-se o exequente, no prazo legal, sob pena de
arquivamento do feito, devendo indicar outros bens para constrição.Itaituba-PA, 11 de junho de 2019
ROMERO TADEU BORJA DE MELO FILHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0802692-70.2018.8.14.0024 Participação: RECLAMANTE Nome: RAIMUNDO
NONATO LOPES DE SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: CAMILA MARIA BASTAZANI
CASTILHOOAB: 28317/PA Participação: ADVOGADO Nome: MARIA CRISTINA PORTINHO
BUENOOAB: 09-BPA Participação: ADVOGADO Nome: JESSICA BUENO DE AGUIAROAB: 14532/PA
Participação: RECLAMADO Nome: DEDÉ DO DETRANTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE ITAITUBAJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINALPassagem Paes de Carvalho,
S/N, Anexo ao Fórum Des. Walter Falcão, Comércio, ITAITUBA - PA - CEP: 68180-060Tel.: (93) 3518-
9326 email: jeitaituba@tjpa.jus.br PROCESSO: 0802692-70.2018.8.14.0024CLASSE: PROCEDIMENTO
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)ASSUNTO: [Compromisso]RECLAMANTE: RAIMUNDO NONATO
LOPES DE SOUSARECLAMADO: DEDÉ DO DETRAN ATO ORDINATÓRIOATO ORDINATÓRIO
Audiência UNA pautada para o dia 12/09/19 as 16:30 horas. Itaituba/PA, 16 de julho de 2019. GINA DOS
REIS SANTOSServidor (a) do Juizado Especial Cível e CriminalComarca de Itaituba  

 
 
 
Número do processo: 0800239-73.2016.8.14.0024 Participação: RECLAMANTE Nome: ALESSANDRA
ALEXANDRE FERREIRA CUSTODIO Participação: ADVOGADO Nome: JOSE LUIS PEREIRA DE
SOUSAOAB: 993 Participação: RECLAMADO Nome: IKELIQUES PRADO CUSTODIO Participação:
ADVOGADO Nome: ANTONIO RICARDO AGUIAR DE SOUZAOAB: 178JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBATravessa Paes de Carvalho, s/n, Centro, anexo ao Fórum de
Justiça, CEP. 68.180-060, Tel: (093) 3518-9326 email: jeitaituba@tjpa.jus.br Processo: 0800239-
73.2016.8.14.0024RECLAMANTE: ALESSANDRA ALEXANDRE FERREIRA CUSTODIORECLAMADO:
IKELIQUES PRADO CUSTODIODESPACHO: Considerando o trânsito em julgado da decisão da
sentença, bem com o decurso do prazo para pagamento voluntário da condenação imposta ao reclamado,
procedeu-se, nos termos do Provimento CGJ 05/06, que dispõe sobre a utilização do sistema BACEN
JUD, e art. 854, do CPC, ao bloqueio eletrônico de valores porventura existentes nas contas-correntes e
outras aplicações financeiras do devedor, provisoriamente, de acordo com o cálculo constante dos autos,
restando infrutífera a ordem de bloqueio.Manifeste-se o exequente, no prazo legal, sob pena de
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arquivamento do feito, devendo indicar outros bens para constrição. Itaituba/PA, 23 de maio de
2019ROMERO TADEU BORJA DE MELO FILHOJuiz de Direito  
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PROCESSO 0012173-71.20178140074. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. Requerido:
L.C.L.S.S, Representante. DR. GUILHERME AUGUSTO DE ALMEIDA CARPEGGIANI, OAB/AP
Nº16.878, DR RAFAEL PEREIRA DE VASCONCELOS, OAB/AP Nº 17075 e DR. CARLOS FELIPE DE
ALMEIDA CAVLCANTE, OAB/PA Nº 22.549 CAVALCANTE, OAB /PA Nº 6797. FINALIDADE DA
PUBLICAÇÃO: Intimar os advogados acima citados. Em vista das Alegações finais apresentada pela parte
autora, fica os representantes da parte requerida acima citados, para apresentarem as alegações finais 
prazo de 05 (cinco) dias .
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EDITAL DE DECRETAÇ¿O DE INTERDIÇ¿O. o Dr. ARIELSON RIBEIRO LIMA, M. M. Juiz de Direito
respondendo pela 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, Estado do Pará, República Federativa do Brasil,
n a  f o r m a  d a  L e i ,  e t c .  
                                                                                                                                                 FAZ SABER a
todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e respectiva
Secretaria Judicial da 2ª Vara Cível, se processaram os Autos nº 0003973-41.2018.814.0074 ¿ AÇ¿O DE
INTERDIÇÃO/CURATELA, em que foi requerente MARIA TELMA QUEIROZ DE AZEVEDO e Interditando
ESTHERULLAMES JOSE DE AZEVEDO, tendo sido nomeada CURADORA do mesmo a Sra. MARIA
TELMA QUEIROZ DE AZEVEDO, tendo em vista o mesmo não possuir condições de exercer
pessoalmente todos os atos da vida civil, ficando dispensada da hipoteca legal em razão de sua
idoneidade, tudo de conformidade com a sentença proferida pela M. M. Juiza, Dra. ALINE CRISTINA
BREIA MARTINS, nos referidos autos, a seguir transcrita: PARTE FINAL. Ante o exposto, e tudo o mais
que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO nos seguintes termos: Com fundamento no art. 1780 e
seguintes do Código Civil c/c art.755, Parágrafo Único do CPC, DECRETO A INTERDIÇ¿O do requerido 
ESTHERULAMES JOSÉ DE AZEVEDO, brasileiro, casado, CPF 085.625.804-06, domiciliado nesta
comarca, DECLARANDO-O INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.
1780 do Código Civil. II - com fundamento no art. 1.775,§ 1º do Código Civil, NOMEIO-LHE CURADOR,
sua esposa MARIA TELMA DE QUEIROZ DE AZEVEDO, domiciliada nesta comarca, que exercerá a
curatela em prol do interditado em todos os seus negócios e bens, ficando dispensado da hipoteca legal
em raz¿o de sua idoneidade, devendo assinar o Termo de Curatela após o registro da sentença
(Parágrafo Único do art. 93 da Lei 6.015/73); III - Registrada a Sentença, lavre-se o Termo de Curatela,
intimando-se a curadora, ora nomeada, a prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, inciso
I e §1º, do CPC); IV - Determino a inscriç¿o da presente sentença no Livro ¿E¿ do Registro Civil das
Pessoas Naturais, e sua publicaç¿o na imprensa local, se houver, e no Diário Oficial da Justiça, por 03
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interditado e da curadora, a
causa da interdiç¿o e os limites da curatela (art. 755, §3º do CPC e 9º, inciso III, do Código Civil). Sem
Custas, em raz¿o da gratuidade deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.
Publique-se, registre-se e intime-se. Tailândia, 09 de julho de 2018. ALINE CRISTINA BREIA MARTINS - 
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia-PA, aos cinco (05) dias do mês de julho
do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu,...................................................(Adriano de Oliveira Nunes),
Auxiliar de Secretaria, digitei este. Eu,....................................................(Antonia Eunice de Andrade Viana),
Diretora de Secretaria da 2ª Vara Cível, o subscrevi. ARIELSON RIBEIRO LIMA 
 
 Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível
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Número do processo: 0800006-55.2018.8.14.0073 Participação: REQUERENTE Nome: ERONICE PINTO
DE SOUZA Participação: REQUERIDO Nome: JOAO BISPO DE SOUSAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE RURÓPOLISPROCESSO: 0800006-
55.2018.8.14.0073AÇÃO:[Fixação, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Guarda]PARTE REQUERENTE:
Nome: ERONICE PINTO DE SOUZAEndereço: AVENIDA PRESIDENTE EMÍLIO G. MÉDICE, 224,
PRÓXIMO AO MERCANTIL AZULÃO, ALVORADA, RURóPOLIS - PA - CEP: 68165-000PARTE
REQUERIDA: Nome: JOAO BISPO DE SOUSAEndereço: NOVA LIMA, SN, ZONA RURAL, SãO MATEUS
- ES - CEP: 29948-520SENTENÇAI ? RELATÓRIO Vistos os autos do Processo nº 0800006-
55.2018.8.14.0073 Tratam os autos de AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C REGULAMENTAÇÃO DE
GUARDA e PARTILHA DE BENS, com pedido liminar de FIXAÇÃO DE ALIMENTOS movida porERONICE
PINTO DE SOUSA, em face deJOÃO BISPO DE SOUSA, devidamente qualificados na inicial, objetivando
o divórcio e a guarda e alimentos da filha menor das partes,ELOÁ KETHALLY PINTO DE SOUSA, nascida
na data de 25 de Março de 2010. Houve decisão deferindo o pedido liminar (ID 3777382), pela qual fixou-
se os alimentos provisionais mensais em 20% (vinte por cento) do salário mínimo, que, em valores atuais,
corresponde aR$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), a ser depositado na
contabancária, conta poupança nº 402-3, agencia 3366, da CEF, tendo como beneficiária ERONICE
PINTO DE SOUZA, todo dia 10 de cada mês, iniciando a partir da citação/intimação. Promovida à
citação/intimação do requerido (ID 4793241), o qual foi cientificado no dia 19/03/2018. No entanto, o
mesmo não ofereceu contestação, conforme Certidão de ID 5100695. Houve decisão de decreto da revelia
e determinando as partes especificarem as provas, consoante ID 5256419. Intimada a parte autora (ID
5953049), manteve-se inerte. O requerido não foi mais localizado para ser intimado (ID 5987043). Decisão
de ID 6146188 anunciou o julgamento. Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou
parecer,opinando de forma favorável ao pedido inicial, no sentido de que seja decretado o Divórcio Direto
Litigioso, bem como seja deferida a guarda judicial em favor da requerente e estabelecida a fixação dos
alimentos definitivos no percentual de 40% do salário mínimo. É o relatório. Decido. II ?
FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Divórcio Considerando que, citado, o requerido não apresentou contestação,
declaro-o revel e, por versar a causa sobre direitos disponíveis, aplico os efeitos da revelia (artigo 344 do
CPC). Atualmente, para a concessão do divórcio, exige-se apenas a ruptura do afeto, pois, com a entrada
em vigor da Emenda Constitucional 66, é suficiente instruir o pedido de divórcio com a certidão de
casamento, não havendo mais espaço para a discussão de lapso temporal de separação fática do casal
ou, de qualquer outra causa específica de descasamento. No caso concreto está comprovado o
casamento, através da certidão de ID 3775834. Portanto, a intenção das partes em se divorciar é o quanto
basta para o deferimento, ressalvado, evidentemente, direitos de terceiros que não fazem parte do
processo. Em relação ao nome da requerente, diante da manifestação de permanecer usando o nome de
casada e tendo em vista que o uso do nome é direito personalíssimo e fundamental, portanto não deve ser
realizada qualquer alteração, permanecendo a requerente a se chamar ERONICE PINTO DE SOUSA. II.2
- Guarda e Alimentos O pedido da autora está respaldado no art. 1583, § 2º do CC, a guarda unilateral
será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la. No caso sob exame, o
deferimento da guarda da menor ELOÁ KETHALLY PINTO DE SOUSA à autora, que é mãe, visa
regularizar uma situação de fato para resguardar a proteção integral da filha. Especificamente, a guarda
encontra-se, mesmo que de forma implícita, prevista na Constituição Federal em seus art. 227 e 229 que
legitima a guarda monoparental àquele genitor que, efetivamente, mais proteja os interesses das crianças
e demonstre estar em melhores condições para educá-la e criá-la. Observo ainda que não há nos
presentes autos nada que infirme as alegações da autora no sentido de que cuida da filha desde o
abandono pelo pai. No tocante aos alimentos, tem-se que é dever dos pais, dentre outros, o sustento dos
filhos menores ou dependentes (artigos 229 da Constituição Federal, art. 1.634, art. 1.695 e art. 1.696
doCódigo Civil). De sorte que, comprovado que o requerido é pai da menor sob guarda da requerente, a
qual é incapaz (ID 3775911), é certo o dever de prestar os alimentos. Assentado o dever de prestar os
alimentos, cumpre, então, fixar-se o quantum da referida pensão. Considerando os elementos
colacionados aos autos, bem como as razões ponderadas pela representante do Ministério Público e
atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, sopesando as necessidades da
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representada com as possibilidades do requerido, que é agricultor e não houve objeção da requerente
quanto aos alimentos provisionais, hei por bem em fixar os alimentos no valor mensal equivalente 20%
(vinte por cento) do salário mínimo, atualmente emR$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta
centavos). II.3 ? Partilha dos bens A requerente comprova, por meio de escritura pública (ID 3775921),
que o casal adquiriu, em 19/02/2015, 01 (um) imóvel rural localizado na Rua Mineira, s/n.º, Bairro São
Geraldo, no lugar denominado ?Córrego do Macaco?, Município de São Mateus, Espírito Santo, CEP:
29.930-000, com área de 86.769,66 m2, registrado sob matrícula 16.763, Livro nº 02, no Cartório de
Registro de Imóveis de São Mateus/ES. Sendo o casamento regido pelo regime da comunhão parcial,
todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal devem ser partilhados de forma
igualitária, independentemente de qual tenha sido a contribuição de cada cônjuge para a consecução do
resultado patrimonial, pois se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do par. Inteligência
dos art. 1.658 a 1.660 do CCB. Assim, considerando que o referido bem foi adquirido durante o
casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, deve-se realizar a partilha igualitária entre as
partes, oportunizando a cada um a compra/venda da metade que lhe couber. III. DISPOSITIVO Ante o
exposto, nos termos doart.226, §6º, da CF., c/c art.1.571, IV e §1º, Art. 1.634, I, ambos do CC, e, ainda,
Lei nº 5478/68, com fulcro noartigo 487, I, do CPC, julgo procedente os pedidos da inicial para: a)
DECRETAR o divórcio deJOÃO BISPO DE SOUSAeERONICE PINTO DE SOUSA, consequentemente,
declaro dissolvida a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial entre ambos,bem como para estabelecer
que a autora permanecerá a usar o nome de casada; b) ATRIBUIR a guarda unilateral da menor ELOÁ
KETHALLY PINTO DE SOUSA a sua mãe, ora autora; c) Manter a decisão liminar de ID3777382,
convertendo-a em definitivo, para fixar em favor da menor os alimentos mensais em 20% (vinte por cento)
do salário mínimo, que, em valores atuais, corresponde aR$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e
sessenta centavos), a ser depositado na contabancária, conta poupança nº 402-3, agencia 3366, da CEF,
tendo como beneficiária ERONICE PINTO DE SOUZA, CPF 039.258.367-48, todo dia 10 de cada mês,
iniciando a partir da citação do requerido. d) Determino a partilha do seguinte bem:01 (um) imóvel rural
localizado na Rua Mineira, s/n.º, Bairro São Geraldo, no lugar denominado ?Córrego do Macaco?,
Município de São Mateus, Espírito Santo, CEP: 29.930-000, com área de 86.769,66 m2, registrado sob
matrícula 16.763, Livro nº 02, no Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus/ES;o qual deve ser
partilhado de forma igual, ou seja, cinquenta por cento para cada parte, com a venda dos bens ou
aquisição da meação de uma parte pelo outro. Sem custas e honorários diante do deferimento da justiça
gratuita. Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em
julgado. EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação ao Cartório competente eLAVRE-SE o
competente termo de guarda e responsabilidade. Após observada as formalidades legais arquivem-se os
presentes autos. Servirá a presente sentença, por cópia digitalizada, comoMANDADO de
INTIMAÇÃO/AVERBAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA, com a redação que lhe
deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Rurópolis,
18 de junho de 2019. ODINANDRO GARCIA CUNHAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800259-09.2019.8.14.0073 Participação: INTERESSADO Nome: VANUZA
MORAES DO NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: HELIO ANTONIO MACHADOOAB: 95-
BPA Par t i c i pação :  INTERESSADO Nome:  ROBSON BARBOSA DA S ILVAPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE RURÓPOLIS0800259-
09.2019.8.14.0073[Reconhecimento / Dissolução]REQUERENTE: Nome: VANUZA MORAES DO
NASCIMENTOEndereço: AVENIDA BEIJA FLOR, SN, COMUNIDADE DE DIVINÓPOLES, RURóPOLIS -
PA - CEP: 68165-000REQUERIDO: Nome: ROBSON BARBOSA DA SILVAEndereço: KM 70, SN, AO
LADO DO COMERCIAL PAGUE MENOS, AGROVILA DE DIVINÓPOLES, RURóPOLIS - PA - CEP:
68165-000 DESPACHO/MANDADO RH. I - Intime-se a parte autora para que emende a inicial, adequando
o valor da causa nos termos do art. 292, IV do CPC, no prazo de 10 dias, sob pena de ser aplicado o art.
292, § 3º do CPC. II ? Quanto a concessão da gratuidade da justiça o art. 99, § 2º assim determina: Art.
99. (...) § 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Compulsando os autos
verifica-se que a autora é comerciante de fato, não cumpriu os requisitos necessários para a concessão de
tal benefício, pois não colacionou aos autos informações que comprovem se enquadrar ao beneficiados da
Lei nº 1060/50, além do que, ao analisar os bens a partilhar, consta 07 lotes rurais, bem como, outros bens
pertencentes a autora, inclusive um açougue equipado, um veículo e outros imóveis. Assim, determino à
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autora que traga aos autos cópia da declaração do imposto de renda e extratos que demonstrem sua
movimentação bancárias dos últimos três meses,anotando-se o sigilo dos documentos apresentados,ou
recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e o
consequente arquivamento do feito, com as cautelas legais, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se.
Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, comoMANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do
Prov. Nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão
correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Rurópolis, 18 de junho de 2019. ODINANDRO
GARCIA CUNHAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800269-53.2019.8.14.0073 Participação: REQUERENTE Nome: DAVID
GONCALVES DE SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: ADRIANA VARIANIOAB: 757PA
Participação: REQUERENTE Nome: NAARA ALVES SOARES Participação: ADVOGADO Nome:
ADRIANA VARIANIOAB: 757PAPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE RURÓPOLISPROCESSO: 0800269-53.2019.8.14.0073AÇÃO:[Dissolução]PARTE
REQUERENTE: Nome: DAVID GONCALVES DE SOUSAEndereço: Avenida Presidente Getulio Vargas,
453, Centro, RURóPOLIS - PA - CEP: 68165-000Nome: NAARA ALVES SOARESEndereço: Av. Pres.
Getulio Vargas, 453, centro, RURóPOLIS - PA - CEP: 68165-000Advogado do(a) REQUERENTE:
ADRIANA VARIANI - 757PASENTENÇA Trata-se de Ação de Divórcio Consensual em que são partes
DAVID GONÇALVES DE SOUSA e NAARA ALVES SOARES. Considerando que as partes fizeram
composição amigável perante a advoga e requerem a homologação do acordo, observo não possuem
filhos, nem bens a partilhar, bem como o Ministério Público, em outros processos idênticos se manifestou
não haver interesse no feito, também não há impedimento à decretação do divórcio, portanto, a
homologação é a medida cabível. Ademais, vale ressaltar que não há suspeita de falsidade na
documentação apresentada, sendo dever das partes exporem os fatos de acordo com a verdade e
procederem com lealdade e boa fé, sob pena de ato atentatório ao exercício da jurisdição, sem prejuízo da
responsabilidade criminal (parágrafo único, art. 14, CPC).É o relatório, passo a decidir. Analisando os
presentes autos, constato que realmente inexiste qualquer impedimento à decretação do divórcio direto,
mormente em face da recente emenda constitucional nº 66.Dessa feita, inexiste qualquer obstáculo à
decretação do divórcio, motivo pelo qual, julgo procedente o pedido formulado na inicial para decretar o
divórcio do casalDAVID GONÇALVES DE SOUSA e NAARA ALVES SOARESe,a autora voltará a usar o
nome de solteira, qual seja:NAARA ALVES DE SOUSA,registrando-se que o divórcio será regido pelas
condições descritas na peça de ingresso,ao tempo em que homologo o acordo celebrado entre as partes
por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgo o processo com resolução do mérito,
nos moldes do art. 487, III, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem honorários, nos termos do art.
99, § 3º do CPC.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório
competente, e após as formalidades de praxe, arquivem-se.Servirá a presente sentença, por cópia
digitalizada, comoMANDADO DE AVERBAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB ? TJE/PA,
com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as
penas da lei.Rurópolis/PA, 18 de junho de 2019.ODINANDRO GARCIA CUNHAJuiz de Direito. 
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE URUARA - VARA: VARA
UNICA DE URUARA PROCESSO: 00001238620078140066 PROCESSO ANTIGO: 200710009306
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MANOEL CÂNDIDO RIBEIRO Ação: ATOS
INFRACIONAIS DE MENOR em: 16/07/2019 VITIMA:S. Q. S. VITIMA:L. C. P. INFRATOR:DIOMAR
GROEFF INFRATOR:JOELSON MELO DE FREITAS. Certidão de Trânsito em Julgado (Proc. nº 0000123-
86.2007.8.14.0066) Certifico que o no dia 06/09/2012, transitou livremente em julgado a sentença proferida
nos autos do processo supramencionado. O referido é verdade e dou fé. Uruará/PA, 15 de julho de 2019.
MANOEL CÂNDIDO RIBEIRO Diretor de Secretaria PROCESSO: 00037326220168140066 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MANOEL CÂNDIDO RIBEIRO Ação:
Ação Civil Pública em: 16/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE URUARA
ENVOLVIDO:DOUGLAS DE MATOS REQUERIDO:ESTADO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAUDE PUBLICA REQUERIDO:MUNICIPIO DE URUARA. Certidão de Trânsito em Julgado (Proc. nº
0003732-62.2016.8.14.0066) Certifico que o no dia 24/05/2019, transitou livremente em julgado a sentença
proferida nos autos do processo supramencionado. O referido é verdade e dou fé. Uruará/PA, 16 de julho
de 2019. MANOEL CÂNDIDO RIBEIRO Diretor de Secretaria PROCESSO: 00059497820168140066
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRUNO AURELIO
SANTOS CARRIJO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 VITIMA:D. G. S.
REU:OZIEL DA CONCEICAO SOUZA Representante(s): OAB 18434 - RICARDO MAGNO BAPTISTA
(ADVOGADO) REU:JOSIEL DA CONCEICAO SOUZA Representante(s): OAB 22087-B - ERIKA
ALMEIDA GOMES (DEFENSOR) REU:JOAO PAULO DE SOUSA E SILVA Representante(s): OAB 17112-
A - JANETE MANDRICK (ADVOGADO) VITIMA:R. J. Z. DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE URUARÁ Vara Única de
Uruará PROCESSO: 00059497820168140066 CAPITULAÇÃO PENAL: art. 121, §2º, II, IV c/c arts. 29 e
70 do CP e 244-B do ECA. AUTOR: MINISTÉRIO PÚBILCO DO ESTADO DO PARÁ ACUSADOS: JOÃO
PAULO DE SOUSA JOSIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA (falecido - f. 414/verso e 422). OZIEL DA
CONCEIÇÃO SOUZA RAFAEL SOUSA E SILVA (desmembrado - n. 0010169.22.2016.8.14.0066)
SENTENÇA DE PRONÚNCIA Vistos, etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu
denúncia em face de JOÃO PAULO DE SOUSA, JOSIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA, OZIEL DA
CONCEIÇÃO SOUZA e RAFAEL SOUSA E SILVA (fls. 02/07), pela suposta prática da conduta descrita no
art. 121, §2º, II, IV c/c arts. 29 e 70 do CP e 244-B do ECA. Narra a exordial acusatória que no dia
06/08/2016, por volta de 01:00h, os denunciados, de forma voluntária e consciente, atentaram contra a
vida das vitimas RICARDO JOÃO ZAMBONI e DENILSON GUIMARÃES DE SOUSA com golpes de arma
branca - faca, provocando-lhes ferimentos que foram causa suficiente de seus óbitos (fls.59/64). No dia
dos fatos, a vítima RICARDO estava em sua residencia, confraternizando e assando um peixe, juntamente
com a esposa ROSENE e amigos DENILSON e ADRIANO, enquanto os denunciados e o menor M.A.P.S.,
os quais seriam integrantes da "gangue do machado", estavam bebendo num Bar ao lado da residência da
vítima. Em dado momento, a discussão teria iniciado porque os denunciados estariam urinando na porta
da casa de RICARDO, que fica ao lado do bar, ocasião em que foram repreendidos, tendo iniciado uma
discussão entre as vítimas e os acusados. Narra a peça acusatória que o acusado JOSIEL, no início da
briga, teria ido até a portaria do bar buscar uma faca que havia deixado guardado na portaria do bar,
repassando a faca, em seguida, para o acusado JOÃO PAULO que, por sua vez, após receber a arma,
desferiu vários golpes contra as vitimas RICARDO e DENILSON, sendo auxiliado pelos demais
denunciados, que também agrediam as vitimas com pedaços de madeira, tendo, inclusive RAFAEL
segurado as vítimas para que JOÃO PAULO aplicasse os golpes de faca. Junto com os acusados estava o
adolescente Marcelo Augusto Pereira dos Santos, induzido à prática delitiva pelos demais, que também
teria participado do crime por integrar a referida gangue. A denuncia conclui aduzindo que a motivação dos
fatos foi futil, pois, decorrente de mera desavença, ademais, os denunciados integrantes da gangue,
utilizaram recursos que dificultaram a defesa das vítimas, de posse de uma faca desferiram vários golpes,
demonstrando desproporção entre o motivo e o resultado. Rol testemunhal à f. 07. Acompanha a denúncia
IPL iniciado por flagrante. Certidão de nascimento do menor - f. 18, contendo 17 anos na data dos fatos.
Auto de apreensão de veículos, bens e calça jeans com manchas análogas à de sangue - f. 38. Auto de
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exame de corpo delito da(s) vítima(s) RICARDO JOÃO ZAMBONI e DENILSON GUIMARÃES DE SOUSA
- f. 59/64. Declaração de óbito da vítima RICARDO JOÃO ZAMBONI - f. 97. Acervo fotográfico das vítimas
- f. 98/103. Laudo pericial de constatação de sangue humano em objeto - f. 146/147. Auto de restituição
das motocicletas - f. 150 e 153. Certidão de antecedentes criminais - f. 124/127 e 131/135. Recebimento
de denúncia em 03/11/2016 (fl.136). Citados os réus que se encontravam presos na DEPOL local:
RAFAEL SOUSA E SILVA, JOSIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA, OZIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA e JOÃO
PAULO DE SOUSA E SILVA - (fl.157). Em Certidão de fl.157/verso consta a informação de que os
acusados não tinham condições financeiras de custear advogado. Dessa forma, ante a ausência de
representação da defensoria na Comarca, nomeou-se Defensores Dativos em favor dos acusados
respectivos (fl.159): Dr. Ricardo Magno Baptista (Oziel da Conceição Souza); Dra. Sandy Gedy Estrela
Souza Moreira (Rafael Sousa e Silva); Dra. Erika Almeida Gomes (Josiel da Conceição Souza); e Dra.
Bruna Silva Souza (João Paulo de Sousa Silva). As Respostas à Acusação foram apresentadas: Josiel da
Conceição Souza (fls.161/163); Oziel da Conceição Souza (fl.170); João Paulo de Sousa e Silva
(fls.173/174); Rafael Sousa e Silva (fl.176); Decisão mantendo as Prisões (fl. 168). Decisão mantendo o
recebimento da denúncia e designando audiência de instrução e julgamento (fl. 177). Juntada de
depoimento de testemunha ouvida em Delegacia - f. 187. A Audiência de instrução realizada no dia
11/04/2017 - f. 195196, sendo ouvidas duas testemunhas EVALDO e MÁRCIO, dispensadas as
testemunhas ROSIANE, ENOQUE e JÚNIOR PEREIRA (f. 204 e DVD - f. 205). Ao final, os réus foram
interrogados, tendo as defesas requerido liberdade provisória, com parecer desfavorável do Ministério
Público, sendo determinado retorno dos autos à conclusão para análise do pedido (fls.195/196). Quanto às
demais testemunhas MARCELO e MATHEUS foram ouvidas por precatórias, fls.331/332 e 366/368. O
Ministério Público desistiu da testemunha ADRIANO, conforme fl.373-verso. Liberdade provisória
concedida ao acusado RAFAEL SOUSA E SILVA (fl.209), com medidas cautelares, sendo interposto
Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público (fl.210/304). Decisão proferida à fl. 305, determinando o
desmembramento do feito com relação ao acusado RAFAEL SOUSA E SILVA (solto), devendo proseguir
em relação aos demais réus presos JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA, JOZIEL DA CONCEIÇÃO e
OZIEL DA CONCEIÇÃO. Decisão determinando intimação para contrarrazões ao RESE (fl. 306). Certidão
informando o desmembramento à fl.395 (autos n. 0010169.22.2016.814.0066). Juntada carta precatória
com a oitiva da testemunha MARCELO AUGUSTO (fl. 331/332). Juntada carta precatória com oitiva da
testemunha MATHEUS HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - f. 366/370. Prisão preventiva de JOÃO PAULO
DE SOUSA E SILVA mantida (fl. 371/372). Desistência da oitiva da testemunha ADRIANO pelo Ministério
Público (fl. 373/verso). Alegações Finais apresentadas pelo Ministério Público (fls. 378/384), pugnando
pela pronúncia nos termos dos arts. 121, §2º, II, IV c/c arts. 29 e 70 do CP e 244-B do ECA. Alegações
Finais apresentadas pelo acusado OZIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA e JOSIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA
às fls.397/399, requerendo a impronuncia do acusado Oziel da Conceição Souza ou subsidiariamente a
desclassificação do crime de homicidio para a conduta de lesão corporal. Quanto ao denunciado Josiel da
Conceição Souza postula o reconhecimento da legítima defesa. Em não sendo reconhecidos os pleitos,
postulou a excusão da qualificadora referente à dificuldade de defesa da vítima. Renúncia da advogada
dativa nomeada Dra. Fernanda Almeida de Andrade - OAB/PA: 20.360 em favor do acusado JOÃO
PAULO DE SOUSA SILVA em audiência de f. 195/196 (f. 407). Cetidão de antecedentes criminais (f.
408/410). Decisão nomenado advogada dativa DRA. JANETE MANDRICK, OAB/PA: 17.112-A em favor
de JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA, determinando, ainda, que fosse oficiado ao presídio para
encaminhamento da certidão de óbito do acusado JOSIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA (f. 412/413). Às f.
414/verso e 422, foi juntada certidão de óbito do acusado JOSIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA. O Ministério
Público manifestou-se pela extinção da punibilidade (fl.421). O acusado JOÃO PAULO DE SOUSA E
SILVA apresentou Alegações Finais às fls.416/418, por intermédio de defensora dativa, requerendo a
absolvição e, não sendo conhecida essa, a impronúncia. Certidão de antecedentes atualizadas,
fls.423/424. É o breve relatório. Decido. De plano deve ser reconhecida a extinção de punibilidade em
razão do óbito do acusado JOSIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA conforme atestado pela certidão de óbito de
f. 422, aliado ao parecer do Ministério Público neste sentido, com fundamento no art. 107, inciso I, do CP.
Prosseguindo, na decisão de pronúncia, é vedado ao juiz proceder análise aprofundada do mérito, tendo
em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, por força do art. 5º,
XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República. Malgrado essa vedação, a fundamentação da decisão
de pronúncia é indispensável, conforme preceitua o art. 413, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da
CR. A sentença de pronúncia é proferida sempre que presentes seus dois pressupostos: indícios de
autoria e prova da materialidade delitiva. Ela não faz coisa julgada em sentido material, não julga o mérito
da causa. Apenas reconhece, nesta fase do processo, o direito de o Estado acusar o autor da infração
penal no plenário do júri pelos jurados componentes do conselho de sentença, que são os juízes naturais
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para conhecer dos crimes dolosos contra a vida e decidir acerca da condenação ou absolvição. Não há
demais questões processuais pendentes, matérias cognoscíveis de ofício, tampouco preliminares, estando
presentes as condições da ação e seus pressupostos, passe-se ao exame quanto à fase de pronúncia. A
materialidade do crime está comprovada por meio do auto de apreensão de objetos - f. 38, declaração de
óbito da vítima RICARDO JOÃO ZAMBONI - f. 97, acervo fotográfico das vítimas - f. 98/103, Laudo pericial
de constatação de sangue humano em objeto (calça) - f. 146/147 e auto de exame de corpo delito (exame
cadavérico) da(s) vítima(s) RICARDO JOÃO ZAMBONI e DENILSON GUIMARÃES DE SOUSA - f. 59/64,
bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
em audiências de instrução. Cumpre registrar, embora o laudo de exame cadavérico da vítima DENILSON
GUIMARÃES DE SOUSA não aponte no croqui de f. 63 o local da lesão da mesma forma que no laudo e
croqui de f. 59/60, aquele exame descreveu o local da lesão da mesma forma "FOSSA
SUPRACLAVICULAR DIREITA", deixando claro o local da lesão na vítima DENILSON GUIMARÃES DE
SOUSA. Em continuidade, os indícios de autoria para a admissibilidade da acusação emanam dos
elementos probatórios constantes dos autos. EVALDO SÁ DE OLIVEIRA (DVD - f. 205), Cabo da Polícia
Militar, compromissado, relatou em juízo que houve uma festa em Placas, sendo acionado na função de
comandante do pelotão, tendo conseguido levantar informações no local do fato de pessoas que
presenciaram o fato que teria ocorrido na frente de muitas pessoas, que ocorreu em frente a uma
residência que se localizava ao lado de onde estava ocorrendo a festa, que conseguiu localizar os
indivíduos de madrugada, todos juntos, escondidos na casa de um adolescente, que conduziu todos eles
para a Delegacia de Polícia, que esses indivíduos chegaram no município e faziam parte da chamada
"gangue do machado", que não sabe dizer quem seria o cabeça, mas que seria um deles, que eles
andavam sempre juntos, que em abordagem rotineira eram encontradas arma branca perto deles, que
essa gangue deles era para briga, violência, que uma semana antes do fato, um cidadão procurou o
depoente que relatando que havia sido ameaçado de morte por um desses que estão presos, que sabe
que é ele porque foi ele quem deu as facadas, que não se recorda o nome, que as ameaças seriam por
motivo banal, sem motivo importante, que chegou a conversar com esse mesmo responsável pelas
facadas, que o orientou sobre ameaças de morte, homicídio, que o cidadão não quis registrar queixa, que
eles estavam vindo de Rurópolis, que essa gangue era muito conhecida em Rurópolis, que conhecia esse
pessoal dessas situações, que sabe dizer que o senhor mais velho que faleceu morava ao lado desse
local de festa, um barracão que fazia festa chamado "Casarão", que era um senhor que trabalhava com
madeira, que tinha chegado pouco tempo na cidade, que nunca tinha conversado com ele, que ele
gostava de beber, parece que eles estavam muito embriagados nesse dia, ele e esse outro amigo dele
que também foi esfaqueado; que que ele estava na residência dele ao lado; que esses indivíduos foram
urinar na parede da casa dele, que o dono da casa reclamou, que tomou conhecimento desses fatos pela
esposa da vítima e duas testemunha também lhe falaram isso, que presenciaram tudo, que pelo menos
dois dos quatro seguraram as vítimas para que um dos indivíduos esfaquear as duas vítimas, que somente
um dos indivíduos que esfaqueou as duas vítimas, que não se recorda sobre palavras, que esses
indivíduos não tinham paradeiro certo, que um menor de idade que levaram o depoente até a casa em que
eles estavam escondidos, que uma senhora se manifestou quando o depoente falou que iria arrombar a
porta, que essa senhora era mãe de um deles, que então entrou na casa e um estava acordado e os
outros três dormindo como se nada tivesse acontecido, que esse menor era parte da gangue, que não
apresentou o menor porque a mãe e ele comprovou que ele saiu antes dos fatos acontecerem, que se
recorda que OZIEL falou tudo como aconteceu, que não se recorda de quem deu a facada, o que não se
recorda do nome, que se não falhe a memória teria sido JOÃO PEDRO, que o Ministério Público disse que
há JOÃO PAULO na denúncia; que OZIEL ele falou tudo, como tudo aconteceu, os detalhes, que os
indivíduos estavam embriagados, que estavam cientes do que estava acontecendo, que se lembra que,
durante a condução para a Delegacia, o acusado que desferiu as facadas falava que era inocente que não
teria feito nada; que perguntado em que circunstâncias JOSIEL teria confessado a prática do crime,
respondeu que foi espontaneamente, sem nenhum tipo de pressão, que foi contando dentro da viatura a
caminho da Delegacia, que ele contou tudo para o escrivão na Delegacia; que somente um deles era
morador de Placas que foi preso na casa da mãe, que os três foram recolhidos primeiro na casa e depois
pegou JOSIEL; que não se recorda se estava na Delegacia durante o depoimento de JOSIEL; que JOSIEL
informou que houve, alguma forma, provocação pela vítima que viu eles urinando e não aceitou, que a
vítima tentou sair à frente da casa, que a esposa da vítima tentou segurar ele, prevendo que alguma coisa
desse tipo pudesse acontecer, que as vítimas não conheciam esses indivíduos, que não sabe detalhes
sobre as vítimas estavam armadas, que se recorda que JOSIEL falou que as vítimas estavam com um
pedaço de pau; que todas as pessoas que conversou no seu depoimento na Delegacia pediu para serem
ouvidas na Delegacia, que não teve conversa mais aprofundada com nenhum deles, que somente o
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acusado que foi pego sozinho falou que a única faca que tinha era do mesmo indivíduo que deu as
facadas, que não está conseguindo se identificar os nomes, que sabe quem são, mas não se recorda dos
nomes, que tudo que foi encontrado sobre o crime foi apresentado em Delegacia, que foi a guarnição do
depoente quem apresentou objetos e pessoas em Delegacia. (destacou-se) MARCIO JEAN
VASCONCELOS PICANCIO (DVD - f. 205), policial militar, testemunha compromissada, relatou em juízo
que estava fazendo ronda na cidade de Placas, que havia uma festa sendo acionados por telefone,
informando sobre uma briga de facas, que havia muito sangue no local, que ao lado da festa havia uma
residência, que notaram que o sangue estava vindo de um senhor dessa casa, que levaram esse senhor
para o hospital, que faleceu praticamente dentro da viatura, que o outro que estava no hospital já tinha
falecido quanto eles chegaram com a outra vítima, que do local até o hospital era cerca de 150 metros,
que retornaram no local, levantaram informações e foram atrás dos suspeitos varando a noite toda, que
não sabe dizer sobre a idade das vítimas que estavam muito ensanguentados, que a testemunha apontou
o local em que viu o ferimento das facadas na altura do peito logo abaixo do ombro, que foram duas
facadas, que em dez anos de polícia nunca tinha visto facada daquele jeito, que não foi encontrada faca,
que tinha um pau lá perto, um pedaço de 5x5, que as testemunhas falaram que esse pau foi utilizado, que
havia muita gente no local, que segundo procurou se informar os meninos que furaram os rapazes, saíram
para urinar, os quatros foram para lá urinar e o proprietário falou para não fazer, que então começou a
confusão, que não se sabe de onde saiu essa faca, que dois seguraram e outro furou, que havia um
menor também pelo meio, que eram cinco, que eles não foram encontrados no local, que pegou
informações com pessoas no local, que um deles estava de calça amarela com sangue quando foi
localizado, que chegaram em uma residência em que havia três deles, que encontraram a calça de sangue
na casa, que não se recorda se eles estavam com marcas de agressão, que não se lembra se eles
chegaram a confessar, que um deles falou que não tinha nada a ver que, perguntado sobre a calça de
sangue, ficou calado sem saber explicar, que conhece a gangue do machado que eles fazem partes, que
eles são de briga, que a maior parte das vezes com faca, que os quatro fazem parte dessa gangue, que
não conhecia as vítimas, que não sabe dizer como o dono da casa foi tirar satisfação, que não se recorda
que foi quem usou a madeira, que não foi encontrada faca, mesmo procurado no terreno baldio ao lado;
que foram apresentadas roupas manchadas de sangue na delegacia, que não se recorda de quem era a
roupa, que havia três deles que foram encontrados na residência, onde também foi encontrada a calça
suja de sangue, amarelada ou laranja. (sublinhou-se) Por sua vez, MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS
SANTOS (DVD - f. 332), menor de idade à época, que estava na festa no dia dos fatos, quando saiu já
estava acontecendo a briga, as vítimas já estavam caídas no chão, "furadas", que perguntado em quantos
eram, respondeu que eram quatro, que uma das vítimas era madeireiro, "veião", que não sabe dizer se
quem matou o madeireiro se foi ZIEL, JOÃO ou RAFAEL, que eles estavam no meio da briga, que
perguntado se estava na festa junto com os acusados JOSIEL, JOÃO, OZIEL e RAFAEL, respondeu que
sim, que estavam bebendo juntos, que do lado da festa tinha a casa do madeireiro que eles furaram, que a
festa era em Placas, na cidade, que é conhecido como Bar da Loira, que estava dentro da festa, enquanto
os acusados estavam lá fora, quando aconteceu o ato, que as vítimas estavam bebendo na casa, que o
pessoal da casa ao lado da festa estavam comprando cerveja ao lado no bar da Loira para beber na casa
deles, que a vítima era antigo nas Placas que era famoso de mexer com madeiras, que JOÃO PAULO foi
mijar na cerca deles, que a mulher do madeireiro falou para ele ir mijar na rua, que essa mulher também
estava bebendo com o marido dela, que também tinha outro que trabalha com o marido dela que também
estava bebendo, que assim que ele foi mijar do outro lado da rua, a mulher da vítima tacou com a cerveja
e tudo nas costas de JOÃO PAULO, que a camisa a camisa dele era "zerada", que ele tinha comprado,
que JOÃO PAULO voltou para cima da mulher, que ela chamou o marido dela, que o marido dela já saiu
de lá dando murro nos meninos já lá fora, que nessa hora já estavam os quatro lá fora, que perguntado se
foram os quatro que foram mijar na cerca da mulher respondeu que sim, que perguntado mesmo estando
os quatro a vítima saiu fora da casa para brigar com eles, respondeu que sim, que estava JOÃO PAULO e
a turma dele; que saiu da casa o ajudante do madeireiro, que foi ajudar o velho madeireiro; que JOÃO
PAULO estava com uma faca, quando o madeireiro foi para cima de JOÃO PAULO, JOÃO PAULO foi
buscar a sua faca e voltou, que o madeireiro arrancou a ripa da cerca dele mesmo e desceu uma ripada
no irmão do JOÃO PAULO, RAFAEL, que a ripada pegou bem na cabeça de RAFAEL, que RAFAEL caiu
no chão, que a taboa caiu também, que então JOÃO PAULO, aproveitando que a vítima estava com a
taboa no chão, pegou ligeiro na cabeça da vítima, com uma mão e com a outra deu uma facada na região
do pescoço, da clavícula da vítima conforme gestos mostrados pelo depoente em vídeo, que os outros
meninos derrubou o outro parceiro do madeireiro de cima da moto de ripada, que JOÃO PAULO furou ele
também no mesmo lugar, que eles pegaram a moto e saíram para a casa de uma mulher que eles
ficavam, que o depoente sabia onde eles ficavam, que estava na festa, que viu tudo, que o depoente não
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fez nada, não entrou na briga, que ficou vendo da calçada, que ficou na festa, que os policiais militares
apareceram na festa, que uma das vítimas foi andando para o hospital, que perguntado porque JOÃO
PAULO levou faca para a festa disse que não sabe, que sabe que JOÃO PAULO tinha rixa com outros
meninos lá de Placas, que ele andava armado, que conhece JOÃO PAULO, OZIEL, JOZIEL e RAFAEL,
que OZIEL e JOZIEL são irmãos, que todos são pessoas trabalhadoras, que ZIEL trabalhou com o avó do
depoente, que ele não era de bagunça, que perguntado se JOÃO PAULO ficou com raiva de quando a
mulher tacou a cerveja cheia nas costas deles, que ripada na cabeça de RAFAEL chegou a cortar a
cabeça dele um pouco, que perguntado se a vítima estava com outra arma além da ripa disse que não;
que existia essa gangue do Machado que eram esses meninos que faziam parte da gangue do Machado,
que andava com eles, mas nas brigas deles não entrava não. (destacou-se). Ainda, a testemunha
MATHEUS HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, filho de ADRIANO BEZERRA DA SILVA, ouvido por carta
precatória oriunda da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GRAVATA (f. 366/370), declarou em juízo que
estava com seu pai na casa da vítima RICARDO, em uma confraternização entre amigos, estavam
assando peixes, que ninguém que estava na casa conhecia os acusados, que estavam na casa o
depoente, RICARDO, seu pai ADRIANO, a esposa de Ricardo e DENILSON, que ao lado da casa estava
acontecendo uma festa fechada no bar da Loira, que por volta de meia noite um dos acusados foi urinar na
no portão da casa de RICARDO, que a esposa presenciou o fato e chamou os rapazes de vagabundo, que
os rapazes xingaram de volta a esposa de RICARDO que escutou, que RICARDO iniciou uma discussão
que estavam em frente a sua casa e, em meio à discussão, DENILSON chutou um dos rapazes, que
esclarece que havia mais de quatro rapazes na frente da casa, acompanhando aquele que estava
urinando; que iniciou uma briga generalizada, que o depoente junto com o seu pai tentou separar os
participantes da briga, que um dos rapazes sacou uma faca e tentou ferir o pai do depoente, que ainda
ficou ferido em um dos dedos da mão; que o depoente arrastou seu pai para dentro da casa, enquanto
RICARDO e DENILSON continuaram brigando com o grupo de rapazes; que um pouco depois, a esposa
de RICARDO entrou para dentro de casa contando que RICARDO e DENILSON haviam sido
esfaqueados, que o depoente, RICARDO, DENILSON e ADRIANO não portavam consigo qualquer arma,
que uns cinco minutos depois RICARDO e DENILSON entraram na casa, feridos e sangrando, que o
rapaz que tentou esfaquear seu pai era o mais baixo em estatura do grupo de agressores; que em
decorrência dos ferimentos, DENILSON morreu ainda na casa, enquanto RICARDO conseguiu ir andando
para o hospital, onde veio a falecer na mesma noite, que não viu o momento em que RICARDO e
DENILSON foram esfaqueados, tampouco quem os esfaqueou, que o depoente pegou um pau para sua
proteção quando puxou seu pai para dentro da casa, que não chegou a agredir ninguém com o pedaço de
pau; que as vítimas não chegaram a falar nada antes de morrer, que RICARDO e DENILSON levaram
facada na região do pescoço, que na delegacia seu pai reconheceu os quatro acusados como os
agressores, mas o depoente não fez o reconhecimento; que na delegacia por meio de foto no celular o
depoente reconheceu o rapaz que tentou esfaquear seu pai, que escutou uma testemunha de alcunha
BRANCA dizendo que um dos agressores ainda bateu em DENILSON com um pedaço de pau, que soube
posteriormente que os agressores faziam parte da gangue do machado, que a primeira agressão física
após a discussão partiu da vítima DENILSON, que esclarece que, na verdade, recorda que o agressor que
tentou esfaquear seu pai foi identificado na delegacia como sendo menor de idade e também o de menor
estatura; que DENILSON e RICARDO estavam consumindo bebida alcoólica. Sublinhou-se. Assim, pode-
se extrair dos depoimentos colhidos na primeira fase, haver indícios quanto a participação dos acusados
JOÃO PAULO DE SOUSA e OZIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA no crime sob apuração, de modo que a
certeza sobre o julgamento somente caberá ao Conselho de Sentença no plenário do Júri. Conforme
depoimento de MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, menor de idade à época dos fatos, que
relatou em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, estar na companhia dos acusados no dia dos
fatos, que presenciou a briga, afirmando que os quatro acusados, JOÃO PAULO, JOSIEL, OZIEL e
RAFAEL, já estariam lá fora da festa no momento da briga. MARCELO relatou que a vítima RICARDO
arrancou a ripa da cerca e bateu com a madeira na cabeça de RAFAEL que caiu no chão, momento em
que a taboa caiu também; que JOÃO PAULO aproveitando que a vítima estava com a taboa caída no
chão, pegou ligeiro a cabeça da vítima com uma mão e com a outra teria dado uma facada na região da
clavícula da vítima conforme os gestos mostrados em vídeo pelo depoente; que JOÃO PAULO estaria com
a faca. O depoente MARCELO relata que os outros meninos, logo entre eles há indícios que também
poderia estar o acusado OZIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA, derrubou a outra vítima DENILSON
GUIMARÃES DE SOUSA da moto de "ripada", que JOÃO PAULO também teria dado facada na vítima
DENILSON no mesmo local em que também teria ferido a vítima RICARDO. Por seu turno, o depoente
MATHEUS HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, filho de ADRIANO BEZERRA DA SILVA, que estava na
festa na casa da vítima RICARDO, afirmou que estavam casa o depoente, RICARDO, seu pai ADRIADO,

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1796



a esposa de RICARDO e a outra vítima DENILSON, relatou que DENILSON teria chutado um dos
rapazes, que haveria mais de quatro rapazes na frente da casa acompanhando aquele que estava
urinando, de modo que há indícios de que, assim como JOÃO PAULO, OZIEL também estaria envolvido
na briga que ocasionou a morte das vítimas. O policial militar EVALDO SÁ DE OLIVEIRA, compromissado,
declarou, em juízo, que teria tomado conhecimento pelas testemunhas no local que pelo menos dois dos
quatro autores do fato teriam segurando as vítimas para que um dos indivíduos pudesse esfaquear as
vítimas, que somente um dos indivíduos teria deferido as facadas contra as duas vítimas, tendo a
testemunha MARCIO JEAN VASCONCELOS PICANCIO, policial militar, declarado que um dos indivíduos
autores do fato estaria de calça amarela com sangue quando foi localizado, que a guarnição policial teria
chegado na residência em que havia três dos indivíduos que foram preses, que encontraram a calça suja
de sangue na casa. Em seu interrogatório, JOÃO PAULO SOUZA E SILVA confessou a prática do crime,
alegando que teria praticado o fato em legítima defesa porque alega que havia cerca de oito a dez
pessoas armadas com ripas para lhe bater, inclusive teve uma costela quebrada, que se não tivesse
desferido a facada, alega que poderia ter morrido a pauladas. A seu turno, o acusado OZIEL DA
CONCEIÇÃO SOUZA, em seu interrogatório, negou a prática delitiva, alegando que estaria o tempo todo
dentro do bar quando houve a briga lá fora, que não pode sair porque fecharam o portão, tendo ficado
preso dentro do bar que, inclusive, estaria na companhia de RAFAEL. Conforme relatado acima, não há
prova segura e cabal de que o acusado OZIEL teria ficado trancado, impossibilitado de sair do bar quando
ocorrera a briga do lado de fora, porquanto no depoimento da testemunha MARCELO, este indica que na
hora da briga os quatro acusados estariam lá fora, além disso a testemunha declarou que os outros
meninos, dando a entender que um deles poderia ser OZIEL, teriam derrubado o outro parceiro da vítima
da moto desferindo ripadas enquanto JOÃO PAULO teria desferido golpe de faca na outra vítima. Há
também o depoimento da testemunha MATHEUS que relata que teria mais de quatro rapazes na frente da
casa acompanhando aquele que estaria urinando, além do depoimento do policial militar EVALDO que
relatou que a esposa da vítima e testemunhas presenciais teriam falado que pelo menos dois dos quatro
autores do fato teriam segurados as vítimas para que um dos indivíduos esfaqueasse as duas vítimas.
Ressalta-se que não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico eventualmente realizado em sede
policial a fim de macular eventualmente a instrução realizada, na medida em que os elementos
informativos colhidos no inquérito policial não contaminam a ação penal quando dele não dependa
exclusivamente por não se tratar de prova cautelar, ou que não se pode repetir, mormente quando há
indícios de autoria pelos depoimentos extraído sob o contraditório e ampla defesa. Assim, observa-se
durante a instrução processual, analisando o interrogatório dos acusados, bem como os depoimentos
judiciais prestados pelas testemunhas, o que aparenta nesta fase processual, haver indícios que
demonstram a participação dos réus JOÃO PAULO DE SOUSA e OZIEL DA CONCEIÇÃO no delito sob
apuração, sem o juízo de certeza, que somente cabe aos juízes do mérito. Quanto à dinâmica dos fatos, a
forma em que se deu e demais detalhes deverão ser levados a plenário para conhecimento e julgamento
pelo Conselho de Sentença, de modo que, por ora, basta haver os indícios de participação nos fatos
conforme já explanado. Por outro lado, não há provas, estreme de dúvidas, para que sejam os réus
impronunciados como pugna as defesas. Não há prova segura, até o presente momento, de que o ânimus
do agente não seria de participar na ação delitiva para fins de não ceifar a vida das vítimas ou de lesionar,
de modo que, na dúvida, deve ser levado ao Conselho de Sentença para decisão, com base, inclusive no
in dubio pro societate que rege a primeira fase do procedimento do júri e não in dubio pro reo conforme
sustenta a defesa. Colhe-se da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A
pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2.
Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial.
Precedentes. 3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em
provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão
agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019). Além disso, porque não há a
presença manifesta, na presente fase procedimental, da causa excludente de ilicitude da legítima defesa
(art. 23, II, c/c 25, ambos do CP), porquanto não se estaria diante de circunstância de agressão injusta,
atual ou iminente, mediante uso moderado dos meios necessários entre àqueles postos à disposição do
agredido, utilizados em excessos e suficientes para repeli-la, para resguardar qualquer bem jurídico
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próprio ou alheio, tendo o agente demonstrado conhecer a circunstância do fato justificante e agir
acobertado por ela. Não há prova cabal e insofismável nos autos, até o presente momento, de que haveria
cerca de oito a dez pessoas armadas com ripas desferindo golpes contra os acusados, conforme alegado
pelo acusado JOÃO PAULO no seu interrogatório, assim como de modo que o único meio proporcional e
moderado seria atingir as vítimas com facadas na altura da clavícula, não havendo demonstração de que o
ferimento nesse local do corpo da vítima seria típico daquele que se defende, mas sim, aparentemente,
daquele que poderia estar atacando, cujo juízo de certeza deverá ser levado ao conhecimento dos
Jurados na segunda fase do julgamento. Bem como não se está diante da dirimente de culpabilidade da
embriaguez completa (art. 28, §1º, do CP), porquanto não há provas seguras, insofismáveis, na presente
fase, de que os agentes não teriam capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de
autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, nos termos do art. 28, inciso II, do CP, a
embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não excluem a
imputabilidade penal, mesmo quando completa, não isentando o agente de pena, porquanto adota-se a
teoria da ação livre na causa (actio libera in causa), transferindo a análise da imputabilidade e da
voluntariedade para o momento anterior em que ébrio era livre na vontade, ou seja, para o momento em
que o agente teria ingerido bebida alcoólica ou substância análoga. Na atual fase do procedimento,
somente haveria falar em reconhecimento da incidência de causas excludentes da ilicitude e dirimente da
culpabilidade havendo absoluta certeza da sua incidência, o que não ocorreu na hipótese. Nesta fase
procedimental, havendo dúvida acerca da eventual excludente de culpabilidade deve imperar o brocardo
do in dubio pro societate, devendo ser levado ao conhecimento do júri, oportunizando à defesa realizar
provas neste sentido. Assim, havendo indícios de participação para o que cabe neste momento
procedimental e prova da materialidade delitiva, como é a hipótese, inexistindo qualquer elemento que
exclua a antijuridicidade do fato típico, ou da culpabilidade dos réus, a pronúncia é de rigor. Portanto,
rejeito todas as alegações das defesas em sentido contrário nesta fase procedimental. No que tange às
figuras qualificadoras, a teor do art. 413, §1º, do CPP, a peça acusatória inicial qualificou o homicídio por
ter sido praticado por motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II) - ela deve ser mantida, porquanto há indícios de que
o motivo que teria levado a prática do delito teria sido em virtude da briga ocorrida entre as vítimas e os
acusados, que teria sido motivada por um dos acusados, JOÃO PAULO que teria ter urinado na porta da
residência da vítima RICARDO, cuja esposa teria jogado cerveja em JOÃO PAULO, dando início aos
desentendimentos, para que seja apreciada pelo Tribunal do Júri (f. 02). Outrossim, deve ser levada à
apreciação do Conselho de Sentença a qualificadora disposta no art. 121, §2º, IV, do CP, que trata da
eventual prática mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, consistente em
que os acusados seriam integrantes da "Gangue do Machado", teriam supostamente utilizado faca para
desferir golpes nas vítimas, demonstrando desproporção entre o motivo e o resultado (f. 02). Em relação
ao crime conexo previsto no art. 244-B, do ECA, também imputado aos acusados, deve ser levado ao
conhecimento pelo plenário do tribunal do júri diante da ocorrência de materialidade (documentos colhidos
no IPL - certidão de nascimento do menor à f. 18 e instrução judicial) e indícios suficientes de autoria,
porquanto a testemunha MATHEUS HENRIQUE BEZERRA DA SILVA declarou que o rapaz que tentou
esfaquear o seu pai ADRIANO BEZERRA DA SILVA, era o mais baixo em estatura do grupo de
agressores, que teria sido identificado na Delegacia como sendo menor de idade e também o de menor
estatura (f. 366/370). Por fim, o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri. O tribunal
leigo deve conhecer o delito integralmente, nos limites da pronúncia, não podendo o Juiz togado subtrair-
lhe o conhecimento da causa. Por todas essas razões, rejeito as alegações da defesa, inclusive quanto à
desclassificação para crime menos grave, não havendo prova cabal nesse sentido, sem prejuízo dessa
tese ser reavaliada pelo Conselho de Sentença na segunda fase do procedimento. Ante o exposto e pelo
mais que dos autos consta, primeiramente, diante da certidão de óbito de f. 422, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE do acusado JOSIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA, com fundamento no art. 107, inciso I, do
Código Penal. Procedam-se às anotações de praxe. Prosseguindo, com fundamento no art. 413 do Código
de Processo Penal, PRONUNCIO os réus JOÃO PAULO DE SOUSA e OZIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA,
como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, c/c art.
244-B, do ECA - Lei n. 8069/90, na forma do art. para o fim de serem julgados pelo egrégio Tribunal do
Júri desta comarca. Em relação à prisão dos acusados, esta deve ser reavaliada diante do transcurso do
prazo de sua decretação, inclusive, em atenção art. 387, §1º, do CPP, aplicado subsidiariamente ao rito
especial. Assim, nos termos do art. 312, do CPP, verifica-se que há indícios nos autos de que os acusados
faziam parte da denominada "Gague do Machado" de Rurópolis, com atuação também no Termo
Judiciário de Placas-PA, utilizando-se de arma branca (faca), conforme relatado pelos Policiais Militares e
a testemunha MARCELO que também seria integrante do grupo, violando a garantia da manutenção da
ordem pública. Ademais, o acusado JOÃO PAULO DE SOUSA E SILVA responde a outro crime de
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homicídio, mesma natureza, na comarca de RURÓPOLIS (certidão de antecedentes criminais de f. 423),
de modo que solto voltou a se envolver em prática criminosa, violando a garantia da ordem pública.
Embora a instrução já tenha se encerrando, não há motivos supervenientes que ensejem a modificação
das circunstâncias fáticas e jurídicas da decisão que anteriormente decretou a prisão dos acusados, a qual
deve ser mantida por seus fundamentos, não se mostrando proporcionais aplicação de medidas cautelas
diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Ademais, caso haja soltura, poderá haver prejuízo às
provas, mormente em relação à testemunha MARCELO que declarou em juízo acerca da atuação dos
acusados e que era integrante da mesma "Gangue", de modo que, caso algum dos acusados venha a ser
solto, poderá intimidar testemunhas, violando a garantia da instrução processual e eventual aplicação da
lei penal, não tendo os acusados demonstrado vinculação com o distrito da culpa, de modo que eventual
circunstância pessoal positiva não é suficiente quanto presentes requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP,
como na espécie, razões pelas quais MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados. INTIME(M)-
SE pessoalmente o(s) Réu(s) e sua defesa da decisão de pronúncia, conforme preceitua o artigo 420, I, do
Código Processual Penal. Fixo honorários aos advogados dativos, atuante na resposta à acusação,
audiência de instrução e julgamento e alegações finais e demais atos, considerando a tabela de
honorários da OAB, o tempo de tramitação do processo, o grau de zelo profissional e natureza da
demanda, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a favor de DRA. SANDY GEDY ESTRELA SOUZA
MOREIRA - OAB/PA 22.238ª (RAFAEL SOUSA E SILVA); DRA. ERIKA ALMEIDA GOMES - OAB/PA
22087-B (JOSIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA); DRA. BRUNA SILVA SOUZA - OAB/PA 21.173 (JOÃO
PAULO DE SOUSA SILVA); DRA. JANETE MANDRICK - OAB/PA 17.122A e o importe de R$ 8.880,01
(oito mil, oitocentos e oitenta reais e um centavo) em favor de Dr. RICARDO MAGNO BAPTISTA -
OAB/PA 18.434 (nomeado para a defesa de Oziel da Conceição Souza e Josiel da Conceição Souza) por
ter atuado desde a defesa até a pronúncia, todos os honorários a serem custeados pelo Estado do Pará,
ante a ausência de estruturação da Defensoria Pública nesta comarca de Uruará. Dê-se ciência ao
Ministério Público e às Defesas. Preclusa a decisão de pronúncia, o que deverá ser certificado, abra-se
vistas ao Ministério Público e à Defesa para o disposto no art. 422 do CPP. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se com urgência por se tratar de processo de réu preso. Uruará, 15 de julho de 2019
(Assinado eletronicamente) BRUNO A. S. CARRIJO Juiz de Direito Titular da Comarca de Uruará (Portaria
n. 30/2019-SJ, DJE de 19/02/2019) R E C E B I M E N T O Em_______de___________de 2019 recebi os
presentes autos. ________________________________________ Diretor(a) de Secretaria/Analista
Judiciário/Auxiliar Judiciário PROCESSO: 00187185520158140066 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Averiguação de Paternidade em:
REQUERENTE: A. L. A. REPRESENTANTE: F. A. C. Representante(s): OAB 14777 - PRISCILA
CAVALCANTE DE MOURA (ADVOGADO) OAB 22087-B - ERIKA ALMEIDA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO: F. R. Representante(s): OAB 22423 - ALINE MAYARA CARVALHO LAZARINI
(ADVOGADO) OAB 26028 - JOCICLEIA SALVINO GUIMARÃES (ADVOGADO)  

 
 
 
Processo nº 0000750-17.2012.814.0066. 
Requerente: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SALES. 
Advogado: JANETE MANDRICK, OAB/PA 17.112-A. 
Requerido: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ SA REDE CELPA. 
Advogado: LIZANDRA DE MATOS PANTOJA GALVÃO, OAB/PA 11331. 
 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 
 
DESPACHO 
1. Ante o teor do documento de fl. 58, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 
(quinze) dias, se manifestar quanto ao referido documento. 
2. Após a manifestação ou o decurso do prazo e, certificado o que for necessário, faça a 
conclusão dos autos. 
Intime-se. Cumpra-se. 
Uruará, 27 de junho de 2017. 
Marcello de Almeida Lopes 
Juiz de Direito Substituto 
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PROCESSO Nº 0010119.59.2017.8.14.0066.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO/ CURATELA.
REQUERENTE: JUCIELE FRANÇA DOS SANTOS
INTERDITANDO: EDSON MONTEIRO DOS SANTOS

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (03.07.2019), nesta Cidade e
Comarca de Uruará, Estado do Pará, na sala de audiência deste Juízo, no Fórum, onde se
achava presente o MM Juiz de Direito, Dr. BRUNO AURELIO SANTOS CARRIJO,
comigo Analista Judiciário do seu cargo, que ao final subscreve, presente a douta Promotora
de Justiça, Dra. LÍVIA TRIPAC MILEO CÂMARA, a Requerente acompanhada de sua
Advogada, Dra. FERNANDA ALMEIDA DE ANDRADE NASCIMENTO, e o
Interditando, bem como as testemunhas abaixo qualificadas. Antes de abrir a audiência,
considerando a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, este Juízo, em conformidade
com o artigo 752 do NCPC, nomeou curador especial ao interditando, Dr. JURANDIR
PEREIRA BRAGANÇA -OAB/PA nº 9518A, arbitrando o valor de R$ 1.500,00 de
honorários, conforme tabela da OAB, a ser pago pelo Estado do Pará. Aberta a audiência, às
9h, pela parte foi esclarecido que a intenção com este procedimento é o de nomear como
curadora do interditando a Sr. JUCIELE FRANÇA DOS SANTOS, filha do interditando.
Em seguida passou a ouvir a Requerente, Sra. JUCIELE FRANÇA DOS SANTOS,
brasileira, casada, professora, RG nº 5164188-PC/PA, natural de Altamira/PA, nascida aos
11/12/1985, filha de Edson Monteiro dos Santos e Juraci Antonia França dos Santos, ,
residente e domiciliada na Rua Marquês de Tamandaré, 83, aeroporto, Uruará/PA, que às
perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE é filha do interditando; Que a família é composta
de 04 irmãs; Que a depoente sempre morou com o interditando, tendo se casado e hoje
passou a residir na sua casa, tendo levado o Interditando e sua genitora para morar com a
mesma e seu esposo e possui uma filha de 14 anos de idade que mora na mesma casa; Que a
casa de Altamira que pertencia ao Interditando e sua esposa, hoje está no nome da irmã mais
nova da depoente que mora nela; Que nunca viu o documento da casa para saber se foi feita
em compra e venda ou se foi feita doação; Que o Interditando recebe benefício; Que sua
mãe também recebe benefício pois não enxerga e não escuta; Que o Interditando recebe a quantia de R$
770,00 (setecentos e setenta reais) mais ou menos; Que sabe informar que o
valor diminuiu devido um empréstimo que foi feito por sua irmã que mora em Altamira;
Que não tem conhecimento de que foi usado o dinheiro de empréstimo; Que na época o
Interditando estava morando em Altamira com a irmã mais nova; Que a irmã mais nova tem
três filhos e é solteira; Que não sabe o que foi feito com o dinheiro do empréstimo; Que isso
aconteceu há 03 anos atrás; Que o interditando não estava como está agora, mas já
apresentava sinais de sinilidade; Que a depoente informa que agora é ela quem está
cuidando do Interditando e sua genitora; Que o interditando sempre foi agitado; que, quando
a depoente tinha 13 anos, o pai começou a falar que fulano queria mata-lo, então começou a
andar com um tijolo nas mãos; Que há uns dez anos atrás que ele perdeu a noção de tempo;
Que na época o Interditando já tomava remédio controlado; Que O interditando tomou
muito tempo remédio controlado; Que hoje dá remédio para ele só quando está muito
agitado ele toma clonazepan; Que atualmente o Interditando já deixou de falar, tem
dificuldade de se sustentar em pé; Que necessidade de ajuda de terceiros para comer, tomar
banho, beber agua, enfim para tudo; Que o Interditando quando se agita chora bem alto; Que
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o Interditando usa fraldas descartáveis; Que tudo que o Interditando come é mais líquido e
pastoso. Dada a palavra a Promotora de Justiça, esta nada perguntou. Posteriormente,
passou o MM. Juiz a tomar o depoimento pessoal da Interditanda, EDSON MONTEIRO
DOS SANTOS, acima qualificada, às perguntas do MM. Juiz respondeu: formuladas
algumas perguntas a(o) interditanda(o), este(a) não conseguiu respondê-las, restou
prejudicada a continuidade da entrevista. Dada a palavra a Douta Promotora de Justiça, nada
perguntou. Dada a palavra a Advogada do Requerente, nada perguntou. Instada a curadora
nomeada ao interditando a se manifestar, assim o fez: EDSON MONTEIRO DOS
SANTOS, acima qualificado(a) vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu
curador nomeado, nestes autos de curatela, movido por JUCIELE FRANÇA DOS SANTOS,
se manifestar de acordo com o pedido formulado na inicial no sentido de nomear sua filha,
como curadora, uma vez que a requerente tem cuidado e dedicação em relação ao pai, não
havendo sentido em contestar tal pedido, tendo em vista que o pai tem necessidades
especiais que demandam pessoa para assisti-la integralmente. Em seguida passou o MM.
Juiz a ouvir a 1ª Testemunha, Sr. MARIA MAGNÓLIA LOPES MORAES, brasileira,
casada, vendedora autônoma, RG nº 4549123-3671448-PC/PA, natural de Abel
Figueiredo/PA nascida aos 21/12/1979, filha de Manoel Goveia Lopes e Araci Francisca
Goveia Lopes, residente e domiciliado na Travessa Amazonas, 40 -Vila Brasil, Uruará/PA.
Testemunha advertida e compromissada na forma da lei sob o falso testemunho, às
perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE conhece a família há 20 anos, mas não reside
próximo; Que conheceu o Interditando este já tinha algumas atitudes sem sentido, que
andava com um tijolo na mão, como se alguém andasse atrás dele e andava com o tijolo para
se defender; Que a depoente chegou comentar com a família para procurar um médico, mas
a família o levou ao médico e só passava calmante; Que sabe dizer quem cuida do
Interditando é a filha Juciele e seu esposo; Que não tem conhecimento de situação de maus
tratos pelas filhas ou por terceiros; Que Juciele dá comida, dá banho, limpa e o coloca para dormir; Que a
depoente conhece outras filhas do Interditando; Que as outras filhas ajudaram
em um época mas agora é só Juciele e o esposo quem estão cuidando dele; Que não tem
conhecimento de bens que o Interditando possui; Que conhece a casa onde o Sr. Edson
reside com a requerente, possuindo dois quartos, sala, banheiro, cozinha e uma área com
varando que dá para os fundos do quintal; Que sabe dizer que durante o dia o Sr. Edson fica
sentada em uma cadeira de macarrão de plástico; Que o Inteditando gosta de ficar nesse
local porque é ventilado e mais fresco; Que no quarto onde o Interditando dorme tem uma
cama, mas este gosta de dormir na rede; Que se por ele na cama ele cai; Que a casa que o
Interditando mora é de madeira e sempre que a depoente foi lá pode observar que a casa é
sempre limpa e bem arrumadinha; nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Dada a palavra
a Douta Promotora de Justiça, nada perguntou. Dada a palavra a Advogada da Requerente,
nada perguntou. Em seguida o MM. Juiz de Direito, passou a avaliar o estado de saúde
mental do Interditando, EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado,
aposentado, RG nº 6486727-PC/PA, natural de Quixadá/CE, nascido aos 15/05/1642, filho
de João Monteiro dos Santos e Maria Honorata dos Santos, residente e domiciliada na Rua
Marques de Tamandaré, 83, aeroporto, município de Uruará. Prejudicada a realização da
entrevista com o interditando, porquanto não tem condições de comunicação com o mundo
exterior, encontra-se sentado em cadeira de rodas, embora movimente as pernas e braços,
inclusive, as pernas não pararam de se movimentar durante todo o tempo, o interditando
ficou apenas produzindo sons sem sentido, com um pano colocado no peito para amparar
secreções, encontra-se higienizado, com roupas limpas e, aparentemente, bem cuidado.
Desse modo, somando as impressões pessoais deste magistrado somado ao laudo médico
juntado aos autos, DISPENSA-SE a produção de prova pericial. Instado a Representante do
Ministério Público a se manifestar acerca do Pedido esta assim o fez: A Representante do
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Ministério Público, diante dos documentos e colheitas de depoimentos em audiência, ratifica
a realização de Estudo Social do caso, para fins de aferir as condições do local onde ele
reside e se são adequadas a uma pessoa em sua condição. Dada a palavra a Advogada da
Requerente para manifestação esta assim o fez: A Requerente pugna pela dispensa da
realização do estudo social, em razão da demora e da grande demanda do município,
destacando que uma equipe de Altamira tem que se dirigir para Uruará para realização do
estudo. Assim, requer a procedência do pedido de Interdição em todos os seus termos,
declarando Vossa Excelência os limites da Curatela tendo em vista o estado da Interditando,
nomeando a Requerente sua Curadora Definitiva, nos termos do artigo 1767 e 1775 do CC e
artigo 747, Inciso II do CPC, para prestar compromisso no prazo legal, nos termos do artigo
759 do CPC. Dada a palavra a Curadora nomeada para o Interditando, para manifestação
esta assim o fez: Douto Julgador, restou comprovado pela instrução processual e pelo laudo
acostado, que o Interditando não possui capacidade civil e que há laços de parentesco e
afetividade entre a Requerente e o Interditando, não se opondo desta forma a Interdição de
LEIDILENE PEREIRA CASTELO. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Pelo MM. Juiz
foi proferida a seguinte SENTENÇA: Vistos, etc. Após a entrevista do(a) interditando(a) pelo
juízo, oitiva de testemunhas e cotejando com os demais elementos de prova, resta
desnecessária a realização de estudo social anteriormente requerido pelo Ministério Público,
ratificado nesta audiência e deferido na decisão inicial por este juízo, isso porque não há
utilidade para a prova neste processo, de modo que não há qualquer indício de que o local
em que o interditando encontra-se residindo não tem condições para sua permanência ou não
está adequado. A prova dos autos, mormente aquela colhida em audiência, revela que o
interditando está bem cuidado e reside com a filha, genro e netos, em residência adequada
ao padrão social da família, pelo que DISPENSO a produção do estudo social anteriormente
determinado à f. 16, de modo que as provas dos autos são suficientes à formação do
convencimento deste magistrado, acolhendo a manifestação da parte requerente. Em
prosseguimento, pode verificar que o(a) interditando(a) não tem condições de gerir bens e
interesses encontrando-se dependente de cuidados, de modo que há verossimilhança na
confirmação do(a) interditando(a) que resta impossibilitado eventual oposição do(a)
interditando(a) quanto à curatela. Por essas razões, DISPENSO a produção de prova
pericial, estando suficientes as provas já constantes dos autos. Assim, dou o feito por
saneado. Tendo em vista que os autos se encontram em ordem, tendo sido instruídos com
observância dos preceitos legais inerentes à espécie e inexistindo vícios ou nulidades a
sanar, passo a fundamentar e decidir. O estatuto civil pátrio dispõe que estão sujeitos à
curatela aqueles que, em razão de enfermidade ou deficiência mental, não detêm necessário
discernimento para os atos da vida civil (art. 1767, CC). A curatela, por sua vez, é o
encargo deferido por lei a alguém capaz para reger a pessoa e administrar os bens de quem,
em regra maior, não pode fazê-lo por si mesmo. Pela análise dos autos, especialmente pelos
laudos, pela oitiva da parte autora e pelas impressões pessoais deste magistrado diante do
ocorrido na presente audiência, são suficientes para observar a atual condição do(a)
interditando(a). Verifica-se que o(a) interditando(a) é incapaz de reger os atos da vida civil
em certos atos de forma adequada. Portanto, firmo entendimento de que é desnecessária a
realização de perícia, uma vez que a oitiva da autora, a documentação juntada aos autos e a
impressão pessoal do magistrado neste momento foram suficientes para constatar sua
condição. Ressalto que há consenso familiar em que o(a) requerente seja o(a) curador(a)
do(a) interditando(a), não havendo elementos que indiquem o contrário, sendo dispensada
perícia médica diante da suficiência probatória constante dos autos. ISTO POSTO, e por
tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de curatela
ajuizada por JUCIELE FRANÇA DOS SANTOS e declaro EDSON MONTEIRO DOS
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SANTOS, já qualificado(a) nos autos, relativamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, na forma do art. 1767, I, CC e 754, CPC. Assim, NOMEIO o(a)
requerente JUCIELE FRANÇA DOS SANTOS como sua curadora definitiva para todos os
atos da vida civil, convertendo a curatela provisória em definitiva, dado o estado de
desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art. 755, I, CPC. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
487, I, CPC. PROCEDA-SE, na forma do art. 755, § 3º, do CPC e art. 9º, inciso III, do
Código Civil, inscrevendo a presente decisão no Cartório de Registro competente, publicando-a na
imprensa local e no órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Suspensa cobrança de
custas, dado o benefício da justiça gratuita. Sem honorários em favor da requerente ante a
causalidade. DÊ-SE ciência ao Ministério Público. Após o decurso do prazo recursal,
EXPEÇA-SE o termo de curatela definitivo, ARQUIVANDO-SE com as baixas de praxe.
RETIFIQUE-SE o nome da parte autora nos autos fazendo constar como JUCIELE
FRANÇA DOS SANTOS. Saem intimados os presentes. SERVE A PRESENTE COMO
TERMO DE CURATELA DEFINITIVA PARA TODOS OS TERMOS LEGAIS. Presentes
Intimados. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito, mandou encerrar este termo que lido
e achado, vai devidamente assinado. Eu,______________ Zigmani Rabelo Batista Júnior,
Analista Judiciário, o digitei o subscrevo.

Bruno Aurélio Santos Carrijo - Juiz de Direito Titular da Comarca de Uruará

PROCESSO Nº 0001884.69.2018.8.14.0066.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO/ CURATELA.
REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA
INTERDITANDO: JOSÉ DOS REIS RIBEIRO DA SILVA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (03.07.2019), às 10:35 H nesta
Cidade e Comarca de Uruará, Estado do Pará, na sala de audiência deste Juízo, no Fórum,
onde se achava presente o MM Juiz de Direito, Dr. BRUNO AURELIO SANTOS
CARRIJO, comigo Analista Judiciário do seu cargo, que ao final subscreve, presente a douta
Promotora de Justiça, Dra. LÍVIA TRIPAC MILEO CÂMARA, a Requerente acompanhada
de sua Advogada, Dra. FERNANDA ALMEIDA DE ANDRADE NASCIMENTO, e o
Interditando, bem como as testemunhas abaixo qualificadas. Antes de abrir a audiência,
considerando a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, este Juízo, em conformidade
com o artigo 752 do NCPC, nomeou curador especial ao interditando, Dr. JURANDIR
PEREIRA BRAGANÇA -OAB/PA nº 9518A, arbitrando o valor de R$ 1.500,00 de
honorários, conforme tabela da OAB, a ser pago pelo Estado do Pará. A Advogada da
requerente requer a juntada de novo laudo do estado de saúde mental do Interditando.
Aberta a audiência, às 9h, pela parte foi esclarecido que a intenção com este procedimento é
o de nomear como curadora do interditando a parte requerente, mãe do interditando. Em
seguida passou a ouvir a Requerente, Sra. MARIA RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA,
brasileira, solteira, agricultora, RG nº 5027230-PC/PA, natural de SÃO SEBASTIÃO DO
TOCANTINS/PA, nascida aos 16/12/1954, filha de LINDALVA RIBEIRO DA SILVA,
residente e domiciliada na Rua Tancredo Neves, 384, entre a Av. Pará e a Av. Central,
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bairro Baixada, Uruará/PA, que às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE é mãe do
interditando; Que possui 13 filhos; Que somente o Interditando mora com a depoente, seu
companheiro e mais dois netos; que o Interditando não possui filhos; que a depoente
trabalha só em casa; que quando está na roça faz algum serviço de roça; que a depoente e
seu companheiros são aposentados; que o Interditando não recebe benefício; que o
Interditando trabalha só pra ele mesmo;que o Interditando quando dá crise some e passa uns
três dias escondido; que o Interditando já teve crise de cortar os fios de energia da casa e matou um
cavalo; que o Interditando já foi a pé para o
lote localizado no km 195; que o Interditando colocou três pedras dentro de um saco e
mandou para o motorista do carro de linha entregar para a depoente; que o Interditando tem
crise de convulsão; que o interditando tem crise de epilepsia; que o Interditando às vezes
não conversa coisa com coisa; que no lote não pode deixar espingarda ou outro tipo de arma
perto dele, pois o Interditando tem crises e pensa que tem alguém atrás dele; que o
Interditando já passou por psiquiatra; que o Interditando toma diazepan uma vez por dia; que
a depoente também toma diazepan por certa época fica como o Interditando; que somente a
depoente e um sobrinho, que está agora para novo Progresso, quem cuida do Interditando;
que o Interditando não possui bens móveis e nem imóveis; que o lote que possui pertence a
depoente e seu companheiro; que quando a depoente veio do Goiás comprou o lote e da
plantação do cacau comprou a casa, com apenas seu trabalho. Dada a palavra a Promotora
de Justiça, esta nada perguntou. Dada a palavra a Douta Promotora de Justiça, nada
perguntou. Dada a palavra a Advogada do Requerente, nada perguntou. Instada o curador
nomeado ao interditando a se manifestar, assim o fez: JOSÉ DOS REIS RIBEIRO DA
SILVA, acima qualificado(a) vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu
curador nomeado, nestes autos de curatela, movido por MARIA RAIMUNDA RIBEIRO
DA SILVA, se manifestar de acordo com o pedido formulado na inicial no sentido de
nomear sua mãe, como curadora, uma vez que a requerente tem cuidado e dedicação em
relação ao filho, não havendo sentido em contestar tal pedido, tendo em vista que a mãe tem
necessidades especiais que demandam pessoa para assisti-la integralmente. Em seguida
passou o MM. Juiz a ouvir a 1ª Testemunha, Sr. NAJLA DOS SANTOS SOUZA, brasileira,
convivente em união estável, RG nº 7838244-PC/PA, natural de Altamira/PA nascida aos
06/07/1998, residente e domiciliado na Rua da Igreja da Assembléia de Deus, s/n , bairro
Betel, Uruará/PA. Testemunha advertida e compromissada na forma da lei sob o falso
testemunho, às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE conhece a família há 10 anos, sendo
conhecida deles; Que conheceu o Interditando e sua genitora aqui em Uruará, sendo que foi
vizinha deles; que quando conheceu o Interditando foi na cidade, sendo que a Requerente
ficava um pouco no lote e depois na cidade; que sempre que conheceu a requerente ela
estava morando com José dos Reis; que o Interditando é de pouca conversa; que a depoente
quando visita a casa do Interditando, conversa com o interditando e as vezes ajuda a dar o
remédio quando este não quer tomar; que a depoente já viu o Interditando passando mal; que
a depoente chegou a ver as pedras dentro de um saco que o Interditando colocou e mandou
para a rua, para deixar para a sua mãe; que a depoente não tenta insistir em conversa com o
Interditando, em razão deste ficar bravo; que a depoente nunca presenciou outras crises,
além dessa vez que colocou as pedras para mandar parau sua mãe;que os netos da requerente
moram na casa aqui na rua para estudar; que nunca presenciou ninguém fazendo algum tipo
de maus tratos com o Intertidando; que a Requenete cuida muito bem do Interditando, dando
alimentação na hora certinha; que a requerente nunca comentou com a depoente sobre o
estado de saúde do Interditando; que quem ajuda a requerente a cuidar do Interditando é um
sobrinho, porém este foi trabalhar para o mato na cidade de Novo Progresso. Dada a palavra a Douta
Promotora de Justiça, nada perguntou. Dada a palavra a Advogada da Requerente, à
perguntas respondeu: Que não sabe dizer se as outras pessoas tem medo dele, posto que a
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depoente somente visita a casa e não convive com os mesmos. Em seguida o MM. Juiz de
Direito, passou a avaliar o estado de saúde mental do Interditando, JOSÉ DOS REIS
RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, RG nº 6486727-PC/PA, natural de
Quixadá/CE, nascido aos 15/05/1642, filho de João Monteiro dos Santos e Maria Honorata
dos Santos, residente e domiciliada na Rua Marques de Tamandaré, 83, aeroporto,
município de Uruará. Avaliada a saúde mental do Interditando, este consegue responder
algumas perguntas que lhe foram feitas, tais como: Como se chama respondeu seu nome,
soube dizer quem era a pessoa que estava do seu lado como sendo sua genitora; que
respondeu que começa a trabalhar pela manhã e encerra às 17 h; mora na baixada neste
município; que trabalha na roça e que lá tem três mil pés de cacau; que tem 23 anos de
idade; que nasceu no dia 09 de novembro; que tem 13 irmãos; que estudou até a 2ª série; que
perguntado ao Interditando se sabe ler e escrever, este respondeu que sim; que foi dado um
papel em branco para este escrever, tendo este escrito o seu nome completo; que foi pedido
para o Interditando escrever Eu trabalho na roça; que não conseguiu escrever; que dado um
papel com uma frase escrita Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o Interditando ler,
este não conseguiu; que perguntado o dia de hoje, ele respondeu ser dia três e perguntado o
mês responder ser novembro; que perguntado o ano em que estamos, este disse sorrindo que
esqueceu; que perguntado quem é o prefeito de Uruará, respondeu ser Gilsinho; que
perguntado quem é o presidente do Brasil, responder ser Lula; que mostrado ao interditando
uma nota de R$ 50,00, respondeu ser R$ 100,00; que o Interditando disse que sente tontura e
já chegou a desmaiar na rua; que sente dor de cabeça e toma remédio três vezes ao dia; que
sua mãe lhe dá o remédio; que sua genitora ajuda o Interditando e ele a ajuda; que gosta de
sua genitora; que toma banho e come sozinho; que não tem namorada, mas já teve; que
gosta de pescar e caçar. Desse modo, somando as impressões pessoais deste magistrado
somado ao laudo médico juntado aos autos, verifica-se que o interditando não está orientado
no tempo e no espaço. Instado a Representante do Ministério Público a se manifestar acerca
do Pedido esta assim o fez: A Representante do Ministério Público, diante dos documentos e
colheitas de depoimentos em audiência, REQUER a realização de Estudo Social do caso,
para fins aferir as condições do local onde ele reside e se são adequadas a uma pessoa em
sua condição. Dada a palavra a Advogada da Requerente para manifestação esta assim o fez:
A Requerente pugna pela dispensa da realização do estudo social, em razão da demora e da
grande demanda do município, destacando que uma equipe de Altamira tem que se dirigir
para Uruará para realização do estudo. Assim, requer a procedência do pedido de Interdição
em todos os seus termos, declarando Vossa Excelência os limites da Curatela tendo em vista
o estado da Interditando, nomeando a Requerente sua Curadora Definitiva, nos termos do
artigo 1767 e 1775 do CC e artigo 747, Inciso II do CPC, para prestar compromisso no
prazo legal, nos termos do artigo 759 do CPC. Dada a palavra ao Curador nomeada para o
Interditando, para manifestação esta assim o fez: Douto Julgador, restou comprovado pela instrução
processual e pelo laudo acostado, que o Interditando não possui capacidade civil e que há
laços de parentesco e afetividade entre a Requerente e o Interditando, não se opondo desta
forma a Interdição de LEIDILENE PEREIRA CASTELO. DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: Vistos, etc. Após a
entrevista do(a) interditando(a) pelo juízo, oitiva de testemunhas e cotejando com os demais
elementos de prova, resta desnecessária a realização de estudo social, isso porque não há
utilidade para a prova neste processo, de modo que não há qualquer indício de que o local
em que o interditando encontra-se residindo não tem condições para sua permanência ou não
está adequado. A prova dos autos, mormente aquela colhida em audiência, revela que o
interditando está bem cuidado e reside com a genitora, em residência adequada ao padrão
social da família, pelo que INDEFIRO a produção do estudo social, de modo que as provas
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dos autos são suficientes à formação do convencimento deste magistrado, acolhendo a
manifestação da parte requerente. Em prosseguimento, pode verificar que o(a)
interditando(a) não tem condições de gerir bens e interesses encontrando-se dependente de
cuidados, de modo que há verossimilhança na confirmação do(a) interditando(a) que resta
impossibilitado eventual oposição do(a) interditando(a) quanto à curatela. Por essas razões,
DISPENSO a produção de prova pericial, estando suficientes as provas já constantes dos
autos. Assim, dou o feito por saneado. Tendo em vista que os autos se encontram em ordem,
tendo sido instruídos com observância dos preceitos legais inerentes à espécie e inexistindo
vícios ou nulidades a sanar, passo a fundamentar e decidir. O estatuto civil pátrio dispõe que
estão sujeitos à curatela aqueles que, em razão de enfermidade ou deficiência mental, não
detêm necessário discernimento para os atos da vida civil (art. 1767, CC). A curatela, por
sua vez, é o encargo deferido por lei a alguém capaz para reger a pessoa e administrar os
bens de quem, em regra maior, não pode fazê-lo por si mesmo. Pela análise dos autos,
especialmente pelos laudos, pela oitiva da parte autora e pelas impressões pessoais deste
magistrado diante do ocorrido na presente audiência, são suficientes para observar a atual
condição do(a) interditando(a). Verifica-se que o(a) interditando(a) é incapaz de reger os
atos da vida civil em certos atos de forma adequada. Portanto, firmo entendimento de que é
desnecessária a realização de perícia, uma vez que a oitiva da autora, a documentação
juntada aos autos e a impressão pessoal do magistrado neste momento foram suficientes
para constatar sua condição. Ressalto que há consenso familiar em que o(a) requerente seja
o(a) curador(a) do(a) interditando(a), não havendo elementos que indiquem o contrário,
sendo dispensada perícia médica diante da suficiência probatória constante dos autos. ISTO
POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na
ação de curatela ajuizada por MARIA RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA e declaro JOSÉ
DOS REIS RIBEIRO DA SILVA, já qualificado(a) nos autos, relativamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1767, I, CC e 754, CPC. Assim,
NOMEIO o(a) requerente MARIA RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA como sua curadora
definitiva para todos os atos da vida civil, convertendo a curatela provisória em definitiva,
dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art. 755, I, CPC. Por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487,
I, CPC. PROCEDA-SE, na forma do art. 755, § 3º, do CPC e art. 9º, inciso III, do Código Civil, inscrevendo
a presente decisão no Cartório de Registro competente, publicando-a na imprensa local e no órgão oficial
por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Suspensa cobrança de custas, dado o benefício da justiça
gratuita. Sem honorários em favor da requerente ante a causalidade. DÊ-SE ciência
ao Ministério Público. Após o decurso do prazo recursal, EXPEÇA-SE o termo de curatela
definitivo, ARQUIVANDO-SE com as baixas de praxe. Saem intimados os presentes.
SERVE A PRESENTE COMO TERMO DE CURATELA DEFINITIVA PARA TODOS
OS TERMOS LEGAIS. Presentes Intimados. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito, mandou encerrar
este termo que lido e achado, vai devidamente assinado. Eu,_______________Zigmani Rabelo Batista
Júnior, Analista Judiciário, o digitei o subscrevo.

Bruno Aurélio Santos Carrijo - Juiz de Direito Titular da Comarca de Uruará

PROCESSO Nº 0002290-27.2017.8.14.0066.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO/ CURATELA.
REQUERENTE: VANI LEITE SILVA
INTERDITANDO: DERIVAN LEITE SILVA.
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TERMO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (10.07.2019), às 11h nesta
Cidade e Comarca de Uruará, Estado do Pará, na sala de audiência deste Juízo, no Fórum,
onde se achava presente o MM Juiz de Direito, Dr. BRUNO AURELIO SANTOS
CARRIJO, comigo Analista Judiciário do seu cargo, que ao final subscreve, presente a douta
Promotora de Justiça, Dra. LÍVIA TRIPAC MILEO CÂMARA, a Requerente acompanhada
de seu Advogado, Dr. JURANDIR PEREIRA BRGAGANÇA, e o Interditando(a), bem
como as testemunhas abaixo qualificadas. Antes de abrir a audiência, considerando a
ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, este Juízo, em conformidade com o artigo
752 do NCPC, nomeou curador especial ao interditando(a), Dr. FREDY ALEXEY
SANTOS -OAB/PA nº 12865-A, arbitrando o valor de R$ 1.500,00 de honorários, conforme
tabela da OAB, a ser pago pelo Estado do Pará. Aberta a audiência, pela parte foi
esclarecido que a intenção com este procedimento é o de nomear como curadora do
interditando a parte requerente, mãe do interditando(a). Em seguida, passou a ouvir a(o)
Requerente, Sr(a). VANI LEITE SILVA, brasileira, casada, do lar, RG nº 2494074-PC/PA,
natural de Faxinal/PR, 57 anos, nascida aos 07/02/1962, na Rodovia Transamazônica, km
178-faixa, lado norte, próximo a balança de pesar gado e ao bairro Betel, município de
Uruará, que às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE é mãe do interditando; Que era
viúva, mas hoje é casada; Que Derivan é seu filho mais novo; Que possui 06 filhos do
mesmo pai; Que possui uma filha que não casou e mora com a depoente, mas é depressiva;
Que não possui outro filho com problemas; Que quando colocou o Interditando na escola, a
depoente percebeu que o mesmo não se desenvolvia; que depois que o pai do Interditando
faleceu, este foi ficando agressivo e não saia da primeira série; que o Interditando foi
ficando mais agressivo, depois da morte de seu pai; que levou o interditando no médico e
lhe informaram que este tinha um problema na mente; que fez consulta com médico psiquiatra, com Dr.
chagas de Santarém; que agora o médico está vindo de Santarém e atende em Uruará, sendo que a
depoente o leva para as consultas aqui mesmo; Que a depoente dá remédio controlado para o
Interditando, tem vezes que toma sem problemas e tem vez que fica resistente; que o
Interditando às vezes fica agressivo, mesmo tomando remédio; que o Interditando toma
banho sozinho, come e as vezes lembra de tomar o remédio; que o Interditando quando entra
em crise não faz nada sozinho; que o Interditando não recebe nenhum benefício; Que o
Interditando não possui bens em seu nome; Que a casa que reside é da depoente; Que os
filhos da depoente ajuda em alguma coisa; Que quando leva o Interditando ao médico fora, a
depoente gasta com consulta; Que a depoente é aposentada e com o dinheiro ajuda o
Interditando; Que na falta da depoente, a irmã de nome Rozana Leite Silva é quem poderia
cuidar do Interditando; Que a depoente sabe do dever de ser Curadora do Interditando; Que
a depoente é quem cuida dos interesses do Interditando. Dada a palavra a Douta Promotora
de Justiça, nada perguntou. Dada a palavra ao Advogada da Requerente, nada perguntou.
Instada o curador nomeado ao interditando a se manifestar, assim o fez: DERIVAN LEITE
SILVA, acima qualificado(a) vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu
curador nomeado, nestes autos de curatela, movido por VANI LEITE SILVA , se manifestar
de acordo com o pedido formulado na inicial no sentido de nomear sua mãe, como
curadora, uma vez que a requerente tem cuidado e dedicação em relação ao filho, não
havendo sentido em contestar tal pedido, tendo em vista que o Interditando tem necessidades
especiais que demandam pessoa para assisti-la integralmente e que a renda auferida pela
mãe é insuficiente para ela e o filho, sendo que ela é quem supre as necessidades do
Interditando. Em seguida passou o MM. Juiz a ouvir a 1ª Testemunha, Sr. CILÉIA
PALMEIRAS BORGES, brasileira, divorciado, do lar, RG nº 2061857-PC/PA, natural de
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Timbiras/MA nascida aos 02/07/1966, residente e domiciliada na Rua Tancredo Neves, 61
centro, Uruará/PA. Testemunha não compromissada, em razão de ter declarado ser muita
amiga da Requerente, às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE conhece a Requerente e o
Interditando;Que é a Requerente quem cuida do Interditando em tudo que ele precisa, desde
a comida, a roupa e remédios; Que a depoente já presenciou o Interditando ficando
agressivo; Que a Requerente pede a ajuda para outras pessoas, para conter agressividade do
Interditando; Que a depoente não tem conhecimento de alguém que maltratou o
Interditando; Que a Requerente tem paciência para cuidar do Interditanto; Que a outra irmã
do Interditando que mora na mesma casa, ajuda a cuidar do Interditando; Que a Requerente
é quem custeia os gastos com o Interditando; Que a Requerente sempre leva o Interditando
ao médico; Que a Requerente também cuida de seu pai idoso, com problemas de saúde; Que
a Requerente está cuidando do pai dele, desde o falecimento de sua genitora que ocorreu há
01 ano mais ou menos. Dada a palavra a Douta Promotora de Justiça, nada perguntou. Dada
a palavra ao Advogado da Requerente, nada perguntou. Dada a palavra a curador este nada
perguntou. Em seguida o MM. Juiz de Direito, passou a avaliar o estado de saúde mental do
Interditando, DERIVAN LEITE SILVA, brasileiro, solteiro , RG nº 5164018-PC-PA,
natural de Belterra/PA, nascido aos 05/07/1983, filho de José da Costa Silva e Vani Leite Silva, residente e
domiciliada na
Rodovia Transamazônica, km 178-faixa, lado norte, próximo a balança de pesar gado e ao
bairro Betel, município de Uruará. Avaliada a saúde mental do Interditando, esta fala, tendo
respondido que possui 87 anos; que possui uma namorada; que perguntado quem está do seu
lado, respondeu ser sua genitora; que possui 06 irmãos, 03 homens e 03 mulheres; que
respondeu que mora com sua mãe, uma irmã; que respondeu que gosta de sua mãe e irmã;
que respondeu que essa semana não está trabalhando mas vai trabalhar; que estudou mas
depois deu um problema na mente e parou de estudar; que sabe ler mais ou menos e escreve
o seu nome; que dado um papel para o Interditando escrever seu nome, este conseguiu
escrever o seu nome completo; que perguntado quem é o Presidente do Brasil, este não
soube responder; que perguntado quem é o Prefeito de Uruará, este não conseguiu
respondeu; que mostrado ao interditando uma cédula de dez reais, este reconheceu como
sendo dez reais; que mostrado uma cédula de cinquenta reais, este respondeu respondeu ser
sessenta reais; que perguntado o que se pode comprar com a cédula que lhe foi mostrada, ele
respondeu que dá para comprar uma cueca, meia e outra roupa; que respondeu que come,
toma banha sozinho; que o remédio toma também sozinho; que toma café e depois toma
remédio; que depois que janta toma remédio também; que gosta de assistir televisão, mas
não gosta de assistir novela; que gosta de assistir desenho; que gosta de assistir o desenho do
picapau. Instado a Representante do Ministério Público a se manifestar acerca do Pedido
esta assim o fez: A Representante do Ministério Público, reitera o parecer de fls. 20, sendo
favorável ao pedido por tudo que foi exposto nesta audiência. Dada a palavra ao Advogada
da Requerente para manifestação esta assim o fez: A Requerente pugna pela procedência do
pedido de Interdição em todos os seus termos, declarando Vossa Excelência os limites da
Curatela tendo em vista o estado da Interditando, nomeando a Requerente sua Curadora
Definitiva, nos termos do artigo 1767 e 1775 do CC e artigo 747, Inciso II do CPC, para
prestar compromisso no prazo legal, nos termos do artigo 759 do CPC. Dada a palavra ao
Curador nomeado para a (o) Interditando(a) , para manifestação esta assim o fez: Douto
Julgador, restou comprovado pela instrução processual e pelo laudo acostado, que o(a)
Interditando não possui capacidade civil e que há laços de parentesco e afetividade entre a
irmã e o(a) Interditando(a), sendo desnecessária a realização de estudo social, ante a prova
colhida, não se opondo desta forma a Interdição da requerida. DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: Vistos, etc. Após a
entrevista do(a) interditando(a) pelo juízo, oitiva de testemunhas e cotejando com os demais
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elementos de prova, pode verificar que o(a) interditando(a) não tem condições de gerir bens
e interesses encontrando-se dependente de cuidados, de modo que há verossimilhança na
confirmação do(a) interditando(a) que resta impossibilitado eventual oposição do(a)
interditando(a) quanto à curatela. Por essas razões, DISPENSO a produção de prova
pericial, estando suficientes as provas já constantes dos autos. Assim, dou o feito por
saneado. Tendo em vista que os autos se encontram em ordem, tendo sido instruídos com
observância dos preceitos legais inerentes à espécie e inexistindo vícios ou nulidades a
sanar, passo a fundamentar e decidir. O estatuto civil pátrio dispõe que estão sujeitos à curatela aqueles
que, em razão de enfermidade ou deficiência mental, não detêm necessário discernimento
para os atos da vida civil (art. 1767, CC). A curatela, por sua vez, é o encargo deferido por
lei a alguém capaz para reger a pessoa e administrar os bens de quem, em regra maior, não
pode fazê-lo por si mesmo. Pela análise dos autos, especialmente pelos laudos, pela oitiva da
parte autora e pelas impressões pessoais deste magistrado diante do ocorrido na presente
audiência, são suficientes para observar a atual condição do(a) interditando(a). Verifica-se
que o(a) interditando(a) é incapaz de reger os atos da vida civil em certos atos de forma
adequada. Portanto, firmo entendimento de que é desnecessária a realização de perícia, uma
vez que a oitiva da autora, a documentação juntada aos autos e a impressão pessoal do
magistrado neste momento foram suficientes para constatar sua condição. Ressalto que há
consenso familiar em que o(a) requerente seja o(a) curador(a) do(a) interditando(a), não
havendo elementos que indiquem o contrário, sendo dispensada perícia médica diante da
suficiência probatória constante dos autos. ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de curatela ajuizada e declaro
DERIVAN LEITE SILVA, já qualificado(a) nos autos, relativamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 1767, I, CC e 754, CPC. Assim,
NOMEIO o(a) requerente VANI LEITE SILVA como sua curadora definitiva para todos os
atos da vida civil, convertendo a curatela provisória em definitiva, dado o estado de
desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art. 755, I, CPC. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
487, I, CPC. Tornando definitiva a liminar anteriormente deferida. PROCEDA-SE, na
forma do art. 755, § 3º, do CPC e art. 9º, inciso III, do Código Civil, inscrevendo a presente
decisão no Cartório de Registro competente, publicando-a na imprensa local e no órgão
oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Suspensa cobrança de custas, dado o
benefício da justiça gratuita. Sem honorários em favor da requerente ante a causalidade.
Ciente o Ministério Público. Após o decurso do prazo recursal, EXPEÇA-SE o termo de
curatela definitivo, ARQUIVANDO-SE com as baixas de praxe. Saem intimados os
presentes. SERVE A PRESENTE COMO TERMO DE CURATELA DEFINITIVA PARA
TODOS OS TERMOS LEGAIS. Presentes Intimados. Nada mais havendo o MM. Juiz de
Direito, mandou encerrar este termo que lido e achado, vai devidamente assinado.
Eu,_____ Zigmani Rabelo Batista Júnior, Analista Judiciário, o digitei o
subscrevo.

Bruno Aurélio Santos Carrijo - Juiz de Direito Titular da Comarca de Uruará

PROCESSO Nº 0004671-71.2018.8.14.0066.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO/ CURATELA.
REQUERENTE: ANDREIA DE ARAUJO PIRES
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INTERDITANDO(a): MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (03.07.2019), às 11:30 H nesta
Cidade e Comarca de Uruará, Estado do Pará, na sala de audiência deste Juízo, no Fórum,
onde se achava presente o MM Juiz de Direito, Dr. BRUNO AURELIO SANTOS
CARRIJO, comigo Analista Judiciário do seu cargo, que ao final subscreve, presente a douta
Promotora de Justiça, Dra. LÍVIA TRIPAC MILEO CÂMARA, a Requerente acompanhada
de sua Advogada, Dra. FERNANDA ALMEIDA DE ANDRADE NASCIMENTO, e o
Interditando, bem como as testemunhas abaixo qualificadas. Antes de abrir a audiência,
considerando a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, este Juízo, em conformidade
com o artigo 752 do NCPC, nomeou curador especial ao interditando, Dr. JANETE
MANDRIK -OAB/PA nº 17.112-A, arbitrando o valor de R$ 1.500,00 de honorários,
conforme tabela da OAB, a ser pago pelo Estado do Pará. A Advogada da requerente requer
a juntada de novo laudo do estado de saúde mental do Interditando. Aberta a audiência, às
9h, pela parte foi esclarecido que a intenção com este procedimento é o de nomear como
curadora do interditando a parte requerente, mãe do interditando. Em seguida passou a
ouvir a Requerente, Sra. ANDREIA DE ARAUJO PIRES, brasileira, casada, do lar,
agricultora, RG nº 7854790-PC/PA, natural de Altamira/PA, nascida aos 07/01/1997, 22
anos, filha de MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO e FRANCISCO CLAUDECI PIRES,
residente e domiciliada No Travessão do Zero, 1km para dentro da faixa, Uruará/PA, que às
perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE é filha do interditando; Que a interditanda possui
04 filhos; Que a interditanda mora com a depoente e seu irmão menor e seu companheiro,
que o companheiro da depoente é meeiro de cacau; que a mãe recebe bolsa família no valor
de R$ 314,00 da genitora e do irmão mais novo; que a depoente já sacou o bolsa família
para a mãe, mas atualmente não permite mais; que perguntada se a genitora não consegue
tirar o dinheiro sozinha do bolsa família na lotérica, respondeu que não é que ela não
consiga, é que ela fica muito agitada e não gosta de sair de casa; que hoje a genitora tirou o dinheiro na
lotérica, que a senha é anotada no papel e entrega na para a pessoa do caixa; que a genitora não gosta
de ficar parada, que fica andando de um lado para o outro; que perguntada porque não
estava ao lado da mãe na espera da audiência, respondeu que não tem paciência de ficar
vendo a mae de um lado para o autor, que não queria ficar no ar condicionado do fórum, que
quer aposentar a mãe, pra conseguir um valor para ela conseguir viver melhor, porque R$
314,00 é muito complicado, que a mãe tem gasto com alimentação normal e medicamento,
que às vezes falta na rede ou farmácia popular; que a mãe toma espiridona, clonazepan e
amitipritilina; que esses remédios são para a genitora dormir, porque ela fica conversando
sozinha, à noite, que o médico disse que é por conta das alucinações, que a genitora foi
diagnosticada com esquizofrenia, que a gente achava que ela tinha depressão, mas o médico
disse que eram esses dois problemas, que há doze anos a mãe vem apresentando esses
problemas de saúde, que a depoente quem cuida da genitora como horário da medicação,
alimentação, que geralmente dá banho na genitora, que a tia da depoente, irmã da
interditanda, a ajuda muito a cuidar da mãe, que a tia mora próximo, que a genitora e a
depoente não tem casa própria, que todos os filhos da genitora da depoente foram de pais
diferentes, que o ultimo relacionamento foi com o pai do Lucas que tem 9 anos, que a
genitora não tem companheiro, que a genitora não tem bens e não tem dívidas; que a irma da
Interditanda de nome Maria da Conceição, conhecida como Ceiça, cuida bem da
Interditanda. Que ela mora próxima da Interditanda. Que dá conta de cuidar de sua mãe.
Dada a palavra a Promotora de Justiça, esta nada perguntou. Dada a palavra a Advogada
do Requerente, nada perguntou. Que possui 04 irmãos, que a requerente tem companheiro,
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não possuindo filhos; que a interditando tem um filho de 09 anos que reside na mesma casa;
que os outros filhos, um mora em Uruará e outro mora com a avó afetiva, não tem condições
de cuidar da Interditanda; que o filho mais velho tem 19 anos.Instada o curadora nomeada
ao interditando a se manifestar, assim o fez: MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO, acima
qualificado(a) vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu curador nomeado,
nestes autos de curatela, movido por ANDRÉIA DE ARAÚJO PIRES, se manifestar de
acordo com o pedido formulado na inicial no sentido de nomear sua filha, como curadora,
uma vez que a requerente tem cuidado e dedicação em relação a mãe, não havendo sentido
em contestar tal pedido, tendo em vista que a mãe tem necessidades especiais que
demandam pessoa para assisti-la integralmente. Em seguida passou o MM. Juiz a ouvir a 1ª
Testemunha, Sr. LETÍCIA RIBEIRO JUSTINO, brasileira, convivente em união estável,
RG nº 8492799-PC/PA, natural de Uruará/PA nascida aos 09/05/2000, residente e
domiciliado No Travessão do Zero, 1 km adentro, Uruará/PA. Testemunha não
compromissada, em razão do grau de amizade com a Requerente, às perguntas do MM. Juiz
respondeu: QUE mora bem próximo da Requerente e Interditanda; que Andreía é quem
sempre cuida da Interditanda; que a depoente dá apoio a Andreia ajudando a cuidar da
INterditanda quando Andreia precisa sair; que tem uma irmã da Interditanda que mora mais
longe da casa da Interditanda, que as vezes ajuda; que a irmão da Interditanda é vigia da
escola e pouco vai na casa da Interditando, fazendo isso mais no período de férias; que antes de morar
perto da Interditanda já a conhecia; que o problema da Interditanda é por tempo, tem vezes que dá
bem e tem vezes que fica falando muito;que a Interditanda tem problemas de depressão; que
nunca viu ninguém cometendo com maus tratos para a Interditando; que a Interditanda
sofreu muito quando o marido dela se separou dela e ela ficou com um filho pequeno; que
depois disso Andreia foi tomar de conta da Interditanda; que Andreia tem paciência com a
mãe e cuida bem dela; que a depoente sabe dizer que a Interditanda não tem casa, nem tem
terra e nem nada, que mora na casa de favor; que a INterditanda fala só de bem em relação a
filha Andreia, tendo dito que não sabe o que seria dela sem a filha Andreia; que a
Interditanda não gosta de mudar roupa e tem sempre que estar falando com ela para fazer
isso. Dada a palavra a Douta Promotora de Justiça, nada perguntou. Dada a palavra a
Advogada da Requerente, nada perguntou. Dada a palavra a Advogada Curadora, à
perguntas respondeu: Que não gosta que implica com ele e se fizer isso ela fica irritada e
agressiva. Em seguida o MM. Juiz de Direito, passou a avaliar o estado de saúde mental da
Interditanda, MARIA DO SOCORRO ARAÚJO, brasileiro, solteira, RG nº 6486727-
PC/PA, natural de Quixadá/CE, nascido aos 15/05/1642, filho de João Monteiro dos Santos
e Maria Honorata dos Santos, residente e domiciliada no Travessão do zero, 1 km adentro,
município de Uruará. Avaliada a saúde mental da Interditanda, este consegue responder
algumas perguntas que lhe foram feitas, tais como: que perguntado para a interditando se ela
possuía marido, ela disse que teve um que durou pouco tempo, que com esse marido teve
um filho de nome Lucas de 9 anos de idade; que o nome foi escolhido pela irmã sua posto
que o nome é bíblico; que Andreia sua filha é que mora com a depoente; que a Interditando
não gosta de tomar banho;que sua filha Andreia faz ela tomar de banho; que ontem a noite
tomou banho; que sua filha passa creme em seu cabelo; que como é doente acredita que seu
filho não se importa em a depoente tomar banho; que sua filha Andreia cuida da depoente;
que sua irmã cuida bem da depoente; que Andreia também cuida da Interditanda; que seu
filho também ajuda a dar remédio para a Interditanda; que a irmã da depoente ensina Lucas
a lhe dar o remédio; que tudo que tem é sua filha Andreia; que Andreia cuida bem da
Interditanda; que a Interditanda bateu uma vez no rosto de sua filha Andreia e é muito
arrependida por isto; que a depoente tem 01 filho de 17 anos, que mora com a madrasta da
Interditanda; que a Interditanda não tem muito admiração por sua madrasta; que outro filho
mora em Uruará e sem condições financeiras; que perguntado a Interditando motivo que ela
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está no fórum, a interditanda não soube responder; que a Interditanda disse que recebeu o
bolsa família hoje no valor de trezentos e poucos reais; que a Interditanda tem que pagar a
passagem; que é a filha da depoente que ajuda a sacar o dinheiro; que o filho da depoente de
9 anos também ajuda a depoente; que perguntado a Interditanda que dia é hoje responder ser
quarta; que disse que está no mês de julho; que não sabe dizer quem é o prefeito de Uruará;
que não sabe dizer quem é o Presidente; que hoje a Inteditanda não sente dor de cabeça; que
hoje perdeu o prazer pela vida; que não tem vontade de trocar de roupa, de fazer nada; que
na casa da Interditanda vai gente lá; que não tem casa e vive pelas casas dos outros; que no início de sua
doença pediu para o filho comprar uma moto para o seu filho; que onde
mora não tem poço e nem tem nada; que Dora foi quem deu a casa para a Interditanda
morar; que a casa está a venda e fica imaginando se vender onde vai morar. Desse modo,
somando as impressões pessoais deste magistrado somado ao laudo médico juntado aos
autos, verifica-se que o interditando não está orientado no tempo e no espaço. Instado a
Representante do Ministério Público a se manifestar acerca do Pedido esta assim o fez: A
Representante do Ministério Público, diante dos documentos e colheitas de depoimentos em
audiência, REQUER a realização de perícia médica vez que o laudo médico não indica se a
Interditanda possui capacidade de gerir atos da vida civil e na audiência não ficou clara que
ela possui alguma doença mental além de depressão, também requeiro a realização de
Estudo Social do caso, para fins aferir as condições do local onde ele reside e se são
adequadas a uma pessoa em sua condição e também para verificar se existe outra pessoa em
condição de exercer a curatela. Dada a palavra a Advogada da Requerente para manifestação
esta assim o fez: A Requerente pugna pela realização do estudo social. Assim, requer a
procedência do pedido de Interdição em todos os seus termos, declarando Vossa Excelência
os limites da Curatela tendo em vista o estado da Interditando, nomeando a Requerente sua
Curadora Definitiva, nos termos do artigo 1767 e 1775 do CC e artigo 747, Inciso II do
CPC, para prestar compromisso no prazo legal, nos termos do artigo 759 do CPC. Dada a
palavra ao Curador nomeada para o Interditando, para manifestação esta assim o fez: Douto
Julgador, restou comprovado pela instrução processual e pelo laudo acostado, que a
Interditanda não possui capacidade civil e que há laços de parentesco e afetividade entre a
Requerente e a Interditando, não se opondo desta forma a Interdição de MARIA DO
SOCORRO DE ARÁUJO. REQUER ainda que além do estudo social requerido pelo
Ministério Público, que seja a Interditanda encaminhada para o psicólogo.
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO:
Vistos. Após a entrevista do(a) interditando(a) pelo juízo, oitiva de testemunhas e cotejando
com os demais elementos de prova, resta necessária a realização de estudo social, isso
porque deve-se verificar se há outras pessoas em melhores condições pessoais e afetivas
para proceder aos cuidados da interditanda além da requerente, porquanto, em audiência
gerou-se dúvida quanto às condições pessoais da filha, de modo que o estudo social deverá
verificar se a requerente possui condições de cuidar da mãe e assumir a curatela provisório,
inclusive também será realizado com a tia da requerente, irmã da interditanda. Portanto,
DETERMINO a REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL do caso o qual deverá ser realizado
pela equipe técnica especializada em ALTAMIRA-PA. OFICIE-SE setor responsável, para
realização do estudo do caso com urgência em razão de se tratar de processo de pessoa
enferma. PROCEDA a identificação dos autos com tarja lateral de processo urgente. 2) Em
relação à prova pericial, o laudo constante dos autos faz constar expressamente as
enfermidades mentais acometidas pela interditanda, inclusive retardo mental grave, aliado à
entrevista realizada nesta data e demais provas, de modo que encontram suficientes
demonstradas as circunstâncias quanto a incapacidade civil da interditanda, não havendo
dúvidas, pelo que INDEFIRO a realização de prova pericial. 3) Com a juntada do estudo social, VISTA às
partes e ao Ministério Público para alegações, finais em 10 (dez) dias, preclusivos. 4) Conclusos em
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seguida. 5) DEFIRO a expedição de ofício ao CRAS para que inclua a interditanda nos atendimentos
psicológicos. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. Presentes Intimados. Nada mais havendo o MM. Juiz de
Direito, mandou encerrar este termo que lido e achado, vai devidamente assinado.
Eu,_______________Zigmani Rabelo Batista Júnior, Analista Judiciário, o digitei o
subscrevo.

Bruno Aurélio Santos Carrijo - Juiz de Direito Titular da Comarca de Uruará

PROCESSO Nº 0005004-23.2018.8.14.0066.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO/ CURATELA.
REQUERENTE: MÁRCIA JARENCO GONÇALVES
INTERDITANDO: INÊS JARENCO

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (03.07.2019), às 14:20H nesta
Cidade e Comarca de Uruará, Estado do Pará, na sala de audiência deste Juízo, no Fórum,
onde se achava presente o MM Juiz de Direito, Dr. BRUNO AURELIO SANTOS
CARRIJO, comigo Analista Judiciário do seu cargo, que ao final subscreve, presente a douta
Promotora de Justiça, Dra. LÍVIA TRIPAC MILEO CÂMARA, a Requerente acompanhada
de sua Advogada, Dra. JANETE MANDRICK, e a Interditanda, bem como as testemunhas
abaixo qualificadas. Antes de abrir a audiência, considerando a ausência da Defensoria
Pública nesta Comarca, este Juízo, em conformidade com o artigo 752 do NCPC, nomeou
curador especial a interditanda, Dra. FERNANDA ALMEIDA DE ANDRADE
NASCIMENTO -OAB/PA nº 20.360, arbitrando o valor de R$ 1.500,00 de honorários,
conforme tabela da OAB, a ser pago pelo Estado do Pará. Aberta a audiência, pela parte foi
esclarecido que a intenção com este procedimento é o de nomear como curadora do
interditando a parte requerente, irmã da interditanda. Em seguida, passou a ouvir a(o)
Requerente, Sr(a). MÁRCIA JARENCO GONÇALVES, brasileira, casada, costureira, RG
nº 6486608-PC/PA, natural de Umuarama/PR, nascida aos 30/06/1966, residente e
domiciliada na Av. Central, 158 - centro, Uruará/PA, que às perguntas do MM. Juiz
respondeu: QUE é irmã da interditanda; Que são em 08 irmãos; Que a mais velha já é
falecida;Que na casa da depoente, mora a depoente, seu esposo e a Interditanda; que possui
dois filhos, que moram e estudam fora; que um filho mora no Rio Grande do Sul e a filha
em Belém; que a depoente cuida de Inês desde o falecimento de sua genitora que ocorreu em
2001; que quem ajuda a depoente dos irmãos é somente Neuza que mora em Altamira; que
Neuza de vez em quando vem buscar Inês para passar uns tempos lá; que quem cuida
sempre de Inês é a depoente; que Inês sofre de problemas mentais, pois não tem noção de
nada; que Inês só reconhece as pessoas de casa; que Inês não tem noção de higiene; que Inês fica
agitada quando vê pessoas diferentes; que a depoente convive com Inês e sabe de suas
necessidades diárias; que Inês toma dois remédios controlados, fenorbital e espiridona para
poder acalmá-la; que toma um dose de manhã e outra a noite; que Inês já teve crises de
epilepsia; que Inês movimenta o corpo todo; que não tem bens em nome de Inês; que os pais
da depoente quando faleceram não deixaram bens; que existe uma casa que foi deixada
pelos pais da depoente, que os irmãos acordaram deixar para a Inês e suas despesas; que
quem cuida do aluguel dessa casa é a depoente e a outra irmã de Altamira de nome Neuza;
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que o valor é utilizado em benefício de Inês; que Inês de alimenta mais de frutas e outras
coisas diferentes; que em falta da depoente quem poderia cuidar de Inês seria a outra irmã da
depoente que mora em Altamira. Dada a palavra a Promotora de Justiça, esta nada
perguntou. Dada a palavra a Douta Promotora de Justiça, nada perguntou. Dada a palavra a
Advogada do Requerente, nada perguntou. Instada o curador nomeado ao interditando a se
manifestar, assim o fez: INES JANENCO, acima qualificado(a) vem respeitosamente
perante Vossa Excelência, por seu curador nomeado, nestes autos de curatela, movido por
MÁRCIA JARENCO GONÇALVES , se manifestar de acordo com o pedido formulado na
inicial no sentido de nomear sua mãe, como curadora, uma vez que a requerente tem
cuidado e dedicação em relação ao filho, não havendo sentido em contestar tal pedido, tendo
em vista que a mãe tem necessidades especiais que demandam pessoa para assisti-la
integralmente. Em seguida passou o MM. Juiz a ouvir a 1ª Testemunha, Sr. ADENIR DA
SILVA DE JESUS, brasileira, casada, doméstica, RG nº 2061857-PC/PA, natural de
Timbiras/MA nascida aos 02/07/1966, residente e domiciliada na Av. Central 199- centro,
Uruará/PA. Testemunha advertida e compromissada na forma da lei sob o falso testemunho,
às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE conhece Márcia e Inês há 05 anos; que Inês é
especial, que precisa de ajuda para tudo e não se movimenta para nada; que tem outra irmã
que mora em Altamira que ajuda a cuidar de Inês; que Inês necessita de cuidados especiais,
para comer, tomar banho e tomar remédio; que Inês tem seu quarto e banheiro em alvenaria;
que Márcia cuida muito bem de Inês, sempre que a vê esta tá bem zelada, tomada banho e
penteadinha; que não sabe dizer se tem bens em nome de Inês; que quando os pais de Inês
faleceram deixaram uma casinha que ainda não foi vendida. Dada a palavra a Douta
Promotora de Justiça, nada perguntou. Dada a palavra a Advogada da Requerente, nada
perguntou. Dada a palavra a curadora esta nada perguntou. Em seguida o MM. Juiz de
Direito, passou a avaliar o estado de saúde mental do Interditando, INÊS JARENCO,
brasileira, solteira, RG nº 5925113-PC/PA, natural de Araruna/PR, nascido aos 22/07/1960,
filho de, residente e domiciliada na Av. Central, 158- centro, município de Uruará. Avaliada
a saúde mental da Interditanda, esta não fala, não consegue responder nenhuma das
perguntas que lhe foram feitas, tais como: perguntado a Interditando como ela chama a
pessoa que está do seu lado, ela não esboçou nenhuma reação, tivemos que nos deslocar até
o carro onde a interditanda estava parada em frente ao Fórum, veículo conduzido pelo
esposo da requerente, porquanto não conseguia sair do carro, estando aparentemente bem
cuidada, roupas limpas, mas não interagiu em nenhum momento às perguntas que lhe foram
feitas, desse modo, somando as impressões pessoais deste magistrado somado ao laudo médico
juntado aos autos, verifica-se que o(a) interditando não interagiu com o mundo exterior, não está
orientada(a) no tempo e no espaço, prejudicada a entrevista em razão do estado mental da
interditanda. Instado a Representante do Ministério Público a se manifestar acerca do
Pedido esta assim o fez: A Representante do Ministério Público, diante dos documentos e
colheitas de depoimentos em audiência, REQUER a realização de Estudo Social do caso,
para fins aferir as condições do local onde ele reside e se são adequadas a uma pessoa em
sua condição. Dada a palavra a Advogada da Requerente para manifestação esta assim o fez:
A Requerente pugna pela dispensa da realização do estudo social, em razão da demora e da
grande demanda do município, destacando que uma equipe de Altamira tem que se dirigir
para Uruará para realização do estudo. Assim, requer a procedência do pedido de Interdição
em todos os seus termos, declarando Vossa Excelência os limites da Curatela tendo em vista
o estado da Interditando, nomeando a Requerente sua Curadora Definitiva, nos termos do
artigo 1767 e 1775 do CC e artigo 747, Inciso II do CPC, para prestar compromisso no
prazo legal, nos termos do artigo 759 do CPC. Dada a palavra a Curadora nomeada para a
Interditanda, para manifestação esta assim o fez: Douto Julgador, restou comprovado pela
instrução processual e pelo laudo acostado, que o(a) Interditando não possui capacidade
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civil e que há laços de parentesco e afetividade entre a irmã e o(a) Interditando(a), sendo
desnecessária a realização de estudo social, ante a prova colhida, não se opondo desta forma
a Interdição da requerida. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Pelo MM. Juiz foi proferida
a seguinte SENTENÇA: Vistos, etc. Após a entrevista do(a) interditando(a) pelo juízo,
oitiva de testemunhas e cotejando com os demais elementos de prova, resta desnecessária a
realização de estudo social, isso porque não há utilidade para a prova neste processo, de
modo que não há qualquer indício de que o local em que o(a) interditando(a) encontra-se
residindo não tem condições para sua permanência ou não está adequado. A prova dos autos,
mormente aquela colhida em audiência, revela que o(a) interditando(a) está bem cuidado e
reside com a irmã ora requerente, em residência adequada ao padrão social da família, pelo
que INDEFIRO a produção do estudo social, de modo que as provas dos autos são
suficientes à formação do convencimento deste magistrado, acolhendo a manifestação da
parte requerente. Em prosseguimento, pode verificar que o(a) interditando(a) não tem
condições de gerir bens e interesses encontrando-se dependente de cuidados, de modo que
há verossimilhança na confirmação do(a) interditando(a) que resta impossibilitado eventual
oposição do(a) interditando(a) quanto à curatela. Por essas razões, DISPENSO a produção
de prova pericial, estando suficientes as provas já constantes dos autos. Assim, dou o feito
por saneado. Tendo em vista que os autos se encontram em ordem, tendo sido instruídos
com observância dos preceitos legais inerentes à espécie e inexistindo vícios ou nulidades a
sanar, passo a fundamentar e decidir. O estatuto civil pátrio dispõe que estão sujeitos à
curatela aqueles que, em razão de enfermidade ou deficiência mental, não detêm necessário
discernimento para os atos da vida civil (art. 1767, CC). A curatela, por sua vez, é o
encargo deferido por lei a alguém capaz para reger a pessoa e administrar os bens de quem,
em regra maior, não pode fazê-lo por si mesmo. Pela análise dos autos, especialmente pelos laudos, pela
oitiva da parte autora e pelas impressões pessoais deste magistrado diante do ocorrido na
presente audiência, são suficientes para observar a atual condição do(a) interditando(a). Verifica-se
que o(a) interditando(a) é incapaz de reger os atos da vida civil em certos atos de forma
adequada. Portanto, firmo entendimento de que é desnecessária a realização de perícia, uma
vez que a oitiva da autora, a documentação juntada aos autos e a impressão pessoal do
magistrado neste momento foram suficientes para constatar sua condição. Ressalto que há
consenso familiar em que o(a) requerente seja o(a) curador(a) do(a) interditando(a), não
havendo elementos que indiquem o contrário, sendo dispensada perícia médica diante da
suficiência probatória constante dos autos. ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de curatela ajuizada e declaro INÊS
JARENCO, já qualificado(a) nos autos, relativamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, na forma do art. 1767, I, CC e 754, CPC. Assim, NOMEIO o(a)
requerente MARCIA JARENCO GONÇALVES como sua curadora definitiva para todos os
atos da vida civil, convertendo a curatela provisória em definitiva, dado o estado de
desenvolvimento mental do interditando, nos termos do art. 755, I, CPC. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
487, I, CPC. Tornando definitiva a liminar anteriormente deferida. PROCEDA-SE, na
forma do art. 755, § 3º, do CPC e art. 9º, inciso III, do Código Civil, inscrevendo a presente
decisão no Cartório de Registro competente, publicando-a na imprensa local e no órgão
oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Suspensa cobrança de custas, dado o
benefício da justiça gratuita. Sem honorários em favor da requerente ante a causalidade.
Ciente oo Ministério Público. Após o decurso do prazo recursal, EXPEÇA-SE o termo de
curatela definitivo, ARQUIVANDO-SE com as baixas de praxe. Saem intimados os
presentes. Dispensada a colheita da digital da interditanda em razão do seu estado
emocional. SERVE A PRESENTE COMO TERMO DE CURATELA DEFINITIVA PARA
TODOS OS TERMOS LEGAIS. Presentes Intimados. Dispensadas as assinaturas por se
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tratar de processo eletrônico. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito, mandou encerrar
este termo que lido e achado, vai devidamente assinado. Eu,_______________Zigmani
Rabelo Batista Júnior, Analista Judiciário, o digitei o subscrevo.

Bruno Aurélio Santos Carrijo - Juiz de Direito Titular da Comarca de Uruará

PROCESSO Nº 0003973-02.2017.8.14.0066.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO/ CURATELA.
REQUERENTE: EDILSON DE SOUSA
INTERDITANDO: ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (03.07.2019), às 15:50 H nesta
Cidade e Comarca de Uruará, Estado do Pará, na sala de audiência deste Juízo, no Fórum,
onde se achava presente o MM Juiz de Direito, Dr. BRUNO AURELIO SANTOS
CARRIJO, comigo Analista Judiciário do seu cargo, que ao final subscreve, presente a douta
Promotora de Justiça, Dra. LÍVIA TRIPAC MILEO CÂMARA, a Requerente acompanhada
de sua Advogada, Dra. FERNANDA ALMEIDA DE ANDRADE NASCIMENTO, e o
Interditando, bem como as testemunhas abaixo qualificadas. Antes de abrir a audiência,
considerando a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, este Juízo, em conformidade
com o artigo 752 do NCPC, nomeou curadora especial ao interditando, Dr. JANETE
MANDRICK -OAB/PA nº 17.112-A, arbitrando o valor de R$ 1.500,00 de honorários,
conforme tabela da OAB, a ser pago pelo Estado do Pará. Aberta a audiência, pela parte foi
esclarecido que a intenção com este procedimento é o de nomear como curador do
interditando a parte requerente, irmão do interditando. Em seguida passou a ouvir o
Requerente, Sr. EDILSON DE SOUSA, brasileiro, casado, professor, RG nº 5876317-
PC/PA, nascido aos 21/07/1991, filho de Antônio Correia de Sousa e Maria Sérgia de Sousa,
residente e domiciliado na Travessa Adilson Lopes, 1556, bairro Santo Antônio, Uruará/PA,
que às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE é irmão do interditando; Que o Interditando
Marcos tem 38 anos; que o Requerente tem 27 anos; Que o Interditando mora com o
depoente e quando este está na casa familiar rural dando aulas, ele fica na casa de seus pais;
que ó depoente faz o acompanhamento no banco e INSS quando necessário; que os outros
irmãos são casados e possui filhos, sendo o depoente o único que não tem filhos e ajuda a
cuidar de seu irmão; que no momento o Interditando quando está de férias se dedica seu
tempo a cuidar do Interditando; que o Interditando precisa de ajuda para tomar banho,alimentação e
remédio; que o Interditando tem problemas de garganta e quando sarou ficou
com a garganta estreita tendo que comer tudo batido no liquidificar; que o Interditando tem
problemas mentais e faz uso de clompremazina e respiridon; que o cartão do beneficio do
Interditando vem no nome do depoente e usa o dinheiro para benefícios do Interditando na
compra de roupas, remédios e alimentação; que não tem bens em nome do Interditando; que
o Interditando não tem dinheiro em conta; que o Interditando não possui dívidas em seu
nome. Dada a palavra a Promotora de Justiça, esta nada perguntou. Dada a palavra a Douta
Promotora de Justiça, nada perguntou. Dada a palavra a Advogada do Requerente, nada
perguntou. Instada o curador nomeado ao interditando a se manifestar, assim o fez:
ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA, acima qualificado(a) vem respeitosamente perante
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Vossa Excelência, por seu curador nomeado, nestes autos de curatela, movido por
EDILSON DE SOUSA, se manifestar de acordo com o pedido formulado na inicial no
sentido de nomear seu irmão, como curador, uma vez que o requerente tem cuidado e
dedicação em relação ao irmão, não havendo sentido em contestar tal pedido, tendo em vista
que o irmão tem necessidades especiais que demandam pessoa para assisti-la integralmente.
Em seguida passou o MM. Juiz a ouvir a 1ª Testemunha, Sr. ANTÔNIO COELHO DE
SOUSA, brasileiro, casado, natural de Caxias/MA nascido aos 03/06/1953, residente e
domiciliado na Rua Nova, s/n, bairro do aeroporto, Uruará/PA. Testemunha não
compromissada, por ser genitor do Requerente, às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE é
pai do o Interditando; que o Interditando mora com o depoente e sua esposa quando o
Edilson está dando aulas; que a esposa do depoente teve que amputar sua perna; que a
esposa do Interditando é cadeirante; que Edilson tem muita paciência de lidar com o
Interditando; que o depoente cuida da esposa e do Interditando; que leva esta para o banho e
lá ela se ajeita; que a esposa do depoente não recebe benefício; que somente o depoente
recebe beneficio; que ninguém da família recebe bolsa família; que o Interditando sempre
foi assim desde o seu nascimento; que o Interditando não falava e foi levado no médico e
este disse que ele ia falar aos 7 anos de idade e nunca falou até hoje; que o depoente
concorda que o Edilson seja nomeado Curador do Interditando; que é Edilson que tira o
dinheiro do Interditando no banco; que Edilson compra comida, roupas e remédios quando
necessário; que o dinheiro dá para o gasto com o Interditando; que o Interditando não possui
dinheiro no banco; que a casa que reside é do depoente e está no nome da esposa. Dada a
palavra a Douta Promotora de Justiça, nada perguntou. Dada a palavra a Advogada da
Requerente, nada perguntou. Dada a palavra a Curadora Especial nomeada, nada perguntou.
Em seguida o MM. Juiz de Direito, passou a avaliar o estado de saúde mental do
Interditando, ANTÔNIO MARCOS DE SOUSA, brasileiro, solteiro, aposentado, RG nº
6583152-PC/PA, natural de Santarém/PA, nascido aos 15/05/1981, filho de Maria Sérgia de
Sousa, residente e domiciliado na Rua Nova, s/n, bairro do aeroporto, município de Uruará.
Avaliada a saúde mental do Interditando, este não consegue responder as perguntas que lhe
foram feitas, não consegue falar, se levantou durante a audiência algumas vezes, não se
comunica com o mundo exterior, restando prejudicada a entrevista em razão do seu estado
mental. Desse modo, somando as impressões pessoais deste magistrado somado ao laudo médico
juntado aos autos, verifica-se que o interditando não está orientado no tempo e no espaço. Instado a
Representante do Ministério Público a se manifestar acerca do Pedido esta assim o fez: A Representante
do Ministério Público, diante dos documentos e colheitas de depoimentos em audiência,
REQUER a realização de Estudo Social do caso, para fins aferir as condições do local onde
ele reside e se são adequadas a uma pessoa em sua condição. Dada a palavra a Advogada da
Requerente para manifestação esta assim o fez: A Requerente pugna pela dispensa da
realização do estudo social, em razão da demora e da grande demanda do município,
destacando que uma equipe de Altamira tem que se dirigir para Uruará para realização do
estudo. Assim, requer a procedência do pedido de Interdição em todos os seus termos,
declarando Vossa Excelência os limites da Curatela tendo em vista o estado da Interditando,
nomeando a Requerente sua Curadora Definitiva, nos termos do artigo 1767 e 1775 do CC e
artigo 747, Inciso II do CPC, para prestar compromisso no prazo legal, nos termos do artigo
759 do CPC. Dada a palavra ao Curador nomeada para o Interditando, para manifestação
esta assim o fez: Douto Julgador, restou comprovado pela instrução processual e pelo laudo
acostado, que o Interditando não possui capacidade civil e que há laços de parentesco e
afetividade entre a Requerente e o Interditando, não se opondo desta forma a Interdição do
requerido. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte
SENTENÇA: Vistos, etc. Após a entrevista do(a) interditando(a) pelo juízo, oitiva de
testemunhas e cotejando com os demais elementos de prova, resta desnecessária a realização
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de estudo social, isso porque não há utilidade para a prova neste processo, de modo que não
há qualquer indício de que o local em que o interditando encontra-se residindo não tem
condições para sua permanência ou não está adequado. A prova dos autos, mormente aquela
colhida em audiência, revela que o interditando está bem cuidado e reside com a genitora,
em residência adequada ao padrão social da família, pelo que INDEFIRO a produção do
estudo social, de modo que as provas dos autos são suficientes à formação do
convencimento deste magistrado, acolhendo a manifestação da parte requerente. Em
prosseguimento, pode verificar que o(a) interditando(a) não tem condições de gerir bens e
interesses encontrando-se dependente de cuidados, de modo que há verossimilhança na
confirmação do(a) interditando(a) que resta impossibilitado eventual oposição do(a)
interditando(a) quanto à curatela. Por essas razões, DISPENSO a produção de prova
pericial, estando suficientes as provas já constantes dos autos. Assim, dou o feito por
saneado. Tendo em vista que os autos se encontram em ordem, tendo sido instruídos com
observância dos preceitos legais inerentes à espécie e inexistindo vícios ou nulidades a
sanar, passo a fundamentar e decidir. O estatuto civil pátrio dispõe que estão sujeitos à
curatela aqueles que, em razão de enfermidade ou deficiência mental, não detêm necessário
discernimento para os atos da vida civil (art. 1767, CC). A curatela, por sua vez, é o
encargo deferido por lei a alguém capaz para reger a pessoa e administrar os bens de quem,
em regra maior, não pode fazê-lo por si mesmo. Pela análise dos autos, especialmente pelos
laudos, pela oitiva da parte autora e pelas impressões pessoais deste magistrado diante do
ocorrido na presente audiência, são suficientes para observar a atual condição do(a) interditando(a).
Verifica-se que o(a) interditando(a) é incapaz de reger os atos da vida civil em certos atos de forma
adequada. Portanto, firmo entendimento de que é desnecessária a realização de perícia, uma vez que a
oitiva da autora, a documentação juntada aos autos e a impressão pessoal do magistrado neste momento
foram suficientes para constatar sua condição. Ressalto que há consenso familiar em que o(a) requerente
seja o(a) curador(a) do(a) interditando(a), não havendo elementos que indiquem o contrário,
sendo dispensada perícia médica diante da suficiência probatória constante dos autos. ISTO
POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na
ação de curatela ajuizada por EDILSON DE SOUSA e declaro ANTONIO MARCOS DE
SOUSA, já qualificado(a) nos autos, relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos
da vida civil, na forma do art. 1767, I, CC e 754, CPC. Assim, NOMEIO o(a) requerente
EDILSON DE SOUSA como seu(ua) curador(a) definitiva para todos os atos da vida civil,
convertendo a curatela provisória em definitiva, dado o estado de desenvolvimento mental
do interditando, nos termos do art. 755, I, CPC. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.
PROCEDA-SE, na forma do art. 755, § 3º, do CPC e art. 9º, inciso III, do Código Civil,
inscrevendo a presente decisão no Cartório de Registro competente, publicando-a na
imprensa local e no órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Suspensa
cobrança de custas, dado o benefício da justiça gratuita. Sem honorários em favor da
requerente ante a causalidade. DÊ-SE ciência ao Ministério Público. Após o decurso do
prazo recursal, EXPEÇA-SE o termo de curatela definitivo, ARQUIVANDO-SE com as
baixas de praxe. Saem intimados os presentes. SERVE A PRESENTE COMO TERMO DE
CURATELA DEFINITIVA PARA TODOS OS TERMOS LEGAIS. Presentes Intimados.
Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito, mandou encerrar este termo que lido e achado,
vai devidamente assinado. Eu,_______________Zigmani Rabelo Batista Júnior, Analista
Judiciário, o digitei o subscrevo.

Bruno Aurélio Santos Carrijo - Juiz de Direito
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TERMO DE AUDIÊNCIA 
AUTOS: 0002965-53.2018.8.14.0066 
REQUERENTE: ANTONIA ALESSANDRA FERREIRA MICHILES e ALEX FERREIRA 
MICHILES, representados por sua genitora GRACINEIA FERREIRA FERREIRA 
ADVOGADO: FERNANDA ALMEIDA DE ANDRADE NASCIMENTO, OAB/PA 20.360 
REQUERIDO: DIRCEU LEÃO MICHILES 
 
Aos cinco (05) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), na sala de audiências 
da Vara Única de Uruará, onde se achava presente o MM. Juiz de Direito Dr. BRUNO AURÉLIO 
SANTOS CARRIJO, comigo, Assessora Jurídica abaixo nominada. Feito o pregão às 15h36min. 
Ausente ao Ministério Público. Ausente a parte requerente. Ausente o demandado. SENTENÇA EM 
AUDIÊNCIA: Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS 
PROVISÓRIOS movida por ANTONIA ALESSANDRA FERREIRA MICHILES e ALEX 
FERREIRA MICHILES, representados por sua genitora GRACINEIA FERREIRA FERREIRA, em 
face de DIRCEU LEÃO MICHILES, devidamente qualificados na inicial. Com a inicial juntou os 
documentos. Recebida a inicial foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e concedidos 
alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. Designada 
audiência e realizada nesta data, a parte requerente não se fez presente. É O RELATÓRIO. 
DECIDO. Tendo em vista a ausência injustificada da parte requerente em audiência de conciliação, 
instrução e julgamento designada para esta data, com fundamento no art. 7º da Lei nº. 5.478/68 e art. 
485, inciso VI, do CPC, dou por EXTINTO o presente, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, no entanto, a exigibilidade da condenação 
fica suspensa a teor do artigo 98, §3º do CPC. Sem verbas honorárias. Intimem-se. Ciência ao 
Ministério Público. Sendo o caso, servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, de 
acordo com o provimento 003/2009 CJCI-TJE/PA. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Nada 
mais havendo mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo de audiência às 15h38min. Eu, 
________ (Fabiane Carvalho Nascimento, matrícula nº. 168084), Assessora de juiz, este fiz, conferi 
e assino. 
BRUNO AURÉLIO SANTOS CARRIJO 
Juiz de Direito ¿ Titular da Comarca da Uruará/PA 
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - GABINETE DA VARA UNICA DE JACUNDA - VARA: VARA
UNICA DE JACUNDA PROCESSO: 00011156520108140026 PROCESSO ANTIGO: 201010008303
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JUN KUBOTA Ação: Cumprimento de sentença
em: 15/07/2019 REQUERIDO:MUNICIPIO DE JACUNDAPREFEITURA MUNICIPAL Representante(s):
OAB 16867-B - SAVANA ALMEIDA VIEIRA (ADVOGADO) REQUERENTE:MARIA CELMA ALVES
TEIXEIRA Representante(s): OAB 9240 - FERNANDO MENEZES CUNHA (ADVOGADO) OAB 122093 -
DANIELLE FREITAS FRANCO (ADVOGADO) OAB 7761 - ANDREA BASSALO VILHENA (ADVOGADO)
OAB 16077 - DAYANE DA FONSECA RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO) . DESPACHO 1 -
Nos termos do artigo 535, caput, do CPC, Intime-se a Fazenda Pública Municipal, na pessoa do seu
representante judicial, por remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios
autos, IMPUGNAR a presente execução; 2 - Não havendo impugnação pelo executado, retornem os autos
conclusos para homologação judicial dos cálculos da petição e planilha de fls. 251/262, para posterior
expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV; 3 - Promova-se a inclusão no Sistema Libra da
Advogada Dra. Andrea Bassalo Vilhena Gomes, OAB/PA 7761 para que as publicações sejam feitas em
seu nome. P.R.I. Cumpra-se. Jacundá-PA, 15 de julho de 2019. JUN KUBOTA Juiz de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 8 6 2 5 2 0 1 3 8 1 4 0 0 2 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JUN KUBOTA Ação: Cumprimento de sentença
em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA EDILEUZA FERREIRA SANTOS Representante(s): OAB 13465 -
LEONARDO MENDONCA SOARES (ADVOGADO) OAB 19368 - LEANDRO MENDONCA SOARES
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO Representante(s): OAB 119859 - RUBENS GASPAR
(ADVOGADO) OAB 76696 - FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE JACUNDÁ Vistos etc. Proceda-se ao
bloqueio de valores conforme planilha de débito (fls.136) e petição de fls. 142/143, bem como, caso resulte
frutífero, à imediata transferência de valor bloqueado para a conta única BANPARÁ. Em anexo o protocolo
da ordem de bloqueio BACENJUD. P.R.I.C. Jacundá-PA, 12 de julho de 2019. JUN KUBOTA Juiz de
D i r e i t o  P R O C E S S O :  0 0 0 6 5 3 8 9 3 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JUN KUBOTA Ação: Cumprimento de sentença
em: 15/07/2019 REQUERENTE:MAGDIEL ARAUJO SILVA Representante(s): OAB 19368 - LEANDRO
MENDONCA SOARES (ADVOGADO) REQUERIDO:ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTO
LTDA Represen tan te (s ) :  OAB 6189  -  SUELY MEDRADO BARROS (ADVOGADO)
REQUERIDO:PITZICOMBR REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.
DESPACHO 1. Intime-se o executado na pessoa de seu advogado via DJE (art. 513, § 2º, I do NCPC, c/c
art. 52, caput, da Lei nº 9.099/1995) ou pessoalmente por carta com aviso de recebimento (nas hipóteses
do artigo 513, § 2º, inciso II e parágrafo quarto do NCPC) para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
pagar o valor de R$ 7.521,97 (sete mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos) conforme
memória de cálculo anexa, sob pena de incidência da multa no percentual de 10% sobre o débito
exequendo, na forma do artigo 523, § 1º do NCPC. 2. Uma vez transcorrido o prazo sem o pagamento,
certifique-se nos autos e intime-se o exequente na pessoa de seu advogado via DJE para, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, proceder à atualização do débito exequendo. 3. Transcorrido o prazo informado
no item 1 acima, sem o pagamento voluntário inicia-se, independentemente de nova intimação, o prazo de
15 (quinze) dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a Secretaria
Judicial observar a contagem do prazo processual apenas em dias úteis (art. 229 do NCPC), com a
ressalva de que não há mais a necessidade de garantia do juízo para fins de impugnação ao cumprimento
de sentença (art. 525 do NCPC). 4. Após o cumprimento das determinações, com ou sem resposta, voltem
os autos conclusos. P.R.I. Cumpra-se. Jacundá-PA, 11 de julho de 2019. Jun Kubota Juiz de Direito
Memória de Cálculo DANOS PATRIMONIAIS Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE) Dados
informados Data inicial 11/2016 Data final 06/2019 Valor nominal R$ 1.538,10 (REAL) Dados calculados
Índice de correção no período 1,08388400 Valor percentual correspondente 8,388400 % Valor corrigido na
data final R$ 1.667,12 (REAL) JUROS = (TAXA DE 1% AO MÊS) X (NÚMERO DE MESES = 31) X
(CAPITAL = R$1.538,10) = R$476,81 CAPITAL CORRIGIDO = R$1.667,12 DANOS MORAIS Dados
básicos da correção pelo INPC (IBGE) Dados informados Data inicial 03/2017 Data final 06/2019 Valor
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nominal R$ 4.000,00 (REAL) Dados calculados Índice de correção no período 1,07450900 Valor
percentual correspondente 7,450900 % Valor corrigido na data final R$ 4.298,04 (REAL) JUROS = (TAXA
DE 1% AO MÊS) X (NÚMERO DE MESES = 27) X (CAPITAL = R$ 4.000,00) = R$ 1.080,00 CAPITAL
CORRIGIDO = R$4.298,04 TOTAL DEVIDO POR DANOS PATRIMONIAIS ATUALIZADOS = R$1.667,12
+ R$476,81 = R$ 2.143,93 TOTAL DEVIDO POR DANOS MORAIS ATUALIZADOS = R$4.298,04 + R$
1.080,00 = R$ 5.378,04 TOTAL = R$ 2.143,93 + R$ 5.378,04 = R$ 7.521,97 

 
 
 
RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - GABINETE DA VARA UNICA DE JACUNDA - VARA: VARA
UNICA DE JACUNDA PROCESSO: 00059360520168140026 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JUN KUBOTA Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019 REQUERENTE:ELIANA NOLASCO DOS SANTOS Representante(s): OAB 12054 -
DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO) OAB 14752 - CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA
(ADVOGADO) REQUERIDO:TELEFONICA BRASIL SA Representante(s): OAB 3076 - CASSIO
HUMBERTO ALVES SANTOS (ADVOGADO) OAB 18508 - JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE
(ADVOGADO) . SENTENÇA Vistos, 1. RELATÓRIO Dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 2.
FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇAO DE DÉBITO DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL com pedido de tutela antecipada para exclusão do nome no SPC/SERASA proposta por ELIANA
NOLASCO DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S/S/ VIVO S/A, de acordo com o rito da Lei
9.099/95. Sem preliminares, passo à análise do mérito. DO MÉRITO Os pedidos são parcialmente
procedentes. Como se trata de relação consumerista, foi determinada a inversão do ônus da prova por
ocasião da decisão liminar, pois a parte requerente é hipossuficiente no sentido técnico, econômico e
jurídico em comparação com a empresa requerida, de porte nacional. Quanto ao mérito, trata-se de ação
onde a autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito sem nada dever para a
empresa de telefonia requerida. Esta, por sua vez, aduz que a negativação é devida ante a existência de
débito em aberto pelo não pagamento dos serviços telefônicos. Trata-se de geração de faturas após
solicitação de cancelamento de linha telefônica de telefone móvel. A autora solicitou o cancelamento em
10.03.2016, no entanto o cancelamento não foi realizado por falha no sistema na operadora, tendo em
vista que a atendente informou que somente no dia seguinte poderia proceder à operação solicitada pela
autora. Após solicitar o cancelamento, a autora efetuou o pagamento da fatura referente aos 02/2016,
valor de R$ 56, 18, (cinquenta e seis reais e dezoito centavos) - fls. 14. A operadora, mesmo após o
cancelamento da linha enviou as seguintes faturas para a autora: fatura 1 - valor R$ 54,99 (cinquenta e
quatro reais e noventa e nove centavos), referente ao período de 21/02/16 a 20/03/2016, com vencimento
em 06.04.2016; fatura 2 - valor R$ 66,40 (sessenta e seis reais e quarenta centavos), referente ao período
de 21/03/16 a 20/04/2016 com vencimento em 06.05.2016, ou seja, a segunda fatura enviada à autora faz
cobrança de um período posterior ao cancelamento da linha. Infere-se das informações consignadas nas
faturas enviadas à autora e juntas aos autos pela operadora ré, fls. 51 e 53, que a cobrança referente à
fatura 1 - valor R$ 54,99 - período de 21/02/16 a 20/03/2016 é devida, tendo em vista que é do período em
que o plano SMART VIVO CONTROLE 500 MB estava vigente na linha da autora. Já com relação à
cobrança efetuada por meio da fatura de R$ 66,40, referente ao período de 21/03/16 a 20/04/2016 é
totalmente indevida, uma vez que o cancelamento da linha já havia sido solicitado pela autora e o
cancelamento já havia sido efetuado por parte da requerida em 21.03.2016. A própria ré admite por
ocasião da contestação, às fls. 33, que a linha da autora fora cancelada em 21.03.2016. Assim, não
caberia cobrança de fatura posterior à data de cancelamento da linha. Por fim, a autora teve seu nome
incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida. A inclusão do nome do Autor nos cadastros de
inadimplentes, em razão de uma dívida de R$ 121,39 (cento e vinte reais e trinta e nove centavos), valor
esse que representa a somatória das faturas 1 e 2, ou seja, fatura 1 - valor R$ 54,99 (cinquenta e quatro
reais e noventa e nove centavos) + fatura 2 - valor R$ 66,40, (sessenta e seis reais e quarenta centavos).
A operadora agiu de "de forma leviana" porque deixou de efetivar o cancelamento da linha telefônica na
data em que a autora fez a solicitação de cancelamento por telefone, 11.03.2016, tendo efetivado o
cancelamento em data posterior e, assim efetuou a cobrança de valores correlatos a período posterior
àquele em que fora solicitado o cancelamento. Ora, é direito do consumidor cancelar serviços de telefonia
móvel. Ademais, o serviço de cancelamento de linha telefônica, quando solicitado pelo consumidor deve
ser realizado imediatamente pela empresa de telefonia celular. Do pedido de reparação por danos morais
Quanto aos danos morais, sendo relação de consumo, e, portanto, responsabilidade civil objetiva da
empresa requerida, na forma do artigo 14 do CDC, cabe à parte requerente demonstrar a existência dos
elementos conformadores de responsabilidade dessa natureza, a saber: I) Conduta comissiva ou omissiva;
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II) dano; III) Nexo causal entre conduta e o dano. Pela análise do artigo 14 do CDC, verifica-se que a
demandada, por sua conduta, causou danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços,
conforme amplamente fundamentado acima. Deve, portanto, ser responsabilizada por sua conduta
comissiva na cobrança indevida e inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Ora,
se a inscrição do nome do autor rol de inadimplentes se deu por conta de um serviço, que embora
contratado fora devidamente cancelado, fato reconhecido pela requerida, tal inscrição é indevida. Em
virtude de tal conduta, nasceu em favor do autor o direito de ser indenizado pelos transtornos e percalços
experimentados, devendo a parte reclamada compensá-lo financeiramente como meio de reparar os
prejuízos decorrentes de seu ato ilícito. A melhor doutrina define dano moral como lesão a direito da
personalidade. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou à parte autora, que foi cobrada
por valores indevidos e teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes. Tais transtornos extrapolam o
conceito básico de "mero aborrecimento normal do cotidiano", causando sentimentos negativos de
insegurança, engodo, lesão, incerteza, dentre outras sensações que merecem compensação pecuniária
razoável e prudente, na forma do art. 944 do Código Civil. Aliás, a inscrição indevida de consumidor nos
órgãos de proteção ao crédito há muito tempo é tratada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
como ato ilícito, abusivo, e, por isso, causa dano moral, justificando a indenização. Entende o STJ, de
forma pacífica, que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de
inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", visto que é presumido e decorre da
própria ilicitude do fato (AgRg no AREsp 402.123/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
04.02.2014). Assim, evidenciada a conduta omissiva do requerido em seu dever de segurança, a qual
produziu um dano à parte autora, que não teria ocorrido se a parte requerida fosse mais diligente em seu
dever de segurança nas contratações, estão presentes os elementos conformadores do dano moral e o
consequente dever de compensar o consumidor pela lesão a seus direitos da personalidade. Passo,
portanto, à fixação do valor da compensação por danos morais. Conforme entendimento firmado pelo STJ,
o dano deve ser arbitrado considerando o porte econômico da requerida, o grau de culpa, a extensão do
dano, o caráter pedagógico da fixação do dano moral, além dos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de tal modo que a um só tempo o valor indenizatório não se constitua em
enriquecimento ilícito, tampouco lhe retire o caráter punitivo ao ofensor. Atento a tais critérios, entendo
como devido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face de TELEFONICA
BRASIL S/A - VIVO e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para o fim de: a) Declarar a inexistência do débito de R$ 66,40 (sessenta e
seis reais e quarenta centavos), mês 04/2016, referente ao período de 21/03/16 a 20/04/2016 com
vencimento em 06.05.2016; b) Condenar a requerida, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO, ao pagamento
de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pelo
INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir desta data, nos termos do verbete 362
da súmula de jurisprudência do STJ; De outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto com
fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno a autora a pagar R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e
noventa e nove centavos), referente à fatura do mês de 03/2016, cujo período é 21/02/16 a 20/03/2016,
com vencimento em 06.04.2016, com correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês devidos desde o protocolo da ação. A requerida, TELEFONICA
BRASIL S/A - VIVO, poderá proceder à compensação de valores devidos pelas partes antes da efetivação
do pagamento. Deixo de condenar em custas e honorários, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
Partes intimadas por seus advogados, via DJE. Sentença publicada em gabinete. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Cumpra-se. Jacundá, 12 de julho de 2019. JUN KUBOTA Juiz de Direito 
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Número do processo: 0800640-38.2018.8.14.0045 Participação: AUTOR Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO BRAZ DA SILVAOAB: 20638/PA
Participação: RÉU Nome: GENIVALDO MENDES DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: RAQUEL
ARAUJO FERNANDES GONCALVESOAB: 25897-B/PAProc. 0800640-38.2018.8.14.0045Vistos,
etc.Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos contra
Genivaldo Mendes da Silva, fundada no Decreto 911/69.A liminar foi concedida.No prazo de pagamento
da integralidade da dívida, a parte ré, através de depósito judicial, deu quitação segundo os valores
apresentados pelo autor em planilha inserta nos autos.A parte autora concordou com os valores
depositados, pugnando pela expedição de mandado de devolução do bem e, ainda, de alvará, para
levantamento da quantia depositada.Relato.Decido.Houve,in casu, a purgação integral da mora, o que
importa, diante disso, no reconhecimento do pedido, com a consequente extinção do processo.É de
ressaltar que a purgação da mora foi convalidada pelo autor.Ante o exposto e o mais que dos autos
consta, HOMOLOGO o reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação e JULGO EXTINTO
O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ?a?, do CPC.Ante a
sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.Após, comprovada a entrega do veículo
a parte requerida, determino a expedição do competente Alvará Judicial para transferência do valor
depositado, à título de purgação da mora, para conta bancária de titularidade da instituição financeira
autora.Expeça-se mandado de restituição do bem.Publique-se. Intime-se.SERVE COMO MANDADO.
Redenção/PA, 25 de junho de 2019. ERICHSON ALVES PINTO Juiz de Direito, respondendo pela 1ª Vara
Cível de Redenção. 

 
 
 
Número do processo: 0801447-58.2018.8.14.0045 Participação: AUTOR Nome: BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO LUZ
PEREIRAOAB: 147020/SP Participação: RÉU Nome: MIGUEL PEREIRA SOBRINHOATO ORDINATÓRIO
Nos termos do Provimento 006/2009 ? CJCI/TJE-PA c/c art. 1º, § 2º, XXII, do Provimento nº 006/2006
CJRMB/TJE-PA, intimem-se a parte autora para recolher as custas remanescentes no prazo de quinze
dias (Art. 46, § 4º, da Lei 8.328/2015). Redenção, 16 de julho de 2019. ROBISON MAURILIO DA
SILVAAnalista JudiciárioMatrícula 51314  

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 5 1 8 3 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEONILA MARIA DE MELO MEDEIROS Ação:
Procedimento Comum em: 05/07/2019---REQUERENTE:REIMAC - REDENCAO IMPLEMENTOS E
MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Representante(s):  OAB 25466 - GIULIA ALMEIDA PRADO LORDEIRO
SROCZYNSKI (ADVOGADO)   REQUERIDO:TECNO DIESEL CAR EIRELI ME. Vistos, etc. I -
Inicialmente, avaliando-se a peça vestibular, tenho por preenchido os requisitos essenciais insertos nos
arts. 319 e 320 do CPC/15, razão porque a recebo no rito comum. II - Designo audiência de
conciliação/mediação para o dia _13__/_09__/_2019__ às _10__:_30__ hs, nos termo do art. 334,
CPC/15. III - INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte ré para que compareçam à audiência
acompanhados por seus patronos, advertindo-os que o não comparecimento injustificado será
considerado como ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa de até 2% sobre a
vantagem econômica pretendida ou o valor da causa. IV - Conste do instrumento citatório, ainda, a
observação de que a audiência de conciliação/mediação é termo inicial do prazo para apresentação de
contestação (15 dias), caso as partes não cheguem a um acordo sobre a questão em audiência, salvo os
casos previstos nos demais incisos e parágrafos do art. 335 do CPC/15. V - Atente-se a Secretaria e o
Oficial de Justiça que a citação do réu deverá ser realizada pelo menos 20 (vinte) dias antes da data
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designada para audiência (CPC/15, art. 334, caput). VII - Sobrevindo contestação, intime-se o requerente,
via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, apresentar impugnação, após, conclusos. VII -
Ultrapassado in albis o prazo para contestação ou de impugnação, certifique-se. Após, conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se. Sendo o caso, servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO/OFÍCIO.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Redenção/PA, 05 de julho de 2019. LEONILA MARIA DE
MELO MEDEIROS Juíza de Direito Titular da 1º Vara Cível e Empresarial

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 4 8 9 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEONILA MARIA DE MELO MEDEIROS Ação:
Procedimento Comum em: 05/07/2019---REQUERENTE:UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA
Representante(s):  OAB 17801-A - FERNANDO TADEU BRETZ COSTA (ADVOGADO)  OAB 18689-A -
RAFAEL JARDIM VIEGAS PEIXOTO (ADVOGADO)  OAB 23057-B - ANDRE JARDIM VIEGAS PEIXOTO
(ADVOGADO)   REQUERIDO:PEREIRA REPRESENTACOES LTDA ME REQUERIDO:BANCO
BARADESCO SA. Vistos, etc. I - Inicialmente, avaliando-se a peça vestibular, tenho por preenchido os
requisitos essenciais insertos nos arts. 319 e 320 do CPC/15, razão porque a recebo no rito comum. II -
Designo audiência de conciliação/mediação para o dia _13__/_09__/_2019___ às _10__:_00__ hs, nos
termo do art. 334, CPC/15. III - INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte ré para que compareçam à
audiência acompanhados por seus patronos, advertindo-os que o não comparecimento injustificado será
considerado como ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa de até 2% sobre a
vantagem econômica pretendida ou o valor da causa. IV - Conste do instrumento citatório, ainda, a
observação de que a audiência de conciliação/mediação é termo inicial do prazo para apresentação de
contestação (15 dias), caso as partes não cheguem a um acordo sobre a questão em audiência, salvo os
casos previstos nos demais incisos e parágrafos do art. 335 do CPC/15. V - Atente-se a Secretaria e o
Oficial de Justiça que a citação do réu deverá ser realizada pelo menos 20 (vinte) dias antes da data
designada para audiência (CPC/15, art. 334, caput). VII - Sobrevindo contestação, intime-se o requerente,
via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, apresentar impugnação, após, conclusos. VII -
Ultrapassado in albis o prazo para contestação ou de impugnação, certifique-se. Após, conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se. Sendo o caso, servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO/OFÍCIO.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Redenção/PA, 05 de julho de 2019. LEONILA MARIA DE
MELO MEDEIROS Juíza de Direito Titular da 1º Vara Cível e Empresarial
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AÇÃO PENAL 0188029-68.2019.814.0045. AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
ACUSADOS: JHONATA CONCEIÇÃO SALVADOR (ADVOGADO(S): MATEWS MILHOMENS, OAB/PA
46.281 e PEDRO HENRIQUE GOMES OLIVEIRA, OAB/PA 25.551.  FABRÍCIO BRUNO CASTRO DA
SILVA (ADVOGADO(S): RAYNERY SIQUEIRA, OAB/PA 22.652A). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -
DOC: 20190283187630. DECISÃO. I ¿ DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. Compulsando os
autos verifica-se que a autoridade policial ofereceu representação em desfavor do denunciado FABRICIO
BRUNO CASTRO SILVA, sendo que este juízo decretou a prisão preventiva do mesmo no dia 22 de
janeiro de 2019. Após, no dia 11 de maio de 2019 houve o cumprimento do referido mandado. A
Constituição Federal, ao admitir que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e a
restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Deste modo, inconstitucional vedá-la de
modo absoluto. Nenhuma sanção penal ou processual penal é aplicada sem interesse público. A liberdade
provisória pode depender do poder discricionário e não arbitrário do juiz. Portanto, presentes os requisitos
que autorizam a concessão de liberdade ao acusado/denunciado, não se trata de uma faculdade do juiz
conceder ou não, mas sim de um direito subjetivo do mesmo. Negar o benefício, nesses casos,
caracteriza-se coação ilegal. Do exame minucioso dos autos, em especial do cotejo da fundamentação do
decreto prisional, vê-se que não subsistem razões concretas a reclamarem a manutenção da segregação
cautelar como imperativo processual. Nessa linha, a segregação provisória merece maior cautela em sua
apreciação, na medida em que costumeiramente se propõe seja ela entendida como um permissivo para a
desvinculação de sua

 
finalidade de tutela dos meios e fins do processo penal, fazendo-o assumir, muitas vezes, um intolerável
caráter penal. Assim, neste momento processual, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão
são suficientes para promover a garantia do processo, sendo adequadas à gravidade do crime, as
circunstâncias do fato e as condições pessoais da acusada, a teor do artigo 282, I e II, do Código de
Processo Penal. Ante o exposto, REVOGO a PRISÃO de FABRICIO BRUNO CASTRO SILVA, porquanto
ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, estando segura a aplicação da lei penal, devendo ser
expedido alvará de soltura em favor do denunciado, colocando-o imediatamente em liberdade, salvo se
não estiver preso por outro motivo. Em observância aos requisitos do artigo 282 do Código de Processo
Penal, CONCEDO liberdade provisória, contudo, vinculada à aplicação ao acusado FABRICIO BRUNO
CASTRO SILVA, das MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, nos termos do art. 319, I e IV do CPP,
quais sejam: 1 - Comparecimento trimestral (A CADA TRÊS MESES) perante a Secretaria deste Juízo,
para informar e justificar as suas atividades, no terceiro sábado de cada mês, iniciando-se no mês de
agosto de 2019;2 ¿ Não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial por mais de 15 dias;3 ¿
Manter seu endereço atualizado. 4 ¿ Não cometer novos crimes. 5 ¿ Comparecer a todos os atos
processuais. O descumprimento de qualquer das medidas supra importará na decretação imediata da
prisão preventiva do denunciado. Dê ciência ao representante do Ministério Público.

 
II ¿ DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Designo audiência de instrução e julgamento para
o dia 03 de dezembro de 2019 às 13hrs00min. Intimem-se os réus através de mandado/carta precatória
e/ou cumpra-se conforme Provimento Conjunto nº 798/2017-CJCI, alterado pelo de nº 001/2017-
CJRMB/CJCI, da audiência informando-os que deverão comparecer acompanhados de seu
defensor/advogado, bem ainda caso se encontrem presos, proceda-se às suas requisições ao
estabelecimento penal respectivo e expeça-se carta precatória para inquirição/qualificação e interrogatório
dos que não residirem nesta comarca. Intimem-se as testemunhas, de acusação e defesa, caso
necessário, requisitando as que forem policiais, expedindo-se carta precatória e/ou cumpra-se conforme
Provimento Conjunto nº 798/2017- CJCI, alterado pelo de nº 001/2017-CJRMB/CJCI, para as que não
residirem nesta comarca e intimando-se as partes da respectiva expedição. Considerando o pedido de
revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa do denunciado Jhonata Conceição Salvador, dê-se
vistas ao Ministério Público para que este se manifeste, requerendo o que julgar de direito. Cópia da
presente decisão, em via digitalizada, servirá como MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, OFÍCIO,
ALVARÁ DE SOLTURA e TERMO DE COMPROMISSO DE LIBERDADEPROVISÓRIA. Cumpra-se. VALE
O PRESENTE COMO MANDADO/OFICIO, ALVARA DE SOLTURA/ TERMO DE COMPROMISSO: -
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JHONATA CONCEIÇÃO SALVADOR, filho de Lucelia da Conceição Salvador, nascido no dia 20/08/1994,
atualmente custodiado no CRR ¿ REDENÇÃO/PA. - FABRICIO BRUNO CASTRO DA SILVA, filho de
Maria Fátima Castro, nascido no dia 17/07/1997, atualmente custodiado no CRR ¿ REDENÇÃO/PA.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Redenção ¿ Pará, 12 de julho de 2019. FRANCISCO GILSON
DUARTE KUMAMOTO SEGUNDO Juiz de Direito
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Número do processo: 0801291-36.2019.8.14.0045 Participação: AUTOR Nome: WILDER SANTANA
SAMPAIO JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIA DE SOUSA ANDRADEOAB: 27123/PA
Participação: RÉU Nome: PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE REDENCAO LTDA Participação:
ADVOGADO Nome: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOROAB: 7319 Participação: ADVOGADO
Nome: DANIEL SIRCILLI MOTTAOAB: 235506/SP Participação: RÉU Nome: PIRELLI PNEUS LTDA.
Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOROAB: 7319 Participação:
ADVOGADO Nome: DANIEL SIRCILLI MOTTAOAB: 235506/SP PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA PROCESSO
Nº: 0801291-36.2019.8.14.0045Advogado do(a) AUTOR: FLAVIA DE SOUSA ANDRADE -
PA27123Nome: WILDER SANTANA SAMPAIO JUNIOREndereço: Rua Sérgio Luís de Farias, 125,
Morada da Paz, REDENçãO - PA - CEP: 68550-510 Nome: PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE
REDENCAO LTDAEndereço: Avenida Araguaia, Quadra 42, Lotes 02 e 03, Ademar Guimarães,
REDENçãO - PA - CEP: 68552-412Nome: PIRELLI PNEUS LTDA.Endereço: Avenida Capuava, 603,
Andar 01, Sala 01, Vila Homero Thon, SANTO ANDRé - SP - CEP: 09111-000 DECISÃO Vistos etc.
Considerando o requerimento realizado na petição de ID nº 11011281,visando a possibilidade de solução
consensual da presente demanda, bem como considerando a instalação doMUTIRÃO DE
CONCILIAÇÃOprevisto para o mês de agosto do corrente ano, de modo a dar cumprimento à META 03
estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), DEFIRO o pleito e DESIGNO audiência nestes
autos paraO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 12H00MIN, a ser realizada no Fórum desta Comarca de
Redenção/PA, na Sala de Audiências desta 2ª Vara Cível e Empresarial. PROCEDA-SE a habilitação dos
procuradores das partes requeridas.INTIME-SE a parte autora via DJE. INTIME-SE a parte requerida via
DJE. Cientifiquem-se o Ministério Público do Estado do Pará e a Defensoria Pública mediante remessa
dos autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÓPIA DESTE DESPACHO SERVIRÁ COMO
CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.  

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 3 5 8 5 2 2 0 1 0 8 1 4 0 0 4 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTOR: E. M. C. E. S. REU: C.
M. C. Representante(s): OAB 4149-A - MANOEL DE JESUS ALVES FRANCO (ADVOGADO) ATO
ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 1º, § 2º, I do Provimento 006/2006-CJCMB-TJE/PA C/C Provimento
006/2009-CJCI-TJE/PA e, considerando o teor da(s) certidão(ões) do Oficial de Justiça, fica a parte
requerente intimada a manifestar sobre a referida certidão, no prazo de 05(cinco) dias. Redenção, 16 de
julho de 2019. MAX WEL DA COSTA CHAGAS, Diretor de Secretaria ¿ Matrícula 11105-8

 
P R O C E S S O :  0 0 1 5 7 0 1 4 0 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: F. E. A. S.
Representante(s): OAB 23672-B - JOSÉ ANTONIO TEODORO ROSA JÚNIOR (ADVOGADO) OAB
20765-B - LUCIO CARLOS VILARINO JUNIOR (ADVOGADO) SENTENÇA: ¿Vistos, etc. Trata-se de
Ação de Justificação de União Estável e Direito Real de Habitação ajuizada por FRANCISCA ELIETE
ALVES DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos em epigrafe, pelos fatos e fundamentos expostos
na exordial. Recebida a inicial foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e designada audiência de
justificação (fls. 34). Às fls. 35 a audiência fora redesignada. No despacho proferido às fls. 41 o MM. Juiz
chamou o feito à ordem e determinou a emenda da inicial sob pena de extinção. Às fls. 48 a parte autora
peticionou aos autos noticiando a desistência do feito. Realizada audiência nesta data a parte requerente
n¿o se fez presente. É o relatório, fundamento e decido. Trata-se de pedido de desistência da ação, o qual
n¿o importa em renúncia a direito nem impede ajuizamento de novo pedido, se for o caso. No caso em
análise verifica-se que a demanda sequer foi estabilizada, já que n¿o efetuada a citação válida, sendo
despicienda a observância do comando estampado no art. 485, §4º, do NCPC/15, a saber, a anuência da
parte requerida no que atine à homologação da desistência, sendo esta medida que se impõe. EX
POSITIS, e por tudo o que dos autos consta, com fulcro nos arts. 200, parágrafo único, e art. 485, VIII, e §
4°, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença a DESISTÊNCIA DA AÇ¿O, expressada
nos autos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resoluç¿o do mérito. Com esteio
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no art. 90, e §§, do referido Código, CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas
processuais incidentes, no entanto, a exigibilidade da condenação fica suspensa a teor do artigo 98, §3º
do NCPC, em virtude da gratuidade de justiça concedida. Sem verbas honorárias em razão da ausência
de contencioso. Diante da ausência lógica de interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado
e satisfeitas as custas, autorizo, de logo, o desentranhamento, para devolução, dos documentos juntados
pela parte Requerente, mediante certidão e independentemente de translado, caso haja requerimento
nesse sentido. Ao fim, arquivem-se, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Redenção-Pa. 02 de
outubro de 2.017. ¿ Nilda Mara Miranda de Freitas Jácome, Juíza de Direito.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 7 8 5 4 4 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JUN KUBOTA Ação: Procedimento Comum em:
20/02/2017---REQUERENTE:ARAUTO MOTOS LTDA Representante(s):  OAB 17091 - MONIQUE
CHALUPE KUFFEL (ADVOGADO)  OAB 23760 - LEONARDO BARROS DINIZ (ADVOGADO)  OAB
12088 - CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES (ADVOGADO)   REQUERIDO:ANTONIO DA PAZ
RODRIGUES. Vistos, etc. Cuida a espécie de Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Liminar de
Apreensão e Depósito, interposta por ARAUTO MOTOS LTDA em face de ANTONIO DA PAZ
RODRIGUES, todos devidamente qualificados nos autos em epigrafe. Às fls. 34 a parte demandante
peticionou aos autos noticiando que às partes transacionaram extrajudicialmente requerendo a
homologação do acordo acostado às fls. 34/35. Vieram os autos conclusos. Findo o relatório, passo à
fundamentação, seguida do dispositivo. Observo que o acordo preencheu todos os requisitos legais, visto
que firmado por partes capazes, objeto lícito e não representa fraude nem afronta direito de terceiros. O
Novo Código de Processo Civil, em seu art. 515, dispõe que os acordos extrajudiciais, homologados
judicialmente, são títulos executivos judiciais. Portanto, a homologação judicial constitui providência a
resguardar o cumprimento de todos os termos do acordo, em uma eventual execução. Vale dizer, ainda,
que, em regra, é concedido às partes, em qualquer fase processual, transigir acerca do objeto litigioso do
feito, visando prevenir ou pôr fim à lide, razão pela qual, para os fins do art. 515, III, NCPC, HOMOLOGO,
por sentença, o acordo retratado às fls. 34/35 para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, em
consequência, com fulcro no art. 487, III, ¿b¿ do NCPC, JULGO EXTINTO o processo com resolução de
mérito. Custas e honorários na forma pactuada, devendo ser observada a disposição do art. 90, §3º do
NCPC, se for o caso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Diante da ausência lógica de interesse
recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo. Sendo o caso, servirá a presente, por cópia
digitada, como mandado, conforme provimento003/2009 CJCI-TJE/PA, na forma e sob as penas da Lei.
Cumpra-se. Intimem-se. Redenção/PA, 20 de fevereiro de 2017. JUN KUBOTA Juiz de Direito Substituto.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 0 6 7 9 3 2 0 0 9 8 1 4 0 0 4 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 7 0 3 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JUN KUBOTA Ação: Procedimento Comum em:
22/02/2017---REQUERENTE:ISAURA FRANCELINO DE ARAUJO Representante(s):  OAB 12065 - JANE
DA CUNHA MACHADO RESENDE (ADVOGADO)   REQUERIDO:EDMILSON VALADARES COSTA
Representante(s):  OAB 12069 - FERNANDA SOUZA TEODORO (ADVOGADO) OAB 12088 - CARLOS
EDUARDO TEIXEIRA CHAVES (ADVOGADO)  . Vistos, etc. Trata-se de Ação de Pedido de Indenização
por Danos Morais por Ato Ilícito ajuizada por ISAURA FRANCELINO DE ARAUJO em face de EDMILSON
V. COSTA sede em que postula a condenação da parte requerida a o pagamento de indenização no valor
de 60 (sessenta) salários mínimos a título de danos morais. Com a inicial juntou documentos (fls. 07/19). A
inicial foi proposta em sede de Juizado Especial. Realizada audiência de conciliação às partes não
transacionaram (fls. 21) sendo designada audiência de instrução e julgamento, sede em que a MM. Juíza
determinou a remessa dos autos à Justiça Comum. Às fls. 25/34 a parte ré apresentou contestação e
documentos. Suscitado conflito de competência às fls. 37/38. Proferido acordão pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado mantendo a competência desta vara. Intimada pessoalmente a parte autora (fls. 59)
para manifestar interesse no prosseguimento do feito quedou-se inerte (certidão de fls. 60). É o sucinto e
suficiente relato. Fundamento e decido. Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita. O regular
andamento do feito está obstaculizado em virtude da inação da parte requerente. Neste ponto, cumpre
ressaltar que o princípio da duração razoável do processo não é destinado somente aos juízes, mas a
todos os envolvidos. Devem as partes praticar os atos necessários ao bom andamento do feito, que não
pode permanecer indefinidamente aguardando providências que o autor, principal interessado na
celeridade, não toma. Não se pode esquecer o relevante interesse público consistente na não formação de
acervos inúteis de autos, a criar embaraços à normal atividade judiciária em detrimento de outros
processos e a projetar a falsa impressão de atraso do Judiciário. Diante deste cenário, se a própria parte
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demandante deixou o processo a sua própria sorte, pouco resta ao Judiciário fazer.Isto posto, em razão da
paralisação do feito por período superior a 30 (trinta) dias sem a promoção de atos e diligências que
deveriam ser efetuados pela parte autora, tenho por abandonado o feito, razão pela qual JULGO EXTINTO
O PROCESSO sem resolução de mérito, o que faço com sustento no artigo 485, III, do Novo Estatuto
Processual Civil. Fica autorizado, acaso haja requerimento da parte autora neste sentido, o
desentranhamento dos documentos originais que instruíram a exordial, com exceção dos instrumentos de
procuração, mediante cópia e recibo nos autos. Condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e despesas judiciais, ficando o imediato recolhimento prejudicado em razão do deferimento
dos benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo do disposto no art. 12 da Lei 1060/50. Sem verbas
honorárias em razão do patrocínio da Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Transcorrido o prazo
recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo. Sendo o
caso, servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO/OFÍCIO, conforme provimento 003/2009
CJCI-TJE/PA. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se. Redenção/PA, 22 de fevereiro de
2017. JUN KUBOTA Juiz de Direito Substituto.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 6 4 3 0 5 2 0 0 8 8 1 4 0 0 4 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 1 2 8 6 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JUN KUBOTA Ação: Procedimento Comum em:
22/02/2017---REQUERENTE:ISAURA FRANCELINO DE ARAUJO Representante(s):  JANE DA CUNHA
MACHADO RESENDE (ADVOGADO)     REQUERIDO:EDMILSON VALADARES COSTA
Representante(s):  CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES (ADVOGADO)  FERNANDA SOUZA
TEODORO (ADVOGADO. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Pedido de Indenização por Danos Materiais
por Ato Ilícito ajuizada por ISAURA FRANCELINO DE ARAUJO em face de EDMILSON V. COSTA sede
em que postula a condenação da parte requerida a o pagamento de indenização no valor de 60 (sessenta)
salários mínimos a título de danos morais. Com a inicial juntou documentos (fls. 08/20). A inicial foi
proposta em sede de Juizado Especial. Realizada audiência de conciliação às partes não transacionaram
(fls. 21) sendo designada audiência de instrução e julgamento, sede em que a MM. Juíza determinou a
remessa dos autos à Justiça Comum (fls. 25). Às fls. 26/35 a parte ré apresentou contestação e
documentos. Suscitado conflito de competência foi proferido acordão pelo Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado mantendo a competência desta vara (44/48). Determinada a intimação pessoal da parte autora (fls.
56) para manifestar interesse no prosseguimento do feito o endereço indicado na exordial não foi
encontrado (certidão de fls. 60). É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que
determinada à intimação da parte autora para conferir regular andamento ao feito, não foi localizado o
endereço informado na petição inicial (certidão de fls. 60).Ora, a marcha processual não pode ficar ao
alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou ocupando a
máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito
sequer demonstra empenho em receber a prestação jurisdicional. Outrossim, a paralisação do processo
por inércia das partes também é causa de extinção do processo sem o julgamento do mérito, quando
poderá ficar caracterizado o desinteresse em obter a prestação da tutela jurisdicional, como no caso do
inciso II do art. 485, do NCPC, ou mesmo quando o juiz impõe a extinção como uma penalidade à parte
negligente, que é o caso do art. 485, III, do NCPC. Demais disso, importante frisar que inviável seria a
determinação de intimação pessoal da parte requerente para manifestar interesse no seguimento da
demanda, conforme art. 485, § 1º, do NCPC, uma vez que, o endereço que consta nos autos está
incompleto, sendo notoriamente inócua e em dissonância com a razoável duração do processo a sua
intimação por edital. Assim sendo, percebe-se que a extinção do feito é medida recomendável, haja vista
que é obrigação da parte promover as diligências necessárias para dar andamento ao processo. A
extinção do processo sem resolução do mérito, por paralisação ou abandono da causa, nos termos do
artigo 485, incisos II e III, do Novo Código de Processo Civil, exige prévia e pessoal intimação da parte
para suprir a omissão, entretanto o presente caso excepciona a referida regra, visto que inexiste nos
autos, qualquer informação do endereço atual da parte requerente, e o endereço informado na exordial
está incompleto o que inviabiliza a sua intimação para os atos e termos do processo, ademais não cabe ao
Poder Judiciário conduzir investigação ou pesquisa destinada a descobrir o paradeiro da parte autora para
então intimá-la, objetivando a continuidade do feito, mas sim, decretar, nesse caso, sua extinção sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do NCPC. Ressalte-se, por fim, que, sendo o feito
extinto sem resolução de mérito, nada impede novo ajuizamento da ação em caso de futura localização do
requerente por seu advogado, propiciando o devido processo legal. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o
processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo
Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, no entanto, a
exigibilidade da condenação fica suspensa a teor do artigo 98, §3º do NCPC até que ocorram as hipóteses
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dos arts. 11, § 2º e 12 da Lei 1.060/50, em virtude da gratuidade de justiça concedida ao autor. Sem
verbas Honorárias em razão do patrocínio da Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência a Defensoria Pública. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas da lei.
Sendo o caso, servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO/OFÍCIO, conforme provimento
003/2009 CJCI-TJE/PA.  Cumpra-se na forma e sob as  penas da Le i .  In t imem-se.
                  Redenção/PA, 22 de fevereiro de 2017. JUN KUBOTA Juiz de Direito Substituto
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PROCESSO:00115838420178140045, Ação: Reintegração / Manutenção de Posse em: 01/07/2019-
REQUERENTE:ALBA MATTEUCCCI MACIEL Representante(s):  OAB 7625-A - MARCELO
CARMELENGO BARBOZA (ADVOGADO)  OAB 14801-A - ANTONIEL SOUZA RIBEIRO DA SILVA
JUNIOR (ADVOGADO)  OAB 20295 - MAISA MAIA PEDREIRA DE AZEVEDO (ADVOGADO)  OAB 25470
- FERNANDA GALATTI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)  OAB 25616 - NAYARA CAMARA SANTOS
OLIVEIRA (ADVOGADO)   REQUERENTE:ANGEL MATTEUCCI MACIEL REQUERENTE:ANE
MATTEUCCI REQUERIDO:MARCILENE NEUBANER BARBOSA REQUERIDO:DESCONHECIDOS
REQUERIDO:MAYCO DOUGLAS DA SILVA E SILVA REQUERIDO:RODRIGO GOMES DA COSTA
REQUERIDO:ARMANDO ROCHA DE SOUSA REQUERIDO:RUTH DO NASCIMENTO PEREIRA
REQUERIDO:NILTON DE SOUSA BUCHER REQUERIDO:ASSOCIACAO DOS MORADORES E
PRESERVADORES DA FAUNA FLORA E SOLO PORTO DAS BANANINHAS Representante(s):  OAB
8225-A - PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO (ADVOGADO).ATO ORDINATÓRIO. Considerando a
decisão de fls. 497/497v fica a parte autora intimada a retirar em secretaria a certidão de existência da
ação para publicação no jornal local. Redenção/PA, 16 de Julho de 2019. Vilene Adriana Souto Oliveira. 
Analista Judiciário ¿ Mat. 12181. Respondendo pela Direção de Secretaria
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Número do processo: 0800098-20.2018.8.14.0045 Participação: EXEQUENTE Nome: JUREMA DE LARA
MASSUTTI Participação: ADVOGADO Nome: JUREMA DE LARA MASSUTTIOAB: 18651/PA
Participação: EXECUTADO Nome: LUCAS DE QUEIROZ CLEMENTE Participação: ADVOGADO Nome:
LUCAS DE QUEIROZ CLEMENTEOAB: 149-APA Participação: EXECUTADO Nome: WAGNER JOSE
MUNARI JUNIOR Participação: ADVOGADO Nome: WAGNER JOSE MUNARI JUNIOROAB:
17611/PAATO ORDINATÓRIOEm cumprimento ao item II da Decisão de ID nº 11298659, considerando a
realização da penhora de ativos financeiros em face das partes executadas, ficam as partes exequente e
executadas intimadas da designação da audiência de conciliação, a qual realizar-se-á na data
de17/09/2019, às 09h50min, nesta Juizado Especial Cível e Criminal.NADA MAIS. 

 
 
 
Número do processo: 0800086-74.2016.8.14.0045 Participação: EXEQUENTE Nome: WELLINGTON
GONCALVES DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO ASSUNCAO PAIVAOAB: 20015-A/PA
Participação: EXECUTADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- Celpa Participação: ADVOGADO
Nome: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZAOAB: 8770Tendo em vista a petição retro, fica a
requerida intimada a comparecer, no prazo de 05 (cinco), a esta secretaria do Juizado Especial de
Redenção para retirar o alvará expedido, sob pena de expirar o alvará, sendo os valores devolvidos para a
subconta do feito. 
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
PARAGOMINAS - VARA: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS PROCESSO:
0 0 0 0 0 2 8 9 0 2 0 0 6 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 6 1 0 0 2 3 1 1 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
EXECUTADO:TRANSMADEL TRANSPORTE E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. ESTADO DO PARÁ -
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO
ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS
DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora
de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO:
0 0 0 0 0 7 8 3 4 2 0 0 6 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 6 1 0 0 2 3 1 9 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
E x e c u ç ã o  F i s c a l  e m :  1 5 / 0 7 / 2 0 1 9  E X E Q U E N T E : F A Z E N D A  P U B L I C A  E S T A D U A L
EXECUTADO:SUPERMERCADO PASSABOM LTDA. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE
REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS.
Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da
1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00001846520058140039
PROCESSO ANTIGO: 200510025867 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA
ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO
PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL EXECUTADO:S M INDUSTRIAL LTDA. ESTADO DO PARÁ -
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO
ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS
DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora
de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO:
0 0 0 0 3 3 4 0 7 2 0 0 1 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 1 1 0 0 2 7 4 5 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019 AUTOR:BANCO DO BRASIL SA Representante(s): OAB
211.648 - RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO) ADVOGADO:MANOEL MENDES NETO
REU:ELENILDO PEREIRA INDUSTRIA - ME Representante(s): OAB 29783 - FERNANDA NUNES
SOUSA MENDES (ADVOGADO) OAB 16394 - JOSE FRANCISCO MENDES (ADVOGADO) OAB 11321 -
ROSANGELA NUNES SOUSA MENDES (ADVOGADO) REU:ELENILDO PEREIRA Representante(s):
OAB 16241-B - MARCIA PIRES CHAVES (ADVOGADO) OAB 12399 - MAXIELY SCARAMUSSA
BERGAMIN (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À
TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______
MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de
Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00004471120178140039 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO JOHN DEERE S/A
Representante(s): OAB 20638-A - ANTONIO BRAZ DA SILVA (ADVOGADO) OAB 20868-A - HIRAN
LEAO DUARTE (ADVOGADO) OAB 15530 -  LAYSA AGENOR LEITE (ADVOGADO)
REQUERIDO:ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA Representante(s): OAB 23784-A - GUINTER
REINKE (ADVOGADO) REQUERIDO:KEILY SCARAMUSSA BARROS DE LIMA. ESTADO DO PARÁ -
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO
ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS
DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora
de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO:
00010285520198140039 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:JOAO GOMES SILVA Representante(s): OAB 26338-A - OTÁVIO SOCORRO ALVES

COMARCA DE PARAGOMINAS

SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1833



SANTA ROSA (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BMG S A Representante(s): OAB 101.488 - LUIZ
FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE
REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS.
Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da
1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00010484620198140039
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE
LEITE DE LACERDA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ENEDINA LIMA DA
CONCEICAO Representante(s): OAB 26338-A - OTÁVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA
(ADVOGADO) OAB 15201 -  NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO S A Representante(s): OAB 15201 - NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE
PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA.
PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA,
____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da
Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00013803620028140039 PROCESSO
ANTIGO: 200210000804 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE
LEITE DE LACERDA Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA
Representante(s): OAB 14601-B - BIANCA ORMANES (PROCURADOR(A)) OAB 11468 - JOSE
EDUARDO CERQUEIRA GOMES (PROCURADOR(A)) OAB 14601-B - BIANCA ORMANES
(PROCURADOR(A)) OAB 11468 - JOSE EDUARDO CERQUEIRA GOMES (PROCURADOR(A))
EXECUTADO:DICOMAL DALMASO IND COM MADEIRAS LTDA Representante(s): OAB 15441-B -
DIEGO SAMPAIO SOUSA (ADVOGADO) OAB 16520-A - TIBERIO CESAR SAMPAIO TEIXEIRA
(ADVOGADO) OAB 17772-B - SERGIO DE BARROS BIANCHI COSTA (ADVOGADO) . ESTADO DO
PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO
ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS
DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora
de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO:
0 0 0 1 4 6 6 5 7 2 0 0 5 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 5 1 0 0 1 3 3 0 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
Embargos de Terceiro em: 15/07/2019 REU:RMOTOS LTDA Representante(s): OAB 12969 - DANIEL DE
MEIRA LEITE (ADVOGADO) OAB 4118 - JOAO DE ALBUQUERQUE NUNES NETO (ADVOGADO) OAB
9979 - LENA CRISTINE DE ALBUQUERQUE NUNES (ADVOGADO) OAB 17510 - MADSON ANTONIO
BRANDAO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO) AUTOR:ELDIRAM CONCEICAO LIMA Representante(s):
OAB 6635 - ARY FREITAS VELOSO (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE
REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS.
Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da
1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00016350920068140039
PROCESSO ANTIGO: 200610012988 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA
ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação: Apelação Cível em: 15/07/2019 REQUERIDO:BANCO DA
AMAZONIA SA Representante(s): OAB 8200-B - ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA (ADVOGADO)
OAB 11471 - FABRICIO DOS REIS BRANDAO (ADVOGADO) OAB 7535 - SAMUEL NYSTRON DE
ALMEIDA BRITO (ADVOGADO) REQUERENTE:ARTHUR THOMASI NETTO Representante(s):
VANESSA FALAVINHA FROHLICH (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE
REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS.
Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da
1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00017242820188140039
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE
LEITE DE LACERDA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019 REQUERENTE:PORTAL
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP Representante(s): OAB 21888 - BARBARA DA SILVA RONI
LEAL (ADVOGADO) OAB 23211-A - GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA (ADVOGADO)
R E Q U E R I D O : R O M E U  L O M E U  D E  C A S T R O  R E Q U E R E N T E : G I L S O N  M A R A S C H I N
REQUERENTE:GILBERTO MARASCHIN. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE
PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA.
PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA,
____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da
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Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00021991020118140039 PROCESSO
ANTIGO: 201110009946 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE
LEITE DE LACERDA Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Representante(s): OAB 12758 - RENATA SOUZA DOS SANTOS
(PROCURADOR(A)) EXECUTADO:J O DOS SANTOS COMERCIO ME. ESTADO DO PARÁ - PODER
JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO
ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS.
Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da
1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00024956120108140039
PROCESSO ANTIGO: 201010016190 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA
ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERIDO:ROSA
M A D E I R E I R A  L T D A  R e p r e s e n t a n t e ( s ) :  F A B I A N O  V  G O N C A L V E S  ( A D V O G A D O )
REPRESENTANTE:FABIANO V GONCALVES REPRESENTANTE:EDELZIANE ROSA SOARES DA
FONSECA Representante(s): ELDELY DA SILVA HUBNER (ADVOGADO) REQUERENTE:M. S. F.
REQUERENTE:E. P. F. J. . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS
ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93 XIV da CF/88 e cumprindo o disposto no Provimento nº
006/2009-CJCI c/c o art. 1º, § 2º, XI, do Provimento 006/2006-CJRMB/TJEPA, remeto os autos à UNAJ
para emissão das custas finais referentes as custas pendentes de pagamento após julgamento do recurso.
Após, INTIME-SE a parte _______________ para o pagamento das CUSTAS FINAIS, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição em Dívida Ativa do Estado. Paragominas (PA), 15/07/2019. MAGDA
ROSANNE LEITE DE LACERDA Analista Judiciário da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA ATO
ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93 XIV da CF/88 e cumprindo o disposto no Provimento nº 006/2009-
CJCI c/c o art. 1º, § 2º, XXII, do Provimento 006/2006-CJRMB/TJEPA, INTIMEM-SE as partes para, em 15
(quinze) dias, procederem aos requerimentos pertinentes ante ao retorno dos autos da Instância Superior.
Paragominas (PA), 15/07/2019. MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Analista Judiciário da 1ª Vara
da Comarca de Paragominas/PA PROCESSO: 00025032120108140039 PROCESSO ANTIGO:
201010016249 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE
LACERDA Ação: Execução de Título Judicial em: 15/07/2019 REQUERENTE:POSTO RODA VIVA
Representante(s): OAB 22022 - ANA CAROLINE CHAVES OLEARI (ADVOGADO) OAB 24395 - DEBORA
DO NASCIMENTO PAIER (ADVOGADO) REQUERIDO:ARLAN TRANSPORTE LTDA ME. ESTADO DO
PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93
XIV da CF/88 e cumprindo o disposto no Provimento nº 006/2009-CJCI c/c o art. 1º, § 2º, XI, do
Provimento 006/2006-CJRMB/TJEPA, INTIME-SE a parte AUTORA para o pagamento das CUSTAS
INTERMEDIÁRIAS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS referentes à(s) diligência(s) anteriormente
deferida(s), ficando a realização do ato sobrestada até o ulterior pagamento. Ressalta-se que caso não
haja o recolhimento, os autos serão extintos por falta de interesse no prosseguimento do feito com arrimo
no art. 485, III, do CPC. Paragominas (PA), ____/____/_____. MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA
Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, em exercício PROCESSO:
00027145320178140039 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação: Mandado de Segurança Cível em: 15/07/2019
IMPETRANTE:DIEGO DE SOUZA NUNES Representante(s): OAB 17339 - VALMIR SANTIAGO DOS
SANTOS FILHO (ADVOGADO) IMPETRADO:SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO
AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS PA SEMMA IMPETRADO:JAQUELINE DE CARVALHO
PECANHA. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA
DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO
INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA
ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM
EXERCÍCIO PROCESSO: 00027213220078140039 PROCESSO ANTIGO: 200710019412
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
EXECUTADO:BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PROCURADOR(A):HENRIQUE NOBRE
EXECUTADO:LANDULFO BRITTO FILHO EXECUTADO:EDVAN DOS SANTOS GOMES. ESTADO DO
PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO
ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS
DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora
de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO:
00027977420148140039 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação: Execução de Título Judicial em: 15/07/2019
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REQUERENTE:ELEN SHIRLEY DAMASCENO DOS SANTOS REQUERENTE:ERENILTON VIEIRA DOS
SANTOS Representante(s): OAB 16765-B - JOHNY FERNANDES GIFFONI (DEFENSOR)
REQUERIDO:POLIENGE ENGENHARIA LTDA Representante(s): OAB 19396-B - DANIEL DE
CARVALHO MACHADO (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE
PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA.
PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA,
____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da
Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00028095620068140039 PROCESSO
ANTIGO: 200610021096 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE
LEITE DE LACERDA Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 PROCURADOR(A):ROGERIO BARBOSA
QUEIROZ EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL EXECUTADO:PAULA
COELHO FERNANDES Representante(s): OAB 16777 - BRUNO SOARES FIGUEIREDO (ADVOGADO) .
ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA
CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA
PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE
LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO
P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 2 2 6 6 2 0 1 1 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
Cumprimento de sentença em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
REQUERIDO:COOP DOS CRIAD E PLANT DA BIOD AMAZ DO EST DO PA COOPMAZON
REQUERIDO:ANDRELIRIO LIMA Representante(s): DEFENSOR PUBLICO (DEFENSOR)
REQUERIDO:LANDULFO BRITO FILHO Representante(s): OAB 22530 - LUANA PEIXOTO TOURINHO
(ADVOGADO) REQUERIDO:DARCY DALBERTO ULIANA REQUERIDO:JOSE PEREIRA
REQUERIDO:ALONCIO ROGERIO CHAGAS REQUERIDO:JOAO SILVA REQUERIDO:MAURO
ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA Representante(s): OAB 22530 - LUANA PEIXOTO TOURINHO
(ADVOGADO) REQUERIDO:MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA REQUERIDO:CAMERINO SANTOS
CUNHA Representante(s) :  OAB 22530 -  LUANA PEIXOTO TOURINHO (ADVOGADO)
REQUERIDO:ALBERTO CUNHA SANTOS Representante(s): OAB 22530 - LUANA PEIXOTO TOURINHO
(ADVOGADO) REQUERIDO:RAIMUNDO NOGUEIRA FERREIRA REQUERIDO:JOSE PEDRO CAMPOS
REQUERIDO:JOSEFA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO:LUCIANO TEMBE GONCALVES
REQUERIDO:ETELVINO PORTO REQUERIDO:JOSE TARSO FERREIRA MESSIAS
REQUERIDO:REGINALDO VIEIRA DE SOUSA Representante(s): OAB 22530 - LUANA PEIXOTO
TOURINHO (ADVOGADO) REQUERIDO:HELIO DOS SANTOS SOUSA REQUERIDO:AECIO DE
ALBUQUERQUE VASCONCELOS Representante(s): OAB 22530 - LUANA PEIXOTO TOURINHO
(ADVOGADO) REQUERIDO:ADRIANO DOS REIS E SILVA REQUERIDO:RAIMUNDO NONATO
MARTINS. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA
1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO
INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA
ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM
E X E R C Í C I O  P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 8 7 1 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
Embargos à Execução em: 15/07/2019 EMBARGADO:BANCO JOHN DEERE S/A Representante(s): OAB
15530 - LAYSA AGENOR LEITE (ADVOGADO) OAB 20638-A - ANTONIO BRAZ DA SILVA
(ADVOGADO) EMBARGANTE:ROMULO FURTADO BARROS DE LIMA Representante(s): OAB 23784-A
- GUINTER REINKE (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE
PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA.
PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA,
____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da
Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00035730620168140039 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE
LACERDA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:VALUZIA GOMES ARAUJO
Representante(s): ELDELY DA SILVA HUBNER (ADVOGADO) REQUERIDO:JOSINO DOS SANTOS
Representante(s): OAB 8798-B - MARIO ALVES CAETANO (ADVOGADO) OAB 12399 - MAXIELY
SCARAMUSSA BERGAMIN (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE
PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA.
PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA,
____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da
Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00048080320198140039 PROCESSO
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ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE
LACERDA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ROBERTO SILVA LIMA
Representante(s): LIANE BENCHIMOL DE MATOS ALBANO (DEFENSOR) REQUERIDO:ESTADO DO
PARA. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª
VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO
INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA
ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM
E X E R C Í C I O  P R O C E S S O :  0 0 0 5 6 1 0 9 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
P roced imen to  Comum em:  15 /07 /2019  REQUERENTE: IVO VALENTINO PEREIRA
REQUERIDO:ESTADO DO PARA. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE
PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA.
PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA,
____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da
Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00057888120188140039 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE
LACERDA Ação: Embargos de Terceiro em: 15/07/2019 EMBARGADO:HESIO MOREIRA
Representante(s): OAB 27658 - VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA (ADVOGADO)
EMBARGADO:MATEUS MOREIRA EMBARGADO:MARCOS MOREIRA EMBARGADO:MAURO
MOREIRA Representante(s ) :  OAB 13853 -  HESIO MOREIRA FILHO (ADVOGADO)
EMBARGANTE:ROQUE GUSTAVO MUELLER Representante(s): OAB 34505 - JOSE GILMAR DOS
SANTOS (ADVOGADO) OAB 26338-A - OTÁVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA (ADVOGADO)
EMBARGADO:MAURICIO CAPANA. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE
PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA.
PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA,
____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da
Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00064242320138140039 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE
LACERDA Ação: Reintegração / Manutenção de Posse em: 15/07/2019 REQUERIDO:JOSE CLIMERIO
DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO:J C DA SILVA NASCIMENTO COMÉRCIO - ME
Representante(s): OAB 14239 - LETICIA DE LIRA MOURA (ADVOGADO) REQUERIDO:DIANA LUCIA
QUEIROZ PEREIRA REQUERIDO:JOSE CALUDIO DA SILVA NASCIMENTO REQUERENTE:BB
LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL Representante(s): OAB 15763-A - GUSTAVO AMATO
PISSINI (ADVOGADO) OAB 21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO) . ESTADO DO
PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93
XIV da CF/88 e cumprindo o disposto no Provimento nº 006/2009-CJCI c/c o art. 1º, § 2º, XI, do
Provimento 006/2006-CJRMB/TJEPA, INTIME-SE a parte AUTORA para o pagamento das CUSTAS
INTERMEDIÁRIAS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS referentes à(s) diligência(s) anteriormente
deferida(s), ficando a realização do ato sobrestada até o ulterior pagamento. Ressalta-se que caso não
haja o recolhimento, os autos serão extintos por falta de interesse no prosseguimento do feito com arrimo
no art. 485, III, do CPC. Paragominas (PA), ____/____/_____. MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA
Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, em exercício PROCESSO:
00076705420138140039 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:DAYANE COELHO DOS SANTOS REQUERENTE:ADRIANA COELHO DOS SANTOS
REQUERENTE:F. C. S. REQUERENTE:G. C. S. REPRESENTANTE:CLEIDE GARROS COELHO
Representante(s) :  OAB 12369 -  JOSE CARLOS FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
REQUERIDO:BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A Representante(s): OAB 15626 - CAROLINE
AZEVEDO MONTELLO (ADVOGADO) OAB 12493 - KAREN VINAGRE BELLINI (ADVOGADO) . ESTADO
DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL
ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS
DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora
de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO:
00076777020188140039 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:ANTONIO FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO Representante(s): OAB 12541 - DIOGO
MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUAN (DEFENSOR) REQUERIDO:DEPARTAMENTO DE TRANSITO
DO ESTADO DO PARA DETRAN Representante(s): OAB 10965 - CARLO GIORGIO JASSE TOPPINO
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(PROCURADOR(A)) REQUERIDO:LEONARDO RICARDO FONTES DE SOUSA Representante(s): OAB
12369 - JOSE CARLOS FERNANDES FILHO (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE
REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS.
Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da
1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00080154420188140039
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE
LEITE DE LACERDA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MM SANTOS
VAREJISTA Representante(s): OAB 16777 - BRUNO SOARES FIGUEIREDO (ADVOGADO) OAB 13853 -
HESIO MOREIRA FILHO (ADVOGADO) OAB 27658 - VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA
(ADVOGADO) REQUERIDO:HDLG FIDC MULTISETORIAL REQUERIDO:LRA CONFECCOES EIRELI.
ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA
CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA
PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE
LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO
P R O C E S S O :  0 0 0 8 4 4 3 2 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ROSIMEIRE SANTOS SOUSA Representante(s):
LIANE BENCHIMOL DE MATOS ALBANO (DEFENSOR) REQUERIDO:AGENCIA DE SANEAMENTO DE
PARAGOMINAS SANEPAR Representante(s): OAB 6635 - ARY FREITAS VELOSO (ADVOGADO) OAB
21830 - LUIZA GABRIEL SANTOS (ADVOGADO) REQUERIDO:SUPERINTENDENTE GERAL DA
SANEPAR HERENILDO AGUIAR MACIEL Representante(s): OAB 21830 - LUIZA GABRIEL SANTOS
(ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À
TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______
MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de
Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00104014720188140039 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
Embargos de Terceiro em: 15/07/2019 EMBARGADO:MATEUS MOREIRA EMBARGADO:MAURO
MOREIRA EMBARGADO:MARCOS MOREIRA EMBARGADO:HESIO MOREIRA Representante(s): OAB
16777 - BRUNO SOARES FIGUEIREDO (ADVOGADO) OAB 27658 - VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE
VILHENA (ADVOGADO) EMBARGANTE:FUTURO PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME
Representante(s): OAB 144143 - JULLIANO CARLOS CARDOSO (ADVOGADO) EMBARGANTE:CLÉCIO
DIAS BARBOSA Representante(s): OAB 16621 - THIAGO ARAUJO SANTANA (ADVOGADO) . ESTADO
DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL
ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS
DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora
de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO:
00117878320168140039 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação: Ação Civil Pública em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:MADEIREIRA SANTA ROSA LTDA
REQUERIDO:BRUNO DA SILVA PEREIRA REQUERIDO:ALEX MORAIS MACHADO. ESTADO DO
PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO
ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS
DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora
de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO:
00121348220178140039 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:HESIO MOREIRA REQUERENTE:MATEUS MOREIRA REQUERENTE:MARCOS
MOREIRA REQUERENTE:MAURO MOREIRA Representante(s): OAB 13853 - HESIO MOREIRA FILHO
(ADVOGADO) OAB 27658 - VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA (ADVOGADO)
REQUERIDO:MAURICIO CAPANA Representante(s): OAB oabpa - DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO PARA (CURADOR DE AUSENTE) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA
DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA.
PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA,
____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da
Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00140979620158140039 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE
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LACERDA Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA RAIMUNDA SANTOS
BANDEIRA REQUERENTE:VALDI DE SOUSA GALVAO Representante(s): OAB 17028 - THIAGO
BATISTA GERHARDT (ADVOGADO) OAB 18671 - MAIRA THERESA GOYARA AMORIM MOMONUKI
(ADVOGADO) OAB 20028 - YOSHIZO NUNES MOMONUKI (ADVOGADO) REQUERIDO:LEANDRO
GONTIJO CAMPOS Representante(s): OAB 13853 - HESIO MOREIRA FILHO (ADVOGADO) OAB 16777
- BRUNO SOARES FIGUEIREDO (ADVOGADO) OAB 27658 - VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE
VILHENA (ADVOGADO) . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS
SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À
TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______
MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de
Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00147982320168140039 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Ação:
Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA
R e p r e s e n t a n t e ( s ) :  O A B  8 6 8 9  -  L I L I A N  M E N D E S  H A B E R  ( P R O C U R A D O R ( A ) )
EXECUTADO:MADEIREIRA SANTA CATARINA LTDA. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE
REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS DEVIDOS FINS.
Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora de Secretaria da
1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO: 00150869720188140039
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGDA ROSANNE
LEITE DE LACERDA Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019
REQUERIDO:LUEDSON RODRIGUES BANDEIRA REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA
Representante(s): OAB 15201-A - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO) . ESTADO
DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL
ATO ORDINATÓRIO ANÁLISE REALIZADA. PROCEDA À TRAMITAÇÃO INTERNA/EXTERNA PARA OS
DEVIDOS FINS. Paragominas/PA, ____/_____/______ MAGDA ROSANNE LEITE DE LACERDA Diretora
de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, EM EXERCÍCIO PROCESSO:
00025985220118140039 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Procedimento Comum em: REQUERENTE: P. S. C. Representante(s): OAB 15778-B -
MARSELHA MEDEIROS TARGA (ADVOGADO) OAB 12399 - MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN
(ADVOGADO) REQUERIDO: L. C. C. Representante(s): OAB 9167 - DANIEL KONSTADINIDIS
( A D V O G A D O )  P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 7 2 6 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Cumprimento de sentença em:
REPRESENTANTE: C. G. N. Representante(s): OAB 12925 - ANA LAURA MACEDO SA (DEFENSOR)
REQUERENTE: R. A. N. S. REQUERIDO: J. R. L. S. PROCESSO: 00036028520188140039 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento Comum em:
REQUERENTE: L. M. S. Representante(s): OAB 19612 - JHENIFER KELLY SILVA SANTOS
(ADVOGADO) OAB 19679 - JHONATA PALMER SILVA SANTOS (ADVOGADO) OAB 5306 - VERA
LUCIA DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO: B. C. M. Representante(s): OAB 13977 - ANGELO
SAMPAIO SILVA (ADVOGADO) PROCESSO: 00049348720188140039 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Divórcio Litigioso em: REQUERENTE: E.
R. S. G. Representante(s): OAB 12541 - DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUAN (DEFENSOR)
REQUERIDO: J. O. G. Representante(s): OAB 5201 - ELDELY DA SILVA HUBNER (ADVOGADO)
P R O C E S S O :  0 0 1 1 4 9 0 4 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento Comum em:
REQUERENTE: D. F. O. Representante(s): OAB 12541 - DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO
ELUAN (DEFENSOR) REQUERIDO: A. J. L. C. Representante(s): OAB 22530 - LUANA PEIXOTO
TOURINHO (ADVOGADO) PROCESSO: 00115216220178140039 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Guarda em: REQUERENTE: D. F. O.
Representante(s): OAB 12541 - DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUAN (DEFENSOR)
REQUERIDO: A. J. L. C. Representante(s): OAB 22530 - LUANA PEIXOTO TOURINHO (ADVOGADO)
P R O C E S S O :  0 0 1 2 4 2 6 3 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento Comum em:
REQUERENTE: A. C. S. D. REQUERIDO: R. V. B. Representante(s): OAB 15761-B - CASSIA MANUELA
RIBEIRO DO NASCIMENTO (ADVOGADO) PROCESSO: 00140268920188140039 PROCESSO ANTIGO:
---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento Comum em:
REQUERENTE: E. B. L. M. REPRESENTANTE: D. L. M. Representante(s): OAB 16088-B - URSULA DINI
MASCARENHAS (DEFENSOR) REQUERIDO: F. S. C.  
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P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 8 6 8 9 2 0 1 2 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): RACHEL ROCHA MESQUITA DA COSTA Ação:
Cumprimento de sentença em: 08/05/2019---REQUERENTE:VALMOR TURBE DA SILVA
Representante(s):  OAB 13372 - ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA (ADVOGADO)  OAB 16753 -
ELENICE DOS PRAZERES SILVA (ADVOGADO)  OAB 25404 - CYRO THYAGO FERNANDES DE
LEMOS (ADVOGADO)   REQUERIDO:ASMIL ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MILITARES DO
ESTADO DO PARA. DESPACHO Proc. N° 0003486-89.2012.8.14.0039 Uma vez que o réu é revel, intime-
se-o por carta com aviso de recebimento (CPC, artigo 513, § 2º, II), para no prazo de 15 (quinze) dias úteis
(CPC, artigo 219, caput) - a contar da data da juntada aos autos do aviso de recebimento (CPC, artigo
231, inciso I) - realizar o adimplemento voluntário da obrigação corporificada na sentença no importe de
R$ () - conforme demonstrativo discriminado e atualizado apresentado pelo credor -, sob pena de multa de
10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) que serão agregados
ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º e § 13), tudo na forma do
artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 513, § 3º, do Código de Processo Civil,
considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia
comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 (¿Presumem-se válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço.¿ - grifei) Intime-se. Cumpra-se. Paragominas, 08 de maio de 2019. RACHEL ROCHA
MESQUITA DA COSTA Juíza de Direito.

 
 

 
 
 
 
REQUERIDO: J. B. R. PROCESSO: 0010933-55.2017.8.14.0039 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE:J. B. R. J
Representante(s): DIOGO MARCELL S, N. ELUAN (DEFENSOR). DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA.
Considerando o longo lapso temporal e que o requerido reside em outro Estado da Federação, com a
finalidade de prestar celeridade ao feito deixo de designar nova data de audiência, podendo a qualquer
momento as partes, sinalizando interesse em conciliar, apresentar proposta nos autos para designação de
audiência de conciliação. Mantenho os alimentos provisórios arbitrados em 20% do salário mínimo (fl.
10).Esclareço que a obrigação alimentar é cogente e indisponível diante do mandamento constitucional do
dever de assistir, criar e educar os filhos (art. 229 da CRFB/88) sendo que é desejável o restabelecimento
do diálogo e solução consensual quanto ao valor da obrigação alimentar, com comunicação respeitosa,
por ser o caminho da harmonia o que melhor atende os interesses da criança / adolescente alimentado(a),
buscando através da solução amigável o fortalecimento dos vínculos familiares, pois, não se busca apenas
que os genitores promovam o auxílio financeiro mas também acompanhem e contribuam efetivamente
para o bem-estar e desenvolvimento físico, psíquico e emocional dos filhos. Contudo, não sendo possível
o acordo, nos termos do artigo 6º e 373 do CPC, por cooperação, esclareço desde logo que as partes
devem trazer cópias de documentos para instruir o feito que ficarão retidas nos autos cabendo à parte
requerente provar a necessidade de alimentos (apresentando cópias de documentos de despesas com
moradia, educação, vestuário, alimentação, saúde, etc. com estimativa de gasto mensal) e a parte
requerida trazer comprovação de suas possibilidades em contribuir com o sustento (cópia de CTPS,
comprovante de renda, certidão de existência de outros filhos, etc.) para que seja possível arbitramento
que melhor se aproxime do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Cite-se o réu para
integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação ou proposta de acordo, por
petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de
veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data
prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).
 Sendo arguida em defesa quaisquer matérias no artigo 337 do CPC dê-se vistas para réplica no prazo de
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15 (quinze) dias de acordo com o artigo 351 do CPC. Serve o presente como mandado / carta precatória /
ofício. Paragominas, 08 de janeiro de 2019. Ana Louise Ramos dos Santos. Juíza de Direito

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 5 7 1 1 4 8 5 2 0 1 5 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FERNANDA RODRIGUES LAGARES Ação:
Inventário em: 16/07/2019---REQUERENTE:MIGUEL SZAROAS NETO Representante(s):  OAB 11528 -
MOISES NORBERTO CORACINI (ADVOGADO), OAB/PR 51.249 ¿ WELLINGTON DA CRUZ MANO
(ADVOGADO)  REQUERIDO:ROSE CLÉIA CORACINI SZAROAS. ATO ORDINATÓRIO. De ordem do
MM° Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca e nos termos do art. 93. XIV da CF/88,
e em cumprimento à Portaria nº 2/2007-GJ e ao provimento 006/2009-CJCI, procedo por meio desta, à
intimação da parte requerente, através de seus advogados, para que, no prazo de 05 dias, informe
interesse no prosseguimento do feito, ocasião em que deverá impulsioná-lo, efetuando o pagamento das
custas intermediárias correspondentes às determinações do despacho de fls.68. Paragominas, 16 de julho
de 2019. FERNANDA RODRIGUES LAGARES Analista Judiciária da 2ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Paragominas.

 
 

 
 
 
 
REQUERIDO: I .  A. P. PROCESSO: 00011520920178140039 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: L. C. S.
Representante(s): OAB 12925 - ANA LAURA MACEDO SA (DEFENSOR. SENTENÇA. Vistos, trata-se de
ação de divórcio direto litigioso proposta por L.C.S. em face de A.M.S.S. Conforme narra a inicial as partes
estão separadas de fato há 25 anos, a requerida está em local desconhecido, não há bens a dividir e os
filhos do casal são maiores. Juntou documentos (fls. 08 a 11). Realizada pesquisa pelo SIEL sem êxito (fl.
13) foi determinada a citação por edital (fl. 12). Citada por edital (fl. 15) não houve manifestação da
requerida (fl. 16) sendo encaminhados os autos à Defensoria Pública para atuar como curadora especial.
Resposta por negativa geral (fls. 17/18). Vieram os autos conclusos. É o Relatório. DECIDO. Defiro a
gratuidade da justiça. O feito está regular e comporta julgamento antecipado, pois, não há controvérsia e o
direito ao divórcio é potestativo. A pretensão de divórcio comporta acolhimento, tendo em vista a atual
redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que passou a dispensar
tempo de prévia separação judicial ou de fato (intenção normativa essa que pode ser inferida do
preâmbulo da Emenda Constitucional nº 66 e que se concatena com a interpretação teleológica da
norma). Neste sentido: EMENTA PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO  CONVERS¿O DE
SEPARAÇ¿O JUDICIAL EM DIVÓRCIO- EMENDA CONSTITUCIONAL 66/2010- CONDICIONAMENTO À
PRÉVIA PARTILHA DE BENS- Art. 1581, CC. I  A Emenda Constitucional 66/2010 deu nova inteligência
ao art. 226 da Constituição Federal ao instituir que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, sem
haver necessidade de prévia separação judicial ou diligência judicial anterior, bem como a partilha de
bens; II  art. 1581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.; III  Recurso
conhecido e provido à unanimidade nos termos da fundamentação exarada. (2012.03362362-06, 105.365,
Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em
2012-03-12, Publicado em 2012-03-15) Portanto, julgo procedente a pretensão de divórcio e assim o faço
para, com base no parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, decretar o divórcio de L.C.S. e A.M.S.S.,
devendo ser mantido o nome da Cônjuge diante da ausência de manifestação de vontade da mesma na
alteração. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários que arbitro em R$
300,00 (trezentos reais) em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará. Após o trânsito em
julgado, expeça-se o mandado de averbação ao registro civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente. Paragominas, 08 de janeiro de
2018.Ana Louise Ramos dos Santos. Juíza de Direito
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS - VARA:
VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS PROCESSO: 00040892120198140039 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Ação:
Inquérito Policial em: 15/07/2019 INDICIADO:RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BATISTA VITIMA:C. F.
P. S. VITIMA:F. P. B. O. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE PARAGOMINAS - VARA CRIMINAL IPL AUTOS DO PROCESSO Nº 0004089-
21.2019.814.0039 DECISÃO Vistos etc. Em análise ao conjunto probatório colhido no inquérito policial
efetivamente conclui-se que se trata de crime de competência do Juizado Especial Criminal. Isto posto,
DECLINO a competência ao Juizado Especial da Comarca de Paragominas, nos termos do art. 61, da Lei
n.º 9.099/95. Façam-se as anotações e comunicações de praxe, dando-se baixa nos registros. Ciência ao
Ministério Público. P. R. I. C. Paragominas, 15 de julho de 2019. DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO
Ju i z  de  D i r e i t o  PROCESSO:  00048132520198140039  PROCESSO ANT IGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Ação:
Carta Precatória Criminal em: 15/07/2019 AUTOR:A JUSTICA PUBLICA DENUNCIADO:JOSUE ARAUJO
DA SILVA JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GURUPI TO. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PARAGOMINAS CARTA PRECATÓRIA AUTOS DO PROCESSO Nº 0004813-25.2019.8.14.0039
DESPACHO Requisite-se ao Juízo Deprecante a Defesa Preliminar do réu por e-mail e/ou malote digital
e/ou despacho/decisão que determinou a citação por edital, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias para
a resposta, sob pena de arquivamento. Paragominas, 15 de julho de 2019 DAVID GUILHERME DE PAIVA
ALBANO Juiz de Direito PROCESSO: 00048479720198140039 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Ação:
Inquérito Policial em: 15/07/2019 VITIMA:E. M. M. VITIMA:G. O. M. Q. INDICIADO:GELSON DE ALMEIDA
RIBEIRO VITIMA:R. S. A. . PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA AUTOS DO PROCESSO Nº. 0004847-
97.2019.814.0039 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de REPRESENTAÇÃO pela PRISÃO
PREVENTIVA apresentado pelo Delegado de Polícia deste Município, Dr. Antônio Gomes de Miranda
Neto, em desfavor de GELSON DE ALMEIDA RIBEIRO, já qualificado nos autos, com fundamento nos
artigos 13, 311 e seguintes do Código de Processo Penal. De acordo com a representação, o
representado teria praticado o delito de roubo majorado ocorrido no dia 8 de junho de 2019, por volta das
11h, no interior do escritório da Empresa Cerâmica Carijó. Segundo os autos, o representado foi
reconhecido por uma das vítimas. Juntou documentos (fls. retro). O Ministério Público se manifestou
favoravelmente (fls. retro). É o relatório. Decido. Entendo não se tratar de decretar a custódia cautelar do
representado. A prisão preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade do acusado
ou indiciado, decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para
assegurar os interesses sociais de segurança1. Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem
econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena. Por certo, não vislumbro
nenhum dos requisitos apontados, presentes no caso em análise, uma vez que, conforme consulta ao
Sistema INFOPEN, apresentada pela Autoridade Policial, o representado se encontra custodiado no
CRRP desde 1º de dezembro de 2018, e não há registro de fuga. Portanto, verifico que não há indícios de
autoria no presente caso. Diante de tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
formulada pela Autoridade Policial, vez que não há indícios de autoria quanto a participação do
representado GELSON DE ALMEIDA RIBEIRO no delito. Apense o referido pedido ao Inquérito Policial.
Dê ciência a Autoridade Policial e ao Ministério Público. Cumpra-se. Paragominas, 15 de julho de 2019.
DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Juiz de Direito 1 Paulo Rangel aduz que: "A Lei 12.403/2011,
exige, expressamente, que para que seja decretada a prisão preventiva (bem como qualquer medida
cautelar) haja necessidade e adequação da medida, evitando-se, assim, que seja decretada uma custódia
cautelar sem necessidade. No Brasil a prisão preventiva foi banalizada. Pessoas que deveriam estar soltas
foram presas desnecessariamente. Outras, que deveriam estar presas, permaneceram soltas,
inexplicavelmente, durante o processo. Para tanto, a lei exige a demonstração da necessidade e da
adequação da medida, sob pena de ilegalidade em sua adoção." (Direito Processual Penal. 22ª ed. Atlas,
2 0 1 4 ,  p . 8 0 1 )  P R O C E S S O :  0 0 0 6 4 5 6 1 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Ação:
Auto de Prisão em Flagrante em: 15/07/2019 FLAGRANTEADO:EDUARDO DALL AGNOL. AUTOS DO
PROCESSO Nº 0006456-18.2019.814.0039 DESPACHO Designo para o dia 15 de julho de 2019, às 13h
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a realização da audiência de custódia. Intimem-se. Paragominas, 15 de julho de 2019. DAVID
GUILHERME DE PAIVA ALBANO Juiz de Direito PROCESSO: 00008224120198140039 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento
Ordinário em: VITIMA: M. M. J. C. DENUNCIADO: O. O. S. Representante(s): OAB 6977 - LUIZ CARLOS
DOS ANJOS CEREJA (ADVOGADO) DENUNCIANTE: M. P. E. P. Representante(s): OAB 26739 -
RANIELE XAVIER DE JESUS SILVA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO )  PROCESSO:
0 0 0 2 9 6 8 5 8 2 0 0 7 8 1 4 0 0 3 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 7 2 0 0 1 3 4 9 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal de Competência do Júri em:
AUTOR: M. P. E. P. PROMOTOR: F. L. P. DENUNCIADO: F. C. M. C. Representante(s): OAB 6635 - ARY
FREITAS VELOSO (ADVOGADO) DENUNCIADO: C. M. C. Representante(s): OAB 6635 - ARY FREITAS
VELOSO (ADVOGADO) PROCESSO: 00029685820078140039 PROCESSO ANTIGO: 200720013496
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal de Competência do Júri em:
AUTOR: M. P. E. P. PROMOTOR: F. L. P. DENUNCIADO: F. C. M. C. Representante(s): OAB 6635 - ARY
FREITAS VELOSO (ADVOGADO) DENUNCIADO: C. M. C. Representante(s): OAB 6635 - ARY FREITAS
VELOSO (ADVOGADO)  

 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS - VARA:
VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS PROCESSO: 00007018620098140039 PROCESSO ANTIGO:
200920004641 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIA GADOTTI BEDIN Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 VITIMA:A. B. A. VITIMA:G. G. S.
PROMOTOR:DANIEL HENRIQUE QUEIROZ DE AZEVEDO DENUNCIADO:JOSE CLOVIS TREVISAN
Representante(s): OAB 14229-B - ANGELA MARCIA CASSINI LEITE (ADVOGADO) OAB 64762 -
THIAGO GALVAN (ADVOGADO) OAB 63552 - GUSTAVO ALBANESE NEIS (ADVOGADO) . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE PARAGOMINAS VARA
CRIMINAL Autos nº 0000701-86-.2009.8.14.0039 Ação Penal Pública Incondicionada Autor: Ministério
Público Acusado: José Clovis Trevisan Vítima: Antonio Batista de Almeida Gisele Gomes da Silva
Advogado: Defensoria Pública SENTENÇA DE MÉRITO I - RELATÓRIO O Ministério Público do Estado
do Pará, por meio de seu representante legal, nesta Comarca, propôs ação penal pelo delito de homicídio
tentado e lesão corporal, em face de José Clovis Trevisan, consoante denúncia de fls. 02/04. Consta na
denúncia, em síntese, que no dia 08 de fevereiro de 2009, o denunciado, recebeu de Lauri Rauta, o
veículo caminhão trator e passou a conduzi-lo pela BR 010, sentido Ulianópolis-Paragominas, quando
colidiu com uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, na qual estavam 03 vítimas, dentre elas,
Antonio Batista de Almeida e Gisele da Silva Gomes, que faleceram, bem como a outra ofendida que ficou
lesionada e em estado grave. Ao final da peça inaugural o Parquet requereu a condenação do acusado
nas prescrições do disposto no art. 121, caput, c/c artigo 129, §1º, II, c/c artigo 70, do Código Penal
Brasileiro e artigo 306, da Lei 9.503/97. Inquérito Policial, às folhas 06/61. Laudo de exame de corpo de
delito de Adriano Barros de Almeida, às folhas 71. Auto de apreensão do veículo às folhas 29 e laudo às
folhas 77/78. A denúncia foi recebida, em 10 de março de 2009 (fl. 69). O acusado, citado, apresentou
resposta à acusação (fls.81/82). Em 01 de setembro de 2011, houve a audiência de instrução e julgamento
e foram ouvidas as testemunhas: Celso Luiz Nascimento, Ivanete Vieira da Silva. Em 06 de setembro de
2011, foi ouvida Girzelan da Silva Gomes. Em 05 de outubro de 2011, foi ouvida Lauri Rauta. Em 15 de
maio de 2013, foi realizado o interrogatório do denunciado. O Ministério Público, em alegações finais,
(folhas 209/2112), manifestou-se argumentando que há indícios suficientes de autoria e materialidade,
requereu, assim, a pronúncia do denunciado, no artigo 121, caput, c/c artigo 129, §1º, II, c/c artigo 70, do
Código Penal Brasileiro e artigo 306, da Lei 9.503/97. A defesa apresentou alegações finais (fls. 217/219),
requerendo a extinção da punibilidade, por culpa exclusiva das vítimas, ou homicídio culposo. Certidão de
antecedentes criminais, atualizada, às folhas 220. Após os autos vieram conclusos. É o relatório, passo a
decidir. II - FUNDAMENTAÇÃO A pronúncia é considerada mero juízo de admissibilidade da acusação,
devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência
dos jurados. Tratando-se de delito afeto à competência do Tribunal do Júri, como no presente caso,
concluída a fase instrutória, abrem para o Juiz quatro possibilidades distintas: 1) pronunciar o réu,
existindo a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva; 2) impronunciá-lo, na
hipótese de não estar convencido de que seja o réu o autor do delito ou inexistir a prova material do crime;
3) absolvê-lo, desde logo, quando, pelas provas produzidas, esteja convencido de que o réu agiu
amparado por qualquer das excludentes de ilicitude ou existirem circunstâncias que o isentem de pena; e
4) desclassificar a conduta, remetendo os autos ao Juízo competente ou transmudar o rito, na hipótese de
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ser também competente para analisar a nova conduta. Ao conceituar a sentença de pronúncia, diz-nos o
eminente doutrinador Magalhães Noronha em sua obra `Curso de Direito Processual Penal", in verbis: "É a
decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu
autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da
responsabilidade do réu". O Código de Processo Penal exige, para uma decisão de pronúncia, apenas
dois requisitos, quais sejam: indícios de autoria e a prova da materialidade. Analisando o conjunto
probatório, presente nos autos, entendo que não deve prosperar a pretensão estatal deduzida na peça
vestibular em face do denunciado José Clóvis Trevisan. Com relação aos indícios de autoria, as
testemunhas e o próprio acusado, ouvidos na fase judicial corroboraram para o esclarecimento dos fatos,
vejamos: Testemunha: Celso Luiz Nascimento Guimarães, policial que auxiliou logo após o acidente,
afirmou que não se lembra se o motorista do caminhão estava embriagado; disse que o motorista da
motocicleta não tinha carteira de motorista e as vítimas não estavam usando capacete. Acrescentou que
soube que as vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica antes do acidente e que estavam em três
pessoas na motocicleta. Testemunha: Ivanete Vieira da Silva afirmou: ter ouvido o barulho do acidente; a
motocicleta estava com três pessoas e não estavam de capacete; houve um sobrevivente. Por sua vez, o
denunciado, José Clóvis Trevisan, afirmou: que era o motorista do caminhão que colidiu com a
motocicleta; desconhece as vítimas; tentou desviar da moto, mas esta estava com faróis apagados; a
motocicleta veio em direção do caminhão e ele tentou desviar; disse que tomou duas latinhas de cerveja; o
caminhão foi atingido no lado direito e quebrou a lanterna; disse que não estava correndo. Boletim de
constatação alcoólico às folhas 40/41. Conforme o laudo (folhas 77/78) a motocicleta chocou-se com o
caminhão, na parte dianteira direita do caminhão, em impacto frontal, o que conclui-se que a motocicleta
estava vindo em sentido contrário do caminhão e do lado direito. Desta forma, embora o motorista do
caminhão estivesse com sinais de embriaguez, isto não foi determinante para a eclosão do acidente, pois
a motocicleta estava na contramão, chocando-se de frente com o caminhão. Com os depoimentos das
testemunhas, restou comprovado que as vítimas estavam em três na motocicleta, trafegando na
contramão da direção, com faróis da motocicleta apagados, as vítimas haviam ingerido bebida alcoólica, o
denunciado tentou desviar da motocicleta, mas por esta não estar com faróis acesos, dificultou a visão,
ocorrendo a colisão. Ressalte-se que a ilicitude ou antijuridicidade, é a contrariedade de uma conduta com
o direito, causando efetiva lesão a um bem jurídico protegido. Praticado um fato típico, presume-se a
antijuricidade, a qual pode ser excluída desde que presentes causas excludentes de ilicitude, como a
legítima defesa, estado de necessidade e o exercício regular de um direito. A culpabilidade, trata-se de um
juízo de reprovação social, incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com
consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade e a exigibilidade de atuar de outro modo,
seguindo as regras impostas pelo Direito. Quanto à imputabilidade, de acordo com a identificação do
acusado, este era maior de idade à época dos fatos, ou seja, imputável penalmente. No entanto, pelo
conjunto probatório, há que se absolver o denunciado pelos delitos previstos nos artigos 121, caput, e 129,
§1º, II, do Código Penal. Por outro lado, o crime de condução de veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool configura-se como crime de perigo abstrato, sendo
aquele em que sua consumação acontece com a prática da conduta pelo autor, não havendo exigência
que haja comprovação da situação de perigo. No presente caso, verifico que o denunciado terminou por
colidir com a motocicleta pois esta vinha na contramão e com faróis apagados, o que foi determinante para
a ocorrência do acidente, independente de ter o motorista do caminhão ingerido bebida alcoólica ou não.
Em seu depoimento perante o Juízo o denunciado confirmou que ingeriu duas latinhas de cerveja, o que
foi confirmado pelo etilômetro, no entanto já havia ingerido há algum tempo e não estava com sua
capacidade psicomotora alterada. A Lei 12.760/2012 alterou tipo previsto no art. 306 do CTB, que já não
se realiza pelo simples fato de o condutor de veículo estar com certa concentração de álcool no sangue,
mas por ter a capacidade psicomotora alterada em razão dela, seja ela qual for a medida. Assim,
considerando os fatos narrados na denúncia e, que cabe ao sentenciante observar os princípios da
proporcionalidade e da individualização, entendo pela improcedência da ação. III. DISPOSITIVO Ante o
exposto, julgo improcedente a denúncia, formulada pelo Ministério Público Estadual e ABSOLVO José
Clovis Trevisan, qualificado às fls. 03, ancorado no disposto no art. 386 e s.s., do Código de Processo
Penal, e por tudo mais que consta no caderno processual. Isento de custas judiciais. Havendo o trânsito
em julgado desta sentença, procedam-se às anotações necessárias. Finalmente, baixe-se o registro de
distribuição e arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se as partes. Expedientes
necessários. P. R. I. C. Paragominas, 16 de julho de 2019. CÉLIA GADOTTI Juíza de Direito Substituta
A u x i l i a n d o  a  V a r a  C r i m i n a l  d e  P a r a g o m i n a s - P A
_____________________________________________________________________________________
________ Célia Gadotti Juíza de Direto PROCESSO: 00011715420138140039 PROCESSO ANTIGO: ----
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CELIA GADOTTI BEDIN Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
DENUNCIADO:LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS VITIMA:L. A. O. S. PROMOTOR:LILIAN NUNES E
NUNES. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE
PARAGOMINAS VARA CRIMINAL Autos nº 0001171-54.2013.8.14.0039 Autor: Ministério Público
Denunciado: Luciano Almeida dos Santos Vítima: Luciano André Oliveira da Silva RELATÓRIO DO
PROCESSO O Representante do Ministério Público, desta Comarca, ajuizou a presente Ação Penal
contra Luciano Almeida dos Santos, qualificado, nos autos, imputando-lhe a prática do delito capitulado no
artigo 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, do Código Penal, em face de Luciano André Oliveira da Silva. De acordo
com a denúncia, em 11 de março de 2013, uma equipe de policiais militares presenciou o denunciado
sacar uma faca que trazia na cintura e desferir um golpe que atingiu o flanco direito da vítima. Consta, nos
autos, que o acusado confessou a autoria do delito e disse que atingiu a vítima pelas costas porque tinha
intenção de matá-la, tendo em vista que em uma oportunidade anterior, esta o atingiu com um copo no
rosto, provocando uma cicatriz. Auto de apreensão da faca às folhas 23 e laudo às folhas 174. Às folhas
24/25 e 110/128, consta a ficha de atendimento médico de Luciano André Oliveira da Silva. Às folhas
39/41, consta o Relatório do Inquérito Policial. A denúncia foi recebida em 26 de março de 2013. Defesa
Prévia, por meio da Defensoria Pública, às folhas 97. Audiência de instrução e julgamento, às folhas
104/107, ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. Audiência em continuação, em 06 de agosto de
2013, às folhas 140/146, com oitiva de testemunha de defesa e interrogatório do denunciado. O Ministério
Público apresentou alegações finais orais, em audiência, às folhas 141, requerendo a pronúncia do
acusado, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, do CP. A Defesa apresentou
alegações finais orais, em audiência, às folhas 142, requerendo a desclassificação para o delito de lesões
corporais. A sentença, às folhas 142/143, o denunciado foi pronunciado pelo artigo 121, §2º, IV, c/c artigo
14, II, do CP. Às folhas 150 foi interposto Recurso em Sentido Estrito, pela Defensoria Pública. Às folhas
170, consta decisão mantendo a pronúncia. Contrarrazões do RESE, às folhas 183/187. Acórdão da 2ª
Turma de Direito Penal, do TJE, às folhas 204/208, conhecendo e negando provimento ao recurso.
Certidão de trânsito em julgado do Acórdão, às folhas 217. Rol de testemunhas para depor em Plenário,
apresentado pelo Ministério Público, às folhas 220-verso. Rol de testemunhas para depor em Plenário,
apresentado pela Defensoria Pública, às folhas 221. Certidão Judicial Criminal às folhas.......... Estando o
processo preparado, ordeno que o denunciado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e
designo sessão para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 08h30min. Paragominas-PA, 16 de julho de 2019.
CÉLIA GADOTTI Juíza de Dire i to Subst i tuta Auxi l iar  da Vara Cr iminal  PROCESSO:
00030152920198140039 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019
VITIMA:M. S. A. S. DENUNCIADO:NATANIEL COUTINHO LOPES Representante(s): OAB 26738 - JOSE
WILSON ALVES DE LIMA SILVA (ADVOGADO) OAB 26739 - RANIELE XAVIER DE JESUS SILVA
(ADVOGADO) DENUNCIADO:KAIO LUCIANO BITTENCOURT DE MOURA DENUNCIANTE:MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA. AÇÃO PENAL PROCESSO Nº 0003015-29.2019.814.0039 RÉUS:
NATANIEL COUTINHO LOPES e KAIO LUCIANO BITTENCOURT DE MOURA SENTENÇA COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos etc. NATANIEL COUTINHO LOPES, nascido em 25 de dezembro de
1992 e KAIO LUCIANO BITTENCOURT DE MOURA, nascido em 9 de novembro de 2000, foram
denunciados perante este Juízo, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I,
do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 30 de março de 2019, por volta das 21h30min, na Rua trinta
e um de março, nº 135, Paragominas/PA, a vítima Marineth Aragão Sousa, se encontrava em frente à sua
residência, quando os réus se aproximaram em uma motocicleta, marca Honda Biz, cor vermelha, e
anunciaram o assalto. De acordo com os autos, o indivíduo q*7ue estava na garupa da motocicleta era
quem portava uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 32, nº C47533, marca taurus e foi quem subtraiu o
aparelho celular, marca Samsung J5, cor branca da vítima. Após a prática do delito os réus foram
localizados por uma guarnição da Polícia Militar, e com eles foram encontrados a arma de fogo utilizada no
delito. Auto apresentação e apreensão de objeto (fl. 17). Auto de entrega de objeto (fl. 20). Cópias dos
documentos de identificação dos réus (fls. 37 e 43). A denúncia foi recebida no dia 10 de abril de 2019 e
determinada as citações dos réus (fl. 53). Laudo nº 2019.09.000014-BAL (fls. 58/59). Os réus foram
citados e apresentaram Resposta à Acusação (fls. 87/92 e fls. 93/94). A denúncia foi novamente recebida
e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 99). Realizada audiência de instrução e julgamento no
dia 5 de julho de 2019, foram ouvidas a as testemunhas arroladas na denúncia MARIA COUTINHO
LOPES, AURÉLIO DE SOUSA MENDES e DIEGO HONORATO VIEIRA. O Ministério Público desistiu da
oitiva da vítima e da testemunha ausente. Sem testemunhas de Defesa. Os réus foram interrogados. Sem
diligências requeridas. Em Alegações Finais o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos
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termos da denúncia, pois restou demonstrada a autoria e a materialidade do crime de roubo com utilização
de arma de fogo, mediante concurso de agentes. A Defesa do réu KAIO, em sede de Alegações Finais,
requereu a absolvição do réu. Caso o réu não seja absolvido, requereu a fixação da pena no mínimo legal,
com aplicação do regime aberto, em razão da atenuante da menoridade penal e confissão. A Defesa do
réu NATANIEL, requereu a absolvição sumária do réu, e subsidiariamente o reconhecimento da atenuante
da confissão e súmula 545, assim como atenuante da menoridade. Vieram conclusos. É o relatório.
Decido. A pretensão punitiva é PROCEDENTE. Após a instrução processual, restou evidenciada a
responsabilidade penal dos réus. A ocorrência do fato se encontra plenamente comprovada nos autos, não
pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso, em especial com o auto apresentação e
apreensão de objeto (fl. 17) e auto de entrega de objeto (fl. 20). Resta, no entanto, aferir-se sobre a autoria
do delito e a responsabilidade penal dos réus, para quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos
relacionados na denúncia com as provas carreadas nos autos. A vítima não foi inquirida em juízo por
haver mudado para o Estado do Maranhão. No entanto, o relato inquisitorial da vítima é confirmado pelas
testemunhas ouvidas em Juízo, senão vejamos: A testemunha arrolada na denúncia MARIA COUTINHO
LOPES disse ser mãe do réu NATIEL. Soube por meio de fotos que mandaram para sua filha. Depois de
ter visto as fotos, mandou que sua filha fosse até a Delegacia para saber dos fatos. Tomou conhecimento
disso assim. Foi a primeira vez que seu filho foi preso. Ele é habilitado e trabalhava com o pai no
caminhão de frete. Não gostava que ele pegava a moto, pois podia beber e usar alguma (...). Soube que
KAIO que estava na garupa. Seu filho é usuário de drogas. Ele começou com 18 anos de idade. Ficou
internado na Fazenda Esperança. Ano passado ele estava usando crack e foi internado por 3 meses.
Depois ele foi para o Ceará e ficou na casa dos seus pais. Em janeiro retornou, e fez exame toxicológico
para poder tirar habilitação AD. Foi até a Delegacia para pegar a sua moto. Na Delegacia falou rápido com
seu filho e, ele pediu desculpa. Ele não negou a prática do fato e disse para psicológica que imaginou que
KAIO ia fazer algo, mas não tinha certeza. Acredita que a vítima entregou o aparelho celular (...). Soube
que o celular estava com o KAIO. Nunca o réu chegou com arma ou droga. Ele terminou ensino médio e
fez curso no SENAI. O réu dirigia o caminhão do pai para fazer frete. A testemunha arrolada na denúncia
AURÉLIO DE SOUSA MENDES disse que se recorda dos fatos e que encontraram com os réus um
revólver calibre 32 e um aparelho celular. Não se recorda pela feição dos acusados, mas só da situação.
Começaram acompanha-los na frente do parque de exposição e conseguiram interceptaram perto do hotel
regente (...). Um deles jogou a arma para o lado. Eles afirmaram que tinham acabado de cometer um
roubo. Na Delegacia a vítima chegou para fazer a ocorrência, e, ela reconheceu os réus (...). O aparelho
celular estava na posse deles. Foi roubada através de ameaça com arma de fogo. Acha que tinha
munição. Foi o depoente que recolheu a arma. Tinha uma munição intacta. Os réus jogaram a moto (...).
Eles se deitaram ao chão (...). A testemunha arrolada na denúncia DIEGO HONORATO VIEIRA disse que
a abordagem se deu próximo ao parque ambiental. Já tinham denúncia que dois indivíduos na biz
vermelha estariam realizando assaltos na cidade, por isso realizaram abordagem. Quando colocaram a
viatura colada neles, eles pararam (...). Se recorda que a arma de fogo e celular estava na posse da
garupa. O que estava pilotando a moto disse que tinha roubado de uma senhora (...). Só uma arma de
fogo. A vítima não estava ainda na Delegacia. Depois que chegou uma senhora para fazer a denúncia de
um roubo de celular. Ela reconheceu a moto que estava lá atrás. O Delegado mostrou o celular e, ela
reconheceu, até porque estava uma foto dela na frente (...). Não se recorda se eram duas ou três
munições (...). Os réus colaboraram (...). Não teve contato com a vítima. Lembra que foram os dois, tem
pouco tempo. O réu NATANIEL COUTINHO LOPES disse que a acusação é verdadeira. KAIO que estava
com a arma. Ele lhe chamou para fazer o assalto. Tinha acabado a droga, então resolveu praticar o
assalto. Deram uma volta na cidade, e já estavam desistindo, quando viram a mulher e subtraíram o
celular dela (...). Ficou nervoso quando passou pela viatura. Percebeu que os policiais viram atrás (...). Viu
KAIO só descendo da moto. Não chegaram a vender o celular. Não tinha comprador para esse celular.
Não tinham roubado antes. Os policiais chegaram dizendo que estavam assaltando em uma biz vermelha
(...). Está arrependido. O réu KAIO LUCIANO BITTENCOURT DE MOURA declarou que a acusação é
verdadeira. A arma estava com o depoente. Emprestou a arma de um cara que lhe fornecia droga. Não
tinha munição a arma. Não chegou a efetuar disparo. Ficaram andando com a moto atrás de alguma coisa
para poder pagar esse cara. Estavam devendo R$ 560,00 para ele. Pegaram o celular da mulher e quando
estavam em frente ao parque de exposição viram uma viatura da GTO (...). Quando estavam perto do
parque ambiental, ia descendo da moto para deixar o ferro na casa do irmão do patrão que tinha lhe
emprestado, foram abordados pelos policiais. Se jogou no chão e jogou a arma. A vítima estava sentada e
pegou o celular. O celular foi recuperado. Está arrependido do que fez (...). Assim, associado o
depoimento extrajudicial da vítima às declarações da testemunha ouvida sob o crivo do contraditório,
informando a ocorrência do delito de roubo, não resta dúvida da materialidade e autoria. No caso, não se

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1848



está diante da situação vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado
não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Com efeito, além das declarações
prestadas pela vítima durante o inquérito, tem-se o relato do policial militar que atendeu a ocorrência e
confirmou a veracidade dos fatos alegados na denúncia, além do laudo de exame de corpo de delito, que
comprova a materialidade. Portanto, forma-se lastro suficiente à demonstração do ilícito, contexto
probatório que pode ser complementado pelas provas indiciárias, já que a lei proíbe a condenação
exclusivamente fundada em prova inquisitorial, mas não veda que estas sejam utilizadas na
fundamentação. É o que se extrai do julgado a seguir, emanado da Corte Superior: HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA
FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das
informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que
elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam,
também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos
narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em
contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se
exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial. Precedentes. 2. (...) (STJ - HC:
430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2018) Note-se, entretanto, que não se
trata de condenação baseada unicamente em prova produzida perante a Autoridade Policial, mas na
confirmação das provas produzidas naquela esfera, pelo que se confirmou em Juízo pelo depoimento dos
policiais, que disseram que a vítima reconheceu os dois réus na Delegacia. Além do mais, os réus
confessaram em Juízo serem os autores do delito. Como se vê, é indiscutível as responsabilidades
criminais dos réus, cuja as condutas devem ser veementemente repelida pelo Estado, que deve atuar com
mãos firmes no combate ao delito de roubo, sendo, pois, imperiosa suas condenações. 1.1 Da causa de
aumento pelo emprego de arma. Pelos mesmos fundamentos que compelem ao reconhecimento da
materialidade do delito; auto apresentação e apreensão de objeto (fl. 17) e pelo laudo de balística nº
2019.09.000014-BAL (fls. 58/59), que constatou que a arma de fogo, classificada como revolver, modelo
LONG, nº de série C175534, .32, de uso permitido, apresentava potencialidade lesiva quando municiada,
de modo que se verifica que os réus empregaram a arma para a prática da ameaça, não restando dúvida
acerca incidência da majorante do §2º-A, I, do artigo 157 do Código Penal. 1.2. Da causa de aumento pelo
concurso de pessoas. Pelos mesmos fundamentos que compelem ao reconhecimento da autoria verifica-
se que os réus praticaram o crime em concurso de agentes, não restando dúvida acerca incidência da
majorante do §2º, II, do artigo 157 do Código Penal. Diante de tudo quanto exposto, a condenação é de
rigor. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os réus
NATANIEL COUTINHO LOPES e KAIO LUCIANO BITTENCOURT DE MOURA, já qualificados, como
incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual passo
a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do
Código Penal. 1. DO RÉU NATANIEL COUTINHO LOPES: Analisadas as diretrizes do artigo 59, do
Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que
extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu não possui antecedentes criminais; sobre a
conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime se
constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos
delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do
crime são desfavoráveis ao réu, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas, e isto não será levado
em consideração como causa de aumento de pena, pois o crime foi praticado com a utilização de arma,
prevalecendo esta causa de aumento de pena; as consequências do crime não revelam algo especial -
neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal. À vista dessas circunstâncias analisadas
individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de roubo em 4 (quatro) anos e
9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. O réu confessou ter praticado o delito, e,
portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
Desse modo, a pena deveria ser reduzida em 1/6 (um sexto), contudo, em razão da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena nesta fase em 4 (quatro) anos de reclusão e 44
(quarenta e quatro) dias-multa. Ressalta-se que o réu era maior de 21 (vinte um) anos de idade à época
dos fatos (fl. 37). Não há circunstâncias agravantes. Concorrendo, no entanto, a causa de aumento de
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pena prevista no §2º-A do artigo 157, do Código Penal, conforme restou evidenciada no bojo desta
decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/3 (dois terços), diante dos fatos e
fundamentos já declinados, ficando o réu condenado nesta fase a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa. Não há causas de diminuição. Com isso,
fica o réu NATANIEL COUTINHO LOPES condenado pela prática do crime de roubo majorado à pena de 5
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, tornando-a definitiva.
O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim,
cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o
disposto pelo artigo 60, do Código Penal. Ressaltando ser incabível a substituição da pena, prevista no
artigo 44 do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado com violência e grave ameaça, bem como
não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal. O
regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea
"b", do Código Penal, diante da pena aplicada. Tendo em vista o regime aplicado, concedo ao réu o direito
de cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença
(semiaberto). Por conseguinte, diante das razões expostas, deixo de fixar a indenização em testilha. Em
decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do sentenciado,
consubstanciados pelos pressupostos à prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados
no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda
legal (periculum libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a
manutenção da ordem pública, pois os crimes contra o patrimônio vêm assolando os munícipes desta
Comarca e neste caso, mantenho a prisão preventiva e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer
em liberdade. Sobre a possibilidade de manutenção da prisão cautelar e o regime prisional semiaberto,
transcrevo: INFORMATIVO STJ - Nº 540 - QUINTA TURMA DIREITO PROCESSUAL PENAL.
COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO
NA SENTENÇA. Há compatibilidade entre a prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e o
regime inicial semiaberto fixado nessa decisão, devendo o réu, contudo, cumprir a respectiva pena em
estabelecimento prisional compatível com o regime inicial estabelecido. Precedentes citados: HC 256.535-
SP, Quinta Turma, DJe 20/6/2013; e HC 228.010-SP, Quinta Turma, DJe 28/5/2013. HC 289.636-SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/5/2014. 2. DO RÉU KAIO LUCIANO BITTENCOURT DE MOURA:
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à
espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu não
possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram
coletados a respeito; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é
punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos
crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, pois o crime foi praticado
em concurso de pessoas, e isto não será levado em consideração como causa de aumento de pena, pois
o crime foi praticado com a utilização de arma, prevalecendo esta causa de aumento de pena; as
consequências do crime não revelam algo especial - neutra; a vítima não contribuiu para a prática da
infração penal. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa
de liberdade para o crime de roubo em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e
três) dias-multa. Presentes as atenuantes da menoridade penal (artigo 65, inciso I, Código Penal) e da
confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "a", do Código Penal), motivo pelo qual reduziria a pena
em 1/3 (um terço), contudo, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, motivo pelo qual
fixo a pena nesta fase em 4 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. Não há
circunstâncias agravantes. Concorrendo, no entanto, a causa de aumento de pena prevista no §2º-A do
artigo 157, do Código Penal, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, aumento a pena
anteriormente dosada no patamar de 2/3 (dois terços), diante dos fatos e fundamentos já declinados,
ficando o réu condenado nesta fase a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento
de 58 (cinquenta e oito) dias-multa. Não há causas de diminuição. Com isso, fica o réu KAIO LUCIANO
BITTENCOURT DE MOURA condenado pela prática do crime de roubo majorado à pena de 6 (seis) anos
e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa. O valor do dia-multa é o
mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a
um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do
Código Penal. Ressaltando ser incabível a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, em
razão do crime ter sido praticado com violência e grave ameaça, bem como não é possível a aplicação da
suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal. O regime de cumprimento de pena
deverá ser inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, diante da
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pena aplicada. Tendo em vista o regime aplicado, concedo ao réu o direito de cumprir a pena em
estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença (semiaberto). Por conseguinte,
diante das razões expostas, deixo de fixar a indenização em testilha. Em decorrência de ainda estarem
presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do sentenciado, consubstanciados pelos
pressupostos à prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão
(materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum
libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da
ordem pública, pois os crimes contra o patrimônio vêm assolando os munícipes desta Comarca e neste
caso, mantenho a prisão preventiva e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Sobre a possibilidade de manutenção da prisão cautelar e o regime prisional semiaberto, transcrevo:
INFORMATIVO STJ - Nº 540 - QUINTA TURMA DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPATIBILIDADE
ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. Há
compatibilidade entre a prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e o regime inicial semiaberto
fixado nessa decisão, devendo o réu, contudo, cumprir a respectiva pena em estabelecimento prisional
compatível com o regime inicial estabelecido. Precedentes citados: HC 256.535-SP, Quinta Turma, DJe
20/6/2013; e HC 228.010-SP, Quinta Turma, DJe 28/5/2013. HC 289.636-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro,
julgado em 20/5/2014. Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as seguintes
providências: 1. Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados; 2. Oficiem-se ao Tribunal Regional
Eleitoral do Pará, comunicando as condenações dos réus, com suas devidas identificações, acompanhada
de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º, do Código Eleitoral
c/c artigo 15, III, da Constituição Federal. 3. Expeçam-se guias de recolhimento em desfavor dos réus,
provisória ou definitiva, conforme o caso. 4. Oficiem-se ao estabelecimento penal onde os réus se
encontram atualmente, fornecendo informações sobre o julgamento do feito. Deixo de aplicar a regra
contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração
penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da
individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia. A individualização da
pena (artigo 5º, inciso XLVI, CF) desenvolve-se em três etapas: a legislativa (cabendo à lei determinar de
modo proporcional a espécie de pena, inclusive mínima e máxima, que integrarão o preceito secundário de
cada tipo penal, podendo ser aplicadas alternativamente ou cumulativamente) a judicial (competindo ao
juiz realizar a dosimetria da sanção com base no sistema trifásico, estabelecer o regime inicial de seu
cumprimento e deferir eventual substituição por pena alternativa) e a executória (cujas diretrizes estão
previstas no Código Penal e na Lei das Execuções Penais). A nova lei, no entanto, juntou a etapa
judiciária e a etapa de execução da pena, ao estabelecer que ao proferir sentença poderá o Juiz promover
de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, requisito este expressamente previsto
no art. 112 da Lei de Execução Penal, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão".
Com efeito, a Lei de Execução Penal, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a
correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas
cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa
análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico
quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe
sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das
Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz
Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal é que poderá ser deferida
a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º,
LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não
bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas
penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente
violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e
que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de
progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o
condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento
dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções
Criminais. Há, portanto, tratamento desigual, ou seja, pessoas sendo julgadas de forma totalmente
diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da
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CF). Ressalto, por fim, que a aplicação da nova lei, em alguns casos, geraria também a denominada
progressão por salto, o que é inadmissível, notadamente diante dos termos da recente Súmula 491 do E.
STJ. Com o trânsito em julgado, proceda-se a destruição da arma de fogo e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Paragominas, 16 de julho de 2019 DAVID GUILHERME DE PAIVA
ALBANO Juiz de Direito PROCESSO: 00055693420198140039 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Ação:
Carta Precatória Criminal em: 16/07/2019 AUTOR:A JUSTICA PUBLICA DENUNCIADO:JEFERSON
ANDRE PORFIRIO RAUBER JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL
DE BELEM PA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE PARAGOMINAS CARTA PRECATÓRIA AUTOS DO PROCESSO Nº 0005569-
34.2019.8.14.0039 RÉU: JEFERSON ANDRÉ PORFIRIO RAUBER ENDEREÇO: RUA ULISSES
GUIMARÃES, S/N, BAIRRO URAIM II, PARAGOMINAS/PA DESPACHO/MANDADO/OFÍCIO Por se tratar
de réu solto e em razão da pauta de audiências, designo a audiência para o dia 10 de setembro de 2019,
às 10h. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimem-se. Paragominas, 16 de julho de 2019 DAVID
GUILHERME DE PAIVA ALBANO Juiz de Direito PROCESSO: 00110270320178140039 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DAVID GUILHERME DE PAIVA
ALBANO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 VITIMA:J. O. M.
DENUNCIADO:EUCLIDES OTAVIO DO SOCORRO SILVA DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO PARA. AÇÃO PENAL AUTOS DO PROCESSO Nº 0011027-03.2017.814.0039 RÉU:
EUCLIDES OTAVIO DO SOCORRO SILVA SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos etc.
EUCLIDES OTAVIO DO SOCORRO SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo,
por ter praticado o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, previsto
no Art. 218-A do CP, contra Jhenifer Oliveira Maia, na época com 12 anos de idade. Narra a denúncia que,
no dia 24 de agosto de 2017, por volta das 20h30min, a vítima Jhenifer estava varrendo o quintal da sua
casa, momento em que o réu Euclides, seu vizinho, foi até o quintal da casa, abaixou o short e começou a
se masturbar na frente da vítima e disse: "Eu vou te estuprar até tu gozar, eu vou te bater, vem aqui e
chupa meu pênis". Após, a vítima, apavorada, correu para dentro da sua casa e contou para sua mãe, a
qual acionou a Polícia Militar, que foi até o local e prendeu o réu em flagrante. Perante à autoridade policial
a vítima informou que em outra oportunidade o réu tentou puxá-la para dentro da casa dele e se
masturbou na frente dela, porém, ela conseguiu se soltar e correu para dentro da sua residência. Na
delegacia, o réu negou a prática do delito. A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2017, decretada
a prisão preventiva e determinada a citação do réu (fls. 47/48). O réu foi citado e apresentou Resposta à
Acusação (fls. 66/70). Designada audiência de instrução e julgamento (fl. 72). Realizada audiência de
instrução e julgamento no dia 4 de abril de 2018, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas
pelo Ministério Público: RONALDO RODRIGUES TEIXEIRA. Foi revogada a prisão preventiva do réu (fl.
91). Em continuação à audiência de instrução e julgamento em 12 de julho de 2018, foram ouvidas as
testemunhas do Ministério Público: HELDER DOS SANTOS CASTRO, JÉSSICA DE OLIVEIRA MAIA e a
vítima JHENIFER OLIVEIRA MAIA. Sem testemunhas de defesa. O réu foi interrogado. Termo de
depoimento da vítima e certidão de nascimento (fls. 11/12). O Ministério Público requereu, em Alegações
Finais, a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 117/118). A Defensoria Pública, em Alegações
Finais, requereu a absolvição do réu, em razão da ausência de autoria e materialidade (fls. 117/118). Os
autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. A pretensão é PROCEDENTE. Passo a
analisar as imputações criminais atribuídas ao réu quanto à prática de crime de satisfação de lascívia
mediante presença de criança ou adolescente, previsto no artigo 218-A do Código Penal, conforme
exposto acima. A materialidade comprova-se pelas provas constantes dos autos e as colhidas durante a
instrução criminal, principalmente testemunhal acusatória que foi colhida em juízo, sob o crivo das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A autoria também é extraída do conjunto
probatório carreado aos autos, que é harmônico e seguro a confirmar a denúncia, devendo o réu receber a
reprimenda penal pelo ilícito cometido. As testemunhas arroladas na denúncia narraram os fatos, vejamos:
A vítima JHENIFER OLIVEIRA MAIA, 13 anos de idade, nascida em dezembro de 2004, disse que
conhece o réu, ele é seu vizinho, ela estava varrendo o quintal com irmãos, foi quando o réu chegou,
ofereceu brinquedos para os irmãos dela e chamou ela para ir na casa dele. Em seguida, ela foi para casa
e quando estava no quarto viu ele abaixando a roupa e mostrou (...) para ela, foi quando ela chamou a
mãe e contou para ela. Ele fez isso do quintal da casa dele, olhando para ela, direcionado para ela, no
momento ele falou algo para ela, mas ela não lembra. Ele falou o que o juiz leu dos autos. Contou que o
réu fez a mesma coisa no dia que ela chegou para morar lá, no quintal, do mesmo jeito que foi desta vez,
mas ele nunca conseguiu tocar nela. O réu já ameaçou os irmãos da vítima, disse que se ela não "fosse lá
com ele" que iria matar os irmãos dela. Já foram na delegacia para sobre essa ameaça. Depois dos fatos,
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o réu nunca mais fez isso. Só tentou fazer isso com ela, não tentou a fazer com os irmãos. O réu chegou a
falar com pai dela dizendo que era mentira. A vizinha também viu ele se masturbando na frente dela. O réu
não mora mais perto da casa dela. Ele não a ameaçou após os fatos e ela está seguindo a vida
normalmente. A testemunha do Ministério Público JÉSSICA DE OLIVEIRA MAIA, mãe da vítima, disse que
a filha falou que o réu estava mexendo com ela. O quintal da casa em que moravam era separado por uma
cerca de arame e a filha sempre gostava de brincar no quintal com as crianças, mas reparou que a filha
parou de brincar no quintal, que fechava a janela e colocava um pano. Um dia chegou em casa e a filha
falou para ela que o réu estava falando saliência para ela, mostrando "as partes" dele, foi quando a
declarante procurou a polícia. Quando o réu soube que a declarante tinha procurado a polícia, ele foi falar
para o marido dela que era mentira. Percebeu que a filha mudou, não queria mais ficar no quintal, não
deixava mais as outras crianças ficarem no quintal, fico todo tempo dentro de casa, sendo que, antes, a
filha gostava de ficar varrendo o quintal e de plantar plantinhas. Quando estavam na delegacia a filha
contou para ela que o réu ficava chamando-a, tentando puxá-la pelo arame. A filha contou que o réu se
masturbou na frente dela e tinha falado sobre estupra-la. Devido a situação, se mudaram da casa e estão
morando na casa da sogra da declarante. Logo que o réu saiu da cadeia e voltou para casa eles se
mudaram. A testemunha do Ministério Público, o policial militar HELDER DOS SANTOS CASTRO, disse
que não se recorda dos fatos narrados na denúncia, pelo tempo decorrido, mas que se recorda de ter
realizado a prisão do réu. O réu EUCLIDES OTÁVIO DO SOCORRO SILVA, 42 anos, disse que responde
a outro processo. Negou a prática do crime. Disse que nem palavras de assédio falava para a vítima. Mora
há 31 anos em Paragominas e isso nunca tinha acontecido na vida dele. Conhecia a vítima só de vista,
mas não conversava com ela, só com a mãe dela. No dia estava molhando planta no quintal. Via a menina
no quintal que é de tela, mas ele nunca falou nenhuma palavra imoral para ela, não andava pelado no
quintal e nem de cueca, tem vergonha até de ficar sem camisa. Disse que não culpa a mãe da menina e
nem a menina. Disse que tem um homem lá que não gosta dele e manda as meninas inventarem isso para
ele ir preso e perder a casa em que morava, do Governo Federal, já que atrasaria os boletos. Já tinha
recebido uma proposta desse homem para vender a casa por 5 mil reais, para a sogra dele morar, mas ele
não vendeu a casa e esse homem nunca veio no fórum. Esse homem se chama Eduardo e é vizinho
deles. Não tem mais onde morar. Saiu da casa porque esse homem fica inventando essas coisas e ele
pode ser preso de novo. Não tem família em Paragominas, só em São Miguel do Guamá. Já foi conversar
com o pai da vítima para dizer que não é verdade o que Eduardo está inventando. É o Eduardo que chama
a polícia. Conforme se depreende da prova produzida nos autos, inconteste é a autoria delitiva na pessoa
do réu que, praticou o crime descrito na denúncia contra a vítima Jhenifer. O depoimento da vítima
Jhenifer se deu de forma segura e coerente, tendo ela confirmado que o réu se masturbou na frente dela.
Os fatos da denúncia restaram devidamente provados nos autos, visto que o depoimento da vítima
Jhenifer foi confirmado pelas demais provas constantes dos autos. Frisa-se que é de conhecimento notório
que crimes sexuais são cometidos em segredo e longe de testemunhas, o que foi facilitado com relação à
vítima que era abordada enquanto estava no quintal ou enquanto a janela da sua casa estava aberta e
seus pais não estavam presentes. O depoimento da vítima é essencial em casos de crimes como o dos
presentes autos, de modo a embasar a condenação. Em que pese o visível medo da vítima, em nenhum
momento verificou-se insegurança em suas narrativas, que se mostra uniforme desde o depoimento
prestado em inquérito policial. O delito praticado não exige comprovação do efetivo comprometimento do
menor ou da satisfação da lascívia. Neste sentido é o entendimento de diversos tribunais, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ESTUPRO PRATICADO CONTRA A COMPANHEIRA. CONJUNÇÃO CARNAL. SATISFAÇÃO
DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. RESISTÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
CONDENAÇÃO CONFIRMADA. ESTUPRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. Não há
discussão na jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do valor probatório outorgado à palavra da
vítima, que assume especial dimensão em crimes sexuais, geralmente praticados sem a presença de
terceiros. Existindo prova farta de que o acusado, mediante violência, forçou a sua companheira a prática
de cópula vagínica, não há falar em absolvição. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE
CRIANÇA. O delito previsto no artigo 218-A do Código Penal se perfectibiliza com a exposição de atos
sexuais para menores de 14 anos de idade, não sendo necessário a comprovação do efetivo
comprometimento do menor ou da satisfação da lascívia do agente para a sua configuração. Hipótese em
que o acusado obrigou os seus filhos presenciassem as relações sexuais não consentidas que ele
manteve com a vítima do primeiro fato delituoso. RESISTÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO
CARACTERIZADO. Presente o elemento subjetivo necessário à configuração do crime de resistência, isto
é, o dolo,... uma vez que o réu, mediante o uso de um facão, de chutes e de ameaças, opôs-se à
execução de ato legal, dirigindo a violência e/ou grave ameaça contra os policiais militares. PALAVRA
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DOS POLICIAIS. A palavra dos policiais, que também são vítimas do delito praticado pelo réu, assume
especial relevância, sendo apta a ensejar um decreto condenatório, uma vez que foram categóricos ao
narrar o fato delituoso. Ademais, não há qualquer indicativo de que os policiais tivessem motivo para
realizar uma falsa imputação contra o réu. DOSIMETRIA DA PENA. (I) Do delito de estupro: a) A dosagem
da pena não traduz em um cálculo aritmético puro e simples, sendo desnecessária a indicação, pelo
magistrado, do peso de cada circunstância judicial avaliada em desfavor do acusado. b) Merece reparos a
valoração negativa dos vetoriais circunstâncias do crime e culpabilidade, uma vez que não há nos autos
elementos para a sua aferição acima do normal. Basilar redimensionada. (II) Pena provisória do delito
previsto no artigo 218-A do Código Penal: a) Configura bis in idem a aplicação concomitante da causa de
aumento derivada do parentesco com a agravante do artigo 61, inciso II, do Código Penal. Agravante
afastada. b) A incontroversa relação de parentesco havida entre os ofendidos e o seu agressor,... genitor
dos infantes, determina a incidência da causa de aumento. Majorante mantida. REGIME CARCERÁRIO. A
pena corporal imposta ao apelante determina, por força legal, a manutenção do regime fechado para o
início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, a , do Código Penal. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. O juízo de incriminação derivado do exame de fatos e de provas insuscetível de
reexame na Superior Instância, porquanto os recursos especiais e extraordinários possuem cognição
vinculada à matéria de direito e não ostentam efeito suspensivo. Manutenção do cumprimento da sentença
confirmado, alterado o seu fundamento. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação
Crime Nº 70080698038, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal,
Julgado em 25/04/2019). (TJ-RS - ACR: 70080698038 RS, Relator: Sandro Luz Portal, Data de
Julgamento: 25/04/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
31/05/2019) Assim, tendo em vista que o delito previsto no artigo 218-A do Código Penal se perfectibiliza
com a exposição de atos sexuais para menores de 14 anos de idade, não sendo necessária a
comprovação do efetivo comprometimento do menor ou da satisfação da lascívia do agente para a sua
configuração, verifica-se a materialidade da prática delitiva nos presentes autos. Isto posto, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu EUCLIDES OTAVIO DO
SOCORRO SILVA na sanção prevista no artigo 218-A, do Código Penal. Passo a dosar a respectiva pena
a ser aplicada ao réu EUCLIDES OTAVIO DO SOCORRO SILVA, em estrita observância ao disposto pelo
artigo 68, caput, do Código Penal. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o
réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua
responsabilidade criminal; não possui antecedentes criminais, já que apesar de responder a outro
processo não possui condenação com trânsito em julgado; poucos elementos a respeito de sua conduta
social e personalidade; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de satisfazer a própria lascívia, o qual
já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do crime não diferem de outras de mesma natureza; o
crime produziu consequências negativas, contudo, normal ao tipo; o comportamento da vítima não
contribuiu para a prática do delito. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base privativa de liberdade em 2 (dois) anos de reclusão. Inexistem agravantes e atenuantes. Não
há causas de causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
O regime inicial de cumprimento para a pena, observadas as disposições do artigo 33, §2º, alínea "a", do
Código Penal, será o aberto. SUBSTITUIÇÃO DA PENA Algumas considerações a respeito da
substituição da pena e do regime de cumprimento da pena: Considerando a Resolução de n. 5 do Senado
Federal que deu efeito "erga omnes" à decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC
97.256/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto abaixo em destaque sigo o entendimento da Corte Maior:
"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da
personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e
complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do
juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como
expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas
com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-
positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para
conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz
sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de
restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da
liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se
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movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas
restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos,
estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas
alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas
sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função
retributivo-ressocializadora ou restritivo preventiva da sanção penal. As demais penas também são
vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do
que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente
para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do
gênero. 4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado
brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo
seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao
encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias
Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal
de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna
que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de
entorpecentes. 5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art.
44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga vedada a conversão em penas restritivas de
direitos, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de
inconstitucionalidade, com efeito ex-nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela
pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das
condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do paciente". (grifo nosso)
No caso concreto o réu não apresenta antecedentes, estando, pois, presentes os requisitos do artigo 44
do Código Penal. Diante disso, converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de
direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, na modalidade prestação de serviço à
comunidade, na razão de um dia de pena privativa de liberdade por hora de prestação de serviço, o qual
deverá ser oportunamente fixado pelo MM. Juízo da Execução Criminal, bem como prestação pecuniária
de um salário-mínimo em favor de instituição de caridade a ser indicada também pelo Juízo da Execução
Criminal (artigo 115 da LEP). Faculto ao MM. Juiz das Execuções Penais aplicar outras penas restritivas
de direito ou alterar as estabelecidas nesta sentença a seu critério. Em caso de revogação, fixo o regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena, em que pese a pena estabelecida, mas em razão da
natureza do delito e da quantidade de droga apreendida no caso concreto. Faço-o com fundamento no fato
de que, nesta Comarca, não há Casa de Albergado ou outro estabelecimento que lhe faça às vezes, pelo
que os condenados às penas restritivas de direitos frequentemente preferem deixar de cumpri-las e
apenas comparecer no Fórum para "assinar a carteirinha" quando há a conversão para o regime aberto.
Assim, caso o Réu prefira não cumprir a pena privativa de liberdade, saberá que o regime aberto lhe será
mais gravoso, pois, além das condições supra, terá de cumprir as demais constantes do artigo 115 da
LEP. O apenado, se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade. Oportunamente, após o
trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: 1. Lance-se o nome do réu no
rol dos culpados; 2. Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em
conformidade com o disposto pelos artigos 50, do Código Penal e 686 do Código de Processo Penal. 3.
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, comunicando a condenação do réu, com sua devida
identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do disposto nos artigos
71, §2º, do Código Eleitoral c/c artigo 15, III, da Constituição Federal. 4. Expeça-se guia de recolhimento
em desfavor do réu, provisória ou definitiva, conforme o caso. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº
12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a
mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena,
do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia. A individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI,
CF) desenvolve-se em três etapas: a legislativa (cabendo à lei determinar de modo proporcional a espécie
de pena, inclusive mínima e máxima, que integrarão o preceito secundário de cada tipo penal, podendo
ser aplicadas alternativamente ou cumulativamente) a judicial (competindo ao juiz realizar a dosimetria da
sanção com base no sistema trifásico, estabelecer o regime inicial de seu cumprimento e deferir eventual
substituição por pena alternativa) e a executória (cujas diretrizes estão previstas no Código Penal e na Lei
das Execuções Penais). A nova lei, no entanto, juntou a etapa judiciária e a etapa de execução da pena,
ao estabelecer que ao proferir sentença poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para
a análise do seu mérito, requisito este expressamente previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, que
dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da
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pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei de Execução Penal,
que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O
condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a
liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a
progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo
violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da
pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é
especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o
das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal é que poderá ser deferida a progressão de
regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do
disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses
argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos
mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao
princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha
sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de
progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o
condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento
dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções
Criminais. Há, portanto, tratamento desigual, ou seja, pessoas sendo julgadas de forma totalmente
diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da
CF). Ressalto, por fim, que a aplicação da nova lei, em alguns casos, geraria também a denominada
progressão por salto, o que é inadmissível, notadamente diante dos termos da recente Súmula 491 do E.
STJ. DESIGNO A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, ÀS 9H. O RÉU
É INTIMADO DESTA AUDIÊNCIA AO SER INTIMADO DA SENTENÇA. Com o trânsito em julgado,
proceda-se a destruição da arma de fogo e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Paragominas, 16 de julho de 2019
DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Juiz de Direito 
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PROCESSO 0002308-61.2019.8.14.0039 AÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA, EM 01/03/2019.
REQUERENTES: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E ADRIANA HELENA MARTINS AMARAL SILVA
(ADV. MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN OAB/PA 12.399). REQUERIDO: JEANE CARLA SANTOS
FERREIRA. MENOR: I.V.S.F. DESPACHO: Vistos os autos. Por considerá-lo pertinente, defiro o pedido
ministerial de fls. 36/37. Desse modo, designo audiência de instrução para o dia 22/08/2019 às 10h,
oportunidade em que será realizada a oitiva das partes. Expedientes de praxe. Cumpra-se. Paragominas
(PA), 11 de julho de 2019. ROGÉRIO TIBÚRCIO DE MORAES CAVALCANTI Juiz de Direito 

 
 
 
PROCESSO 0001523-36.2018.814.0039 AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA
PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA em 09/02/2018. REQUERENTE: MÁRCIA GORETT
FREITAS DE CASTRO (ADV. MELINA ROCHA RODRIGUES ARAÚJO OAB/PA 18.208) REQUERIDO:
ANA RUTH MAGNO FELIPPE. ATO ORDINATÓRIO: De ordem do Dr. ROGÉRIO TIBÚRCIO DE
MORAES CAVALCANTI INTIMO o(a) requerente e o(a) interditando(a) a comparecerem na perícia
neurológica agendada para o dia 25/07/2019 às 13:00h, no Hospital Regional Público do Leste do Pará.
A parte deverá comparecer à secretaria da Vara a fim de receber cópia do documento de agendamento da
consulta emitido pelo referido hospital. Paragominas/PA, 16 de julho de 2019. GABRIEL MENDES DOS
SANTOS Diretor de Secretaria, em exercício, da 3ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA 

 
 
 
 
PROCESSO 0004765-66.2019.8.14.0039 AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM NACIONAL, EM
11/06/2019. REQUERENTE: FRANCIMELRY OLINDA OLIVEIRA FIRMIANO (ADV. BRUNO SOARES
FIGUEIREDO OAB/PA 16.777). MENOR: Y.O.O. SENTENÇA: Diante do exposto, nos termos do art. 83
do Estatuto da Criança e do Adolescente, DEFIRO O PEDIDO para AUTORIZAR que YASMIN OLIVEIRA
OLIVEIRA, nascida em 16/03/20002, RG: 049001962013-9, SSP/MA, viaje aos cuidados DE SEU
PADRASTO, Sr. JOSÉ RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA, RG: 120373399-0, pela Companhia Aérea
Azul, no trecho Belém/PA-Campinas/SP, no dia 28/06/2019, com embarque previsto para 01h45m e
chegada na conexão às 05h:20min, após Campinas/SP-Goiânia/GO, com saída às 07:35 e chegada no
destino às 09h:05min, ressaltando que em todo trajeto a menor estará acompanhada do seu padrasto Sr.
JOSÉ RAIMUNDO FIRMIANO DA SILVA, portador do RG 120373399-0, SSP/MA, com CPF sob o n.º
565.736.852-53. O retorno da adolescente ocorrerá no dia 01.07.2019, com saída de Goiânia/GO, também
sob responsabilidade de seu padrasto, pela Companhia Aérea Azul, com chegada em Belém no dia
02.07.2019, às 01h:05min. Outrossim, INDEFIRO o pedido de autorização de participação da infante
YASMIN OLIVEIRA OLIVEIRS no evento Vila Mix Festival Goiânia 2019, tendo em vista este não ser o
juízo competente para conhecer do caso, em razão da regulamentação para entrada e permanência de
crianças e adolescentes em eventos ser regulada por portaria do juízo do local em que ocorrerá o evento.
A cópia da presente sentença serve como AUTORIZAÇÃO EXPRESSA/ALVARÁ/MANDADO JUDICIAL, a
ser entregue à companhia aérea, inclusive por cópia. Cientifique-se o Ministério Público. Após, arquivem-
se os autos. Paragominas (PA), 19 de junho de 2019. DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Juiz de
Direito

 
 

 
 
 
PROCESSO 0004766-51.2019.8.14.0039 AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM NACIONAL, EM
11/06/2019. REQUERENTE: TALITA REMIGIO DA SILVA (ADV. BRUNO SOARES FIGUEIREDO
OAB/PA 16.777). MENOR: M.R.D.S.O. SENTENÇA: Diante do exposto, nos termos do art. 83 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, DEFIRO O PEDIDO para AUTORIZAR que MARILIA REMIGIO DA SILVA
OLIVEIRA, nascida em 19/05/2002, RG: 053576882014-1, SSP/MA, viaje aos cuidados de seu tio afetivo,
Sr. JOSÉ RAIMUNDO FIRMANO DA SILVA, RG: 120373399-0, pela Companhia Aérea Azul, no trecho
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Belém/PA-Campinas/SP, no dia 28/06/2019, com embarque previsto para 01h45m e chegada na conexão
às 05h:20min, após Campinas/SP-Goiânia/GO, com saída às 07:35 e chegada no destino às 09h:05min,
ressaltando que em todo trajeto a menor estará acompanhada do Sr. JOSÉ RAIMUNDO FIRMIANO DA
SILVA, portador do RG 120373399-0, SSP/MA, com CPF sob o n.º 565.736.852-53. O retorno da
adolescente ocorrerá no dia 01.07.2019, com saída de Goiânia/GO, também sob responsabilidade de seu
tio afetivo, pela Companhia Aérea Azul, com chegada em Belém no dia 02.07.2019, às 01h:05min.
Outrossim, INDEFIRO o pedido de autorização de participação da infante YASMIN OLIVEIRA OLIVEIRS
no evento Vila Mix Festival Goiânia 2019, tendo em vista este não ser o juízo competente para conhecer
do caso, em razão da regulamentação para entrada e permanência de crianças e adolescentes em
eventos ser regulada por portaria do juízo do local em que ocorrerá o evento. A cópia da presente
sentença serve como AUTORIZAÇÃO EXPRESSA/ALVARÁ/MANDADO JUDICIAL, a ser entregue à
companhia aérea, bem como na entrada do evento Vila Mix Goiânia 2019, inclusive por cópia. Cientifique-
se o Ministério Público. Após, arquivem-se os autos. Paragominas (PA), 19 de junho de 2019. DAVID
GUILHERME DE PAIVA ALBANO Juiz de Direito 

 
 
 
PROCESSO 0005450-73.2019.8.14.0039 AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM NACIONAL, EM
24/06/2019 REQUERENTES: FABIANO VIEIRA GONÇALVES E MARIA DE FÁTIMA RODOVALHO
GONÇALVES (ADV. FABIANO VIEIRA GONÇALVES OAB/PA 8033). MENORES: F.A.R.G. E L.C.R.G.
SENTENÇA: Diante do exposto, nos termos dos art. 83 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
DEFIRO O PEDIDO para AUTORIZAR que FILIPE AUGUSTO RODOVALHO GONÇALVES, nascido em
27/05/2004, RG: 8614669, SSP/PA, inscrito no CPF, sob o n.º 034.851.282-10 e LAURA CATARINA
RODOVALHO GONÇALVES, nascida em 26/11/2005, RG: 8798255, SSP/PA, inscrita no CPF, sob o n.º
034.851.082-54, viajem sozinhos, aos cuidados da Companhia Aérea Azul, no trecho Belém/PA -
Goiânia/GO, com escala na cidade de Campinas/SP, no dia 10/07/2019, com embarque previsto para
01h45m, voo 4002, conexão AD 4082, conforme passagem emitida às fls. 16, ressaltando que no destino
os menores serão recebidos pela irmã, Sra. CECÍLIA RODOVALHO GONÇALVES, portadora do RG
5419753, SSP/PA, com CPF sob o n.º 029.629.912-03, residente e domiciliada na cidade de Goiânia/GO.
O retorno dos infantes se dará no dia 02/08/2019, sem necessidade de autorização judicial, tendo em vista
que retornarão com os genitores, conforme passagem emitida às fls. 17/18. A cópia da presente sentença
serve como AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, a ser entregue à companhia aérea, inclusive por cópia.
Cientifique-se o Ministério Público. Após, arquivem-se os autos. Paragominas (PA), 26 de junho de 2019.
DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Juiz de Direito 
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Número do processo: 0800610-21.2018.8.14.0039 Participação: RECLAMANTE Nome: HELENA
LACERDA SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSAOAB:
392116/SP Participação: RECLAMADO Nome: BANCO PAN S.A Participação: ADVOGADO Nome:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETOOAB: 23255/PEPODER JUDICIÁRIOVARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARAGOMINASFÓRUM DR. CÉLIO DE REZENDE MIRANDA, RUA
ILHÉUS, S/N, BAIRRO INDUSTRIAL ? CEP 68.625-970, PARAGOMINAS/PA. Telefone: 91-3729-9717. e-
mai l :  ju izadocivelcr iminal@tjpa. jus.br  ATO ORDINATÓRIO/ PROCESSO Nº 0800610-
21.2018.8.14.0039POLO ATIVO: RECLAMANTE: HELENA LACERDA SOUZAPOLO PASSIVO:
RECLAMADO: BANCO PAN S.A Os autos voltaram da E. Turma Recursal com acórdão transitado em
julgado e foram recebidos nesta Comarca em 16/07/2019. Assim, Intimo as partes para, caso ainda
tenham interesse no prosseguimento do feito, requererem o que entender, no prazo de 10(dez) dias. Não
havendo requerimentos, serão calculadas as custas finais, se houver, e a parte condenada será intimada a
recolher o valor. Ultimadas tais providências, o feito será arquivado. Eu, abaixo identificado, nos termos do
art. 1º, § 3º do Provimento nº 06/2006 da CJRMB e Provimento n° 006/2009 da CJCI, digitei e
subscrevi.Paragominas, 16/07/2019 ADONES DE SOUSA ANDRADE / Diretor de Secretaria 

 
 
 
Número do processo: 0800458-36.2019.8.14.0039 Participação: RECLAMANTE Nome: UTILDROGAS
DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO ALVES
DE SOUZAOAB: 17467/GO Participação: ADVOGADO Nome: VITOR XAVIER DE OLIVEIRA REIS
SARDINHAOAB: 50429/GO Participação: ADVOGADO Nome: IZABELLA MELLO DE OLIVEIRAOAB:
56258/GO Participação: RECLAMADO Nome: MARIA ANTONIA FERREIRA LUSTOSA DE SOUSA
05278026383ESTADO DO PARÁPODER JUDICIÁRIO VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DE PARAGOMINAS FÓRUM DR. CÉLIO DE REZENDE MIRANDA, RUA ILHÉUS, S/N,
BAIRRO INDUSTRIAL ? CEP 68.625-970, PARAGOMINAS/PA. Telefone: 91-3729-9717.e-
ma i l : j u i zadoc ive lc r im ina l@t jpa . jus .b r  INT IMAÇÃO DE PAUTAProcesso  n°0800458-
36.2019.8.14.0039Assunto: [Adimplemento e Extinção]Valor da Causa: $5,743.78DESTINATÁRIO:
UTILDROGAS DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.Rua Timbiras, Q.26, L.001-E, Jardim
Eldorado, APARECIDA DE GOIâNIA - GO - CEP: 74993-170AudiênciaUna:Tipo: Una Sala: [Una]Vara do
Juizado Especial Cível de Paragominas Data: 03/10/2019 Hora: 10:00 , na sala de audiências do
JECCRIM de Paragominas, localizada no FÓRUM DR. CÉLIO DE REZENDE MIRANDA, RUA ILHÉUS,
S/N, BAIRRO INDUSTRIAL ? CEP 68.625-970, PARAGOMINAS/PA.Pelo presente, está V. Sª.
INTIMADO(A) e ciente que deverá comparecer à audiênciaUnana data, local e hora acima
identificados.OBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional E-CNJ (PJE), cujo
endereço na web é http://pje.i.tj.pa.gov.br:8080/pje/login.seam.Paragominas, 16/07/2019MARIA ADRIANA
GOMES / Diretor de Secretaria 

 
 
 
Número do processo: 0800306-85.2019.8.14.0039 Participação: RECLAMANTE Nome: JAQUELINE
MENDES DE ALMEIDA Participação: ADVOGADO Nome: MARGEAN MARVIN SANTANA LIMAOAB:
26543/PA Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- Celpa Participação:
ADVOGADO Nome: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVESOAB: 012358/PAProcesso
nº.0800306-85.2019.8.14.0039Autor: JAQUELINE MENDES DE ALMEIDARéu: Centrais Elétricas do Pará
S/A- CelpaSENTENÇARelatório dispensado, nos termos do art.38, da Lei nº. 9.099/95.No caso, é útil
lembrar que há inegável relação de consumo entre as partes. A demandada figura como fornecedora de
serviços, dos quais a parte demandante é consumidora final do serviço prestado. De tal modo, é aplicável
à espécie o diploma protetivo dos direitos do consumidor (Lei nº 8.078/90).Apreciando as circunstâncias
concretas e visando à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, tenho como caracterizada a
necessidade de inversão do ônus da prova processual. Assim porque, a princípio, está o autor em
desigualdade de condições técnicas e financeiras em relação à ré, que com mais facilidade pode
demonstrar a veracidade de suas alegações.Pelo que consta dos autos, o fato narrado pelo autor é
incontroverso, tendo a requerida, em sede de contestação, confirmado a suspensão do serviço e admitido
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que houve erro de um de seus prepostos quando da geração de boleto para pagamento de
renegociação.Cumpre, assim, verificar se a suspensão foi, ou não, regular, cotejando ainda, de acordo
com a prova dos autos, se, em caso de suspensão irregular, as consequências dos fatos narrados foram
suficientes à caracterização do dano moral.Pois bem. De acordo com a prova coligida tenho que o pedido
de reparação moral merece procedência.A autora, em 06/12/2018, negociou um débito junto à ré, no valor
de R$ 2.099,84 (dois mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), pactuando uma entrada no
valor de R$ 821,00 (oitocentos e vinte e um reais), mais seis parcelas no valor de R$ 213,14 (duzentos e
treze reais e quatorze centavos).Ao gerar o boleto para pagamento da entrada no valor de R$ 821,00, o
preposto da ré cometeu um erro, e gerou um boleto no valor de R$ 881,61, cujo pagamento ainda
beneficiou outro consumidor, absolutamente estranho à relação contratual estabelecida entre as partes.Em
virtude do erro, a entrada no valor de R$ 821,00 permaneceu inadimplida nos sistemas da ré, vez que a ré
não realizou a devida correção e compensação do pagamento.Com isso, na data de 25/02/2019 houve
suspensão do serviço à autora, dada a informação de inadimplência do valor da entrada da negociação
acima mencionada.Após entrar em contato com a ré contestar a suspensão do serviço, houve a
religação.Ocorre que no dia 21/03/2019 a ré, novamente, suspendeu o serviço à autora, por conta da
mesma fatura no valor de R$ 821,00.A contestação apresentada pela ré, quando do mérito, é vaga e
genérica, sequer contestando as alegações fáticas da autora, resumindo-se à alegação de que a cobrança
é fruto de consumo real, o que sequer foi questionado na inicial.Resta, pois, caracterizada assim nítida
falha na prestação do serviço, incidindo, portanto, o disposto no art. 14 do CDC, segundo o qual
o?fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos?.A suspensão do serviço impôs consequências
suficientes ao abalo psíquico, posto que comprovou que o pagamento exigido pela ré, sendo incontroversa
a negociação entre as partes e o desembolso da quantia e, mesmo assim, por duas vezes, o serviço foi
indevidamente suspenso.Não é possível exigir da autora que prove o abalo moral suportado, posto o alto
grau de subjetividade que o cerca, sendo, portanto, suficiente que o contexto fático narrado torne crível a
alegação de que os transtornos suportados superam a esfera do mero dissabor, do contratempo comum e
sem maiores consequências.De acordo com o artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral.E conforme o artigo 927 e o seu parágrafo único, do Código Civil, estabelece
que?Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo;parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem?.Quanto à quantificação do valor da indenização, como
assente doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de outro,
como uma compensação pelo dano suportado pela vítima em virtude do comportamento daquele.Nesse
tema, a indenização não deve ser tal que traduza enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que
traduza, por via reflexa, despreocupação com eventual reincidência na prática. Em hipóteses como a dos
autos, de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições econômicas das partes e a
intensidade da culpa.Presente essa conjugação de fatores fixo a condenação em R$ 3.000,00 (três mil
reais), valor que se mostra suficiente para a justa reparação.Por fim, considerando que dentre os pedidos
elencados na inicial não consta o de indenização por dano material, deixo de manifestar-me.Em face do
exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, com fulcro no artigo 487, I do NCPC,JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTEo pedido e:a) CONDENO a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil
reais) a título de dano moral, atualizado a contar do arbitramento (Súm. 362, do STJ) e com juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).Fica a parte sucumbente instada ao cumprimento da
sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, mediante comprovação nos autos e advertida de que o
descumprimento ensejará sua execução forçada, nos moldes do artigo 52, inciso III da Lei n. 9.099/95e,
ainda, de que a falta de cumprimento,no prazo de 15(quinze) dias, após o trânsito em
julgado,independentemente de nova intimação(art. 52, inciso IV), implicarámulta de 10% (dez por cento),
conforme preconiza o art. 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil.Nos termos do artigo 55, da Lei nº
9.099/95, indevida a fixação de honorários advocatícios e custas processuais em primeiro grau.Eventual
recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados da ciência da sentença, acompanhado
das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à
interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive
aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único,
da Lei nº 9.099/95.Caso interposto recurso inominado, ante a dispensa do juízo de admissibilidade nesta
instância, remeta-se os presentes autos à Turma Recursal, nos termos do art. 1.010, §3º, NCPC c/c art. 41
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da Lei 9.099/95 c/c Enunciado nº 474, do Fórum Permanente dos Processualistas Civis.Certificado o
trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de quinze dias para cumprimento voluntário da sentença. Em não
sendo cumprida, aguarde-se solicitação do interessado para que se proceda à execução, a teor do
disposto no art. 52, inciso IV, da Lei n° 9.099/95. Ainda na hipótese de não cumprimento, aplicar-se-á
subsidiariamente o disposto no art. 523 e ss, do NCPC, no que for pertinente.Serve a presente decisão
como mandado/comunicação/ofício.Paragominas/PA, 16 de julho de 2019.WANDER LUÍS
BERNARDOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800306-85.2019.8.14.0039 Participação: RECLAMANTE Nome: JAQUELINE
MENDES DE ALMEIDA Participação: ADVOGADO Nome: MARGEAN MARVIN SANTANA LIMAOAB:
26543/PA Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- Celpa Participação:
ADVOGADO Nome: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVESOAB: 012358/PAProcesso
nº.0800306-85.2019.8.14.0039Autor: JAQUELINE MENDES DE ALMEIDARéu: Centrais Elétricas do Pará
S/A- CelpaSENTENÇARelatório dispensado, nos termos do art.38, da Lei nº. 9.099/95.No caso, é útil
lembrar que há inegável relação de consumo entre as partes. A demandada figura como fornecedora de
serviços, dos quais a parte demandante é consumidora final do serviço prestado. De tal modo, é aplicável
à espécie o diploma protetivo dos direitos do consumidor (Lei nº 8.078/90).Apreciando as circunstâncias
concretas e visando à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, tenho como caracterizada a
necessidade de inversão do ônus da prova processual. Assim porque, a princípio, está o autor em
desigualdade de condições técnicas e financeiras em relação à ré, que com mais facilidade pode
demonstrar a veracidade de suas alegações.Pelo que consta dos autos, o fato narrado pelo autor é
incontroverso, tendo a requerida, em sede de contestação, confirmado a suspensão do serviço e admitido
que houve erro de um de seus prepostos quando da geração de boleto para pagamento de
renegociação.Cumpre, assim, verificar se a suspensão foi, ou não, regular, cotejando ainda, de acordo
com a prova dos autos, se, em caso de suspensão irregular, as consequências dos fatos narrados foram
suficientes à caracterização do dano moral.Pois bem. De acordo com a prova coligida tenho que o pedido
de reparação moral merece procedência.A autora, em 06/12/2018, negociou um débito junto à ré, no valor
de R$ 2.099,84 (dois mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), pactuando uma entrada no
valor de R$ 821,00 (oitocentos e vinte e um reais), mais seis parcelas no valor de R$ 213,14 (duzentos e
treze reais e quatorze centavos).Ao gerar o boleto para pagamento da entrada no valor de R$ 821,00, o
preposto da ré cometeu um erro, e gerou um boleto no valor de R$ 881,61, cujo pagamento ainda
beneficiou outro consumidor, absolutamente estranho à relação contratual estabelecida entre as partes.Em
virtude do erro, a entrada no valor de R$ 821,00 permaneceu inadimplida nos sistemas da ré, vez que a ré
não realizou a devida correção e compensação do pagamento.Com isso, na data de 25/02/2019 houve
suspensão do serviço à autora, dada a informação de inadimplência do valor da entrada da negociação
acima mencionada.Após entrar em contato com a ré contestar a suspensão do serviço, houve a
religação.Ocorre que no dia 21/03/2019 a ré, novamente, suspendeu o serviço à autora, por conta da
mesma fatura no valor de R$ 821,00.A contestação apresentada pela ré, quando do mérito, é vaga e
genérica, sequer contestando as alegações fáticas da autora, resumindo-se à alegação de que a cobrança
é fruto de consumo real, o que sequer foi questionado na inicial.Resta, pois, caracterizada assim nítida
falha na prestação do serviço, incidindo, portanto, o disposto no art. 14 do CDC, segundo o qual
o?fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos?.A suspensão do serviço impôs consequências
suficientes ao abalo psíquico, posto que comprovou que o pagamento exigido pela ré, sendo incontroversa
a negociação entre as partes e o desembolso da quantia e, mesmo assim, por duas vezes, o serviço foi
indevidamente suspenso.Não é possível exigir da autora que prove o abalo moral suportado, posto o alto
grau de subjetividade que o cerca, sendo, portanto, suficiente que o contexto fático narrado torne crível a
alegação de que os transtornos suportados superam a esfera do mero dissabor, do contratempo comum e
sem maiores consequências.De acordo com o artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral.E conforme o artigo 927 e o seu parágrafo único, do Código Civil, estabelece
que?Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo;parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem?.Quanto à quantificação do valor da indenização, como
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assente doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de outro,
como uma compensação pelo dano suportado pela vítima em virtude do comportamento daquele.Nesse
tema, a indenização não deve ser tal que traduza enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que
traduza, por via reflexa, despreocupação com eventual reincidência na prática. Em hipóteses como a dos
autos, de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições econômicas das partes e a
intensidade da culpa.Presente essa conjugação de fatores fixo a condenação em R$ 3.000,00 (três mil
reais), valor que se mostra suficiente para a justa reparação.Por fim, considerando que dentre os pedidos
elencados na inicial não consta o de indenização por dano material, deixo de manifestar-me.Em face do
exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, com fulcro no artigo 487, I do NCPC,JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTEo pedido e:a) CONDENO a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil
reais) a título de dano moral, atualizado a contar do arbitramento (Súm. 362, do STJ) e com juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).Fica a parte sucumbente instada ao cumprimento da
sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, mediante comprovação nos autos e advertida de que o
descumprimento ensejará sua execução forçada, nos moldes do artigo 52, inciso III da Lei n. 9.099/95e,
ainda, de que a falta de cumprimento,no prazo de 15(quinze) dias, após o trânsito em
julgado,independentemente de nova intimação(art. 52, inciso IV), implicarámulta de 10% (dez por cento),
conforme preconiza o art. 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil.Nos termos do artigo 55, da Lei nº
9.099/95, indevida a fixação de honorários advocatícios e custas processuais em primeiro grau.Eventual
recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados da ciência da sentença, acompanhado
das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à
interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive
aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único,
da Lei nº 9.099/95.Caso interposto recurso inominado, ante a dispensa do juízo de admissibilidade nesta
instância, remeta-se os presentes autos à Turma Recursal, nos termos do art. 1.010, §3º, NCPC c/c art. 41
da Lei 9.099/95 c/c Enunciado nº 474, do Fórum Permanente dos Processualistas Civis.Certificado o
trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de quinze dias para cumprimento voluntário da sentença. Em não
sendo cumprida, aguarde-se solicitação do interessado para que se proceda à execução, a teor do
disposto no art. 52, inciso IV, da Lei n° 9.099/95. Ainda na hipótese de não cumprimento, aplicar-se-á
subsidiariamente o disposto no art. 523 e ss, do NCPC, no que for pertinente.Serve a presente decisão
como mandado/comunicação/ofício.Paragominas/PA, 16 de julho de 2019.WANDER LUÍS
BERNARDOJuiz de Direito  

 
 
 

 

 
 

PROCESSO: 0003950-45.2014.814.0039 
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): WANDER LUIS
BERNARDO Ação: Cumprimento de sentença em: 26/03/2019---REQUERENTE:MARIA DO CARMO
PEREIRA PIRES Representante(s):  DEFENSOR PUBLICO (DEFENSOR)   REQUERIDO:REDE CELPA
S A Representante(s):  OAB 12358 - FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES (ADVOGADO)  OAB
20251 - RENATA SANTOS BICALHO (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE
PARAGOMINAS VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARAGOMINAS Proc.:
0003950-45.2014.8.14.0039 Exequente: MARIA DO CARMO PEREIRA PIRES Executado: CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA SENTENÇA            Analisando os autos, observa-se que houve o
adimplemento da obrigação e que tais valores depositados em subconta judicial estão de acordo com o
que fora prolatado em sentença e mantido em sede de recurso.            Considerando que, somente após a
ordem de bloqueio via BACENJUD, o executado comprovou o adimplemento da obrigação, conforme
consta às fls. 141/144, nesta data procedo ao desbloqueio da quantia tornada indisponível, conforme
consta em anexo. Autorizo o levantamento da quantia depositada bem como a expedição de alvará.  Ex
positis, extingo o processo, restando encerrada, nos termos dos art. 924, IV do CPC, também a fase de
cumprimento de sentença.            À Secretaria para que tome as providências cabíveis, procedendo à
baixa na distribuição e ao arquivamento definitivo dos autos. Int. Paragominas, 26 de março de 2019.
WANDER LUÍS BERNARDO            Juiz de Direito
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INTIMAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 0012121-39.2018.8.14.0107.
Requerente: ELIZIANE RODRIGUES DE ARAÚJO. Advogado Dr. NILSON NORMANDES STRENZKE
FILHO OAB/PA 26210-A e Dr.ª WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS OAB/AM A-1150.
Requerido: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ. De ordem do Exmo. Senhor Doutor DIOGO
FERNANDEZ CARVALHO, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará, FICA A
PARTE REQUERENTE INTIMADA, por meio de seu(s) advogado(s), do seguinte Dispositivo: ¿ATO
ORDINATÓRIO. De acordo com o que dispõe o Provimento 006/2009-CJCI, e de ordem do
Excelentíssimo Senhor Doutor DIOGO BONFIM FERNANDEZ, MM Juiz de Direito da Comarca desta
Comarca, intime-se a parte requerente para apresentar réplica, no prazo legal. O referido é verdade e dou
fé. Dom Eliseu, 24 de maio de 2019. Joás Pinheiro de Souza. Diretor de Secretaria¿. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará, 16 de julho de 2019. Eu, Antonio Carlos, Auxiliar
Judiciário, digitei.

 
 

 
 
 
RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - GABINETE DA VARA UNICA DE DOM ELISEU - VARA: VARA
UNICA DE DOM ELISEU PROCESSO: 00002411620198140107 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinár io em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTEERIO PUBLICO ESTADUAL
DENUNCIADO:MISAEL DA SILVA BRANDAO. DECISÃO Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Denúncia devidamente recebida. Regulamente citado (a)(s), o(a)(s)
réu(s) apresentou resposta à acusação. Vieram os autos conclusos. Eis a síntese necessária. Sem
digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que é da inteligência do art. 397 do Código de Processo
Penal brasileiro que o Juiz deverá absolver sumariamente o(a)(s) acusado(a)(s) quando verificar existência
de causa excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, atipicidade da conduta e quando a
punibilidade do(a)(s) acusado(a)(s) já estiver extinta. Analisando detidamente os autos, quanto às
respostas do(a)(s) réu(s), verifico que os argumentos descritos nas peças de defesa técnica não são
suficientes para ensejar a absolvição sumária, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal. Cumpre
destacar que, nessa fase processual, meros indícios de autoria e prova da materialidade autorizam o
prosseguimento do feito. Desse modo, ausentes às hipóteses elencadas no art. 397 do Código de
Processo Penal brasileiro, designo audiência de instrução e julgamento para o dia _____/_____/_____, às
______h _______min, no Fórum desta Comarca. Na audiência proceder-se-á à inquirição das
testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa, e interrogatório do réu. Intimem-se as testemunhas
pessoalmente ou expeça-se carta precatória quando necessário para oitiva das mesmas na comarca onde
residem. As testemunhas de defesa deverão comparecer independente de intimação. Intime-se o réu. Dê-
se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO,
com fulcro no Provimento n. 003/2009 da CJRMB. Dom Eliseu, 15 de julho de 2019. Diogo Bonfim
Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00023366320128140107 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ALI MOHAMAD CHAHINE Representante(s): OAB
4405 - JOEL DANTAS DOS SANTOS (ADVOGADO) OAB 10458 - JOSIENE LOPES FLORENTINO
(ADVOGADO) OAB 5224 -  MARIA EUCIMERE SOARES FLORENTINO (ADVOGADO)
REQUERENTE:CHADIA ALI CHAHINE Representante(s): OAB 4405 - JOEL DANTAS DOS SANTOS
(ADVOGADO) OAB 10458 - JOSIENE LOPES FLORENTINO (ADVOGADO) OAB 5224 - MARIA
EUCIMERE SOARES FLORENTINO (ADVOGADO) REQUERIDO:NABIL ALI ZAGLOUTH
Representante(s) :  OAB 10428 -  SOSTENES ANTONIO DE ARRUDA (ADVOGADO)
REQUERIDO:INFAIYI ADY YASSIN ZAGLOUTH Representante(s): OAB 10428 - SOSTENES ANTONIO
DE ARRUDA (ADVOGADO) . Despacho Cumpra-se o determinado à fl. 188-v, com o auxílio de força
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policial se necessário. Intime-se. Despacho publicado no DJe de 17.07.2019. Dom Eliseu, 15 de julho de
2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00048235920198140107 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAQUEL SOUZA DA SILVA Representante(s):
OAB 26210-A - NILSON NORMANDES STRENZKE FILHO (ADVOGADO) REQUERIDO:CELPA REDE
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA. DESPACHO Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05
dias, justificar o não cumprimento da liminar para restabelecer o serviço de energia elétrica na residência
da requerente, sob pena de bloqueio judicial. Dom Eliseu - PA, 15 de julho de 2019. Diogo Bonfim
Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00056134320198140107 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Carta
Precatória Criminal em: 15/07/2019 DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO
PROGRESO/PA AUTOR:MINISTEERIO PUBLICO ESTADUAL DENUNCIADO:KEITY ANDERSON
SANTOS DA SILVA. DESPACHO Chamo feito a ordem e torno sem efeito decisão à fl. retro, considerando
a informação prestada pelo Ministério Público de ter a testemunha Mauro Perassoli sido transferida para
Paragominas/PA, remetam-se os autos a esta comarca para realização de audiência para oitiva da
testemunha citada e retire-se da pauta a audiência designada para o dia 05.11.2019. Dom Eliseu - PA, 15
de julho de 2019. Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00056255720198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Carta Precatória Criminal em: 15/07/2019 DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE NOVO PROGRESO/PA AUTOR:MINISTEERIO PUBLICO ESTADUAL
DENUNCIADO:VALDIR CAMARGO SHIMADA. DESPACHO Chamo feito a ordem e torno sem efeito
decisão à fl. retro, considerando a informação prestada pelo Ministério Público de ter a testemunha Mauro
Perassoli sido transferida para Paragominas/PA, remetam-se os autos a esta comarca para realização de
audiência para oitiva da testemunha citada e retire-se da pauta a audiência designada para o dia
05.11.2019. Dom Eliseu - PA, 15 de julho de 2019. Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito PROCESSO:
00061036520198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
D I O G O  B O N F I M  F E R N A N D E Z  A ç ã o :  P r o c e d i m e n t o  C o m u m  e m :  1 5 / 0 7 / 2 0 1 9
REQUERENTE:FRANCISCO PEDRO DE PAULO Representante(s): OAB 27651 - MAÍSA SILVA DO
NASCIMENTO (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO PANAMERICANO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória
Dos Fatos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Relação Contratual c/c Repetição
de Indébito e Indenização por Danos Morais. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o
disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados
nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332).
Da relação de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o
autor, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do
consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça
gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da
situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar,
no presente momento processual, a existência de verossimilhança nas alegações da inicial como
suficientes para o deferimento da tutela de urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o
extrato bancário de que o valor não fora creditado, indefiro o pedido de liminar. Citação Deixo de marcar
audiência de conciliação ou mediação. Cite-se o requerido, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
(Art. 335 do CPC), contestar a presente ação, sob pena de revelia e incidência de seus efeitos. Com a
resposta do requerido, intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para apresentar réplica no
prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem os autos
conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO:
00062222620198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
D I O G O  B O N F I M  F E R N A N D E Z  A ç ã o :  P r o c e d i m e n t o  C o m u m  e m :  1 5 / 0 7 / 2 0 1 9
REQUERENTE:FRANCISCO PEDRO DE PAULO Representante(s): OAB 27651 - MAÍSA SILVA DO
NASCIMENTO (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO PANAMERICANO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória
Dos Fatos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Relação Contratual c/c Repetição
de Indébito e Indenização por Danos Morais. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o
disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados
nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332).
Da relação de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o
autor, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do
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consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça
gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da
situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar,
no presente momento processual, a existência de verossimilhança nas alegações da inicial como
suficientes para o deferimento da tutela de urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o
extrato bancário de que o valor não fora creditado, indefiro o pedido de liminar. Citação Deixo de marcar
audiência de conciliação ou mediação. Cite-se o requerido, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
(Art. 335 do CPC), contestar a presente ação, sob pena de revelia e incidência de seus efeitos. Com a
resposta do requerido, intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para apresentar réplica no
prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem os autos
conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO:
00063227820198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO
CIPRIANO DA SILVA Representante(s): OAB 28407 - GLENDHA NAYARA BEZERRA DOS SANTOS
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão
Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação Declaratória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e
Condenação em Danos Morais. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no
artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos
319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação
de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o autor,
conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do
consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça
gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da
situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar,
no presente momento processual, a existência de verossimilhança nas alegações da inicial como
suficientes para o deferimento da tutela de urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o
extrato bancário para que se comprovasse tal ato, indefiro o pedido de liminar. Da citação Cite-se o réu,
fazendo acompanhar cópia da inicial ao mandado, consigne-se no mandado as advertências da lei
9.099/95. Intime-se o requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente decisão como
mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de
D i r e i t o  2  P R O C E S S O :  0 0 0 6 3 2 3 6 3 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO FRUTUOSO DA ROCHA
Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1.
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, emendar a inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas,
nos moldes do art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321,
parágrafo único do NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom
Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE
DECISÃO COMO OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO:
00063244820198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO
FRUTUOSO DA ROCHA Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA
DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita
por duas testemunhas, nos moldes do art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade
com o art. 321, parágrafo único do NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos
conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A
PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO:
00063297020198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO
RODRIGUES DE SOUSA Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO PANAMERICANO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a
parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a
inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do
art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321, parágrafo único do
NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO
OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO: 00063426920198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO CIPRIANO DA
SILVA Representante(s): OAB 28407 - GLENDHA NAYARA BEZERRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória
Dos Fatos Trata-se de Ação Declaratória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação em
Danos Morais. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do
CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do
CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo
Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o autor, conforme arts. 6º,
IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o
requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no
art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do
autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar, no presente momento
processual, a existência de verossimilhança nas alegações da inicial como suficientes para o deferimento
da tutela de urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o extrato bancário para que se
comprovasse tal ato, indefiro o pedido de liminar. Da citação Cite-se o réu, fazendo acompanhar cópia da
inicial ao mandado, consigne-se no mandado as advertências da lei 9.099/95. Intime-se o requerente, por
seu advogado, via DJE. Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15
de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 2 PROCESSO: 00063435420198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA JOSE DE SOUSA
Representante(s): OAB 28407 - GLENDHA NAYARA BEZERRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos
Trata-se de Ação Declaratória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação em Danos
Morais. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma
vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não
sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao
caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o autor, conforme arts. 6º, IX, e 22,
caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro
o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do
NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o
pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar, no presente momento processual, a
existência de verossimilhança nas alegações da inicial como suficientes para o deferimento da tutela de
urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o extrato bancário para que se comprovasse tal
ato, indefiro o pedido de liminar. Da citação Cite-se o réu, fazendo acompanhar cópia da inicial ao
mandado, consigne-se no mandado as advertências da lei 9.099/95. Intime-se o requerente, por seu
advogado, via DJE. Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 2 PROCESSO: 00063443920198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA JOSE DE SOUSA
Representante(s): OAB 28407 - GLENDHA NAYARA BEZERRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO CETELEM. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação
Declaratória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação em Danos Morais. DO DIREITO
Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição
inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de
improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter
consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o autor, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput,
ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o
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pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do
NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o
pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar, no presente momento processual, a
existência de verossimilhança nas alegações da inicial como suficientes para o deferimento da tutela de
urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o extrato bancário para que se comprovasse tal
ato, indefiro o pedido de liminar. Da citação Cite-se o réu, fazendo acompanhar cópia da inicial ao
mandado, consigne-se no mandado as advertências da lei 9.099/95. Intime-se o requerente, por seu
advogado, via DJE. Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 2 PROCESSO: 00063626020198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO CIPRIANO DA
SILVA Representante(s): OAB 28407 - GLENDHA NAYARA BEZERRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória
Dos Fatos Trata-se de Ação Declaratória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação em
Danos Morais. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do
CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do
CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo
Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o autor, conforme arts. 6º,
IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o
requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no
art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do
autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar, no presente momento
processual, a existência de verossimilhança nas alegações da inicial como suficientes para o deferimento
da tutela de urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o extrato bancário para que se
comprovasse tal ato, indefiro o pedido de liminar. Da citação Cite-se o réu, fazendo acompanhar cópia da
inicial ao mandado, consigne-se no mandado as advertências da lei 9.099/95. Intime-se o requerente, por
seu advogado, via DJE. Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15
de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 2 PROCESSO: 00063634520198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO FRUTUOSO DA
ROCHA Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1.
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, emendar a inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas,
nos moldes do art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321,
parágrafo único do NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom
Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE
DECISÃO COMO OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO:
00063686720198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO
RODRIGUES DE SOUSA Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje.
1. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, emendar a inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas,
nos moldes do art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321,
parágrafo único do NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom
Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE
DECISÃO COMO OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO:
00063695220198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO
RODRIGUES DE SOUSA Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a
parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a
inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do
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art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321, parágrafo único do
NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO
OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO: 00063703720198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO RODRIGUES DE
SOUSA Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a parte autora, na
pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial no
sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do art. 595,
do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321, parágrafo único do NCPC. 2.
Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de
2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO
OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO: 00063833620198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO FRUTUOSO DA
ROCHA Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a
parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a
inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do
art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321, parágrafo único do
NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO
OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO: 00063842120198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA RAIMUNDA DE
JESUS Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO VOTORANTIM. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação de
Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito. DO
DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a
petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o
caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter
consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput,
ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o
pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do
NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o
pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo
334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição
consensual. Da Citação Cite-se o requerido para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação
no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente
decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez
Ju iz  de  D i re i to  1  PROCESSO:  00063850620198140107 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1.
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, emendar a inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas,
nos moldes do art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321,
parágrafo único do NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom
Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE
DECISÃO COMO OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO:
00063868820198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
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DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO
RODRIGUES DE SOUSA Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO PANAMERICANO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a
parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a
inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do
art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321, parágrafo único do
NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO
OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO: 00063877320198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO RODRIGUES DE
SOUSA Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO VOTORANTIM. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a parte autora, na
pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial no
sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do art. 595,
do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321, parágrafo único do NCPC. 2.
Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de
2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO
OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO: 00064024220198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO PEREIRA SOUSA
Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO CETELEM. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a parte autora, na pessoa
de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial no sentido de
juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do art. 595, do CC, sob
pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321, parágrafo único do NCPC. 2. Após, com ou
sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 DIOGO
BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO/MANDADO PARA
TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO: 00064032720198140107 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO PEREIRA SOUSA Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO CETELEM.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU -
VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE,
para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial no sentido de juntar procuração assinada a
rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo
em conformidade com o art. 321, parágrafo único do NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem
imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ
Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE
D I R E I T O  P R O C E S S O :  0 0 0 6 4 0 6 7 9 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO FRUTUOSO DA ROCHA
Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a
parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a
inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do
art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321, parágrafo único do
NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO
OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO: 00064076420198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO FRUTUOSO DA
ROCHA Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:AGENCIA BANCO DO BRASIL SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
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ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a
parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a
inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do
art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321, parágrafo único do
NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO
OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO: 00064084920198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA DALVA SILVA ALVES
Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-
se de Ação de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do
Indébito. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC,
uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC
e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto
ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e
22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido,
defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99,
§3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro
o pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o
artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição
consensual. Da Citação Cite-se o requerido para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação
no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente
decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez
Ju iz  de  D i re i to  1  PROCESSO:  00064093420198140107 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA DALVA SILVA ALVES Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO
DE FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação de
Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito. DO
DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a
petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o
caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter
consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput,
ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o
pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do
NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o
pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo
334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição
consensual. Da Citação Cite-se o requerido para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação
no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente
decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez
Ju iz  de  D i re i to  1  PROCESSO:  00064101920198140107 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO FRUTUOSO DA ROCHA
Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a
parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a
inicial no sentido de juntar procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do
art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o art. 321, parágrafo único do
NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO
OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO PROCESSO: 00064110420198140107
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PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO FELINTO
MARTINS Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos
Trata-se de Ação de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do
Indébito. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC,
uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC
e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto
ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e
22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido,
defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99,
§3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro
o pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o
artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição
consensual. Da Citação Cite-se o requerido para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação
no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente
decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez
Ju iz  de  D i re i to  1  PROCESSO:  00064128620198140107 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOSE DA CRUZ RODRIGUES Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO OLE
BONSUCESO CONSIGNADO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito com Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização
por Danos Morais. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do
CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do
CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo
Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o autor, conforme arts. 6º,
IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o
requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no
art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do
autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar, no presente momento
processual, a existência de verossimilhança nas alegações da inicial como suficientes para o deferimento
da tutela de urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o extrato bancário de que o valor não
fora creditado, indefiro o pedido de liminar. Citação Deixo de marcar audiência de conciliação ou
mediação. Cite-se o requerido, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias (Art. 335 do CPC), contestar a
presente ação, sob pena de revelia e incidência de seus efeitos. Com a resposta do requerido, intime-se o
autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15
de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO: 00064137120198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOSE DA CRUZ
RODRIGUES Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO OLE BONSUCESO CONSIGNADO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Relação Contratual c/c Repetição de Indébito
e Indenização por Danos Morais. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no
artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos
319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação
de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o autor,
conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do
consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça
gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da
situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar,
no presente momento processual, a existência de verossimilhança nas alegações da inicial como
suficientes para o deferimento da tutela de urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o
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extrato bancário de que o valor não fora creditado, indefiro o pedido de liminar. Citação Deixo de marcar
audiência de conciliação ou mediação. Cite-se o requerido, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
(Art. 335 do CPC), contestar a presente ação, sob pena de revelia e incidência de seus efeitos. Com a
resposta do requerido, intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, para apresentar réplica no
prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem os autos
conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO:
00064145620198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOSE DA
CRUZ RODRIGUES Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão
Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Relação Contratual
c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial
Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos
essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do
pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado,
entendo que assiste razão o autor, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em
conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em
seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na
inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da tutela de
urgência Por não vislumbrar, no presente momento processual, a existência de verossimilhança nas
alegações da inicial como suficientes para o deferimento da tutela de urgência conforme pedido, não
sendo juntado aos autos o extrato bancário de que o valor não fora creditado, indefiro o pedido de liminar.
Citação Deixo de marcar audiência de conciliação ou mediação. Cite-se o requerido, para, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias (Art. 335 do CPC), contestar a presente ação, sob pena de revelia e incidência
de seus efeitos. Com a resposta do requerido, intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE,
para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta,
certifique-se e voltem os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez
Ju iz  de  D i re i to  1  PROCESSO:  00064162620198140107 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOSE DA CRUZ RODRIGUES Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BMG.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU -
VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito
com Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. DO DIREITO
Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição
inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de
improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter
consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o autor, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput,
ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o
pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do
NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o
pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar, no presente momento processual, a
existência de verossimilhança nas alegações da inicial como suficientes para o deferimento da tutela de
urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o extrato bancário de que o valor não fora
creditado, indefiro o pedido de liminar. Citação Deixo de marcar audiência de conciliação ou mediação.
Cite-se o requerido, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias (Art. 335 do CPC), contestar a presente
ação, sob pena de revelia e incidência de seus efeitos. Com a resposta do requerido, intime-se o autor, na
pessoa de seu advogado, via DJE, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o
prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de
2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO: 00064223320198140107 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO PEREIRA SOUSA Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO
SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU
- VARA ÚNICA DESPACHO R. Hoje. 1. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE,
para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial no sentido de juntar procuração assinada a
rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do art. 595, do CC, sob pena de indeferimento, tudo
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em conformidade com o art. 321, parágrafo único do NCPC. 2. Após, com ou sem resposta, voltem
imediatamente os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 DIOGO BONFIM FERNANDEZ
Juiz de Direito SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO/MANDADO PARA TODOS OS FINS DE
D I R E I T O  P R O C E S S O :  0 0 0 6 4 2 4 0 3 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA DALVA SILVA ALVES Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação de
Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito. DO
DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a
petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o
caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter
consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput,
ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o
pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do
NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o
pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo
334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição
consensual. Da Citação Cite-se o requerido para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação
no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente
decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez
Ju iz  de  D i re i to  1  PROCESSO:  00064258520198140107 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA DALVA SILVA ALVES Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA
DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação de Inexistência de
Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito. DO DIREITO Recebimento
da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche
os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência
liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço
prestado, entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e
levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus
da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do
relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da
audiência Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual
Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual. Da Citação Cite-se o
requerido para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação no prazo legal, cujo termo inicial
será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).
Int ime-se o requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente decisão como
mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de
D i r e i t o  1  P R O C E S S O :  0 0 0 6 4 2 6 7 0 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA DALVA SILVA ALVES Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO CETELEM.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU -
VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito
com Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. DO DIREITO
Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição
inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de
improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter
consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o autor, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput,
ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o
pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do
NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o
pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar, no presente momento processual, a

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1873



existência de verossimilhança nas alegações da inicial como suficientes para o deferimento da tutela de
urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o extrato bancário de que o valor não fora
creditado, indefiro o pedido de liminar. Citação Deixo de marcar audiência de conciliação ou mediação.
Cite-se o requerido, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias (Art. 335 do CPC), contestar a presente
ação, sob pena de revelia e incidência de seus efeitos. Com a resposta do requerido, intime-se o autor, na
pessoa de seu advogado, via DJE, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o
prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de
2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO: 00064327720198140107 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOSE DA CRUZ RODRIGUES Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO
PANAMERICANO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE
DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação Declaratória de
Inexistência de Débito com Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.
DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que
a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o
caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter
consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão o autor, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput,
ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o
pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do
NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o
pedido de justiça gratuita. Da tutela de urgência Por não vislumbrar, no presente momento processual, a
existência de verossimilhança nas alegações da inicial como suficientes para o deferimento da tutela de
urgência conforme pedido, não sendo juntado aos autos o extrato bancário de que o valor não fora
creditado, indefiro o pedido de liminar. Citação Deixo de marcar audiência de conciliação ou mediação.
Cite-se o requerido, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias (Art. 335 do CPC), contestar a presente
ação, sob pena de revelia e incidência de seus efeitos. Com a resposta do requerido, intime-se o autor, na
pessoa de seu advogado, via DJE, para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o
prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem os autos conclusos. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de
2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO: 00064430920198140107 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA DALVA SILVA ALVES Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA
DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação de Inexistência de
Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito. DO DIREITO Recebimento
da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche
os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência
liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço
prestado, entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e
levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus
da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do
relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da
audiência Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual
Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual. Da Citação Cite-se o
requerido para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação no prazo legal, cujo termo inicial
será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).
Int ime-se o requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente decisão como
mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de
D i r e i t o  1  P R O C E S S O :  0 0 0 6 4 4 4 9 1 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO FELINTO MARTINS Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO
SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU
- VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação de Inexistência de Débito, cumulada
com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial
Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos
essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do
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pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado,
entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em
conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em
seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na
inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo
de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não
vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual. Da Citação Cite-se o requerido para,
nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data
prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o
requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício.
Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO:
00064483120198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
D IOGO BONFIM FERNANDEZ Ação :  Ca r t a  P reca tó r i a  C r im ina l  em :  15 /07 /2019
DEPRECANTE:COMARCA DE ACAILANDIA JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL AUTOR DO
FATO:MURILO SILVA DA ROCHA VITIMA:A. C. O. E. . DESPACHO Devolva-se carta precatória ao juízo
deprecante para que informe endereço do autor para intimação. Dom Eliseu - PA, 15 de julho de 2019.
Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00064656720198140107 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOSE DA CRUZ RODRIGUES Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BMG.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU -
VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação de Inexistência de Débito, cumulada com
Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial
Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos
essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do
pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado,
entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em
conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em
seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na
inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo
de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não
vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual. Da Citação Cite-se o requerido para,
nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data
prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o
requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício.
Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO:
00064665220198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA
RAIMUNDA DE JESUS Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-
se de Ação de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do
Indébito. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC,
uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC
e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto
ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e
22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido,
defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99,
§3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro
o pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o
artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição
consensual. Da Citação Cite-se o requerido para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação
no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente
decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez
Ju iz  de  D i re i to  1  PROCESSO:  00064673720198140107 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA RAIMUNDA DE JESUS Representante(s):
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OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO
E FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação de
Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito. DO
DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a
petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o
caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter
consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput,
ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o
pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do
NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o
pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo
334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição
consensual. Da Citação Cite-se o requerido para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação
no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a
citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente
decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez
Ju iz  de  D i re i to  1  PROCESSO:  00064908020198140107 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA RAIMUNDA DE JESUS Representante(s):
OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO
SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU
- VARA ÚNICA Decisão Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação de Inexistência de Débito, cumulada
com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial
Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos
essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do
pedido (CPC, artigo 332). Da relação de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado,
entendo que assiste razão a autora, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em
conta a hipossuficiência do consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em
seu favor. Da justiça gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na
inicial, dando conta da situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo
de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não
vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual. Da Citação Cite-se o requerido para,
nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data
prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o
requerente, por seu advogado, via DJE. Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício.
Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO:
00065080420198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA
RAIMUNDA DE JESUS Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão
Interlocutória Dos Fatos Trata-se de Ação de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por
Danos Morais e Repetição do Indébito. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o
disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados
nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332).
Da relação de consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão a
autora, conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do
consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça
gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da
situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo de designar a
audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na
espécie a possibilidade de composição consensual. Da Citação Cite-se o requerido para, nos termos do
artigo 335 do CPC, oferecer contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo
231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o requerente, por seu
advogado, via DJE. Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO: 00065098620198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
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FERNANDEZ Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA RAIMUNDA DE
JESUS Representante(s): OAB 27106-A - THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO E FINANCIAMENTOS SA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE DOM ELISEU - VARA ÚNICA Decisão Interlocutória
Dos Fatos Trata-se de Ação de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais e
Repetição do Indébito. DO DIREITO Recebimento da Petição inicial Considerando o disposto no artigo 334
do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320
do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332). Da relação de
consumo Quanto ao caráter consumerista do serviço prestado, entendo que assiste razão a autora,
conforme arts. 6º, IX, e 22, caput, ambos do CDC. Daí, e levando em conta a hipossuficiência do
consumidor ante o requerido, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor. Da justiça
gratuita Com fulcro no art. 98 e 99, §3º, do NCPC, e na credibilidade do relatado na inicial, dando conta da
situação financeira do autor, defiro o pedido de justiça gratuita. Da audiência Deixo de designar a
audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na
espécie a possibilidade de composição consensual. Da Citação Cite-se o requerido para, nos termos do
artigo 335 do CPC, oferecer contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data prevista no artigo
231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). Intime-se o requerente, por seu
advogado, via DJE. Serve a presente decisão como mandado/comunicação/ofício. Dom Eliseu/PA, 15 de
julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito 1 PROCESSO: 00065228520198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Carta Precatória Criminal em: 15/07/2019 DEPRECANTE:JUIZO DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE IMPERATRIZ MA AUTOR DO FATO:EDMILSON SOARES DE
SOUSA VITIMA:A. C. O. E. VITIMA:R. A. S. . DESPACHO 1. Cumpra-se, SERVINDO ESTE DESPACHO
E AS CÓPIAS ENCAMINHADAS COMO MANDADO. 2. Após, devolva-se com as nossas homenagens.
Dom Eliseu, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito PROCESSO:
00065237020198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Carta Precatória Cível em: 15/07/2019 DEPRECANTE:JUIZO DA
SEGUNDA VARA CIVEL DE SAO JOSE DOS PINHAIS PR REQUERENTE:DINNAMICA DESPACHOS
ADUANEIROS LTDA REQUERIDO:MADESCAN EXPORT LTDA. DESPACHO 1. Cumpra-se, SERVINDO
ESTE DESPACHO E AS CÓPIAS ENCAMINHADAS COMO MANDADO. 2. Após, devolva-se com as
nossas homenagens. Dom Eliseu, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 6 5 4 2 7 6 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Carta
Precatória Criminal em: 15/07/2019 DEPRECANTE:JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL -
COMARCA DE ACAILANDIA/MA AUTOR DO FATO:JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA VITIMA:A.
C. O. E. . DESPACHO 1. Cumpra-se, SERVINDO ESTE DESPACHO E AS CÓPIAS ENCAMINHADAS
COMO MANDADO. 2. Após, devolva-se com as nossas homenagens. Dom Eliseu, 15 de julho de 2019
Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00065626720198140107 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Carta
Precatória Cível em: 15/07/2019 DEPRECANTE:JUIZ DA PRIMEIRA VARA FEDERAL DA SUBSECAO
JUDICIARIA DE MONTES CLAROS MG AUTOR:CLEIDE GOMES AMARAL REU:COPERMIL
CONSTRUTORA LTDA. DESPACHO 1. Cumpra-se, SERVINDO ESTE DESPACHO E AS CÓPIAS
ENCAMINHADAS COMO MANDADO. 2. Após, devolva-se com as nossas homenagens. Dom Eliseu, 15
de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00065635220198140107
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM
FERNANDEZ Ação: Carta Precatória Cível em: 15/07/2019 DEPRECANTE:PRIMEIRA VARA FEDERAL
DA SUBSECAO JUDICIARIA DE MONTES CLARO AUTOR:RENATA PEREIRA DE SOUZA
REU:COPERMIL CONSTRUTORA LTDA. DESPACHO 1. Cumpra-se, SERVINDO ESTE DESPACHO E
AS CÓPIAS ENCAMINHADAS COMO MANDADO. 2. Após, devolva-se com as nossas homenagens. Dom
El iseu,  15 de ju lho de 2019 Diogo Bonf im Fernandez Ju iz  de Di re i to  PROCESSO:
00066111120198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:  Auto de Pr isão em Flagrante em:  15/07/2019
FLAGRANTEADO:JOSE OLIVEIRA FERREIRA VITIMA:A. C. O. E. . DECISÃO O Delegado de Polícia
desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante de Jose Oliveira Ferreira, por infringência ao
art. 12, da Lei 10.826/2003. As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi legal, pois
claro o estado de flagrância na hipótese do art. 302, IV, CPP. Verifico que, embora tenha sido arbitrado
fiança, o requerente não efetuou pagamento da mesma e permanece em cárcere. Entendo ser caso de
dispensa da fiança arbitrada. Não é razoável manter segregado aquele que foi beneficiado com a
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liberdade provisória apenas por não pagar o numerário arbitrado a título de fiança. Inclusive, nesse ponto,
destaco o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. FIANÇA NÃO PAGA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1.O não pagamento da fiança arbitrada, por si só,
não justifica a preservação da custódia do paciente, mesmo porque se abstrai que, caso possuísse
condições financeiras para tanto, já teria arcado com o montante estabelecido, de modo a preferir sua
liberdade a ficar segregado em estabelecimento prisional. 2. Dadas as peculiaridades do caso concreto,
aptas a evidenciar a hipossuficiência econômica do paciente, patrocinado pela Defensoria Pública, e
inexistindo provas de que ele irá perturbar o andamento processual ou resistir injustificadamente à ordem
judicial, deve se conceder a ordem independente do pagamento de fiança,sem prejuízo da imposição pelo
juízo de origem de outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem concedida. Acordão
CONCEDER A ORDEM. EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA. UNÂNIME. (HBC 20150020193500. Relator
SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. Julgado 30 de Julho de 2015. Publicado no DJE
: 04/08/2015) (grifo nosso). Desta feita, não assiste razão em manter acautelado o acusado por não
pagamento da fiança, entendo, portanto, ser hipótese de dispensa da fiança e de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão nos termos do art. 325, inc. I c/c art. 350, c/c art. 319, ambos do CPP. Posto
isso, CONCEDO a dispensa da FIANÇA ao acusado Jose Oliveira Ferreira, com fulcro disposto no art.
325, § 1º, I c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, aplicando ao acusado as medidas
cautelares do art. 319 e as obrigações dos arts. 327 e 328 do CPP, que deverão ser cumpridas sob pena
de decretação de prisão preventiva: 1. Comparecer a todos os atos processuais aos quais seja intimado
(327, CPP); 2. Não mudar de residência sem comunicar o novo endereço ao Juízo (328, CPP); 3.
Proibição de ausentar-se da comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial (328). 4.
Comparecimento bimestral a este juízo para justificar suas atividades (319, I, CPP); 5. Apresentar, no
prazo de 05 dias, comprovante de residência neste juízo. Ressalta-se que o quebramento injustificado da
fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras
medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva, art. 342, do Código de Processo
Penal. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado ser posto imediatamente em liberdade, se
por outro motivo não estiver preso. Intime-se o acusado. Ciência ao Ministério Público. Oficie-se a
autoridade policial para fiscalização das medias cautelares impostas. SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE
DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO/ALVARÁ DE SOLTURA. Dom Eliseu (PA), 15 de julho de 2019.
Digo Bonfim Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00066310220198140107 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Auto de
Prisão em Flagrante em: 15/07/2019 FLAGRANTEADO:EDIMILSON EVERTON SANTOS VITIMA:M. S.
M. . DECISÃO O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante de
Edimilson Everton Santos, por infringência ao art. 147, do Código Penal e art. 241-B, da Lei 8.069/1990,
c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006. As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi
legal, pois claro o estado de flagrância na hipótese do art. 302, I, CPP, bem como os demais requisitos,
como as advertências quanto aos direitos do(s) indiciado(s) e a regular Nota de Culpa, entregue no prazo
legal, motivo pelo qual homologo a prisão em flagrante do indiciado e passo a decidir a respeito da prisão
processual. O ordenamento jurídico pátrio estabeleceu, no art. 5º, XV e LIV, CF/88, a liberdade como
direito fundamental do indivíduo. Deste modo, a sua restrição por meio do Estado deve obedecer a
requisitos legais, que justifiquem tão invasiva medida e controlem o poder estatal. A prisão preventiva se
mostra autorizada quando presentes os critérios apresentados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Segundo a doutrina, cuidam-se dos pressupostos de admissibilidade, a saber: "fumus comissi delicti" e
"periculum libertatis". Atento à severidade o legislador da prisão cautelar, o legislador fixou ainda, no art.
310, II, do diploma processual, que somente haverá de ser implementada quando as medidas cautelares
diversas da prisão, arroladas nos art. 319, do diploma processual, se revelarem inadequadas ou
insuficientes. Ademais, impende observar a ocorrência das hipóteses de admissibilidade, arroladas no art.
313, do Código de Processo Penal. Após essa breve digressão, e atento ao disposto no art. 315, do
Código de Processo Penal, passo à análise do pedido. Das hipóteses de admissibilidade As hipóteses de
admissibilidade estão previstas no art. 313, da lei processual penal. O legislador arrolou 03(três) hipóteses
de cabimento, sendo que a ocorrência de uma delas é suficiente para avançar na análise da decretação
da segregação cautelar. O flagranteado responde ao processo criminal de nº 0005543-41.2017.8.14.0060,
pela pratica do delito previsto no art. 147, do CP, c/c Lei 11.340/2006. Desse modo, para assegurar a
execução das medidas protetivas de urgência no âmbito dos crimes de violência doméstica contra a
mulher, art. 313, III, do CPP, tomo por admissível a decretação da prisão preventiva, visto o autuado
responder a outra ação criminal por crime da mesma natureza. Uma vez presentes tais requisitos, resta
legalmente autorizado o decreto prisional. Assim, passo à análise dos mesmos. "Fumus comissi delicti" O
art. 312, in fine, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência
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de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. O
autuado ameaçou matar a vítima, inclusive, a mãe do autor avisou a mesma para se esconder, pois o este
estaria muito nervoso atrás dela e na posse de uma faca. Em relação ao delito previsto no art. 241-B, do
ECA, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados através das fotos extraídas do celular do
autuado juntadas aos autos. Portanto, tratam-se de elementos que apontam o investigado como autor dos
delitos. Logo, tomo por satisfeito o "fumus comissi delicti" em relação ao indiciado, considerando o
depoimento da vítima e testemunhas. "Periculum libertatis" Por tal requisito, impende demonstrar que, em
liberdade, a investigado oferece algum tipo de perigo. A prisão preventiva possui 04(quatro) fundamentos,
constantes do art. 312, caput, CPP: i. garantia da ordem pública; ii. garantia da ordem econômica; iii.
conveniência da instrução criminal e iv. assegurar a aplicação da lei penal. Passo à análise individual de
cada um. Garantia da ordem pública Cuida-se de conceito aberto que demanda atuação do operador do
direito para sua concretização. Afinal, o legislador não especifica as situações em que estaria configurado
o perigo à ordem pública. Assim, a jurisprudência fixou o entendimento de que a gravidade em concreto do
delito poderá sinalizar que o investigado voltará a delinquir e periclitar o tecido social. Veja-se: Nesse
sentido: STF: Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva
pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda
que primário o agente. (RT 648/347). STJ: A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em
que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem
pública e mesmo por conveniência da instrução criminal. (JSTJ 8/154). Ressalte-se se exigir a gravidade
em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja, a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o
perigo inerente ao tipo penal. Pertinente a isso, entendo que a conduta do agente ultrapassa a gravidade
em concreto dos delitos, considerando o número de crimes cometidos, portanto, a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública é medida que se impõe. Garantia da ordem econômica Não se
aplica ao caso. Conveniência da instrução criminal Não se aplica ao caso. Assegurar a aplicação da lei
penal O autuado não está civilmente identificado e possui antecedentes criminais pela mesma prática
delituosa, desta feita, necessária a decretação da preventiva do autuado para conveniência da instrução
criminal. Medidas cautelares diversas da prisão À luz do encimado, do disposto no art. 282, §6º, Código de
Processo Penal, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e adequadas à
preservação da ordem pública e ao asseguramento da aplicação da lei penal. No que toca, em especial, à
monitoração eletrônica, é conhecimento comum que o Estado do Pará não disponibiliza tal tipo de
equipamento. Decido: Isto posto, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Edimilson Everton
Santos para preservação da ordem pública a assegurar aplicação da lei penal. Outrossim, DEFIRO as
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA para o fim de: 1. Afastar do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida; 2. Proibição de determinadas condutas, entre as quais: Aproximação da ofendida, seus
familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; Contato com a ofendida, seus familiares e
testemunhas por qualquer meio de comunicação; Frequentar determinados lugares a fim de preservar a
integridade física, psicológica da ofendida; Esclareça-se que o não cumprimento espontâneo da presente
decisão importará a utilização de força policial e a consequente decretação da prisão preventiva, nos
termos do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão, inserindo-o
no BNMP2. O processo deve tramitar em segredo de justiça. Designo Audiência de Custódia para o dia
16/07/2019, às 14:30h. Oficie-se a autoridade policial. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.
Intimem-se a ofendida do teor da presente decisão, pessoalmente. Intime-se, pessoalmente, o requerido
do teor da presente decisão. Infrutífera a intimação, intime-se por edital, no prazo de 15 dias. Acautelem-
se os autos em secretaria até a remessa do inquérito policial relatado. Serve o presente como
mandado/ofício/comunicação. Dom Eliseu/PA, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de
D i r e i t o  P R O C E S S O :  0 0 0 6 6 3 3 6 9 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Carta
Precatória Criminal em: 15/07/2019 DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO COMARCA ITINGA DO
MARANHAO-MA AUTOR DO FATO:JUCIMAR OLIVEIRA LOPES VITIMA:R. S. . DESPACHO 1. Cumpra-
se, SERVINDO ESTE DESPACHO E AS CÓPIAS ENCAMINHADAS COMO MANDADO. 2. Após,
devolva-se com as nossas homenagens. Dom Eliseu, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz
d e  D i r e i t o  P R O C E S S O :  0 0 0 6 6 5 0 0 8 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Carta
Precatória Criminal em: 15/07/2019 DEPRECANTE:JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO
PEDRO DA AGUA BRANCA MA TESTEMUNHA:AGNALDO ATAIDE PEREIRA. DESPACHO Designo
audiência para oitiva da testemunha para o dia 22/10/2019, às 14h00min, na sede deste juízo. Oficie-se ao
Juízo Deprecante informando. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se com as devidas advertências
contidas na carta precatória. ESTE DESPACHO E AS CÓPIAS ENCAMINHADAS SERVIRÃO COMO

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1879



MANDADO. Dom Eliseu - PA, 15 de julho de 2019. Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito PROCESSO:
00066519020198140107 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Carta Precatória Criminal em: 15/07/2019 DEPRECANTE:JUIZ
FEDERAL DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BELEM SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DO PARA
TESTEMUNHA:OSMAR BARBOZA DANTAS JUNIOR DENUNCIADO:FLAVIO LUIZ RABELO MANSOS
NETO. DESPACHO Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 22/10/2019, às 14h20min, na
sede deste juízo. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se
com as devidas advertências contidas na carta precatória. ESTE DESPACHO E AS CÓPIAS
ENCAMINHADAS SERVIRÃO COMO MANDADO. Dom Eliseu - PA, 15 de julho de 2019. Diogo Bonfim
Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00072531820188140107 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Execução de
Título Extrajudicial em: 15/07/2019 REQUERENTE:BUNGE ALIMENTOS S/A Representante(s): OAB
30.983 -  MARICI  GIANNICO (ADVOGADO) REQUERIDO:ALENCAR LUIS FRITZEN
REQUERIDO:ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO. Decisão Cuida-se de ação de execução de entrega de coisa
incerta ajuizada por Bunge Alimentos S/A contra Alencar Luis Fritzen e Erivaldo Ribeiro Araujo. Citados na
forma do despacho acostado à 123, o executado Erivaldo Ribeiro Araújo ofertou embargos à execução
(processo n.0010741-78.2018.8.14.0107). Alencar Luis Fritzen, a seu turno, se manifestou por meio da
exceção de pré-executividade. O instituto mencionado encontra previsão legal no art. 803, parágrafo único,
in fine, CPC, in verbis: "Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder
a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes
de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será
pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à
execução." Logo, a exceção de pré-executividade possui âmbito restrito aos pontos arrolados no
dispositivo. No caso dos autos, o executado Alencar aduz que o despacho inicial está em descompasso
com o pedido constante da inicial, visto ter ordenado o pagamento de quantia certa, sendo que a inicial
almejava a entrega de coisa incerta. De fato, assiste-lhe razão. O art. 15, da lei 8.929/94, estabelece que a
execução da obrigação constante da Cédula de Produto Rural obedecerá ao rito previsto para a entrega
de coisa incerta. Uma vez que o despacho inicial ordenou ao pagamento de quantia certa, vislumbro que o
executado não foi regularmente citado, nos termos do art. 803, II, do Código de Processo Civil. Em reforço,
sublinho que não se trata de mero erro material, pois ao feito foi imposto rito diverso. Adiante, tenho por
desnecessária a intimação do exequente para se pronunciar. Cuida-se de matéria de ordem pública,
sendo que a decisão pode ser revertida ex officio pelo magistrado. Isto posto, declaro nula a citação do
executado Alencar Luis Fritzen, bem como os atos subsequentes. Proceda-se à citação do executado
Alencar Luis Fritzen, via DJe, para satisfazer a obrigação nos termos do art. 15, da lei 8.929/94. Cadastre-
se o advogado na capa dos autos. Cumpra-se. Dom Eliseu, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez
Ju i z  de  D i r e i t o  PROCESSO:  00082901720178140107  PROCESSO ANT IGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO Representante(s):
OAB 13039-A - ROMILDO ASSIS DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO) REQUERIDO:ALENCAR LUIS
FRITZEN. Sentença Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c tutela de urgência
ajuizada por Erivaldo Ribeiro Araújo em face de Alencar Luis Fritzen. Petição inicial foi acostadas às fls.
02/50. Despacho inicial indeferindo a liminar (fls. 51/55). Citadas, as partes se fizeram presente à
audiência de conciliação (fl. 65), na qual não houve acordo. Contestação, juntada às fls. 67/72. Réplica à
contestação (fls. 78/79). Em audiência de instrução e julgamento (fl. 99), colheu-se o depoimento das
partes. Às fls. 100 e ss., o juízo manteve o entendimento indeferindo a limimar. É o breve relatório. Decido.
Preliminares ao mérito Em sede de alegações finais, o autor almejou ver extinta a ação por falta de
interesse de agir. Aduziu inexistir razão para se ver declarado o contrato de arrendamento rural, porquanto
do distrato firmado advém tal efeito. Ocorre que o autor anseia ver declarado também o distrato, o que
impele este juízo ao avançar no mérito da causa. No que toca à conexão e continência, assiste razão ao
requerido. As ações divergem quanto ao pedido e causa de pedir. Dos fatos Restou incontroverso que, em
um primeiro momento, as partes celebraram acordo de arrendamento rural. Em virtude de percalços no
plantio, Alencar Fritzen, então arrendatário, sinalizou que não iria dar conta de suas obrigações
contratuais, do que se seguiu o distrato da avença. Igualmente certo que, da cláusula quinta do distrato (fl.
49), consta a obrigação de o arrendatário, no prazo máximo de 03(três) safras, "retirar qualquer alienação
ou Penhor vinculado a Escritura da Faz. Bem Te vi, sob pena de ser responsabilizado Civil e Penalmente".
Do direito Na peça inaugural, o autor pleiteai a declaração de nulidade dos contratos firmados
(arrendamento rural e distrato), bem como a hipoteca dando em garantia a área rural de sua propriedade.
Ampara seu pedido na tese de dolo, haja vista ser pessoa não alfabetizada, e invoca, também, a
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ocorrência de lesão. O art. 171, do Código Civil, assim dispõe acerca do tema: "Além dos casos
expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II -
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores." Os defeitos
do negócio jurídico, tirante a fraude contra credores, consistem em um descompasso entre o íntimo e
genuíno querer do agente e a vontade externada. O dolo se caracteriza como um "artifício ou expediente
astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudica, e aproveita ao autor do
dolo ou a terceiro" (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: parte geral. V. 1, 14ª ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016, p.423). Do que se pode apreender da inicial, o requerido teria se valido da condição
de não alfabetizado do autor para dar em garantia, junto à empresa Bunge, bem imóvel de propriedade
daquele. Pertinente ao caso é o princípio do "pact sunt servanda" que visa conferir segurança jurídica às
relações. O celebrado entre as partes deve prevalecer prima facie, de modo que somente com razões
contundentes permite-se o desfazimento do ato. Disto sobrevém ao que alega um maior ônus
argumentativo. Porém, no caso dos autos, as argumentações do autor se resumiram a meras alegações
de que desconhece ler e escrever. Aliás, ora diz ser analfabeto, ora semianalfabeto (cf. fls. 04 e 05). Nem
mesmo testemunhas foram ouvidas. Em contrapartida, o requerido carreou documentação dando conta de
que o autor possui firma reconhecida em cartórios, outorgou poderes mediante procuração, todas
assinadas por ele. Ademais, à época do contrato contava com aproximadamente 55(cinquenta e cinco)
anos de idade, sendo que durante a vida celebrou outras avenças relacionadas a plantio e angariado
vultuoso patrimônio, em especial a área ofertada como garantia. Consta que o requerente é titular de firma
individual desde o ano de 1991. Decerto, cuida-se de pessoa versada no âmbito dos negócios. Tal qual
afirmado na decisão indeferindo o pleito liminar, a Cédula de Produto Rural foi assinada em janeiro de
2016, anteriormente ao distrato, firmado em outubro de 2016. Do título executivo consta expressamente o
papel de INTEVENIENTE/GARANTIDOR/AVALISTA. Soa pouco crível que, mesmo após ter assinado a
Cédula de Produtor Rural, o requerente tenha sido levado dolosamente pelo requerido a subscrever o
distrato e assentido com a garantia por mais 03(três) safras, ou que desconhecia o teor do texto. Data
vênia, a tese de não ser alfabetizado não convence. Tampouco vislumbro a ocorrência de lesão, uma vez
que o requerente ofertou seu imóvel como garantia com vistas a receber o pagamento do arrendamento
rural. Deveras, o negócio não surtiu os efeitos esperados, todavia, não pode o poder judiciário intervir nas
relações privadas unicamente porque as consequências se mostram severas para qualquer das partes.
Dispositivo Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, julgo totalmente improcedente o pedido inicial.
Custas processuais a cargo do vencido. Considerando a complexidade do feito, fixo honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa. P.R.I Sentença publicada no DJe de 17.07.2019.
Com o trânsito em julgado, arquive-se. Dom Eliseu, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de
D i r e i t o  P R O C E S S O :  0 0 0 9 2 9 3 0 7 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA
Representante(s): OAB 25484-A - JOSIANE MARI OLIVEIRA DE PAULA (ADVOGADO)
REQUERIDO:MUNDIAL BANHEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. DESPACHO Intime-se o
executado, por carta precatória, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, pagar o débito exequendo
com suas devidas atualizações, sob pena de incidência da multa no percentual de 10% sobre o débito
exequendo, na forma do artigo 523, § 1º do NCPC. Ressalte-se que este juízo adota o entendimento de
que não é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença nos juizados
especiais. Uma vez transcorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se nos autos e intime-se o
exequente na pessoa de seu advogado via DJE para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, proceder à
atualização do débito exequendo, bem como começa a correr o prazo de 15 (quinze) dias para a
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a Secretaria Judicial observar a
contagem do prazo processual apenas em dias úteis (art. 229 do NCPC), com a ressalva de que não há
mais a necessidade de garantia do juízo para fins de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525
do NCPC). Após o cumprimento das determinações, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos.
Despacho publicado no DJE de 17/07/2019. Dom Eliseu (PA), 15 de julho de 2019. Diogo Bonfim
Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00107417820188140107 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): DIOGO BONFIM FERNANDEZ Ação: Embargos
em: 15/07/2019 EMBARGADO:BUNGE ALIMENTOS S/A Representante(s): OAB 30.983 - MARICI
GIANNICO (ADVOGADO) EMBARGANTE:ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO. Decisão Indefiro o pedido de
gratuidade de justiça. Defiro o pedido de parcelamento. Recolhida a primeira parcela, intime-se o
exequente para se manifestar no prazo legal. Após, conclusos. Dom Eliseu, 15 de julho de 2019 Diogo
Bonfim Fernandez Juiz de Direito PROCESSO: 00040943320198140107 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
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INTIMAÇÃO DE DECISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 0000266-63.2018.8.14.0107, 0000253-
64.2018.8.14.0107, 0000255-34.2018.8.14.0107, 0000267-48.2018.8.14.0107. Requerente: IRACEMA
ALVES MARCIEIRO. Advogada Dr.ª THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/MA 10.288. Requerido:
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A. Advogado(s): Dr. ª LUANA SOUSA DE FARIAS OAB/MS 18295 e
Dr.ª CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB/SP 195.972. De ordem do Exmo. Senhor Doutor DIOGO
FERNANDEZ CARVALHO, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará, FICA O
APELADO INTIMADO, por meio de seu(s) advogado(s), do seguinte Dispositivo: ¿DECIS¿O. R.H. Recebo
a apelação interposta no efeito devolutivo e suspensivo (Arts. 1.012 e 1013 do NCPC). Intime-se o
Apelado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem contrarrazões,
remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. SERVE ESTE COMO MANDADO.
Dom Eliseu/PA, 02 de maio de 2019. DIOGO BONFIM FERNANDEZ. Juiz de Direito¿. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará, 16 de julho de 2019. Eu, Antonio Carlos, Auxiliar
Judiciário, digitei.

 
 

 
 
 
 
DECISÃO. CITAÇÃO. PROCESSO 0007253-18.2018.8.14.0 107. Exequente: BUNGE ALIMENTOS S/A.
Advogados(as): FLAVIO PEREIRA LIMA (OAB/SP nº 120.111) e MARICI GIANNICO (OAB/DF nº
30.983). Executado: ALENCAR LUIS FRITZEN. Advogado(as) MIGUEL SZAROAS NETO (OAB/PA nº
8.012-A). De ordem do Exmo. Senhor Doutor DIOGO BONFIM FERNANDEZ, MM. Juiz de Direito desta
Comarca Dom Eliseu, Estado do Pará, FICA A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado, 
CITADA a cumprir obrigação de entregar coisa incerta na forma do seguinte dispositivo: Decisão. Cuida-se
de aç¿o de execuç¿o de entrega de coisa incerta ajuizada por Bunge Alimentos S/A contra Alencar Luis
Fritzen e Erivaldo Ribeiro Araujo. Citados na forma do despacho acostado à 123, o executado Erivaldo
Ribeiro Araújo ofertou embargos à execuç¿o (processo n.0010741-78.2018.8.14.0107). Alencar Luis
Fritzen, a seu turno, se manifestou por meio da exceç¿o de pré-executividade. O instituto mencionado
encontra previs¿o legal no art. 803, parágrafo único, in fine, CPC, in verbis: ¿Art. 803. É nula a execuç¿o
se: I - o título executivo extrajudicial n¿o corresponder a obrigaç¿o certa, líquida e exigível; II - o executado
n¿o for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condiç¿o ou de ocorrer o termo.
Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, independentemente de embargos à execuç¿o.¿. Logo, a exceç¿o de pré-
executividade possui âmbito restrito aos pontos arrolados no dispositivo. No caso dos autos, o executado
Alencar aduz que o despacho inicial está em descompasso com o pedido constante da inicial, visto ter
ordenado o pagamento de quantia certa, sendo que a inicial almejava a entrega de coisa incerta. De fato,
assiste-lhe raz¿o. O art. 15, da lei 8.929/94, estabelece que a execuç¿o da obrigaç¿o constante da Cédula
de Produto Rural obedecerá ao rito previsto para a entrega de coisa incerta. Uma vez que o despacho
inicial ordenou ao pagamento de quantia certa, vislumbro que o executado n¿o foi regularmente citado,
nos termos do art. 803, II, do Código de Processo Civil. Em reforço, sublinho que n¿o se trata de mero erro
material, pois ao feito foi imposto rito diverso. Adiante, tenho por desnecessária a intimaç¿o do exequente
para se pronunciar. Cuida-se de matéria de ordem pública, sendo que a decis¿o pode ser revertida ex
officio pelo magistrado. Isto posto, declaro nula a citaç¿o do executado Alencar Luis Fritzen, bem como os
atos subsequentes. Proceda-se à citação do executado Alencar Luis Fritzen, via DJe, para satisfazer a
obrigação nos termos do art. 15, da lei 8.929/94. Cadastre-se o advogado na capa dos autos. Cumpra-se.
Dom Eliseu, 15 de julho de 2019 Diogo Bonfim Fernandez Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará, 17 de julho de 2019. Eu, Thiannetan Silva, Analista Judiciário,
digitei
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Processo: 0000034-47.2001.8.14.0107. Requerente BANCO DA AMAZONIA. Advogado(s):
ADVOGADO : BENEDITO NABARRO, OAB/MA 3796A; JEFFERSON WALLACE GOMES MARTINS
FRANÇA OAB/MA 6677; ALEXANDRE GUSTAVO MOURA GUIMARAES OAB/PA 10.334.
Requerido(a) JOABES MARTINS GARCIA, ILDETE SALES DA COSTA. De ordem do Exmo. Senhor
Doutor Diogo Bonfim Fernandes, MM. Juiz de Direito, Titular da Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará,
FICA INTIMADO O REQUERENTE, por meio de seu(s) advogado(s), do seguinte Dispositivo:
¿DESPACHO: RH1. Intime-se o exequente acerca da intimação postal que voltou, para que requeira o que
entender de direito no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito.2. SERVE ESTE COMO
MANDADO. Dom Eliseu/PA, 8 de setembro de 2016.THIAGO CENDES ESCÓRCIO. Juiz de Direito
Substituto¿. Dado e passado nesta cidade de Dom Eliseu, Estado do Pará, 16 de julho de 2019. Eu, Ana
Campista, Auxiliar Judiciário, digitei.

 
Processo: 0000034-47.2001.8.14.0107. Requerente BANCO DA AMAZONIA. Advogado(s):
ADVOGADO : BENEDITO NABARRO, OAB/MA 3796A; JEFFERSON WALLACE GOMES MARTINS
FRANÇA OAB/MA 6677; ALEXANDRE GUSTAVO MOURA GUIMARAES OAB/PA 10.334.
Requerido(a) JOABES MARTINS GARCIA, ILDETE SALES DA COSTA. De ordem do Exmo. Senhor
Doutor Diogo Bonfim Fernandes, MM. Juiz de Direito, Titular da Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará,
FICA INTIMADO O REQUERENTE, por meio de seu(s) advogado(s), do seguinte Dispositivo: ¿ATO
ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93 XIV da CF/88 e cumprindo o disposto no Provimento nº006/2009-
CJCI c/c o art. 1º, § 2º, XI, do Provimento 006/2006CJRMB/TJEPA, INTIME-SE a parte interessada para o
pagamento das CUSTAS INTERMEDIÁRIAS, conforme art. 12 da Lei 8328/15, NO PRAZODE
30(TRINTA) DIAS referentes à(s) diligência(s) anteriormente deferida(s),ficando a realização do ato
sobrestada até o ulterior pagamento. Ressalta-se que caso não haja o recolhimento, os autos serão
extintos por falta de interesse no prosseguimento do feito com arrimo no art. 485, III, do CPC. Dom
Eliseu/PA, 16/07/2019Dado e passado nesta cidade de Dom Eliseu, Estado do Pará, 16 de julho de 2019.
Eu, Ana Campista, Auxiliar Judiciário, digitei.

 
Processo: 0000053-53.2001.8.14.0107. Requerente BANCO DA AMAZONIA. Advogado(s):
ADVOGADO : BENEDITO NABARRO, OAB/MA 3796A; JEFFERSON WALLACE GOMES MARTINS
FRANÇA OAB/MA 6677; ALEXANDRE GUSTAVO MOURA GUIMARAES OAB/PA 10.334.
Requerido(a) CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA E OUTRO. De ordem do Exmo. Senhor Doutor Diogo
Bonfim Fernandes, MM. Juiz de Direito, Titular da Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará, FICA
INTIMADO O REQUERENTE, por meio de seu(s) advogado(s), do seguinte Dispositivo: ¿DESPACHO:
RH1. Intime-se o exequente acerca da intimação postal que voltou, para que requeira o que entender de
direito no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito.2. SERVE ESTE COMO MANDADO. Dom
Eliseu/PA, 8 de setembro de 2016.THIAGO CENDES ESCÓRCIO. Juiz de Direito Substituto¿. Dado e
passado nesta cidade de Dom Eliseu, Estado do Pará, 16 de julho de 2019. Eu, Ana Campista, Auxiliar
Judiciário, digitei.

 
Processo: 0000053-53.2001.8.14.0107. Requerente BANCO DA AMAZONIA. Advogado(s):
ADVOGADO : BENEDITO NABARRO, OAB/MA 3796A; JEFFERSON WALLACE GOMES MARTINS
FRANÇA OAB/MA 6677; ALEXANDRE GUSTAVO MOURA GUIMARAES OAB/PA 10.334.
Requerido(a) CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA E OUTRO. De ordem do Exmo. Senhor Doutor Diogo
Bonfim Fernandes, MM. Juiz de Direito, Titular da Comarca de Dom Eliseu, Estado do Pará, FICA
INTIMADO O REQUERENTE, por meio de seu(s) advogado(s), do seguinte Dispositivo: ¿ATO
ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93 XIV da CF/88 e cumprindo o disposto no Provimento nº006/2009-
CJCI c/c o art. 1º, § 2º, XI, do Provimento 006/2006CJRMB/TJEPA, INTIME-SE a parte interessada para o
pagamento das CUSTAS INTERMEDIÁRIAS, conforme art. 12 da Lei 8328/15, NO PRAZODE
30(TRINTA) DIAS referentes à(s) diligência(s) anteriormente deferida(s),ficando a realização do ato
sobrestada até o ulterior pagamento. Ressalta-se que caso não haja o recolhimento, os autos serão
extintos por falta de interesse no prosseguimento do feito com arrimo no art. 485, III, do CPC. Dom
Eliseu/PA, 16/07/2019.Dado e passado nesta cidade de Dom Eliseu, Estado do Pará, 16 de julho de 2019.
Eu, Ana Campista, Auxiliar Judiciário, digitei.

UNIDADE DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA DE DOM ELISEU - UNAJ
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Número do processo: 0800142-02.2019.8.14.0046 Participação: REQUERENTE Nome: G. L. V.
Participação: ADVOGADO Nome: WILMA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRAOAB: 21154/PA
Participação: REQUERIDO Nome: I. S. D. S.EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DA LEI Processo: 0800142-
02.2019.8.14.0046AÇÃO DE ADOÇÃO C/C GUARDA PROVISÓRIARequerente: GILBERTO LUIZ
VIANAMenor: M. V. S. S.Requerido: LUIZ GONZANGA BERNADO DA SILVA FILHO FAZ SABER a todos
os que virem o presente EDITAL ou dele tiverem conhecimento, o qual foi extraído dos autos, que através
deste ficaCITADO LUIZ GONZANGA BERNADO DA SILVA FILHO,em lugar incerto e não sabido, ficando
ciente o mesmo da presente ação que lhe é movido pelo requerente, bem como advertido de que deverá
apresentar, no prazo da lei, o oferecimento da peça contestatória, sendo que este prazo começará a fluir
da data da publicação do presente edital. E para que ninguém possa alegar ignorância, determino que seja
o presente Edital afixado no lugar de costume e publicação na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade
de Rondon do Pará, Estado do Pará, aos 11 de julho de 2019. Eu, __________ (Juliana de Sousa Cipriano
Pinto, auxiliar judiciária) digitei e subscrevi. JOÃO VALÉRIO DE MOURA JÚNIORJuiz de Direito Titular
respondendo pela 1ª Vara Cível da ComarcaDe Rondon do Pará/PA  

 
 
 
Número do processo: 0800142-02.2019.8.14.0046 Participação: REQUERENTE Nome: G. L. V.
Participação: ADVOGADO Nome: WILMA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRAOAB: 21154/PA
Participação: REQUERIDO Nome: I. S. D. S.EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DA LEI Processo: 0800142-
02.2019.8.14.0046AÇÃO DE ADOÇÃO C/C GUARDA PROVISÓRIARequerente: GILBERTO LUIZ
VIANAMenor: M. V. S. S.Requerido: LUIZ GONZANGA BERNADO DA SILVA FILHO FAZ SABER a todos
os que virem o presente EDITAL ou dele tiverem conhecimento, o qual foi extraído dos autos, que através
deste ficaCITADO LUIZ GONZANGA BERNADO DA SILVA FILHO,em lugar incerto e não sabido, ficando
ciente o mesmo da presente ação que lhe é movido pelo requerente, bem como advertido de que deverá
apresentar, no prazo da lei, o oferecimento da peça contestatória, sendo que este prazo começará a fluir
da data da publicação do presente edital. E para que ninguém possa alegar ignorância, determino que seja
o presente Edital afixado no lugar de costume e publicação na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade
de Rondon do Pará, Estado do Pará, aos 11 de julho de 2019. Eu, __________ (Juliana de Sousa Cipriano
Pinto, auxiliar judiciária) digitei e subscrevi. JOÃO VALÉRIO DE MOURA JÚNIORJuiz de Direito Titular
respondendo pela 1ª Vara Cível da ComarcaDe Rondon do Pará/PA  

 
 
 
Número do processo: 0800615-85.2019.8.14.0046 Participação: REQUERENTE Nome: FRANCISCA DA
SILVA RODRIGUES Participação: REQUERIDO Nome: EDVALDO COSTA RODRIGUESEDITAL DE
CITAÇÃO PRAZO DA LEI Processo: 0800615-85.2019.8.14.0046AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM
ALIMENTOS COM PEDIDO DE PROVISÓRIOSRequerente :  FRANCISCA DA SILVA
RODRIGUESRequerido: EDIVALDO COSTA RODRIGUES FAZ SABER a todos os que virem o presente
EDITAL ou dele tiverem conhecimento, o qual foi extraído dos autos, que através deste ficaCITADO
EDIVALDO COSTA RODRIGUES,em lugar incerto e não sabido, ficando ciente o mesmo da presente
ação que lhe é movido pelo requerente, bem como advertido de que deverá apresentar, no prazo da lei, o
oferecimento da peça contestatória, sendo que este prazo começará a fluir da data da publicação do
presente edital. E para que ninguém possa alegar ignorância, determino que seja o presente Edital afixado
no lugar de costume e publicação na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Rondon do Pará,
Estado do Pará, aos 11 de julho de 2019. Eu, __________ (Juliana de Sousa Cipriano Pinto, auxiliar
judiciária) digitei e subscrevi. JOÃO VALÉRIO DE MOURA JÚNIORJuiz de Direito Titular da 1ª Vara
Criminal respondendo pela 1ª Vara Cível da ComarcaDe Rondon do Pará/PA  
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Número do processo: 0800352-53.2019.8.14.0046 Participação: REQUERENTE Nome: JOSE PEREIRA
MOURA Participação: ADVOGADO Nome: CARLA CAMILO DE MORAESOAB: 6416/TO S E N T E N Ç A
Vistos e etc. Trata-se de Ação de Registro Extemporâneo de Óbito. O RMP pugnou pelo deferimento do
pedido.Autos conclusos para sentença.É o sucinto relatório. Decido.Compulsando os autos, razão não há
para não ser deferida a prestação jurisdicional requerida. Diante das provas documentais apresentadas e
do parecer ministerial favorável,julgo procedenteo pedido com fundamento no art. 109, § 2º, da Lei
6.015/73, e, em consequência, determino que o Oficial do Cartório de Registro Civil desta comarca, lavre o
registro de óbito deARIADNA FERNANDES DOS SANTOS,em tudoobservados os dados constantes da
inicial, documentos que a instruem e as formalidades legais. Concedo a isenção de custas processuais e
emolumentos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após arquivem-se os autos.A presente
decisão servirá comomandado. Rondon do Pará, 04 de julho de 2019. JOÃO VALÉRIO DE MOURA
JUNIORJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0009536-37.2017.8.14.0046 Participação: AUTOR Nome: RUY RINCON NETO
Participação: ADVOGADO Nome: HELLEM SILVEIRA REBOLCASOAB: 20895/PA Participação: RÉU
Nome: CEMMA CENTRO MEDICO DE MARABA LTDA Participação: ADVOGADO Nome: CARLOS
ANTONIO LACERDA JUNIOROAB: 44594/DFDECISÃO 1- Intime-se para pagamento em 15 dias
conforme planilha juntada, sob pena de multa de 10%, do artigo 523, § 1º do NCPC, e também, de
honorários de advogados de dez por cento, além de penhora on line. Rondon do Pará, 25 de junho de
2019. JOSÉ JONAS LACERDA DE SOUSA Juiz de Direito Titular. 

 
 
 
Número do processo: 0800348-50.2018.8.14.0046 Participação: RECLAMANTE Nome: NALVA MARIA
LIMA PRESTES Participação: ADVOGADO Nome: WILMA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRAOAB:
21154/PA Participação: ADVOGADO Nome: HELLEM SILVEIRA REBOLCASOAB: 20895/PA
Participação: RECLAMANTE Nome: RUY RINCON NETO Participação: ADVOGADO Nome: WILMA
GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRAOAB: 21154/PA Participação: ADVOGADO Nome: HELLEM
SILVEIRA REBOLCASOAB: 20895/PA Participação: RECLAMADO Nome: SONIA MARIA ROCHA
GOMESSENTENÇA Vistos etc.... A requerenteajuizou ação para compelir a requerida a realizar a
transferência de domínio de veículo, assim como para compelir ao pagamento de multas recebidas após a
venda.Em audiência o juízo suspende o feito por 60 dias para que a requerida cumpra suas
obrigações.Contudo, passado o referido período nada ocorreu.É o relatório.Decido.O feito comporta
julgamento antecipado da lide.Trata-se de ação que não merece maiores dilações, posto que a
obrigatoriedade de transferência é ordenada pela legislação de trânsito vigente, sendo também
responsabilidade do requerido ônus que por ventura surjam.Logo, determino que a parte requerida
providencie a imediata transferência, assim como pagamento de multas recebidas após a compra.Oficie-
se ao Detran para que conste a data retroativa de tal obrigação, devendo o requerido arcar com todos os
débitos/multas originados após a venda.Diante do exposto, na forma do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil,julgo procedenteo pedido inicial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Rondon do Pará, 26
de junho de 2019. JOSÉ JONAS LACERDA DE SOUSA Juiz de Direito Titular  

 
 
 
Número do processo: 0800348-50.2018.8.14.0046 Participação: RECLAMANTE Nome: NALVA MARIA
LIMA PRESTES Participação: ADVOGADO Nome: WILMA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRAOAB:
21154/PA Participação: ADVOGADO Nome: HELLEM SILVEIRA REBOLCASOAB: 20895/PA
Participação: RECLAMANTE Nome: RUY RINCON NETO Participação: ADVOGADO Nome: WILMA
GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRAOAB: 21154/PA Participação: ADVOGADO Nome: HELLEM
SILVEIRA REBOLCASOAB: 20895/PA Participação: RECLAMADO Nome: SONIA MARIA ROCHA
GOMESSENTENÇA Vistos etc.... A requerenteajuizou ação para compelir a requerida a realizar a
transferência de domínio de veículo, assim como para compelir ao pagamento de multas recebidas após a
venda.Em audiência o juízo suspende o feito por 60 dias para que a requerida cumpra suas
obrigações.Contudo, passado o referido período nada ocorreu.É o relatório.Decido.O feito comporta
julgamento antecipado da lide.Trata-se de ação que não merece maiores dilações, posto que a
obrigatoriedade de transferência é ordenada pela legislação de trânsito vigente, sendo também
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responsabilidade do requerido ônus que por ventura surjam.Logo, determino que a parte requerida
providencie a imediata transferência, assim como pagamento de multas recebidas após a compra.Oficie-
se ao Detran para que conste a data retroativa de tal obrigação, devendo o requerido arcar com todos os
débitos/multas originados após a venda.Diante do exposto, na forma do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil,julgo procedenteo pedido inicial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Rondon do Pará, 26
de junho de 2019. JOSÉ JONAS LACERDA DE SOUSA Juiz de Direito Titular  

 
 
 
Número do processo: 0800586-35.2019.8.14.0046 Participação: AUTOR Nome: JAILDA CARVALHO DE
SOUZA Participação: RÉU Nome: MARIA GRACILDA ALVES DA SILVA Poder JudiciárioEDITAL DE
CITAÇÃO PRAZO DA LEI Processo: 0800586-35.2019.8.14.0046AÇO DE GUARDA C/C GUARDA
PROVISÓRIA.Requerente: JAILDA CARVALHO DE SOUZAAdvogado; DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO PARÁ/PARequerida: MARIA GRACILDA ALVES DA SILVA FAZ SABER a todos os que
virem o presente EDITAL ou dele tiverem conhecimento, o qual foi extraído dos autos, que através deste
ficamCITADA a requerida MARIA GRACILDA ALVES DA SILVA, residente e domiciliada em lugar incerto
e não sabido, ficando ciente a mesma da presente ação que lhe é movida pela requerente, bem como
advertida de que deverá apresentar, no prazo da lei, o oferecimento da peça contestatória, sendo que este
prazo começará a fluir da data da publicação do presente edital. E para que ninguém possa alegar
ignorância, determino que seja o presente Edital afixado no lugar de costume e publicação na forma da
Lei. Dado e passado nesta cidade de Rondon do Pará, Estado do Pará, aos 11 de julho de 2019. Eu,
__________(Raíssa Lins A. do Nascimento, auxiliar judiciário) que o digitei e o subscrevi. JOÃO VALÉRIO
DE MOURA JÚNIOR Juiz de Direitoda1ª Vara Criminal respondendopela 1ª Cível da Comarcade Rondon
do Pará/PA  

 
 
 
Número do processo: 0800142-02.2019.8.14.0046 Participação: REQUERENTE Nome: G. L. V.
Participação: ADVOGADO Nome: WILMA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRAOAB: 21154/PA
Participação: REQUERIDO Nome: I. S. D. S.R.HTendo em vista que a audiência anteriormente designada
recaiu em dia de feriado estadual, tenho por bem retificar a data para 24/09/2019 às 11:45, permanecendo
inalterados os demais itens do despacho retro.Serve de mandado.Rondon do Pará, 08 de julho de 2019
JOÃO VALÉRIO DE MOURA JUNIORJUIZ DE DIREITO 

 
 
 
Número do processo: 0800574-55.2018.8.14.0046 Participação: AUTOR Nome: EZEQUIAS SOARES DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JUNIOROAB: 5075/PA
Participação: RÉU Nome: JOSÉ RUFINO DA SILVA NETODESPACHO MANIFESTE-SE A PARTE
REQUERENTE SOBRE A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO.CUMPRA-SE. SERVE DE
MANDADO. RONDON DO PARÁ, 27 DE JUNHO DE 2019JOSÉ JONAS LACERDA DE SOUSA. 
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Número do processo: 0800415-05.2019.8.14.0038 Participação: RECLAMANTE Nome: ROGERIO
MARIANO DE MORAIS Participação: ADVOGADO Nome: RENATA FERREIRA DA SILVAOAB: 25045/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ELDER ANDREY DO VALE SOUSAOAB: 25034/PA Participação:
RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁVARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉMProcesso: 0800415-05.2019.8.14.0038RECLAMANTE:
ROGERIO MARIANO DE MORAISNome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaEndereço: Rodovia
Augusto Montenegro, Coqueiro, BELéM - PA - CEP: 66823-010DECISÃO 1.Nos termos do artigo 54 da Lei
9.099/95 o primeiro grau de jurisdição no Juizado Especial é isento de custas.Ao reanalisar o caso, nota-
se que, a princípio, não se de cobrança revisão de consumo, cumulado com cobrança de energia em
razão de apuração de irregularidade. Pois em nenhuma das faturas há menção de se tratar disto. Portanto
não aplicável o IRDRautuado sob o n.º 0801251-63.2017.8.14.0000 (Sistema PJE) ao caso. Diante disto
designo o dia12/09/2019, às 11horaspara audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2.Fica alertada
a parte requerida, que, dada a natureza dos fatos alegados, desde logo inverto o ônus da prova,nos
termos do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não sendo possível a conciliação, seguir-se-á a instrução
e julgamento, conforme disposto no artigo 27 da Lei 9.0099/95. 4. Cite-se a requerida por meio de carta
registrada com aviso de recebimento no endereço indicado pelo autor, bem como intime-se a mesma para
a audiência designada, nos termos do artigo 18, II, da Lei 9.099/95. 5. Intime-se pessoalmente o autor,
salientando ao mesmo que a ausência deste a audiência acarreta a extinção do feito, nos termos do artigo
51, I da Lei 9.099/95. Intime-se o advogado do autor, nos termos do artigo 36 do CPC. 6. Considerando
que os valores cobrados são muito superiores a média anterior de consumo, aparentemente sem qualquer
justificativa, DEFIRO e pedido de restabelecimento da energia elétrica do autor, se o corte for em razão do
débito discutido nos autos (contrato 3003657475, em relação as faturas dos meses de janeiro a abril de
2019, com os valores de R$ 1.571,66, R$ 4.437,98, R$ 5.116,95 e R$ 5.888,69 respectivamente). Intime-
se o requerido acerca da liminar. Expeça-se o que for necessário. Cumpra-se. Ourém, 15 de julho de
2019. OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKIJuiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém 

 
 
 
 
Processo nº 0002427-59.2018.8.14.0038 Autor: Ministério Público do Estado do Pará Denunciado:
Reinaldo Rodrigues de Araújo Advogado: Edson Antônio Pereira Ribeiro (OAB/PA 4.540) Denunciado
Kleiton Felipe Souza Advogado: Edson Antônio Pereira Ribeiro (OAB/PA 4.540) Vítima: R. P. D. L.
ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO Juízo de Direito da Comarca de Ourém Fórum Juiz Oscar Lopes
da Silva, Av. Pe. Ângelo Moretti, 155 ¿ Centro, CEP: 68640-000, Ourém ¿ PA, Fone (91) 3467-1182 ATO
ORDINATORIO / INTIMAR O ADVOGADO. Ferdinando Duarte Ogorodnik Júnior, Diretor de Secretaria em
Exercício da Comarca de Ourém, no uso de suas atribuições legais, etc. Nos termos do artigo 1º do
Provimento nº 006/2009-CJCI e do art. 1º § 3º do Provimento nº 006/2006-CJRMB, nesta data, INTIMO o
Advogado do Réu, para apresentar Alegações Finais nos autos supramencionados. O referido é verdade e
dou fé. Ourém / PA, 16 de julho de 2019. Ferdinando Duarte Ogorodnik Junior Diretor de Secretaria em
exercício.
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE FARO - VARA: VARA UNICA
DE FARO 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 7 6 3 5 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCIANA MARIA GONÇALVES DANTAS Ação:
Procedimento Sumário em: 16/07/2019---REQUERENTE:SIDNEY PIMENTEL GUERREIRO
Representante(s):  OAB 23886 - DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES (ADVOGADO)  
REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO. Com fulcro art. 93, XIV da CF88 bem como no Provimento N°
006/2009-CJCI c/c Provimento N° 006/2006-CJRMB, art. 1°, § 2°, I, TJPA, mediante este ato meramente
ordinatório e/ou de expediente, sem conteúdo decisório: 1.     Fica a parte autora intimada a se manifestar
se aceita, ou não, o cálculo apresentado pelo Município de Faro, no prazo de 10 dias, sob pena de
abandono de causa. 2.     PDJE. Faro, 16 de julho de 2019 . LUCIANA MARIA GONÇALVES DANTAS
Diretora de Secretaria Judicial 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 8 5 9 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCIANA MARIA GONÇALVES DANTAS Ação:
Procedimento ordinário em: 16/07/2019---REQUERENTE:FLAVIANO DE ARAUJO MARINHO FILHO
Representante(s):  OAB 23886 - DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES (ADVOGADO)  
REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO Representante(s):  OAB 11660
- EMERSON ROCHA DE ALMEIDA (ADVOGADO)  OAB 6524 - ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO
(ADVOGADO)  . Com fulcro art. 93, XIV da CF88 bem como no Provimento N° 006/2009-CJCI c/c
Provimento N° 006/2006-CJRMB, art. 1°, § 2°, I, TJPA, mediante este ato meramente ordinatório e/ou de
expediente, sem conteúdo decisório: 1.     Fica a parte autora intimada a se manifestar se aceita, ou não, o
cálculo apresentado pelo Município de Faro, no prazo de 10 dias, sob pena de abandono de causa.
2.     PDJE. Faro, 16 de julho de 2019 . LUCIANA MARIA GONÇALVES DANTAS Diretora de Secretaria
Judicial 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 5 6 4 6 9 2 0 1 7 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCIANA MARIA GONÇALVES DANTAS Ação:
P roced imen to  o rd i ná r i o  em:  16 /07 /2019 - - -REQUERENTE:FAB IO  SOARES V IANA
REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO PREFEITURA MUNICIPAL Representante(s):  OAB 6524 -
ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO (ADVOGADO)  OAB 11660 - EMERSON ROCHA DE ALMEIDA
(ADVOGADO)  . Com fulcro art. 93, XIV da CF88 bem como no Provimento N° 006/2009-CJCI c/c
Provimento N° 006/2006-CJRMB, art. 1°, § 2°, I, TJPA, mediante este ato meramente ordinatório e/ou de
expediente, sem conteúdo decisório: 1.     Fica a parte autora intimada a se manifestar se aceita, ou não, o
cálculo apresentado pelo Município de Faro, no prazo de 10 dias, sob pena de abandono de causa.
2.     PDJE. Faro, 16 de julho de 2019 . LUCIANA MARIA GONÇALVES DANTAS Diretora de Secretaria
Judicial

 
 

 
 
 
 
PROCESSO: 0002122-97.2019.8.14.0084

 
CLASSE: Boletim de Ocorrência Circunstanciada

 
Infrator: F.P.D.C.

 
DESPACHO
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Vistos, etc.

 
Considerando a prerrogativa ministerial prevista no artigo 13, II, do CPP, defiro o pedido formulado pelo
parquet.

 
Proceda-se na forma requerida, dando-se baixa dos autos à DEPOL para a realizaç¿o das diligências
requisitadas pelo MP.

 
PDJE. 
Faro,  14 de julho de 2019 .

 
FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE

 
Juiz de Direito

 
PROCESSO: 0002064-94.2019.8.14.0084

 
CLASSE: Processo de Apuraç¿o de Ato Infracional

 
Infrator: E.D.S.T.

 
DESPACHO

 
Vistos, etc.

 
Considerando a prerrogativa ministerial prevista no artigo 13, II, do CPP, defiro o pedido formulado pelo
parquet.

 
Proceda-se na forma requerida, dando-se baixa dos autos à DEPOL para a realizaç¿o das diligências
requisitadas pelo MP.

 
PDJE. 
Faro,  14 de julho de 2019 .

 
FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE

 
Juiz de Direito

 
RIA DA VARA UNICA DE FARO - VARA: VARA UNICA DE FARO 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 8 2 3 7 2 0 1 6 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Ação Civil
Pública em: 09/07/2019---REQUERENTE:MINISTERIO PUBLICO DDO ESTADO DO PARA
REQUERIDO:GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SR. SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
TERCEIRO:ESTADO DO PARA. DECISÃO-SANEAMENTO - MANDADO-OFÍCIO I - RELATÓRIO
SINTÉTICO DO FEITO:       Trata-se de Ação Civil Pública para garantia da segurança pública com
pedidos liminares e preceito cominatório de obrigação de fazer promovida pelo Ministério Público do
Estado do Pará contra o Estado do Pará, na qual o parquet alega que a população farense está
desassistida pelo Estado no que tange à segurança pública, ressaltando a falta de estrutura das policias
civil e militar locais.       Nesse diapasão, o Ministério Público Estadual pleiteia em juízo a condenação do
Estado do Pará às seguintes providências: 1) Imediata lotação de efetivo mínimo de integrantes da Polícia
Civil, com a lotação de pelo menos 1 Delegado de Polícia Civil, 1 Escrivão de Polícia Civil e 1 Investigador
de Polícia Civil, além de disponibilização de viatura terrestre (carro do tipo pick-up) já disponibilizada a
outras delegacias do Estado, com cota de combustível para realização de diligências. 2) Aumento do
efetivo da Polícia Militar, com a disponibilização mínima de 12 praças, colocando à disposição da Comarca
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de Faro, além das viaturas terrestres, 1 embarcação (lancha) com cota suficiente de combustível para
realização de diligências e atendimento de demandas nas regiões mais afetadas da sede do Município.
3) Destinar, em adição, recursos materiais suficientes à Policia Civil e à Polícia Militar do Município de
Faro, tais como: mobiliário, armamentos e rádios, produtos para atividades rotineiras de limpeza e
alimentação de presos. Foi proferida Liminar deferindo o pedido do requerente, às fls. 21-22.       Decisão
Monocrática proferida em Agravo de Instrumento interposto pelo requerido, concedendo efeito suspensivo
à liminar proferida por este juízo, às fls.30-31.       Citado, o Estado do Pará ofertou Contestação,
suscitando preliminar de perda de objeto diante da ausência de interesse processual, tendo em vista que o
requerido já teria, em tese, atendido às providências objeto da pretensão ministerial, a saber, já teria
aumentado o efetivo da Polícia Militar, fornecido uma viatura pick-up (com cota de combustível própria),
além de pistolas, munição, coletes belísticos consoante documentação juntada aos autos. No mérito,
alegou a tese da reserva do possível, sustentando, em síntese, a limitação de recursos materiais para
atendimento indiscriminado de toda e qualquer pretensão do Estado, bem como a tese de
discricionariedade da Administração, defendendo que não compete ao Poder Judiciário determinar a
execução de atos de natureza essencialmente políticoadministrativa, sob pena de interferência nas
funções tipicamente legislativa e administrativa dos demais Poderes.       Após, foi aberta vista dos autos
ao Ministério Público para réplica à Contestação, onde o parquet afastou a preliminar de perda do objeto
da ação, aduzindo que, apesar de, de fato, terem sido deslocados novos policiais militares e civis para o
Município de Faro, contudo, a situação deste ente federativo em termos de segurança pública continua
calamitosa, havendo, na prática, um baixo efetivo de policiais, devido a folgas, férias, turnos, etc. Sustenta
ainda que tais policiais corriqueiramente são colocados para responderem por outras Comarcas,
aumentando o déficit de agentes de segurança neste Município, o que demonstra que não basta ao
Estado querer provar apenas com números o cumprimento do seu dever constitucional de garantir a
segurança pública. No mérito, alega o Ministério Público que não merece acolhimento a tese de reserva do
possível, haja vista que o Estado do Pará faz uma interpretação equivocada das suas premissas, pois o
núcleo-duro dos direitos fundamentais e sociais devem ser garantidos pelo Estado, não podendo ser
suprimidos a partir da alegação de reserva do possível ou questões orçamentárias. Quanto à tese de
discricionariedade da Administração, afirma que não fosse a intervenção judicial o Município de Faro
estaria ainda mais abandonado do que está, e que aqui não se está a discutir a intervenção no mérito
administrativo dos atos, mas sim a sua própria legalidade, vez que quando se nega a segurança pública
ao Município de Faro há violação direta ao princípio da indisponibilidade do interesse público. II - DA
DELINEAÇÃO DA MEDIDA SANEADORA Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de
Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de organização do processo. 1.     Com
fundamento nos arts. 6º e 10º, do Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 5 (cinco)
dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que
entendam pertinentes ao julgamento da lide. 2.     Quanto às questões de fato, deverão indicar as matérias
que consideram incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova trazida,
enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. 3.     Com relação ao
restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando,
objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 4.     O silêncio ou o protesto genérico por
produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda,
os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 5.     Quanto às questões de direito,
para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício
pelo juízo, desde que interessem ao processo. 6.     Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas
partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até
o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado.
7.     Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente
delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes
ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. III. RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS
PENDENTES No entendimento deste magistrado, a análise das antigas condições da ação (rectius:
requisitos processuais, conforme terminologia atual), como questões estranhas ao mérito da causa, são
restritas ao quanto afirmado pela parte demandante. No tocante à tese preliminar de perda de objeto, essa
se confunde com o mérito da demanda e, portanto, será analisada em tempo oportuno. Essa análise é e
será feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua postulação inicial (in statu assertionis).
Nesse contexto, deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações
do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as ¿condições da ação¿. O que
importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, sendo essa
última um problema de mérito, a ser resolvido em tópico próprio, quando da sentença, se for o caso. O
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juízo definitivo sobre a existência desses requisitos far-se-á em momento posterior, ou seja, no mérito. É o
que se convencionou chamar de TEORIA DA ASSERÇÃO ou da PROSPETTAZIONE. A verificação do
preenchimento desses requisitos dispensa a produção de provas em juízo, não havendo necessidade de
provar a "legitimidade ad causam" ou o "interesse de agir". Essa verificação é e será feita apenas a partir
da afirmação do demandante. Se, tomadas as afirmações como verdadeiras, as "condições da ação"
estão presentes, decidirei pela admissibilidade da demanda. A futura demonstração de que não há
"legitimidade ad causam" trata-se de problema de mérito. Por outro lado, se, tomadas as afirmações como
verdadeiras, esses requisitos não estão presentes, o caso será de extinção do processo sem exame do
mérito. Note que a teoria da asserção pode ser aplicada mesmo após a defesa do réu, como é o caso
presente. Não é, pois, o momento que a caracteriza, mas, sim, a produção ou não de prova para a
verificação do preenchimento desses requisitos. Analisada a pertinência subjetiva conforme os ditames
narrados na petição inicial, entendo descabida a alegação de ilegitimidade de parte. Logo, as partes são
legítimas e estão bem representadas. Pedido possível de análise. Não há nulidades para declarar. Dou o
feito por saneado (art. 357, do NCPC). IV. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS
RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA E ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. Nos
termos do artigo 357, II c/c art. 370, ambos do NCPC, passo a delimitar as questões sobre as quais recairá
a prova, bem como quais modalidades probatórias entendo pert inente: 1. QUESTÕES
CONTROVERTIDAS: a) Existe déficit de aparelhamento das forças policiais na Comarca de Faro a
ensejar um não cumprimento do dever do Estado de garantir a segurança pública da população farense?
b) A polícia Militar de Faro conta com equipe contendo ao menos 12 policiais militares? Eles estão lotados
efetivamente na Comarca? c) O número atual de PMs, pistolas e coletes balísticos à disposição da PM de
Faro é suficiente ao bom desempenho da missão de garantir a segurança pública local? d) O número de 1
policial militar para cada 896 habitantes é suficiente para garantir a segurança pública em Faro? e) A
polícia Civil de Faro conta com equipe contendo DELEGADO, INVESTIGADOR e AGENTES? Quantos
membros estão lotados atualmente na Comarca? f) A polícia civil de Faro possui viatura? Está em
condições de uso? g) A polícia militar de Faro possui viatura? Está em condições de uso? h) As polícias
Militar e Civil contam com recursos materiais, ativos mobiliários, rádios, produtos de limpeza e mantimento
para alimentação de presos? PROVAS A SEREM PRODUZIDAS: Documental, já carreada aos autos. V.
DEFINIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, CONFORME O PRECEITUADO NO ARTIGO
373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL      Nos termos da legislação processual civil em vigor, incumbe
ao autor a prova dos fatos alegados na inicial como constitutivos de seu direito.      A seu turno, coube a
parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.      O novo Código de
Processo Civil, considerado o primeiro diploma processualista democrático da história, foi produzido sob
uma grande diversidade de opiniões e ponderações. Tal é muito bem observado na elevação do princípio
do contraditório, princípio constitucional de relevância basilar e de presença marcante no novo código de
processo civil, visto que foi positivado de forma clara em vários procedimentos definidos no novo código.
     No tocante à matéria de provas não foi diferente. O NCPC, por óbvio, mantém a regulamentação do
tema, mas alinha o que já existia no diploma anterior com aquilo que já se verificava na prática, garantindo
que a atuação das partes neste momento processual se dê de forma conjunta e equilibrada, valorizando o
contraditório, assim como na medida do possível buscando a efetividade e a celeridade processual.
     Dentre uma série de dispositivos sobre o tema, que vão do artigo 369 ao artigo 484 do NCPC, alguns
são inovadores, outros estão somente reformulados, sendo importante destacar o artigo 373, que traz uma
nova leitura para o antigo artigo 333 do CPC de 1973, tratando de modo diverso a distribuição do ônus da
prova.      Verifica-se do texto do NCPC que a parte inicial do dispositivo mantém a atual distribuição do
ônus probatório entre autor e réu - sendo atribuído ao réu quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao autor quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito
(art. 373, I e II).      Perante esta regra de distribuição, cada uma das partes já tem conhecimento prévio de
qual espécie de fato terá o encargo de provar. No entanto, o NCPC acrescenta nova regra, e a distribuição
do ônus deixa de ser estática, na medida em que o §1º do artigo 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.      Por meio desta teoria
pode o Juiz, desde que de forma justificada, (re)distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação
processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui
originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa
em fazê-lo.      Isto é, nem sempre será exigido do autor que prove os fatos que alega ou que o réu faça
prova contrária de tais fatos, podendo haver situações específicas em que o Juiz aplicará a distribuição
dinâmica do ônus probatório buscando obter a prova ao menor custo (ônus) e visando a melhor solução
para o processo.      Cabe ressaltar que a possibilidade de redistribuição da prova já é prevista no
ordenamento brasileiro para as ações consumeristas, tendo em vista a previsão expressa no CDC
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(inversão do ônus probatório), aplicada principalmente na hipótese de hipossuficiência da parte autora.
Agora, entretanto, a matéria estará prevista no Código de Processo Civil com contornos melhor definidos e
com alcance muito mais amplo do instrumento, uma vez que o diploma processual não impõe as restrições
de aplicação existentes no CDC.      É de se relevar a importância de tal inovação, pois, além de
proporcionar uma diretriz no momento de sua aplicação, torna mais fácil corrigir eventuais injustiças em
matéria de distribuição do ônus probatório.      Nessa esteira, vale transcrever os §§1º e 2º do artigo 373
que tratam do tema: ¿§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que
o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. § 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.¿      Nota-se que os
requisitos considerados pelo legislador para a redistribuição do ônus probatório são: (i) peculiaridade da
causa, relacionada com a impossibilidade ou excessiva dificuldade em se cumprir o ônus probatório; (ii)
maior facilidade de uma ou outra parte para obter a prova do fato contrário.      Portanto, a redistribuição
poderá ser autorizada, em decisão devidamente fundamentada, quando verificada uma singularidade na
causa que não permite o cumprimento da distribuição tradicional do ônus probatório, ou seja, nada menos
do que uma situação em que uma parte se mostra vulnerável em relação à comprovação daquele fato
perante a outra. Além disso, como mencionado acima, também poderá ser redistribuído o ônus da prova
quando há maior facilidade de uma parte produzir tal prova em relação à outra.      Apesar do NCPC não
prever expressamente, assim como em outras passagens do Código, a parte interessada certamente
poderá requerer ao Juiz a aplicação do instituto sempre que se achar impedida ou em excessiva
dificuldade de produzir uma prova que lhe incumbia, pleiteando, de forma fundamentada, a inversão do
ônus.      Ultrapassados os requisitos da teoria das cargas dinâmicas da prova, há de se observar também
as condições para que ela seja aplicada e o momento processual adequado para esta redistribuição do
ônus que, segundo o art. 357, III do NCPC, é no saneamento do processo.      Cabe destacar, também,
que o parágrafo 2º do artigo 373 veda a distribuição do ônus da prova nos casos em que sua obtenção
seja impossível ou excessivamente difícil à parte; são as chamadas ¿provas diabólicas¿, que se exigidas
poderiam provocar o desequilíbrio entre as partes, por prevalecer uma situação desigual no encargo de
produzir determinada prova.      Por fim, também é importante mencionar que, além da via judicial, o novo
CPC também permite em seu artigo 373, §3º que esta distribuição diversa do ônus da prova se dê por
convenção das partes, exceto quando recair sobre direito indisponível ou quando tornar excessivamente
difícil o exercício do direito. Este acordo entre as partes pode ser celebrado antes ou durante a demanda,
e faz parte do chamado Negócio Jurídico Processual.      Essa possibilidade integra o contexto da
flexibilização procedimental diante da vontade das partes.      O certo, no entanto, é que a possibilidade de
redistribuição do ônus da prova, além de significar nova e importante ferramenta para o Juiz na busca pela
solução da lide, terá relevantes consequências na definição de estratégias processuais pelos causídicos,
desde a formação da demanda, passando pela narrativa fática, até chegar no que diz respeito ao meio
probatório a ser utilizado.      Em resumo do que ocorre no CPC/2015 em diferença para o CPC/1973, tem-
se a seguinte situação: a) a regra permanece sendo a distribuição estática; b) caso haja excessiva
dificuldade para cumprir o encargo, somada com maior facilidade da parte adversa, deve o juiz dinamizar o
ônus da prova; c) essa distribuição não pode gerar prova diabólica para a outra parte; d) a decisão de
dinamização deve ser fundamentada, indicando que fatos terão os encargos probatórios alterados e
permitir à parte a desincumbência desse ônus. No caso presente, mantenho a distribuição estática do
ônus da prova, cabendo ao autor provar os requisitos necessários para a procedência do pedido, e aos
réus os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Logo, cabe ao Ministério Público
provar a existência direito alegado. Por outro lado, cabe ao requerido a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. VI. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO
RELEVANTES PARA A DECISÃO DO MÉRITO Em cumprimento a este dispositivo, entendo que não
existem questões de direito relevantes a serem analisadas VII. DETERMINAÇÕES: 1. Faculto às partes
complementarem a documentação, bem como o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no
prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual a decisão se torna definitiva (§ 1º, art. 357, NCPC). 2. Intimem-
se e PDJE. 3. Após, venham conclusos para sentença. Faro-PA, 09 de julho de 2019. FLÁVIO OLIVEIRA
LAUANDE Juiz de Direito Substituto 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 0 3 5 9 2 0 1 7 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Ação Civil de
Improbidade Administrativa em: 09/07/2019---REQUERENTE:MUNICIPIO DE FARO Representante(s): 
OAB 11660 - EMERSON ROCHA DE ALMEIDA (PROCURADOR(A))   REQUERIDO:MARINETE COSTA
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MACHADO REQUERIDO:DENILSON BATALHA GUIMARAES Representante(s):  OAB 23886 - DILSON
JOFRE BATALHA GUIMARÃES (ADVOGADO)  . DECISÃO-SANEAMENTO - MANDADO-OFÍCIO I -
RELATÓRIO SINTÉTICO DO FEITO:       Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa promovida pelo
Município de Faro contra os ex-prefeitos Marinete Costa Machado e Denilson Batalha Guimarães, na qual
alega-se que, durante a gestão deste último, foi celebrado o Convênio nº 167/2012 com o Estado do Pará,
com vistas à liberação de verbas públicas destinadas ao transporte escolar de alunos residentes em áreas
rurais do Município de Faro e que cursavam o ensino médio, mas que tanto o ex-prefeito ao tempo da
celebração do referido convênio, ora segundo requerido, como a sua sucessora no cargo de prefeita da
cidade de Faro, primeira requerida, não prestaram contas acerca da destinação dos aludidos recursos
públicos. Notificados, os requeridos apresentaram Manifestação Escrita nos autos.       A defesa da
primeira requerida não arguiu preliminares e, no mérito, alegou, em síntese, que não pode ser penalizada
de forma objetiva.       A defesa do segundo requerido arguiu preliminares de ausência de representação
legal por advogado/procurador, ilegitimidade passiva ad causam. Citados, ambos os réus contestaram.
      A defesa da primeira requerida, em contestação, não arguiu preliminares.       A defesa da segunda
requerida, em contestação, reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. II - DA DELINEAÇÃO
DA MEDIDA SANEADORA Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a
proferir decisão de saneamento e de organização do processo. 1.     Com fundamento nos arts. 6º e 10º,
do Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que apontem, de
maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento
da lide. 2.     Quanto às questões de fato, deverão indicar as matérias que consideram incontroversas, bem
como aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que
servem de suporte a cada alegação. 3.     Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão
especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância
e pertinência. 4.     O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como
anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou
meramente protelatórias. 5.     Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão,
desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao
processo. 6.     Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com
toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo
desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. 7.     Registre-se, ainda, que não serão
consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças
processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência
reiterada. III. RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES No entendimento deste
magistrado, a análise das antigas condições da ação (rectius: requisitos processuais, conforme
terminologia atual), como questões estranhas ao mérito da causa, são restritas ao quanto afirmado pela
parte demandante. No tocante à tese preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, essa se confunde com o
mérito da demanda e, portanto, será analisada em tempo oportuno. Essa análise é e será feita à luz das
afirmações do demandante contidas em sua postulação inicial (in statu assertionis). Nesse contexto, deve
o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são
verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as ¿condições da ação¿. O que importa é a
afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, sendo essa última um
problema de mérito, a ser resolvido em tópico próprio, quando da sentença, se for o caso. O juízo definitivo
sobre a existência desses requisitos far-se-á em momento posterior, ou seja, no mérito. É o que se
convencionou chamar de TEORIA DA ASSERÇÃO ou da PROSPETTAZIONE. A verificação do
preenchimento desses requisitos dispensa a produção de provas em juízo, não havendo necessidade de
provar a "legitimidade ad causam" ou o "interesse de agir". Essa verificação é e será feita apenas a partir
da afirmação do demandante. Se, tomadas as afirmações como verdadeiras, as "condições da ação"
estão presentes, decidirei pela admissibilidade da demanda. A futura demonstração de que não há
"legitimidade ad causam" trata-se de problema de mérito. Por outro lado, se, tomadas as afirmações como
verdadeiras, esses requisitos não estão presentes, o caso será de extinção do processo sem exame do
mérito. Note que a teoria da asserção pode ser aplicada mesmo após a defesa do réu, como é o caso
presente. Não é, pois, o momento que a caracteriza, mas, sim, a produção ou não de prova para a
verificação do preenchimento desses requisitos. Analisada a pertinência subjetiva conforme os ditames
narrados na petição inicial, entendo descabida a alegação de ilegitimidade de parte. Logo, as partes são
legítimas e estão bem representadas. Pedido possível de análise. Não há nulidades para declarar. Dou o
feito por saneado (art. 357, do NCPC). IV. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS
RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA E ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. Nos
termos do artigo 357, II c/c art. 370, ambos do NCPC, passo a delimitar as questões sobre as quais recairá
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a prova, bem como quais modalidades probatórias entendo pert inente: 1. QUESTÕES
CONTROVERTIDAS: No caso em apreço, a questão controvertida central é a seguinte: houve prestação
de contas do Convênio n° 167/2012 pelos requeridos? Saliento que todas as demais questões de direito
ventiladas pelas partes no processo, vale dizer, tanto as preliminares como as de mérito, não demandam
dilação probatória. Considerando tais fatos, não existindo questões de fato pendentes, indefiro a produção
de prova testemunhal e anuncio o julgamento antecipado do mérito. PROVAS A SEREM PRODUZIDAS:
Documental, já carreada aos autos. V. DEFINIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA,
CONFORME O PRECEITUADO NO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL      Nos termos da
legislação processual civil em vigor, incumbe ao autor a prova dos fatos alegados na inicial como
constitutivos de seu direito.      A seu turno, coube a parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.      O novo Código de Processo Civil, considerado o primeiro diploma
processualista democrático da história, foi produzido sob uma grande diversidade de opiniões e
ponderações. Tal é muito bem observado na elevação do princípio do contraditório, princípio constitucional
de relevância basilar e de presença marcante no novo código de processo civil, visto que foi positivado de
forma clara em vários procedimentos definidos no novo código.      No tocante à matéria de provas não foi
diferente. O NCPC, por óbvio, mantém a regulamentação do tema, mas alinha o que já existia no diploma
anterior com aquilo que já se verificava na prática, garantindo que a atuação das partes neste momento
processual se dê de forma conjunta e equilibrada, valorizando o contraditório, assim como na medida do
possível buscando a efetividade e a celeridade processual.      Dentre uma série de dispositivos sobre o
tema, que vão do artigo 369 ao artigo 484 do NCPC, alguns são inovadores, outros estão somente
reformulados, sendo importante destacar o artigo 373, que traz uma nova leitura para o antigo artigo 333
do CPC de 1973, tratando de modo diverso a distribuição do ônus da prova.      Verifica-se do texto do
NCPC que a parte inicial do dispositivo mantém a atual distribuição do ônus probatório entre autor e réu -
sendo atribuído ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
e ao autor quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito (art. 373, I e II).      Perante esta regra de
distribuição, cada uma das partes já tem conhecimento prévio de qual espécie de fato terá o encargo de
provar. No entanto, o NCPC acrescenta nova regra, e a distribuição do ônus deixa de ser estática, na
medida em que o §1º do artigo 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do
ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.      Por meio desta teoria pode o Juiz, desde que de forma
justificada, (re)distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir
dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a
prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.      Isto é, nem sempre será
exigido do autor que prove os fatos que alega ou que o réu faça prova contrária de tais fatos, podendo
haver situações específicas em que o Juiz aplicará a distribuição dinâmica do ônus probatório buscando
obter a prova ao menor custo (ônus) e visando a melhor solução para o processo.      Cabe ressaltar que a
possibilidade de redistribuição da prova já é prevista no ordenamento brasileiro para as ações
consumeristas, tendo em vista a previsão expressa no CDC (inversão do ônus probatório), aplicada
principalmente na hipótese de hipossuficiência da parte autora. Agora, entretanto, a matéria estará
prevista no Código de Processo Civil com contornos melhor definidos e com alcance muito mais amplo do
instrumento, uma vez que o diploma processual não impõe as restrições de aplicação existentes no CDC.
     É de se relevar a importância de tal inovação, pois, além de proporcionar uma diretriz no momento de
sua aplicação, torna mais fácil corrigir eventuais injustiças em matéria de distribuição do ônus probatório.
     Nessa esteira, vale transcrever os §§1º e 2º do artigo 373 que tratam do tema: ¿§ 1º Nos casos
previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído. § 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.¿      Nota-se que os requisitos
considerados pelo legislador para a redistribuição do ônus probatório são: (i) peculiaridade da causa,
relacionada com a impossibilidade ou excessiva dificuldade em se cumprir o ônus probatório; (ii) maior
facilidade de uma ou outra parte para obter a prova do fato contrário.      Portanto, a redistribuição poderá
ser autorizada, em decisão devidamente fundamentada, quando verificada uma singularidade na causa
que não permite o cumprimento da distribuição tradicional do ônus probatório, ou seja, nada menos do que
uma situação em que uma parte se mostra vulnerável em relação à comprovação daquele fato perante a
outra. Além disso, como mencionado acima, também poderá ser redistribuído o ônus da prova quando há
maior facilidade de uma parte produzir tal prova em relação à outra.      Apesar do NCPC não prever
expressamente, assim como em outras passagens do Código, a parte interessada certamente poderá
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requerer ao Juiz a aplicação do instituto sempre que se achar impedida ou em excessiva dificuldade de
produzir uma prova que lhe incumbia, pleiteando, de forma fundamentada, a inversão do ônus.
     Ultrapassados os requisitos da teoria das cargas dinâmicas da prova, há de se observar também as
condições para que ela seja aplicada e o momento processual adequado para esta redistribuição do ônus
que, segundo o art. 357, III do NCPC, é no saneamento do processo.      Cabe destacar, também, que o
parágrafo 2º do artigo 373 veda a distribuição do ônus da prova nos casos em que sua obtenção seja
impossível ou excessivamente difícil à parte; são as chamadas ¿provas diabólicas¿, que se exigidas
poderiam provocar o desequilíbrio entre as partes, por prevalecer uma situação desigual no encargo de
produzir determinada prova.      Por fim, também é importante mencionar que, além da via judicial, o novo
CPC também permite em seu artigo 373, §3º que esta distribuição diversa do ônus da prova se dê por
convenção das partes, exceto quando recair sobre direito indisponível ou quando tornar excessivamente
difícil o exercício do direito. Este acordo entre as partes pode ser celebrado antes ou durante a demanda,
e faz parte do chamado Negócio Jurídico Processual.      Essa possibilidade integra o contexto da
flexibilização procedimental diante da vontade das partes.      O certo, no entanto, é que a possibilidade de
redistribuição do ônus da prova, além de significar nova e importante ferramenta para o Juiz na busca pela
solução da lide, terá relevantes consequências na definição de estratégias processuais pelos causídicos,
desde a formação da demanda, passando pela narrativa fática, até chegar no que diz respeito ao meio
probatório a ser utilizado.      Em resumo do que ocorre no CPC/2015 em diferença para o CPC/1973, tem-
se a seguinte situação: a) a regra permanece sendo a distribuição estática; b) caso haja excessiva
dificuldade para cumprir o encargo, somada com maior facilidade da parte adversa, deve o juiz dinamizar o
ônus da prova; c) essa distribuição não pode gerar prova diabólica para a outra parte; d) a decisão de
dinamização deve ser fundamentada, indicando que fatos terão os encargos probatórios alterados e
permitir à parte a desincumbência desse ônus. No caso presente, mantenho a distribuição estática do
ônus da prova, cabendo ao autor provar os requisitos necessários para a procedência do pedido, e aos
réus os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Logo, cabe ao autor provar a
existência direito alegado. Por outro lado, cabe aos requeridos a prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. VI. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO RELEVANTES PARA A
DECISÃO DO MÉRITO A seguir as questões de direito que demandam pronunciamento judicial: 1)     A
ausência de má-fé na omissão de prestar contas impede o reconhecimento de ato de improbidade? 2)     A
prova da aplicação do recurso público, caso se conclua que não tenha sido prestada a sua conta na forma
legal, impede a aplicação de pena de ressarcimento ao erário? VII. DETERMINAÇÕES: 1. Faculto às
partes complementarem a documentação, bem como o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar
ajustes, no prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual a decisão se torna definitiva (§ 1º, art. 357, NCPC).
2. Intimem-se e PDJE. 3. Após, venham conclusos para sentença. Faro-PA, 09 de julho de 2019. FLÁVIO
OLIVEIRA LAUANDE Juiz

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 3 2 7 7 1 2 0 1 8 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Inquérito
Policial em: 10/07/2019---INDICIADO:FABIO FONSECA COELHO VITIMA:F. O. S. . PROCESSO:
0005327-71.2018.8.14.0084 CLASSE: Inquérito Policial DESPACHO Vistos, etc. Considerando a
prerrogativa ministerial prevista no artigo 13, II, do CPP, defiro o pedido formulado pelo parquet. Proceda-
se na forma requerida, dando-se baixa dos autos à DEPOL para a realização das diligências requisitadas
pelo MP. PDJE.  Faro, 10 de julho de 2019 . FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 1 7 0 4 2 0 1 2 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 2 1 0 0 0 1 7 7 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Ação Civil de
Improbidade Administrativa em: 10/07/2019---AUTOR:ESTADO DO PARA MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO PARA REQUERIDO:DARCLEI FEIJO ROCHA REQUERIDO:DENILSON BATALHA
GUIMARAES. DECIS¿O 1.     O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ propôs AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face de DENILSON BATALHA GUIMARÃES e
DARCLEI FEIJÓ ROCHA, com fulcro nos artigos 12, I, II e III c/c artigos 9, 10 e 11, todos da Lei Federal nº
8.429/92. 2.     Aduz que houve a prática de improbidade administrativa por parte dos requeridos, haja
vista a concessão, no dia 27/06/2011, de 27 diárias, no valor de R$ 5.400,00, pelo primeiro requerido em
favor do segundo requerido, a pretexto de custear as despesas do segundo requerido em um Curso de
Capacitação para Secretários e Assessores Municipais em Belém, mesmo após o trânsito em julgado,
datado de 13/06/2011, de Acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que reformou parcialmente sentença de
primeiro grau condenado o segundo requerido pelo crime de estupro. 3.     Petição inicial às fls. 02/17,
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juntando documentos às fls. 18/71; 1.     Decisão de fls. 73 determinando a notificação dos requeridos;
2.     Os requeridos apresentaram manifestação prévia (art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/92), conforme fls. 75-
78 e 151-157.            Vieram-me os autos conclusos.            DECIDO.            É cediço que na fase prevista
no art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92, o magistrado deve se limitar a um juízo preliminar sobre a existência do
ato de improbidade administrativa. Neste sentido, torna-se imprescindível o cumprimento desta fase,
principalmente quando alegado prejuízo à defesa, evitando-se assim, uma futura nulidade.
           PRELIMINARES            Sem preliminares.            DO MÉRITO            Não havendo preliminares,
passo à análise do mérito da demanda.            No recebimento da inicial se faz um juízo superficial dos
fatos e documentos trazidos pelo autor, verificando-se os requisitos processuais exigidos. A análise da
existência de improbidade pertence ao mérito da ação civil, que necessita de cognição ampla e exauriente,
realização do contraditório, dentro do devido processo legal, que será oportunizado no decorrer da ação.
           Com efeito, os fatos narrados na inicial, se provados, poderão em tese, caracterizar atos de
improbidade administrativa da Lei de Improbidade Administrativa.            A ocorrência de má-fé, dolo ou
culpa deverá ser melhor analisada quando da prolação de sentença, bem como da análise das provas
produzidas e mediante a convicção motivada do Sentenciante, não havendo documentação suficiente para
afastar a não ocorrência dos fatos alegados, até porque os fatos narrados são, em tese, atos de
improbidade supostamente capazes de ofender a Princípios da Administração.            Percebe-se, a priori,
fato a ser analisado perfunctoriamente durante a instrução, a gestão ineficiente dos requeridos com a
coisa pública, não bastando que atuem sob o manto da legalidade, pois se faz necessário uma melhor
atuação do agente público e uma melhor organização e estruturação por parte da administração, com o
objetivo de produzir resultados positivos e satisfatórios às necessidades da sociedade.            Assim, para
o processamento da presente demanda, basta que haja uma plausibilidade mínima de ocorrência de atos
ímprobos.            Não estou dizendo aqui que a parte autora está certa ou errada, assim como não estou
acolhendo ou rejeitando as teses de mérito apresentadas nas manifestações prévias, mas apenas dizendo
que o mérito tem justa causa para ser apreciado pelo Poder Judiciário.            DISPOSITIVO      Assim,
recebo a inicial (Lei 8.429/92, art. 17, § 8°), e determino a citação dos requeridos para, querendo,
apresentar contestação no prazo de 15 dias (Lei 8.429/92, art. 9º, c/c o art. 335 do CPC). 1.     Citem-se os
demandados para oferecerem contestação, podendo instruí-la com documentos e justificações, no prazo
de 15 (quinze) dias, em atenção ao disposto no art. 17, § 9º, da Lei n. 8.429/92;            OUTRAS
DELIBERAÇÕES 2.     Apresentada a contestação ou certificada a não apresentação por qualquer dos
réus, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para manifestar-se, no prazo sucessivo de 15 (quinze)
dias; 3.     Apresentadas as contestações e a réplica do Ministério Público, desde logo determino a
intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias,
indicando a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; 4.     Caso não sejam especificadas
provas, não havendo provas a serem produzidas ou não havendo necessidade de novas provas além das
constantes nos presentes autos, ou ainda, caso decretada a revelia dos réus, desde logo anuncio o
julgamento antecipado do mérito; 5.     Cumpridos os itens acima, venham os autos conclusos, seja para
sentença, caso não requeridas outras provas, seja para decisão acerca das provas eventualmente
requeridas.            Citem-se. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Faro, 10 de julho de 2019. FLAVIO
OLIVEIRA LAUANDE Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 6 5 0 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 11/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
DENUNCIADO:JAIR DE ANDRADE SILVA DENUNCIADO:MARCIO HELENO SOARES DE SIQUEIRA
DENUNCIADO:PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR TESTEMUNHA:CLEISON TAVARES DA SILVA
TESTEMUNHA:AUREO LIMA DO NASCIMENTO. SENTENÇA I. RELATÓRIO     Vistos e examinados os
autos.     O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra os acusados JAIR DE
ANDRADE, MARCIO HELENO SOARES DE SIQUEIRA e PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR,
imputando-lhes a conduta delituosa descrita nos Art.14 do Estatuto do Desarmamento.     Fato ocorrido
supostamente em 14 de novembro 2017.     Denúncia recebida em 18 de junho de 2018 (fls. 05).     Defesa
apresentada às fls.12 e ss.     Durante a instruç¿o, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os
denunciados, que confessaram a autoria do delito, embora justificando que as espingardas apreendidas
eram destinadas à caça de animais silvestres para consumo próprio.     Encerrada a instruç¿o, n¿o foram
requeridas diligências em sede do artigo 499 do CPP.     Em alegaç¿es finais orais, o Ministério Público
requereu a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.     A
defesa, a seu turno, requereu a absolvição por ausência de individualização da conduta de cada acusado
bem como de prova de autoria ou materialidade delitiva.     É o relatório. Decido. II. FUNDAMENTAÇ¿O
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II.1. II. PRELIMINARMENTE - DO ÓBITO DO ACUSADO JAIR DE ANDRADE SILVA     Havendo notícia
de óbito do acusado, imponível se faz a extinção da punibilidade, com fulcro no artigo 107, I, do CP: Art.
107 - Extingue-se a punibilidade:  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - pela morte do
agente;     Posto isto, com fulcro no Art. 107, I, do CP, necessário se faz a extinção da punibilidade quanto
ao acusado JAIR DE ANDRADE SILVA, qualificado nos autos, o que será feito no Dispositivo desta
sentença. II.2. MATERIALIDADE DELITIVA      A materialidade, ou seja, a prova da existência do fato
objeto de julgamento é inconteste, conforme Laudo juntado aos autos.      Não pairam dúvidas quanto à
existência dos fatos objeto de julgamento, estando a materialidade comprovada, não havendo tese em
sentido oposto, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa.      Ou seja, as armas foram encontradas em
posse dos acusados.      Saliento que a imputação criminal feita é de um delito classificado na doutrina
como crime formal e de perigo abstrato, vale dizer, que se consuma com a simples prática de quaisquer
das condutas típicas elencadas nos verbos do caput do artigo 14, da Lei 10826/2003, não necessitando
também de violação patente a qualquer bem juridicamente tutelado. Vale dizer ainda que tal delito não
demanda nenhum especial fim de agir do agente delitivo, de modo que as eventuais motivações ou razões
dos acusados para o fato de estarem portando ou transportando as armas apreendidas, serão
devidamente valoradas oportunamente, na hipótese de condenação, em momento posterior dentro de
tópico específico de dosimetria das penas. II.3. AUTORIA DELITIVA      No que pertine à autoria, há que
se analisar atentamente a prova judicializada.      Na versão da acusação, os réus estariam portando
irregularmente arma de fogo.      Dos interrogatórios tomados em audiência, restou indene de dúvidas que
os réus transportavam no veículo em que estavam bem como portavam armas de fogo, fatos estes que, no
seu entendimento, não configuraria ilícito penal, tendo em vista a suposta finalidade de caçar animais
silvestres, segundo a versão dos fatos apresentada. II.4. NEXO DE CAUSALIDADE      Por se tratar de
crime formal de mera conduta, sem necessidade de averiguação de qualquer resultado naturalístico, não
há que se analisar o fato sob a ótica do nexo causal. II.5. TIPICIDADE      A conduta perpetrada pelos
acusados amolda-se ao tipo penal previsto no artigo art. 14, da Lei 10.826/2003.      Eis o que prescreve a
norma em comento: Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela
Lei nº 12.760, de 2012) Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.      Fazendo a adequaç¿o típica do
fato objeto de julgamento e a norma suprarreferida, concluo que praticou o réu o fato típico previsto no 306
do Código de Trânsito Brasileiro, eis que dirigiu alcoolizado. II.6. ILICITUDE.      A ilicitude ou
antijuridicidade, é a contrariedade de uma conduta com o direito, causando efetiva les¿o a um bem jurídico
protegido.      Praticado um fato típico, presume-se a antijudicidade, a qual pode ser excluída desde que
presentes causas excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, estado de necessidade e o exercício
regular de um direito.      No caso presente, a defesa n¿o apresentou teses justificantes, de forma que, até
ent¿o, o réu cometeu fato típico e ilícito, previsto no 306 do Código de Trânsito Brasileiro. II.7.
CULPABILIDADE (como terceiro substrato do conceito analítico do crime).      Trata-se de um juízo de
reprovaç¿o social, incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com
consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade e a exigibilidade de atuar de outro modo,
seguindo as regras impostas pelo Direito (teoria normativa pura, proveniente do finalismo).      Quanto a
imputabilidade penal, nada consta dos autos que se possa inferir que o acusado tem ou tinha transtornos
mentais a época dos fatos que a impedissem de ter conhecimento do caráter ilícito do fato e de portar-se
de acordo com esse entendimento.      Ademais, de acordo com a identificaç¿o do réu, esse era maior de
idade a época dos fatos.      Ou seja, IMPUTÁVEL PENALMENTE.      Quanto a potencial consciência da
ilicitude, n¿o foram trazidas quaisquer dúvidas de que o acusado sabe ou tem a possibilidade de conhecer
o caráter ilícito que cerca o crime de dirigir embriagado. É fato cediço mesmo entre a populaç¿o mais
humilde o caráter ilícito de tal comportamento.      Quanto à exigibilidade de conduta diversa, mais uma
vez, n¿o há notícias de fatos que o obrigassem peremptoriamente a agir da forma como agiu.      Impende
destacar que a defesa n¿o apresentou teses exculpantes.      Logo, praticou o réu fato típico, ilícito e
culpável, portanto PUNÍVEL. II.8. EMENDATIO LIBELLI - ART. 330 CPP      N¿o é caso de aplicaç¿o da
emendati libelli vez que o MP capitulou corretamente os fatos, os quais foram confirmados pelas
testemunhas, n¿o surgindo fatos novos a ensejar a sua modificaç¿o. II.9. ATENUANTES E
AGRAVANTES - ART. 68 DO CP      Reconheço que o réu confessou espontaneamente a autoria do
delito, fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB.      Inexistem
circunstâncias agravantes previstas no artigo 61 do CPB a serem ponderadas. II.10. CAUSAS DE
DIMINUIÇ¿O E AUMENTO      Inexistem causas de diminuição ou de aumento a serem sopesadas. III.
DISPOSITIVO      Ante o exposto: 1)     Com fulcro no artigo 107, I, do CP, considerando o óbito do
acusado, extingo a punibilidade do acusado JAIR DE ANDRADE SILVA. 2)     Julgo procedente o pleito
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condenatório constante na denúncia de fls. 02/03, e CONDENO os acusados MARCIO HELENO SOARES
DE SIQUEIRA e PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR, qualificados às fls. 02, nas penas do artigo 14 da
Lei 10826/2003. IV. DOSIMETRIA DA PENA IV. 1. DO ACUSADO PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR
IV.1.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇ¿O DA PENA: PENA-BASE      Passo à análise das circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário
e suficiente para reprovaç¿o e prevenç¿o do crime: 1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com
culpabilidade normal a espécie; 2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que
não possui contra si decis¿o judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ; 3.
CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não foi avaliada, não havendo indicativos de
seu comportamento na comunidade; 4. PERSONALIDADE: personalidade n¿o investigada, aparentando
ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual; 5.
MOTIVOS: os depoimentos dos acusados foram convergentes, e não apresentarem nenhuma contradição,
no sentido de que todas as armas apreendidas eram usadas exclusivamente para a caça de animais
silvestres, para fins de consumo pessoal e familiar; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: as testemunhas ouvidas em
juízo atestaram que os acusados não são conhecidos no meio policial, o que vai perfeitamente ao
encontro das suas FACs negativas, e ainda, que nenhum deles esboçou qualquer tipo de reação ao
comando policial de acompanha-los à DEPOL de Faro, voluntariamente, para prestarem esclarecimentos
necessários sobre os fatos; 7. CONSEQUÊNCIAS: normais a espécie; 8. COMPORTAMENTO DA
VÍTIMA: não há que se falar em contribuição da vítima para este delito.      Como se vê, a maioria das
circunstâncias judiciais é FAVORÁVEL ao réu.      Pela gravidade dos fatos que lhe s¿o imputados, hei por
bem aplicar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. IV.1.2. ATENUANTES E AGRAVANTES
     Reconheço a atenuante da confissão espontânea, conforme fundamentação, raz¿o pela qual atenuo a
pena-base em 2/6, resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. IV.1.3. CAUSAS DE
DIMINUIÇ¿O E DE AUMENTO DE PENA      Ausentes causas de aumento de diminuição de pena,
transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 01 (ano) e 04 (quatro) meses de reclusão.
IV.1.4. DETRAÇ¿O      Procedo a detraç¿o penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP.
     Considerando que inexistem notícias de prisão provisória, mantenho a reprimenda aplicada. IV.1.5.
REGIME PRISIONAL      Nos termos do artigo 33, §1º, alínea ¿c¿, do CP c/c § 2, alínea ¿c¿, o Regime
Prisional de cumprimento de pena será o ABERTO. IV.1.6. SUBSTITUIÇ¿O DA PRIS¿O POR PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS     Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos s¿o
autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: a) aplicada pena privativa de liberdade n¿o
superior a quatro anos b) crime n¿o cometido com violência ou grave ameaça à pessoa c) qualquer que
seja a pena aplicada, se o crime for culposo; d) réu n¿o reincidente em crime doloso; e) a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado; f) os motivos e as circunstâncias
indicarem que essa substituiç¿o seja suficiente.     Pois bem.     Analisando o caso em questão, verifico
que o réu preenche os demais requisitos previstos no artigo 44 do CP.     Nesse diapasão, CONVERTO A
PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS, nos termos do artigo 44, §2º, in
fine, do CP, a saber: a)     A pena restritiva de direitos será de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE, pelo prazo de 8 meses, com fulcro no artigo 46, § 4º, do CP, de segunda à sexta, junto ao
Hospital Municipal de Faro, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação,
fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.      O descumprimento injustificado da
pena restritiva de direito acarretará na imediata quebra do benefício e decretação da prisão do condenado.
IV.1.7. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA     Nos termos do artigo 77 do CP, a execução da pena
privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
desde que: a)     o condenado não seja reincidente em crime doloso; b)     a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
autorizem a concessão do benefício; c)     Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44
deste Código.    Nesse contexto, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77
do CPB uma vez que foi aplicada a substituição da pena, sendo desnecessária a suspensão condicional
da pena. IV.1.8. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇ¿O - ART. 91 CP    Decreto a perda, em favor
da União, nos termos dos artigos 91, inciso II, alínea ¿a¿, do CP, de todas as armas e munições
apreendidas, e determino o encaminhamento ao Exército, para destruição ou outra destinação legal, nos
termos do artigo 25 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). IV1.9. EFEITOS N¿O
AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇ¿O - ART. 92 CP      Inexistem efeitos n¿o automáticos a serem
aplicados no presente caso. IV.1.10. FIXAÇ¿O DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇ¿O - ART. 387, IV DO
CPP      Deixo de fixar valor mínimo de reparaç¿o, por n¿o haver pedido nesse sentido. IV.1.11.
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CONDENAÇ¿O POR CUSTAS      Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais, a serem
calculadas pela UNAJ, na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015. IV.1.12. PAGAMENTO DA PENA DE
MULTA      O tipo penal em questão não prevê a pena de multa. IV.1.13. PRIS¿O PREVENTIVA
     Autorizo o condenado a recorrer desta sentença em liberdade, eis que ausentes os requisitos do artigo
312 do CP, e ainda, face a substituição da pena. IV.2. DO ACUSADO MARCIO HELENO SOARES DE
SIQUEIRA IV.2.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇ¿O DA PENA: PENA-BASE      Passo à análise das
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade,
aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário
e suficiente para reprovaç¿o e prevenç¿o do crime: 1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com
culpabilidade normal a espécie; 2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que
não possui contra si decis¿o judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ; 3.
CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não foi avaliada, não havendo indicativos de
seu comportamento na comunidade; 4. PERSONALIDADE: personalidade n¿o investigada, aparentando
ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual; 5.
MOTIVOS: os depoimentos dos acusados foram convergentes, e não apresentarem nenhum tipo de
contradição, no sentido de que todas as armas apreendidas eram usadas exclusivamente para a caça de
animais silvestres, para fins de consumo pessoal e familiar; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: as testemunhas
ouvidas atestaram que os acusados não são conhecidos no meio policial, o que vai perfeitamente ao
encontro das suas FACs negativas, e ainda, que nenhum deles esboçou qualquer tipo de reação ao
comando policial de se dirigirem à DEPOL de Faro para prestarem esclarecimentos sobre os fatos; 7.
CONSEQUÊNCIAS: normais a espécie; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há que se falar em
contribuição da vítima para este delito.      Tem-se, portanto, que a maioria das circunstâncias judiciais é
FAVORÁVEL ao réu.      Considerando a gravidade dos fatos que lhe s¿o imputados, hei por bem aplicar a
pena-base no mínimo legal, a saber, em 02 (dois) anos de reclusão. IV.2.2. ATENUANTES E
AGRAVANTES      Reconheço a atenuante da confissão espontânea, conforme fundamentação, raz¿o
pela qual, atenuo a pena-base em 2/6, resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. IV.2.3.
CAUSAS DE DIMINUIÇ¿O E DE AUMENTO DE PENA      Conforme expus na fundamentaç¿o, ausentes
causas de aumento de diminuição de pena, transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em
01 (ano) e 04 (quatro) meses de reclusão. IV.2.4. DETRAÇ¿O      Procedo a detraç¿o penal, nos termos
do artigo 387, §2º, do CPP.      Considerando que inexistem notícias de prisão provisória, mantenho a
reprimenda aplicada. IV.2.5. REGIME PRISIONAL      Nos termos do artigo 33, §1º, alínea ¿c¿, do CP c/c
§ 2, alínea ¿c¿, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o ABERTO. IV.2.6. SUBSTITUIÇ¿O DA
PRIS¿O POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS     Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas
de direitos s¿o autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: a) aplicada pena privativa de
liberdade n¿o superior a quatro anos b) crime n¿o cometido com violência ou grave ameaça à pessoa c)
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; d) réu n¿o reincidente em crime doloso; e) a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado; f) os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituiç¿o seja suficiente.     Isto posto, verifico que o réu preenche os
demais requisitos previstos no artigo 44 do CP.     Nesse diapasão, CONVERTO A PENA RESTRITIVA DE
LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA, nos termos do artigo 44, §2º, in fine, do CP, e
ainda, forte na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, da seguinte forma: b)     A pena
restritiva de direitos será de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 8 meses, com
fulcro no artigo 46, § 4º, do CP, de segunda à sexta, junto ao Hospital Municipal de Faro, devendo ser
cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a
jornada normal de trabalho.      O descumprimento injustificado da pena restritiva de direito acarretará na
imediata quebra do benefício e decretação da prisão do condenado. IV.2.7. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA     Nos termos do artigo 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2
(dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: d)     o condenado não seja
reincidente em crime doloso; e)     a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; f)     Não seja
indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.    Nesse contexto, deixo de aplicar a
suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do CPB uma vez que foi aplicada a substituição da
pena, sendo desnecessária a suspensão condicional da pena. IV.2.8. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA
CONDENAÇ¿O - ART. 91 CP    Decreto a perda, em favor da União, nos termos dos artigos 91, inciso II,
alínea ¿a¿, do CP, de todas as armas e munições apreendidas, e determino o encaminhamento ao
Exército, para destruição ou outra destinação legal, nos termos do artigo 25 do Estatuto do Desarmamento
(Lei 10.826/2003). IV.2.9. EFEITOS N¿O AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇ¿O - ART. 92 CP      Inexistem
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efeitos n¿o automáticos a serem aplicados no presente caso. IV.2.10. FIXAÇ¿O DO VALOR MÍNIMO DE
REPARAÇ¿O - ART. 387, IV DO CPP      Deixo de fixar valor mínimo de reparaç¿o, por n¿o haver pedido
nesse sentido. IV.2.11. CONDENAÇ¿O POR CUSTAS      Condeno ainda o réu ao pagamento das custas
processuais, a serem calculadas pela UNAJ, na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015. IV.2.12.
PAGAMENTO DA PENA DE MULTA      O tipo penal em questão não prevê a pena de multa.
IV.2.13. PRIS¿O PREVENTIVA      Autorizo o condenado a recorrer desta sentença em liberdade, eis que
ausentes os requisitos do artigo 312 do CP, e ainda, face a substituição da pena. V. DISPOSIÇ¿ES
FINAIS    Após o trânsito em julgado, adote a Secretaria as seguintes providências: a) Insiram-se os
nomes dos réus no rol dos culpados. b) Expeça-se guia de execução de penas e medidas alternativas
(que dará origem a autos separados), juntando as peças obrigatórias, formando autos de execução das
penas alternativas; c) Oficie-se ao TRE, informando da presente condenação, para os fins do art. 15,
inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; d) Feitas as anotações de estilo, arquivem-se
os autos principais (sem prejuízo do acompanhamento da Execução por intermédio da Guia de Execução
de Penas e Medidas Alternativas, conforme item ¿b¿), dando-se baixa nos registros e adotando todos os
procedimentos de praxe em casos desta natureza.    Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Faro, 11 de julho de 2019. FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE JUIZ DE DIREITO

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 2 6 2 9 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
ordinário em: 04/07/2019---REQUERENTE:SIME CASTRO DA SILVA Representante(s):  OAB 11660 -
EMERSON ROCHA DE ALMEIDA (ADVOGADO)   REQUERIDO:ELIVANE PINHEIRO DE SOUZA.
PROCESSO: 0001262-96.2019.8.14.0084 DESPACHO   Vistos, etc. Defiro o pedido da parte requerente
de dilação de prazo de 30 dias, para informar nos autos o endereço atualizado do requerido. 1.     Escoado
o prazo supra, venham conclusos para extinção do processo. 2.     PDJE. Faro, 04 de julho de 2019.
FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz de Direito

 
RESENHA: 01/07/2019 A 01/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE FARO - VARA: VARA UNICA
DE FARO

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 1 4 1 3 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
ordinário em: 01/07/2019---REQUERENTE:SELLI DE ANDRADE SILVA Representante(s):  OAB 16715 -
TATIANNA CUNHA DA CUNHA (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO. Processo:
0000141-33.2019.8.14.0084 DECISÃO Vistos, etc. Sobre a preliminar suscitada pelo Município de Faro,
verifico que, posteriormente à publicação da decisão de fls. , houve a juntada de petição de Liquidação de
Sentença, vindo os autos conclusos somente após isso. Desse modo, feriria a lógica reconhecer abandono
de causa na presente hipótese, tendo em vista que, na presente conclusão, consta dos autos petição de
Liquidação de Sentença juntada pela parte autora. Na melhor intepretação do Código de Processo Civil, o
abandono de causa constitui um fato processual objetivo, cujo reconhecimento se dá mediante análise e
decretação judicial, sempre que constatada a inércia da parte até o momento da conclusão dos autos em
gabinete, hipótese claramente diversa à dos autos. Com esses fundamentos, indefiro a preliminar
suscitada. 1.     Devolvo os autos à Secretaria, para cumprimento de itens pendentes da sentença
proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de 2019. FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 4 1 9 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
ordinário em: 01/07/2019---REQUERENTE:CELIA MARIA BITENCOURT DA COSTA MELO
Represen tan te (s ) :    OAB 16715  -  TAT IANNA CUNHA DA CUNHA (ADVOGADO)    
REQUERIDO:PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO. Processo: 0000441-92.2019.8.14.0084 DECISÃO
Vistos, etc. Sobre a preliminar suscitada pelo Município de Faro, verifico que, posteriormente à publicação
da decisão de fls. , houve a juntada de petição de Liquidação de Sentença, vindo os autos conclusos
somente após isso. Desse modo, feriria a lógica reconhecer abandono de causa na presente hipótese,
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tendo em vista que, na presente conclusão, consta dos autos petição de Liquidação de Sentença juntada
pela parte autora. Na melhor intepretação do Código de Processo Civil, o abandono de causa constitui um
fato processual objetivo, cujo reconhecimento se dá mediante análise e decretação judicial, sempre que
constatada a inércia da parte até o momento da conclusão dos autos em gabinete, hipótese claramente
diversa à dos autos. Com esses fundamentos, indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os autos à
Secretaria, para cumprimento de itens pendentes da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de
2019. FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 4 3 6 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
ordinário em: 01/07/2019---REQUERENTE:ADRIA PRINTES DE CASTRO Representante(s):  OAB 16715
- TATIANNA CUNHA DA CUNHA (ADVOGADO)   REQUERIDO:PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO.
Processo: 0000443-62.2019.8.14.0084 DECISÃO Vistos, etc. Sobre a preliminar suscitada pelo Município
de Faro, verifico que, posteriormente à publicação da decisão de fls. , houve a juntada de petição de
Liquidação de Sentença, vindo os autos conclusos somente após isso. Desse modo, feriria a lógica
reconhecer abandono de causa na presente hipótese, tendo em vista que, na presente conclusão, consta
dos autos petição de Liquidação de Sentença juntada pela parte autora. Na melhor intepretação do Código
de Processo Civil, o abandono de causa constitui um fato processual objetivo, cujo reconhecimento se dá
mediante análise e decretação judicial, sempre que constatada a inércia da parte até o momento da
conclusão dos autos em gabinete, hipótese claramente diversa à dos autos. Com esses fundamentos,
indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os autos à Secretaria, para cumprimento de itens pendentes
da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de 2019. FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de
Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 6 1 8 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
ordinário em: 01/07/2019---REQUERENTE:CARMENETH PIZANO CARVALHO Representante(s):  OAB
16715 - TATIANNA CUNHA DA CUNHA (ADVOGADO)   REQUERIDO:PREFEITURA MUNICIPAL DE
FARO. Processo: 0000461-83.2019.8.14.0084 DECISÃO Vistos, etc. Sobre a preliminar suscitada pelo
Município de Faro, verifico que, posteriormente à publicação da decisão de fls. , houve a juntada de
petição de Liquidação de Sentença, vindo os autos conclusos somente após isso. Desse modo, feriria a
lógica reconhecer abandono de causa na presente hipótese, tendo em vista que, na presente conclusão,
consta dos autos petição de Liquidação de Sentença juntada pela parte autora. Na melhor intepretação do
Código de Processo Civil, o abandono de causa constitui um fato processual objetivo, cujo reconhecimento
se dá mediante análise e decretação judicial, sempre que constatada a inércia da parte até o momento da
conclusão dos autos em gabinete, hipótese claramente diversa à dos autos. Com esses fundamentos,
indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os autos à Secretaria, para cumprimento de itens pendentes
da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de 2019. FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de
Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 0 2 5 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
ordinário em: 01/07/2019---REQUERENTE:EDIVANILSO SIQUEIRA PINTO Representante(s):  OAB
16715 - TATIANNA CUNHA DA CUNHA (ADVOGADO)   REQUERIDO:PREFEITURA MUNICIPAL DE
FARO. Processo: 0000502-50.2019.8.14.0084 DECISÃO Vistos, etc. Sobre a preliminar suscitada pelo
Município de Faro, verifico que, posteriormente à publicação da decisão de fls. , houve a juntada de
petição de Liquidação de Sentença, vindo os autos conclusos somente após isso. Desse modo, feriria a
lógica reconhecer abandono de causa na presente hipótese, tendo em vista que, na presente conclusão,
consta dos autos petição de Liquidação de Sentença juntada pela parte autora. Na melhor intepretação do
Código de Processo Civil, o abandono de causa constitui um fato processual objetivo, cujo reconhecimento
se dá mediante análise e decretação judicial, sempre que constatada a inércia da parte até o momento da
conclusão dos autos em gabinete, hipótese claramente diversa à dos autos. Com esses fundamentos,
indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os autos à Secretaria, para cumprimento de itens pendentes
da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de 2019. FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de
Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 8 3 5 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
ordinár io em: 01/07/2019---REQUERENTE:ROSILENE SIQUEIRA BARBOSA CAMPOS
Represen tan te (s ) :    OAB 16715  -  TAT IANNA CUNHA DA CUNHA (ADVOGADO)    
REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO PREFEITURA MUNICIPAL. Processo: 0000683-51.2019.8.14.0084
DECISÃO Vistos, etc. Sobre a preliminar suscitada pelo Município de Faro, verifico que, posteriormente à
publicação da decisão de fls. , houve a juntada de petição de Liquidação de Sentença, vindo os autos
conclusos somente após isso. Desse modo, feriria a lógica reconhecer abandono de causa na presente
hipótese, tendo em vista que, na presente conclusão, consta dos autos petição de Liquidação de Sentença
juntada pela parte autora. Na melhor intepretação do Código de Processo Civil, o abandono de causa
constitui um fato processual objetivo, cujo reconhecimento se dá mediante análise e decretação judicial,
sempre que constatada a inércia da parte até o momento da conclusão dos autos em gabinete, hipótese
claramente diversa à dos autos. Com esses fundamentos, indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os
autos à Secretaria, para cumprimento de itens pendentes da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de
julho de 2019. FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 8 6 0 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
ordinário em: 01/07/2019---REQUERENTE:EDMILSON DE FIGUEIREDO PINTO Representante(s):  OAB
16715 - TATIANNA CUNHA DA CUNHA (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO
PREFEITURA MUNICIPAL. Processo: 0000686-06.2019.8.14.0084 DECISÃO Vistos, etc. Sobre a
preliminar suscitada pelo Município de Faro, verifico que, posteriormente à publicação da decisão de fls. ,
houve a juntada de petição de Liquidação de Sentença, vindo os autos conclusos somente após isso.
Desse modo, feriria a lógica reconhecer abandono de causa na presente hipótese, tendo em vista que, na
presente conclusão, consta dos autos petição de Liquidação de Sentença juntada pela parte autora. Na
melhor intepretação do Código de Processo Civil, o abandono de causa constitui um fato processual
objetivo, cujo reconhecimento se dá mediante análise e decretação judicial, sempre que constatada a
inércia da parte até o momento da conclusão dos autos em gabinete, hipótese claramente diversa à dos
autos. Com esses fundamentos, indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os autos à Secretaria, para
cumprimento de itens pendentes da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de 2019. FLAVIO
OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 4 2 1 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Cumprimento
de sentença em: 01/07/2019---AUTOR:BRUNHILDE ROSSY DE ALMEIDA Representante(s):  OAB 23886
- DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO -
PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO: 0000742-10.2017.2017.8.14.0084 CLASSE: AÇÃO DE
COBRANÇA C/C DANOS MORAIS AUTOR: BRUNHILDE ROSSY DE ALMEIDA RÉU: MUNICÍPIO DE
FARO DECISÃO Vistos, etc. Sobre a preliminar suscitada pelo Município de Faro, verifico que,
posteriormente à publicação da decisão de fls. , houve a juntada de petição de Liquidação de Sentença,
vindo os autos conclusos somente após isso. Desse modo, feriria a lógica reconhecer abandono de causa
na presente hipótese, tendo em vista que, na presente conclusão, consta dos autos petição de Liquidação
de Sentença juntada pela parte autora. Na melhor intepretação do Código de Processo Civil, o abandono
de causa constitui um fato processual objetivo, cujo reconhecimento se dá mediante análise e decretação
judicial, sempre que constatada a inércia da parte até o momento da conclusão dos autos em gabinete,
hipótese claramente diversa à dos autos. Com esses fundamentos, indefiro a preliminar suscitada.
1.     Devolvo os autos à Secretaria, para cumprimento de itens pendentes da sentença proferida.
2.     PDJE. Faro, 01 de julho de 2019. FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juíza de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 8 3 7 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Cumprimento
de sentença em: 01/07/2019---AUTOR:CARLOS IVAN BATISTA PEREIRA Representante(s):  OAB 23886
- DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO
PREFEITURA MUNICIPAL. Processo: 0000783-74.2017.8.14.0084 DECISÃO Vistos, etc. Sobre a
preliminar suscitada pelo Município de Faro, verifico que, posteriormente à publicação da decisão de fls. ,
houve a juntada de petição de Liquidação de Sentença, vindo os autos conclusos somente após isso.
Desse modo, feriria a lógica reconhecer abandono de causa na presente hipótese, tendo em vista que, na
presente conclusão, consta dos autos petição de Liquidação de Sentença juntada pela parte autora. Na
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melhor intepretação do Código de Processo Civil, o abandono de causa constitui um fato processual
objetivo, cujo reconhecimento se dá mediante análise e decretação judicial, sempre que constatada a
inércia da parte até o momento da conclusão dos autos em gabinete, hipótese claramente diversa à dos
autos. Com esses fundamentos, indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os autos à Secretaria, para
cumprimento de itens pendentes da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de 2019. FLAVIO
OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 0 3 6 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
Sumário em: 01/07/2019---AUTOR:IOLINA DA COSTA GUIMARAES Representante(s):  OAB 23886 -
DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO
PREFEITURA MUNICIPAL. Processo: 0000803-65.2017.8.14.0084 DECISÃO Vistos, etc. Sobre a
preliminar suscitada pelo Município de Faro, verifico que, posteriormente à publicação da decisão de fls. ,
houve a juntada de petição de Liquidação de Sentença, vindo os autos conclusos somente após isso.
Desse modo, feriria a lógica reconhecer abandono de causa na presente hipótese, tendo em vista que, na
presente conclusão, consta dos autos petição de Liquidação de Sentença juntada pela parte autora. Na
melhor intepretação do Código de Processo Civil, o abandono de causa constitui um fato processual
objetivo, cujo reconhecimento se dá mediante análise e decretação judicial, sempre que constatada a
inércia da parte até o momento da conclusão dos autos em gabinete, hipótese claramente diversa à dos
autos. Com esses fundamentos, indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os autos à Secretaria, para
cumprimento de itens pendentes da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de 2019. FLAVIO
OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 6 3 9 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Cumprimento
de sentença em: 01/07/2019---REQUERENTE:CARLOS MATOS DE ALMEIDA Representante(s):  OAB
23886 - DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO
PREFEITURA MUNICIPAL. Processo: 0000963-90.2017.8.14.0084 DECISÃO Vistos, etc. Sobre a
preliminar suscitada pelo Município de Faro, verifico que, posteriormente à publicação da decisão de fls. ,
houve a juntada de petição de Liquidação de Sentença, vindo os autos conclusos somente após isso.
Desse modo, feriria a lógica reconhecer abandono de causa na presente hipótese, tendo em vista que, na
presente conclusão, consta dos autos petição de Liquidação de Sentença juntada pela parte autora. Na
melhor intepretação do Código de Processo Civil, o abandono de causa constitui um fato processual
objetivo, cujo reconhecimento se dá mediante análise e decretação judicial, sempre que constatada a
inércia da parte até o momento da conclusão dos autos em gabinete, hipótese claramente diversa à dos
autos. Com esses fundamentos, indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os autos à Secretaria, para
cumprimento de itens pendentes da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de 2019. FLAVIO
OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 0 4 8 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Cumprimento
de sentença em: 01/07/2019---REQUERENTE:VANDREA BARBOSA FERREIRA Representante(s):  OAB
23886 - DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO.
Processo: 0001804-85.2017.8.14.0084 DECISÃO Vistos, etc. Sobre a preliminar suscitada pelo Município
de Faro, verifico que, posteriormente à publicação da decisão de fls. , houve a juntada de petição de
Liquidação de Sentença, vindo os autos conclusos somente após isso. Desse modo, feriria a lógica
reconhecer abandono de causa na presente hipótese, tendo em vista que, na presente conclusão, consta
dos autos petição de Liquidação de Sentença juntada pela parte autora. Na melhor intepretação do Código
de Processo Civil, o abandono de causa constitui um fato processual objetivo, cujo reconhecimento se dá
mediante análise e decretação judicial, sempre que constatada a inércia da parte até o momento da
conclusão dos autos em gabinete, hipótese claramente diversa à dos autos. Com esses fundamentos,
indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os autos à Secretaria, para cumprimento de itens pendentes
da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de 2019. FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz(íza) de
Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 0 0 5 4 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
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ordinário em: 01/07/2019---REQUERENTE:ANTONIO SEIXAS CASTRO Representante(s):  OAB 23886 -
DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE FARO
PREFEITURA MUNICIPAL. Processo: 0002005-43.2018.8.14.0084 DECISÃO Vistos, etc. Sobre a
preliminar suscitada pelo Município de Faro, verifico que, posteriormente à publicação da decisão de fls. ,
houve a juntada de petição de Liquidação de Sentença, vindo os autos conclusos somente após isso.
Desse modo, feriria a lógica reconhecer abandono de causa na presente hipótese, tendo em vista que, na
presente conclusão, consta dos autos petição de Liquidação de Sentença juntada pela parte autora. Na
melhor intepretação do Código de Processo Civil, o abandono de causa constitui um fato processual
objetivo, cujo reconhecimento se dá mediante análise e decretação judicial, sempre que constatada a
inércia da parte até o momento da conclusão dos autos em gabinete, hipótese claramente diversa à dos
autos. Com esses fundamentos, indefiro a preliminar suscitada. 1.     Devolvo os autos à Secretaria, para
cumprimento de itens pendentes da sentença proferida. 2.     PDJE. Faro , 1 de julho de 2019. FLAVIO
OLIVEIRA LAUANDE Juiz

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 4 5 7 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
Sumário em: 01/07/2019---REQUERENTE:JOAO MIRANDA BARBOSA REQUERIDO:TELEFONICA
BRASIL S/A - VIVO. Processo: 0002145-77.2018.8.14.0084 Classe: Procedimento Sumário
Autor(a)/Requerente/Exequente: NÃO INFORMADO / JOAO MIRANDA BARBOSA / NOMEEXEQUENTES
Réu(ré)/Requerido/Executado(a): NÃO INFORMADO / TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO / NÃO
INFORMADO S SENTENÇA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada pagou
à contraparte a quantia pleiteada na petição inicial, conforme documentação acostada aos autos. Isto
posto, com fulcro no artigo 924, II, do novo CPC, extingo a execução, pela satisfação da obrigação.
Condeno a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do
patrono da exequente, caso esta esteja representada por advogado, os quais fixo em 10% sobre o
proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, e incisos I a IV, do CPC, exceto se beneficiária
de Justiça Gratuita. DETERMINAÇÕES: 1.     Na hipótese do pagamento supramencionado ter ocorrido
mediante depósito bancário em conta judicial vinculada ao processo, expeça-se Alvará de Levantamento
em benefício da parte exequente. 2.     Após, intime-se a parte exequente, na forma legal, para no prazo
de 05 dias retirar o Alvará de Levantamento em Secretaria, mediante assinatura de termo de entrega.
3.     Em seguida, remetam-se os autos à UNAJ, para a elaboração do respectivo cálculo de custas
processuais, seguindo-se da intimação da parte sucumbente para o pagamento, no prazo de 10 dias, sob
pena de inscrição em dívida ativa do Estado, o que, em caso de inadimplemento, desde logo defiro, exceto
em caso de deferimento de Justiça Gratuita à parte. 4.     Finalmente, Arquivem-se. PDJE. Faro, 1 de julho
de 2019 . FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz de Direito

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 2 5 4 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 8 4  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
ordinário em: 21/02/2019---REQUERENTE:MARIA LUCIA DE AZEVEDO VIANA Representante(s):  OAB
23886 - DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES (ADVOGADO)   REQUERIDO:CHUBB SEGUROS
BRASIL SA ACE SEGURADORA SA. ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI  OAB/SP Nº
115.762,    R.h. 1.     Entendo que os documentos constantes dos autos já são suficientes para a prolação
de sentença na presente ação. Deixo, todavia, de declarar as razões pelas quais entendo possível o
julgamento imediato, nos termos do art. 355, do NCPC, porque fazê-lo importaria em pré-julgamento do
feito. Somente poderei explicar às partes o porquê o julgamento não resultará em cerceamento de defesa
quando estiver sentenciando o feito. Fazê-lo agora não só demoraria aproximadamente o mesmo tempo
que redigir a própria sentença, como já informaria as partes, explícita ou implicitamente, qual será o
resultado do julgamento. 2.     Esclareço isso para evitar oposição de embargos declaratórios alegando
cerceamento de defesa; afirmando que me omiti na análise dos requerimentos de prova; ou, ainda, a
interposição de indevido recurso contra a presente manifestação. Se qualquer das partes entender, após a
sentença, que cerceei sua defesa, julgando contra si um fato que dependia, no seu entendimento, não se
tratava de questão de direito, ou que dependia da produção ou complementação das provas já existentes,
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deverá, então, interpor o recurso adequado quanto àquela decisão. 3.     Afirmo isso lembrando que o
próprio diploma processual civil ordena que o juiz somente produza as provas que forem necessárias ao
julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórios (art. 370, do NCPC).
Ou seja, esse juízo estaria a descumprir a ordem legal ao permitir que as partes produzissem provas
mesmo já sabendo que, no futuro, não se fundaria nelas para realizar o julgamento do feito.
4.     Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, intimem-se as partes informando que
este Juízo julgará antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355 do CPC; 5.     Seria, portanto, o
caso de proferir, de imediato, sentença, já que o art. 355, caput, do NCPC, afirma que, ocorrendo as
hipóteses de incidência dos incisos I e II, o juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença.
6.     Todavia, não o faço, por três razões. a.     A primeira delas é que, enquanto o prazo administrativo e
legal (art. 226, I e II, do NCPC) para a redação dos despachos e decisões é exíguo, o de sentença é
alargado (art. 226, III e CN itens 1.4.14, 1.21.1). De maneira que é necessária a conclusão do feito para
sentença (e não para decisão, como se encontra atualmente) de forma a se permitir a adequada contagem
do prazo, para fins administrativos. id741681 b.     Em segundo lugar, em um juízo com milhares de
processos em trâmite, não é aconselhável (e nem possível) priorizar as atividades que tomam tempo,
como a prolação de sentenças, sob pena de se criar irresolúvel acúmulo de serviço. c.     Em terceiro
lugar, é necessário realizar a contagem e preparo do feito antes da prolação de sentença. 7.     Pelas
razões expostas acima, contados e preparados, considerando a desnecessidade de produção de outras
provas, intimem-se as partes informando que este Juízo julgará antecipadamente o mérito, nos termos do
artigo 355 do CPC; 8.     Havendo discordância das partes, devem peticionar, no prazo de cinco dias,
fundamentando o pedido de reconsideração, e apresentando as razões pelas quais entendem necessária
a produção de provas, que pode ser analisado depois de efetivado o contraditório; 9.     Antes, porém,
encaminhem-se os autos a UNAJ a fim de certificar se existem custas finais pendentes. Havendo, intime-
se para recolhimento, se for o caso; 10.     Cumpridos todos os itens anteriores, venham conclusos para
sentença. 11.     Após, conclusos para sentença. FARO-PA, 21 de fevereiro de 2019 FLAVIO OLIVEIRA
LAUANDE Juiz de Direito 
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Processo nº 0006168-47.2017.814.0037. Ação Penal ¿ Estupro de Vulnerável. Denunciado: JOÃO
FERREIRA DA COSTA SANTOS (Adv. Dra. Maria do Perpétuo Socorro Macêdo Valente ¿ OAB/PA nº
19.812). Fica a Advogada devidamente intimada para apresenta Razões da Apelação, no prazo
legal. Oriximiná/PA, 16 de julho de 2019. Dr. Marcello de Almeida Lopes-Juiz de Direito Substituto
respondendo pela Comarca de Oriximiná/PA.

 
 

 
 
 
 
Processo nº 0004091-31.201/.814.0037. Ação Penal ¿ Tráfico de Drogas. Denunciado: DAYVID DE
ARAÚJO CARNEIRO e KELVINTON DAVID DE CARVALHO. (Adv. Dr. Mauricio de Oliveira Rodrigues ¿
OAB/PA nº 8736). Fica o Advogado devidamente intimado do inteiro teor da Sentença prolatada nos
autos, de fls. 172/180. Oriximiná/PA, 16 de julho de 2019. Dr. Marcello de Almeida Lopes-Juiz de Direito
Substituto respondendo pela Comarca de Oriximiná/PA.

 
 

 
Processo nº 0004091-31.2018.814.0037

 
Autor: Ministério Público

 
Réus: DARLIANE DA SILVA DA CONCEIÇ¿O; KELVITON DAVID DE CARVALHO; DEYVID DE ARAUJO
CARNEIRO

 
Vistos, etc.

 
1.      RELATÓRIO

 
O Ministério Público do Estado Pará, ofereceu denúncia contra DARLIANE DA SILVA DA CONCEIÇ¿O; 
dando-a como incursos nas sanç¿es previstas no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 288 do CPB; 
KELVITON DAVID DE CARVALHO; dando-o como incursos nas sanç¿es previstas no artigo 33 e 35 da
Lei nº 11.343/06 e art. 157, §2º, inciso I e II e 288, ambos do CPB; DEYVID DE ARAUJO CARNEIRO 
dando-o como incursos nas sanç¿es previstas no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 157, §2º, inciso I
e II 288 do CPB, e art. 12 da lei 10.826/2003.

 
Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que os acusados, de forma livre e consciente,
associaram-se para cometer crimes de tráfico.

 
Em abril de 2018 Kelviton e Deyvid subtraíram, mediante grave ameaça com punhal, quantia no valor de
R$500,00 (quinhentos reais), da vítima A.G.D.. Posteriormente, tinham em seu poder drogas sem
autorizaç¿o, bem como arma de fogo.

 
Notificaç¿o prévia a fl.74/74-v.

 
Laudo balístico (fls.75/77).

COMARCA DE ORIXIMINA

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINA
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Laudo toxicológico (fls.78/79-v).

 
A defesa prévia de KELVITON DAVID DE CARVALHO foi apresentada a fl.83/84.

 
A defesa prévia de DEYVID DE ARAUJO CARNEIRO foi apresentada a fl.85/86.

 
A defesa prévia de DARLIANE DA SILVA DA CONCEIÇ¿O foi apresentada a fl.91.

 
Denúncia recebida em 25 de julho de 2018.

 
A audiência de instruç¿o e julgamento ocorreu em 12/09/2018, momento de oitiva das testemunhas
presentes, bem como realizaç¿o dos interrogatórios dos denunciados (fls.107/110-mídia).

 
Oitiva de testemunha via carta precatória (fl.146-mídia).

 
O Ministério Público apresentou alegaç¿es finais escritas às fls. 147/150, requerendo a procedência total
da peça acusatória.

 
As alegaç¿es finais DEYVID e KELVITON foram apresentadas (fls.152/156), requerendo o
reconhecimento da ausência de provas.

 
Já as alegaç¿es finais de DARLIANE DA SILVA DA CONCEIÇ¿O foram apresentadas às fls.157/171,
momento em que alegou ausência de provas; ausência de vinculo associativo no caso do crime previsto
no art. 35 da lei 11.343/2006; aplicaç¿o do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006; bem
como aplicaç¿o da pena no mínimo legal.

 
Vieram os autos conclusos para sentença.

 
2.      FUNDAMENTAÇ¿O

 
Trata-se de aç¿o penal pública incondicionada com o objetivo de apurar a responsabilidade criminal de 
DARLIANE DA SILVA DA CONCEIÇ¿O; KLEVITON DAVID DE CARVALHO, incursos inicialmente nas
sanç¿es previstas no artigo 33 e 35 caput, da Lei n.º 11.343/06:

 
¿Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorizaç¿o ou em desacordo com
determinaç¿o legal ou regulamentar:

 
Pena - reclus¿o de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa.¿

 
DA MATERIALIDADE

 
A materialidade da guarda de substância entorpecente restou comprovada, diante da presença do laudo
toxicológico definitivo (fls.78/79-v), que atestou positivo para a substância conhecida por cocaína e para
maconha.

 
Quanto a autoria, também resta comprovada.

 
A testemunha Francisco, em juízo, afirmou que recebeu informaç¿es que existia tráfico de drogas e
prostituiç¿o em uma determinada, e o s dois denunciados (Deyvid e Kelviton) eram os alvos.  Afirmou que
já tinham informaç¿es de tráfico de drogas e roubo. Ao chegarem na casa, fizeram o cerco. Ao verificar
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que era a polícia, a denunciada Darliane tentou fechar a porta. Afirmou que o casal deitado na rede fugiu.
Afirmou que Darliane mostrou onde estavam as armas e drogas. Após, receberam informaç¿es que um
dos denunciados estavam no hospital, momento em que se locaram para lá. Nesse instante, afirmou que o
outro denunciado chegou ao local. Afirmou que tinha simulacro, arma de fogo e drogas. Afirmou que os
documentos apreendidos constam do auto de apresentaç¿o. Identificou sem dúvidas os acusados.

 
A testemunha Raimundo, em juízo, que já conhecia Deyvid e Kleviton por fatos criminais anteriores. No dia
dos fatos, recebeu denúncia anônima de prática de crimes, momento em que fizeram a pris¿o. Afirmou
que na casa encontrou duas armas de fogo, muniç¿es, drogas e dinheiro.

 
 A testemunha Francisca, em juízo, afirmou em juízo que recebia informaç¿es de assalto e tráfico de
entorpecentes. No dia dos fatos, recebeu informaç¿es de uma casa suspeita. Afirmou, ainda, que foram
apreendidas as armas e drogas. Além disso, repetiu o que disse as demais testemunhas.

 
Sendo assim, resta comprovadas a autoria em relaç¿o aos denunciados Deivyd e Kalviton, bem como
materialidade, elementos suficientes para proferir decreto condenatório em relaç¿o aos três acusados.

 
Quanto a Darliane, n¿o há provas de sua participaç¿o. O fato de se envolveram com pessoas que
cometem crimes, n¿o significa que praticam os mesmos fatos.

 
Finalizado a análise da imputaç¿o do crime do artigo 33, passo a apreciar o crime previsto no artigo 35 da
lei 11.343/2006, que trata da associaç¿o para o cometimento dos crimes previstos na lei em quest¿o.

 
Destaco, inicialmente, que a jurisprudência majoritária no âmbito dos Tribunais Superiores permite o
concurso de crimes dos artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006.

 
Contudo, para a configuraç¿o do crime do artigo 35 da lei 11.343/2006, os Tribunais de Superposiç¿o
Pátrios, exigem a necessidade de permanência e estabilidade para a configuraç¿o do delito em quest¿o.
Veja julgado abaixo:

 
¿Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇ¿O ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇ¿O AO RECURSO CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. N¿O
CONHECIMENTO. 1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário
para a impugnaç¿o das decis¿es judiciais, necessária a racionalizaç¿o da utilizaç¿o do habeas corpus, o
qual n¿o deve ser admitido para contestar decis¿o contra a qual exista previs¿o de recurso específico no
ordenamento jurídico. 2. Tendo em vista que a impetraç¿o aponta como ato coator acórd¿o proferido por
ocasi¿o do julgamento da apelaç¿o, depara-se com flagrante utilizaç¿o inadequada da via eleita,
circunstância que impede o seu conhecimento. 3. Todavia, o constrangimento apontado na inicial será
analisado, a fim de que se verifique a existência de flagrante ilegalidade que justifique a atuaç¿o de ofício
por este Superior Tribunal de Justiça. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇ¿O PARA O
NARCOTRÁFICO. CORRUPÇ¿O ATIVA. CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE
ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇ¿O DO DELITO. CASO DE MERO
CONCURSO EVENTUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. DELITO N¿O CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DEVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Para a caracterizaç¿o do crime de
associaç¿o para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência,
sendo que a reuni¿o ocasional de duas ou mais pessoas n¿o se subsume ao tipo do artigo 35 da
Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. In casu, o Tribunal de origem apontou a existência de concurso eventual
entre os agentes para a prática da traficância, n¿o havendo falar na configuraç¿o da conduta descrita no
artigo 35 da Lei 11.343/06. DOSIMETRIA. PENA-BASE ELEVADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA
E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS TAMBÉM UTILIZADAS NA TERCEIRA
FASE DA FIXAÇ¿O DA PENA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇ¿O DA REPRIMENDA BÁSICA.
MANUTENÇ¿O DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006.
N¿O APLICAÇ¿O DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS COM BASE NA
QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE
DESTE STJ. 1. Na fixaç¿o da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006 deve-se considerar, com
preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância
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entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 do referido
diploma legal. 2. Ao interpretar o mencionado dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE
666.334/AM, sob o regime da repercuss¿o geral, firmou o entendimento de que a natureza e a quantidade
de droga apreendida com o acusado de tráfico de drogas devem ser levadas em consideraç¿o apenas em
uma das fases da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem, cabendo ao magistrado decidir em que
momento as utilizará. 3. No caso dos autos, a natureza e a quantidade das drogas foram consideradas
tanto na primeira quanto na terceira fases da dosimetria, raz¿o pela qual, ausentes outras circunstâncias
judiciais negativas, reduz-se a pena-base ao mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclus¿o e 500 (quinhentos)
dias-multa. (...). (Processo: HC 251677 SP 2012/0171825-6; Órg¿o Julgador: T5 - QUINTA TURMA;
Publicaç¿o DJe: 12/11/2014; Julgamento: 04 de Novembro de 2014; Relator: Ministro JORGE MUSSI). 
(grifo nosso).

 
Muito embora n¿o me filie a esta corrente, este Magistrado conhece bem a teoria da vinculaç¿o dos
precedentes, estudos que ganharam força após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.
Sendo assim, adoto em minhas decis¿es, o decido pelos Tribunais Superiores, raz¿o pela qual analisarei
se existe ou n¿o provas de que os agentes se associaram com o dolo de estabilidade e permanência para
a prática do delito previsto no artigo 35 da lei 11.343/2006.

 
Ao compulsar os autos, entendo n¿o restar provado a estabilidade e permanência para a configuraç¿o do
delito.

 
Os acusados foram presos em flagrante, após diversas denúncias de que Deyvid e Kelviton, conforme já
narram os policiais. Apesar disso, a denúncia n¿o narra qual a estabilidade e permanência, nem as
alegaç¿es finais do Ministério Público indica quais s¿o essas circunstâncias. Quanto a Darliane, também
n¿o resta comprovada a sua participaç¿o.

 
Sendo assim, entendo n¿o configurado o crime de associaç¿o para o tráfico de drogas.

 
Aos denunciados Deyvid e Kelviton também é imputada a prática de porte de arma de fogo, conduta
tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

 
Trata-se, portanto, de delito de conduta alternativa ou múltipla, se perfazendo com a configuraç¿o de
qualquer um dos tipos descritos.

 
O sujeito ativo de tal delito pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo, por sua vez, é o Estado.

 
O elemento normativo do tipo é o fato de sujeito praticar qualquer uma das condutas acima, sem
autorizaç¿o ou em desacordo com determinaç¿o legal ou regulamentar. Já o elemento subjetivo é o dolo,
ou seja, a vontade livre e consciente de praticar as condutas descritas no caput.

 
Na hipótese, todos esses elementos do tipo penal restaram demonstrados nesses autos, motivo pelo qual
a pretens¿o punitiva do Estado, deve prosperar.

 
Quanto a materialidade, resta presente consoante laudo de fls.75/77, indicando que foram duas armas
apreendidas (revólver marca Rossi com numeraç¿o adulterada e uma arma caseira). O laudo indica que o
revólver tem potencialidade lesiva. Além disso, foram apreendidas muniç¿es para calibre .38 e .22.

 
Quanto a autoria, resta comprovado, já que as testemunhas afirmaram que as armas de fogo e as
muniç¿es estavam em posse dos dois denunciados.

 
Apesar da materialidade, entendo que é caso de aplicaç¿o do artigo 383 do Código de Processo Penal,
dispositivo que trata da ¿emendatio¿, já que o laudo indica que o revólver marca Rossi está com a
numeraç¿o raspada, raz¿o pela qual entendo que é caso de aplicaç¿o do artigo 16, inciso I da Lei
10.823/2006.
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Passo a análise do crime de roubo. Compulsando atentamente, os autos, em especial o depoimento da
vítima prestado através de carta precatória, n¿o é possível constatar que os denunciados Kelviton e
Deyvid s¿o os autores do fato. Sendo assim, n¿o é possível decretar condenaç¿o criminal, já que a dúvida
é benéfica aos acusados. Portanto, rejeito a acusaç¿o de roubo.

 
Por fim, quando ao crime do artigo 288 do CPB, entendo que reconhecer esse caracterizaria ¿bis in
idem¿, já que foi reconhecida a associaç¿o para o tráfico. Ademais, os denunciados foram absolvidos do
roubo, raz¿o pela qual o crime n¿o se sustentaria, muito embora este Julgador saiba que s¿o crime
independentes, e existe possibilidade de configuraç¿o do delito previsto no artigo 288 do CPB, mesmo
sem a prática de outros crimes.

 
Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretens¿o punitiva estatal deduzida na
peça acusatória, nos seguintes termos:

 
a) CONDENO os réus KELVITON DAVID DE CARVALHO e DEYVID DE ARAUJO CARNEIRO dando
como incursos nas sanç¿es previstas no artigo 33, da lei nº 11.343/06, bem como artigo 16, inciso I da Lei
10.823/2006;

 
b) ABSOLVO os réus KELVITON DAVID DE CARVALHO e DEYVID DE ARAUJO CARNEIRO das
sanç¿es previstas nos artigos 35 da Lei 11.343/2006, art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II e art. 288, ambos
do CPB, o primeiro por com fundamento no art. 386, inciso V e o segundo crime com fundamento no inciso
VII, ambos do Código de Processo Penal;

 
c) ABSOLVO a acusada DARLIANE DA SILVA CONCEIÇ¿O, das sanç¿es previstas no artigo 33 e 35 da
lei 11.343/2006, art.288 do CPB, com fundamento no inciso V, artigo 386 do CPP. Assim o faço com
resoluç¿o de mérito

 
Em funç¿o das reprimendas, passo a dosar a pena.

 
Começo pelo sentenciado KELVITON DAVID.

 
Tráfico de Drogas.

 
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relaç¿o à culpabilidade,
que o réu agiu com dolo normal à espécie; n¿o há registro de antecedentes nos autos, n¿o há
informaç¿es suficientes para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e
doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em
andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também
n¿o há elementos probatórios para análise da  personalidade do agente; os motivos do crime  s¿o comuns
ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime e as consequências do crime n¿o permitem valoraç¿o
negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este n¿o pode ser considerado
em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: ¿(...)3. O comportamento da vítima apenas deve
ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito,
devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de n¿o interferência do ofendido no
cometimento do crime.  Precedentes. (...)¿ (HC 78.148¿MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe de 24¿02¿2012; sem grifo no original.).

 
A situaç¿o econômica da ré presume-se n¿o ser boa (CP, art. 60).

 
Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco)
anos de reclus¿o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de um trinta avós
do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

 
Na segunda fase, embora exista a atenuante da menoridade, em funç¿o da súmula 231 do STJ, deixo de
atenuar a pena, porque já está no mínimo legal.
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Impossível a aplicaç¿o da causa de diminuiç¿o de pena prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, tendo em
vista as circunstâncias da pris¿o, em especial porque tinham armas, muniç¿es, e a quantidade de
substância entorpecente apreendida pelo porte da cidade. Raz¿o pela qual mantenho a pena base.

 
Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 10, 49, § 2º, e 50, todos
do CP.

 
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

 
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relaç¿o à culpabilidade,
que o réu agiu com dolo normal à espécie; n¿o há registro de antecedentes nos autos, n¿o há
informaç¿es suficientes para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e
doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em
andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também
n¿o há elementos probatórios para análise da  personalidade do agente; os motivos do crime  s¿o comuns
ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime e as consequências do crime n¿o permitem valoraç¿o
negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este n¿o pode ser considerado
em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: ¿(...)3. O comportamento da vítima apenas deve
ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito,
devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de n¿o interferência do ofendido no
cometimento do crime.  Precedentes. (...)¿ (HC 78.148¿MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe de 24¿02¿2012; sem grifo no original.).

 
A situaç¿o econômica da ré presume-se n¿o ser boa (CP, art. 60).

 
Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 03 (três)
anos de reclus¿o e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de um
trinta avós do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

 
Na segunda fase, embora exista a atenuante da menoridade, em funç¿o da súmula 231 do STJ, deixo de
atenuar a pena, porque já está no mínimo legal.

 
Inexiste causa de diminuiç¿o e e aumento. Raz¿o pela qual mantenho a pena base.

 
Levando em consideraç¿o a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, qual seja, o total
de 08 (oito) anos de reclus¿o, fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da
sanç¿o corporal (art. 33, §2º, ¿c¿, CP)

 
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou conceder suspens¿o
condicional do processo, tendo em vista as peculiaridades do caso, n¿o seria suficiente para atingir a
finalidade da pena a imposiç¿o de medidas n¿o restritivas de liberdade.

 
Entendo n¿o ser cabível a fixaç¿o de valor mínimo para reparaç¿o dos danos causados pela infraç¿o, nos
termos do art. 387, do CPP, porque o delito perpetrado atinge a todos, indistintamente, e n¿o houve
pedido expresso neste sentido.

 
Passo ao sentenciado DEYVID DE ARAUJO CARNEIRO.

 
Tráfico de Drogas.

 
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relaç¿o à culpabilidade,
que o réu agiu com dolo normal à espécie; n¿o há registro de antecedentes nos autos, n¿o há
informaç¿es suficientes para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e
doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em
andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também
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n¿o há elementos probatórios para análise da  personalidade do agente; os motivos do crime  s¿o comuns
ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime e as consequências do crime n¿o permitem valoraç¿o
negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este n¿o pode ser considerado
em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: ¿(...)3. O comportamento da vítima apenas deve
ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito,
devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de n¿o interferência do ofendido no
cometimento do crime.  Precedentes. (...)¿ (HC 78.148¿MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe de 24¿02¿2012; sem grifo no original.).

 
A situaç¿o econômica da ré presume-se n¿o ser boa (CP, art. 60).

 
Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco)
anos de reclus¿o e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de um trinta avós
do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

 
Na segunda fase, embora exista a atenuante da menoridade, em funç¿o da súmula 231 do STJ, deixo de
atenuar a pena, porque já está no mínimo legal.

 
Impossível a aplicaç¿o da causa de diminuiç¿o de pena prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, tendo em
vista as circunstâncias da pris¿o, em especial porque tinham armas, muniç¿es, e a quantidade de
substância entorpecente apreendida pelo porte da cidade. Raz¿o pela qual mantenho a pena base.

 
Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 10, 49, § 2º, e 50, todos
do CP.

 
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

 
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relaç¿o à culpabilidade,
que o réu agiu com dolo normal à espécie; n¿o há registro de antecedentes nos autos, n¿o há
informaç¿es suficientes para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e
doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em
andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também
n¿o há elementos probatórios para análise da  personalidade do agente; os motivos do crime  s¿o comuns
ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime e as consequências do crime n¿o permitem valoraç¿o
negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este n¿o pode ser considerado
em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: ¿(...)3. O comportamento da vítima apenas deve
ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito,
devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de n¿o interferência do ofendido no
cometimento do crime.  Precedentes. (...)¿ (HC 78.148¿MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe de 24¿02¿2012; sem grifo no original.).

 
A situaç¿o econômica da ré presume-se n¿o ser boa (CP, art. 60).

 
Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 03 (três)
anos de reclus¿o e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de um
trinta avós do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

 
Na segunda fase, embora exista a atenuante da menoridade, em funç¿o da súmula 231 do STJ, deixo de
atenuar a pena, porque já está no mínimo legal.

 
Inexiste causa de diminuiç¿o e e aumento. Raz¿o pela qual mantenho a pena base.

 
Levando em consideraç¿o a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, qual seja, o total
de 08 (oito) anos de reclus¿o, fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da
sanç¿o corporal (art. 33, §2º, ¿c¿, CP)
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Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou conceder suspens¿o
condicional do processo, tendo em vista as peculiaridades do caso, n¿o seria suficiente para atingir a
finalidade da pena a imposiç¿o de medidas n¿o restritivas de liberdade.

 
Entendo n¿o ser cabível a fixaç¿o de valor mínimo para reparaç¿o dos danos causados pela infraç¿o, nos
termos do art. 387, do CPP, porque o delito perpetrado atinge a todos, indistintamente, e n¿o houve
pedido expresso neste sentido.

 
Deixo a detraç¿o para que o juízo de execuç¿o penal a aplique.

 
Nego aos condenados KELVITON DAVID DE CARVALHO e DEYVID DE ARAUJO CARNEIRO o direito
de recorrer em liberdade, já que permaneceu preso durante todo o processo, n¿o havendo modificaç¿o
fática que justifique a revogaç¿o da pris¿o preventiva, notadamente após a prolaç¿o de sentença
condenatória.

 
Contudo, dever¿o os sentenciados serem remanejados ao regime semiaberto, até julgamento de
eventual recurso, conforme jurisprudência do STJ, ¿in verbis¿:

 
¿(...) A orientaç¿o pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que n¿o há lógica em deferir ao
condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecuç¿o criminal, se
presentes os motivos para a segregaç¿o preventiva. 2. Entretanto, verificado que ao recorrente foi imposto
o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar
com o modo de execuç¿o determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao
apenado regime mais gravoso de segregaç¿o t¿o somente pelo fato de ter optado pela interposiç¿o de
recurso. 3. Recurso ordinário improvido, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício apenas para
determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao
regime fixado na condenaç¿o.¿ (STJ. 5ª Turma. RHC 41.665/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em
05/06/2014).

 
Deixo de fixar valor mínimo de reparaç¿o, por n¿o haver pedido nesse sentido.

 
Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais nos moldes do art. 804 do CPP, a serem
calculadas pela UNAJ, na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015, observada a gratuidade do CPC.

 
PROVIDÊNCIAS FINAIS (após o trânsito em julgado - CF, art. 5º, LVII):

 
a)         Expeça-se guia definitiva de cumprimento de pena;

 
b)        Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins de suspens¿o dos direitos políticos do réu (CF, art. 15, III);

 
c)         Recolham, os sentenciados, no prazo de dez (10) dias, ao Fundo Penitenciário Nacional
(FUNPEN), através da guia correspondente, a multa que lhe foi aplicada, sob pena de converter-se em
dívida de valor, com expediç¿o de certid¿o e execuç¿o pelo órg¿o competente;

 
d)        Oficie-se ao órg¿o encarregado da Estatística Criminal (CPP, art. 809);

 
e)         Oficie-se a autoridade policial determinando a destruiç¿o da droga apreendida, no prazo máximo
de 48 horas, tendo em vista que já periciada, preservando-se a quantidade mínima para servir de eventual
contraprova, caso tal providência ainda n¿o tenha sido realizada;

 
f)         Façam-se as demais comunicaç¿es de estilo; e

 
g)        Arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se o sentenciado e a defesa. Ciência, mediante
vista, ao MP.
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Cumpra-se.

 
P.R.I.C.

 
Oriximiná/PA, 16/07/2019.

 
Marcello de Almeida Lopes

 
Juiz de Direito Substituto

 
 
 

 
 
 
 
Processo nº 0005132-96.2019.814.0037. Ação Penal ¿ Estupro de Vulnerável. Denunciado: ADMILSON
GOMES DOS SANTOS (Adv. Dr. Joaquim de S. Simões Neto ¿ OAB/PA nº 8073). Fica o Advogado
devidamente intimado do inteiro teor da Decisão Interlocutória, proferidas nos autos `s fls.. 
Oriximiná/PA, 16 de julho de 2019. Dr. Marcello de Almeida Lopes-Juiz de Direito Substituto respondendo
pela Comarca de Oriximiná/PA.

 
 

 
CONVERS¿O DA PRIS¿O TEMPORARIA EM PREVENTIVA

 
Representado: ADMILSON GOMES DOS SANTOS

 
Vítima: A.C.D.S

 
Capitulaç¿o penal: art. 217-A, c/c, art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

 
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA

 
R.h.

 
I - RELATÓRIO

 
O Delegado de Polícia de Oriximiná representou pela convers¿o de pris¿o temporária em pris¿o
preventiva de ADMILSON GOMES DOS SANTOS, por suposta prática de crime de estupro, contra a
vítima A.C.D.S, previsto no art. 217-A, c/c, art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

 
Conforme narra a Autoridade Policial e a denúncia, no dia 11/04/2019, a conselheira tutelar Hoane,
compareceu à delegacia para relatar que o menor, de apenas doze anos, estava sendo abusada pelo
acusado ADMILSON GOMES DOS SANTOS.

 
Em escuta, a vítima informou que em outubro, o acusado, durante a madrugada, foi até sua rede, a
abraçou por trás, tirou sua roupa e manteve relaç¿o sexual com a menor, repetindo o mesmo ato três dias
depois. Após, diz que em janeiro deste ano, sua resolveu contar o que havia acontecido para sua tia. (fls.
14).

 
Após informaç¿es, a criança foi encaminhada para o Hospital, onde foi realizado exame de conjunç¿o
carnal (fls. 18), comprovando que a criança foi abusada sexualmente.
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O Ministério Público manifestou-se favorável ao deferimento do pedido.

 
É o relatório. Decido.

 
II - FUNDAMENTAÇ¿O

 
A segregaç¿o provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos
requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos,
quais sejam, ¿prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria¿ (CPP, art. 312, in fine).

 
A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, que nos autos está sobejamente
demonstrada pelo auto de exame de conjunç¿o carnal e pelos depoimentos acostado aos autos.

 
Reclama-se, ainda, a Lei Processual Penal, que haja, pelo menos, indícios suficientes da autoria.
Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários
para a primeira exigência, vez que n¿o vigora, para fim de segregaç¿o provisória, o princípio do ¿in dubio
pro reo¿, mas sim o do ¿in dúbio pro societate¿, n¿o sendo necessário existir a certeza que se exige, por
exemplo, para a prolaç¿o de um édito condenatório.

 
Tal pressuposto também restou configurado, na medida em que a Autoridade Policial, em sua peça
de convers¿o da pris¿o temporária em preventiva, acostou elementos que evidenciaram a
gravidade em concreto da conduta do representado, o qual teria supostamente abusado
sexualmente de uma criança, de apenas doze anos de idade.

 
Pelos elementos de informaç¿o até ent¿o colhidos, conclui-se que há fortes indícios de envolvimento dos
representados no crime narrado na inicial, cujo fato está previsto no art. 217-A, c/c, art. 226, II e art. 71,
todos do Código Penal Brasileiro.

 
O outro requisito geral da medida cautelar se refere ao periculum libertat, ou seja, que o suspeito em
liberdade poderá causar perigo à ordem pública, bem como para a vítima, pois em liberdade poderá voltar
a praticar abusos contra a menor, tendo em vista o grau de parentesco entre eles, a instruç¿o criminal ou
aplicaç¿o da lei penal.

 
Pois bem, após as breves consideraç¿es, entendo, em juízo de cogniç¿o sumária, que est¿o presentes os
requisitos da pris¿o preventiva previstos no art. 312 do CPP, por colocar em risco a ordem pública e a vida
da vítima e fomentar a sensaç¿o de impunidade, presente, portanto, o requisito do ¿periculum libertate¿,
assim como a necessidade de manutenç¿o da ordem pública.

 
Neste sentido:

 
STJ: ¿Se o decreto de pris¿o preventiva foi baseado em circunstancias concretas noticiadas pela
representaç¿o da autoridade, sendo aconselhável a instruç¿o criminal e a fim de evitar-se a prática de
novos crimes, n¿o se acolhe o argumento de insuficiência quanto à necessidade¿ (RSTJ 113/318).

 
STF: ¿Estando o decreto de pris¿o preventiva cuidadosamente justificado, diante dos fatos objetivos,
informados nos autos, demonstrativos de periculosidade do paciente, a custódia cautelar, ditada pelo
interesse da ordem pública, é de ser mantida, n¿o se caracterizando constrangimento ilegal. Habeas
Corpus indeferido¿.(RT 656/374).

 
Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública, bem como pela necessidade de
resguardar a lisura da instruç¿o criminal e eventual aplicaç¿o da lei penal, entendo por bem que a pris¿o
preventiva deve ser decretada.

 
III - DISPOSITIVO
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Diante do acima exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, em consonância com o parecer do
Ministério Público, DEFIRO a representaç¿o para DECRETAR A PRIS¿O PREVENTIVA de ADMILSON
GOMES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, o que faço nos termos do art. 312  c/c art. 313, I, ambos
do CPP.

 
Comunique-se se à Autoridade Policial dos termos desta decis¿o.

 
Cadastre-se o mandado no banco de danos do CNJ.

 
Cumpra-se. Expedientes necessários.

 
Cientifique o MP.

 
Oriximiná/PA, 16 de julho de 2018.

 
MARCELLO DE ALMEIDA LOPES

 
Juiz de Direito da Comarca de Oriximiná/PA
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PROCESSO Nº 0002251-55.2019.8.14.0035, AÇÃO PENAL, denunciado ANTONIO WILSON
ANDRADE GUALBERTO E FELIPE CARDOSO DE SOUZA, o advogado NOMEADO do réu, 
advogado Dr. JEIFFSON FRANCO DE AQUINO ¿ OAB-PA 18.296.

 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA R. H. Renovem-se os expedientes de citação do acusado FELIPE
CARDOSO DE SOUZA, devendo o Mandado ser enviado ao Juízo da Comarca de Marituba, tendo em
vista as informações constantes às fls. 86. Em relação ao denunciado ANTONIO WILSON ANDRADE
GUALBERTO, devidamente citado para apresentação de defesa preliminar deixou transcorrer o prazo em
branco, e nessa condição é forçoso a este Magistrado nomear-lhe defensor público ou advogado. É fato
público e notório que na Comarca de Óbidos não possui atualmente Defensor Público e, nem ao menos,
um profissional de seus quadros designado para responder por esta Vara, o que além de trazer enormes
prejuízos a população vem prejudicando o andamento dos processos nesta Comarca. Assim, visando dar
o prosseguimento devido ao processo, NOMEIO o advogado Dr. JEIFFSON FRANCO DE AQUINO ¿
OAB-PA 18.296, para que apresente DEFESA PRÉVIA do acusado ANTONIO WILSON ANDRADE
GUALBERTO e acompanhamento até audiência de instrução e julgamento. No tocante aos honorários do
Defensor Dativo nomeado para o ato, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica
integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que
regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do
EOAB), é inconcebível que o Estado ¿ na medida que não implementou adequadamente o serviço de
Defensoria Pública ¿ locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
espécie e não em URH¿S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração
do Defensor Dativo que atuará na defesa do réu para fins de defesa preliminar e acompanhamento em
audiência no valor de R$-998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valendo a presente decisão como
título executivo judicial. (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada
desta decisão como certidão desta decisão. Intime-se o ilustre advogado a fim de informar se aceita o
encargo e, em caso positivo, concedo-lhe vistas dos autos. Cumpra-se. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019.

 
PROCESSO Nº 0000049-94.2011.8.14.0035, AÇÃO PENAL, denunciado ADÃO FABRICIO DOS
SANTOS, o advogado NOMEADO do réu, advogado Dr. ANTONIO EDSON OLIVEIRA MARINHO ¿
OAB-PA 7679.

 
PROCESSO Nº 0000049-94.2011.8.14.0035 ¿ AÇÃO PENAL ¿ art. 121, § 2º, II do CPB. Denunciado:
ADÃO FABRÍCIO DOS SANTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA R.H. Trata-se de ação penal proposta
pelo Ministério Público do Estado do Pará contra ADÃO FABRÍCIO DOS SANTOS, que visa apuração de
suposta prática de crime capitulado art. 121, § 2º, II do CPB. Verifico que o réu foi devidamente citado de
informou que não tem condições de constituir advogado, e nessa condição é forçoso a este Magistrado lhe
nomear defensor público ou advogado. É fato público e notório que na Comarca de Óbidos não possui
atualmente Defensor Público e, nem ao menos, um profissional de seus quadros designado para
responder por esta Vara, o que além de trazer enormes prejuízos à população vem prejudicando o
andamento dos processos nesta Comarca. Assim, visando dar o prosseguimento devido ao processo,
NOMEIO o advogado Dr. ANTONIO EDSON OLIVEIRA MARINHO ¿ OAB-PA 7679, para que apresente a
DEFESA PRÉVIA do denunciado e acompanhamento até audiência de instrução e julgamento. No tocante
aos honorários do Defensor Dativo nomeado para o ato, considerando que é dever do Estado prestar
assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que
o advogado que regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado
(art. 22, § 1°, do EOAB), é inconcebível que o Estado ¿ na medida que não implementou adequadamente
o serviço de Defensoria Pública ¿ locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da
remuneração em espécie e não em URH¿S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de
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14/03/2013 (decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a
remuneração do Defensor Dativo que atuará na defesa do réu para fins de defesa preliminar e
acompanhamento em audiência no valor de R$-998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valendo a
presente decisão como título executivo judicial. (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João Otávio, j. 16/12/10).
Valendo a cópia assinada desta decisão como certidão desta decisão. Intime-se o ilustre advogado a fim
de informar se aceita o encargo e, em caso positivo, concedo-lhe vistas dos autos. Óbidos/PA, 15 de julho
de 2019.

 
PROCESSO Nº 0003533-65.2018.8.14.0035, AÇÃO PENAL, denunciado TIAGO MARQUES
BARBOSA, o advogado do réu, advogado Dr. PEDRO ROMUALDO  DO AMARAL BRASIL OAB/PA
13289.

 
DESPACHO R.h 1. Tendo em vista que o réu manifestou interesse em correr da Sentença, conforme
certidão de fls. 193v, intime-se a DEFESA de TIAGO MARQUES BARBOSA, via DJE, para apresentar as
RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO no prazo legal. 2. Decorrido o prazo sem a interposição de
recurso, retornem os autos conclusos para nomeação de advogado dativo, haja vista que a Comarca de
Óbidos não dispõe de membro da Defensoria Pública. Óbidos (PA), 15 de julho de 2019. Clemilton
Salomão de Oliveira Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos

 
PROCESSO Nº 0002850-91.2019.8.14.0035, AÇÃO PENAL, denunciado ADENILSON MARINHO E
MARINHO, o advogado nomeado do réu, advogado Dr. PEDRO ROMUALDO  DO AMARAL BRASIL
OAB/PA 13289.

 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA R.H. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do
Pará contra ADENILSON MARINHO E MARINHO, que visa apuração de suposta prática de crime
capitulado art. 129, § 1º, II e § 9º do CPB. Verifico que o réu foi devidamente citado de informou que não
tem condições de constituir advogado, e nessa condição é forçoso a este Magistrado lhe nomear defensor
público ou advogado. É fato público e notório que na Comarca de Óbidos não possui atualmente Defensor
Público e, nem ao menos, um profissional de seus quadros designado para responder por esta Vara, o que
além de trazer enormes prejuízos à população vem prejudicando o andamento dos processos nesta
Comarca. Assim, visando dar o prosseguimento devido ao processo, NOMEIO o advogado Dr. PEDRO
ROMUALDO DO AMARAL BRASIL ¿ OAB-PA 13.289, para que apresente a DEFESA PRÉVIA do
denunciado e acompanhamento até audiência de instrução e julgamento. No tocante aos honorários do
Defensor Dativo nomeado para o ato, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica
integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que
regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do
EOAB), é inconcebível que o Estado ¿ na medida que não implementou adequadamente o serviço de
Defensoria Pública ¿ locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
espécie e não em URH¿S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração
do Defensor Dativo que atuará na defesa do réu para fins de defesa preliminar e acompanhamento em
audiência no valor de R$-998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valendo a presente decisão como
título executivo judicial. (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada
desta decisão como certidão desta decisão. Intime-se o ilustre advogado a fim de informar se aceita o
encargo e, em caso positivo, concedo-lhe vistas dos autos. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. ÓBIDOS

 
PROCESSO Nº 0006732-95.2018.8.14.0035, AÇÃO PENAL, denunciado ELCIMAR DA SILVA
FONSECA, o advogado nomeado do réu, advogado Dr. PEDRO ROMUALDO  DO AMARAL BRASIL
OAB/PA 13289.

 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA R.H. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do
Pará contra ELCIMAR DA SILVA FONSECA, que visa apuração de suposta prática de crime capitulado
art. 155, caput, do CPB. Verifico que o réu foi devidamente citado de informou que não tem condições de
constituir advogado, e nessa condição é forçoso a este Magistrado lhe nomear defensor público ou
advogado. É fato público e notório que na Comarca de Óbidos não possui atualmente Defensor Público e,
nem ao menos, um profissional de seus quadros designado para responder por esta Vara, o que além de
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trazer enormes prejuízos à população vem prejudicando o andamento dos processos nesta Comarca.
Assim, visando dar o prosseguimento devido ao processo, NOMEIO o advogado Dr. PEDRO ROMUALDO
DO AMARAL BRASIL ¿ OAB-PA 13.289, para que apresente a DEFESA PRÉVIA do denunciado e
acompanhamento até audiência de instrução e julgamento. No tocante aos honorários do Defensor Dativo
nomeado para o ato, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a
quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que regularmente cumpre
esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do EOAB), é
inconcebível que o Estado ¿ na medida que não implementou adequadamente o serviço de Defensoria
Pública ¿ locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em espécie e não
em URH¿S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013 (decisão do STF nas
ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração do Defensor Dativo que
atuará na defesa do réu para fins de defesa preliminar e acompanhamento em audiência no valor de R$-
998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valendo a presente decisão como título executivo judicial.
(STJ, Ag. 1.264.705, Min. João Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta decisão como certidão
desta decisão. Intime-se o ilustre advogado a fim de informar se aceita o encargo e, em caso positivo,
concedo-lhe vistas dos autos. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. ÓBIDOS

 
PROCESSO Nº 0003170-44.2019.8.14.0035, AÇÃO PENAL, denunciado DAVID BRITO VIANA,, o
advogado nomeado do réu, advogado Dr. FERNADO AMARAL SARRAZIN JUNIOR OAB/PA 15.082.

 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. I ¿ RELATÓRIO. Cuida-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA em favor de DAVID BRITO VIANA, aduzindo que se trata de Autos de Prisão em Flagrante
em desfavor do autuado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. Aduz o flagranteado
que é primário, bons antecedentes, estudante e que tal conduta não passou de um fato isolado. Salienta
mais ainda, que não há necessidade de sua custódia cautelar em face de ter mostrado que possui
residência fixa, onde poderá ser encontrado, não representando, assim, risco para a instrução penal e
aplicação da mesma. O MP manifestou-se pelo indeferimento do pedido às fls. 41/42. É o relatório.
Decido. II ¿ FUNDAMENTAÇÃO. Em razão do preceito constitucional do estado de inocência, a
persecução penal deve, em regra, se desenvolver preservando o imputado em liberdade. Apesar disso,
em caráter excepcional, é possível a decretação de providência cautelar prisional, quando evidenciada a
necessidade da segregação provisória do agente. Com relação ao pedido de Revogação da Prisão
Preventiva, é imperioso observar, inicialmente, se estão delineadas as condições de admissibilidade do
art. 313, do CPP. In casu, trata-se de crime tráfico de entorpecente (art. 33, da Lei 11.343/06), situação
deveras grave e o modus operandi. O Requerente foi preso em flagrante, transportando significativa
quantidade de entorpecente. Na espécie, a prisão em flagrante foi homologada por este Juízo, à vista dos
elementos constantes dos autos e da regularidade formal e material da prisão, a par de a prisão ter sido
convertida em preventiva. Segundo o auto de prisão em flagrante, restaram apreendidos 02 tabletes
contendo em seu interior substância com forte odor semelhante a substância conhecida vulgarmente por
maconha, pesando aproximadamente 2,185g. Não se pode perder de vista que o réu estava em plena
atividade criminosa, conforme relato de fls. 05, 06, 07, 08/09. Conforme acima explanado estão presentes
requisitos da garantia da ordem A garantia da ordem pública constitui fundamento para a medida
excepcional da prisão quando se constatar que a liberdade do agente colocará em risco a tranquilidade
social, a paz social. Permite-se o cárcere provisório quando, pelos elementos de convicção dos autos, se
conclui que, uma vez em liberdade, o agente poderá voltar a delinquir, ou seja, encontrará os mesmos
estímulos que possam conduzi-lo à reiteração delituosa. Faz-se, portanto, uma prognose de delinquência
pela análise das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como pela vida pregressa do agente.
A decretação da prisão processual com base na conveniência da instrução criminal, por sua vez, diz
respeito à necessidade de se preservar a eficácia da atividade probatória sempre que a soltura do agente
possa comprometer a colheita dos meios de prova requeridos no processo. A conduta do agente que
impede ou tenta dificultar a colheita probatória põe em risco a própria apuração da verdade material,
impedindo a formação de convencimento final do julgador. Por derradeiro, permite-se a prisão cautelar
preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando evidenciada a fuga do agente do distrito da
culpa ou a real possibilidade de evasão do autor do fato. No caso em comento, o autuado reside em
Brasília, sendo confessado por este que veio ao Estado de Manaus apenas para comprar droga. Nesse
ponto, não houve qualquer alteração dos fatos que ensejaram a prisão do Requerente, pois, verifica-se
que o delito é grave. A disseminação das drogas ilícitas no meio da sociedade é um problema de saúde
pública, com consequências graves, especialmente entre os jovens, e requer que medidas drásticas sejam
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tomadas para coibir a proliferação do tráfico de drogas, pois abala muito a ordem pública. Ademais, o fato
de ser primário e ter residência fixa não são por si só condições autorizadoras para revogação da Prisão
Preventiva. III ¿ DISPOSITIVO. Ante todo o exposto, acompanho o parecer do MP INDEFIRO o pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA em favor de DAVID BRITO VIANA, porquanto não houve
mudança do quadro fático/jurídico, com fulcro nos artigos 312 e seguintes do CPP, estando presentes os
requisitos da prisão cautelar preventiva, isto é, necessidade e plausibilidade, conforme fundamentado ao
norte. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Ciência ao MP e a DEFESA. Aguarde-se IPL.
Óbidos (PA), 15 de julho de 2019. Clemilton Salomão de Oliveira Juiz de Direito Titular da Vara Única da
Comarca de Óbidos.

 
 

 
 
 
 
PROCESSO: 00000605719988140035 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Procedimento Comum em: 10/07/2019 REQUERENTE:
MARIA LUSINEIDE LIMA PINHEIRO Representante(s) OAB/PA E-146 EDILBERTO DE SOUZA
MATOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS Representante(s) OAB/PA 15398 LIDIANE BRAGA
CORRÊA. DESPACHO R.h Tendo em vista que a sentença de 58/61 foi anulada pelo TJEPA, o qual deu
provimento à apelação da parte autora MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, determino a continuação do feito a partir
da fase imediatamente anterior à prolação da sentença. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias,
dizerem se ainda pretendem produzir outras provas além das já constantes nos autos. Decorrido o prazo
acima, certificando-se o que houver, retornem os autos conclusos. Expedientes necessários. Óbidos/PA,
10 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA.

 
 

 
 
 
RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - GABINETE DA VARA UNICA DE OBIDOS - VARA: VARA UNICA
DE OBIDOS PROCESSO: 00003808020068140035 PROCESSO ANTIGO: 200610002319
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação:
Cumprimento de sentença em: 15/07/2019 AUTOR:ENEDINA BENTES DE SOUZA Representante(s):
CRISTIANE SILVA DE SOUZA (ADVOGADO) TATIANA BENTES DE SOUZA (ADVOGADO)
AUTOR:HAROLDO AMARAL DE SOUZA REU:ANA SOUZA DA SILVA Representante(s): MARIA
AUGUSTA COHEN DE SOUSA (ADVOGADO) REQUERIDO:RAIMUNDO SEIXAS DA SILVA
Representante(s): OAB 7679 - ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR (ADVOGADO) .
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA R.h A parte autora comunicou o descumprimento da sentença que
determinou a reintegração de posse. Ficou consignado, na sentença, o prazo de 60 dias para
desocupação voluntária, todavia, a parte requerida não cumpriu. Nessa medida, nos termos dos artigos
536 e 537 do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente, bem como considerando que a conduta da ré está em total desacordo com
as normas vigentes, sobretudo porque se trata de sentença transitada em julgado, DETERMINO que o
oficial de justiça retorno ao local do imóvel objeto da lide e lá faça cumprir a ordem de reintegração de
posse, determinando a saída dos requeridos ou terceiros que lá estejam. FIXO multa pecuniária no valor
de R$500,00 por dia de descumprimento. Requisito, desde logo, força policial para que a decisão seja
cumprida, podendo ser dada voz de prisão para quem desobedecer a ordem. Intimem-se as partes desta
decisão. Expedientes Necessários. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE
OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA PROCESSO:
00013237520178140035 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas
em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARIA ENEDINA MARQUES DOS SANTOS Representante(s): OAB
19762 - AUCIMÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO) REQUERIDO:SKI BRASIL SERVICOS
LTDA Representante(s): OAB 20601-A - WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO) . DESPACHO Vistos,
etc. Considerando o pagamento espontâneo pela parte vencida, havendo, inclusive, o levantamento do
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valor pela parte vencedora, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas
de praxe, dando-se baixa no Sistema Libra. Expedientes necessários. Óbidos-PA, 15 de julho de 2019.
CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 6 1 9 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação:
Reintegração / Manutenção de Posse em: 15/07/2019 REQUERENTE:DELIO MARINHO DE AZEVEDO
REQUERENTE:LUIZA RICARDINA FARIAS DE AZEVEDO Representante(s): OAB 22394 - RENAN
MAURICIO VIEIRA SOUZA (ADVOGADO) REQUERIDO:RAIMUNDO OLIVEIRA PINTO
Representante(s): OAB 15094 - AUXILIA BEATRIZ SOARES DE CARVALHO (ADVOGADO) OAB 10944 -
EDILSON JOSE MOURA SENA (ADVOGADO) REQUERIDO:RAIMUNDO NONATO CORREA PINTO.
DESPACHO R.h Certifique-se a tempestividade do recurso. Após, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do
Código de Processo Civil, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
Ainda que intempestivo o recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
independentemente do juízo de admissibilidade, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do
Código de Processo Civil. Remeta-se com baixa. Expedientes necessários. Óbidos/PA, 15 de julho de
2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos.
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 8 2 7 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação:
Reintegração / Manutenção de Posse em: 15/07/2019 REQUERENTE:DELIO MARINHO DE AZEVEDO
REQUERENTE:LUIZA RICARDINA FARIAS DE AZEVEDO Representante(s): OAB 22394 - RENAN
MAURICIO VIEIRA SOUZA (ADVOGADO) REQUERIDO:JOSE MAURO CERDEIRA PINTO
Representante(s) :  OAB 9427 -  MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA (ADVOGADO)
REQUERIDO:MARIA BERNADETE MARINHO PINTO. DESPACHO R.h As partes requereram, em
audiência, providências, são elas: A parte autora postulou a realização de perícia documental e a juntada
de processo administrativo instaurado na SEMMA. A parte requerida também pediu prova pericial da área
do imóvel objeto do presente litígio para fins de subsidiar seu pedido de reconhecimento prescrição
aquisitiva, bem como solicitou fosse oficiado a DEPOL para juntada de boletim de ocorrência. Contudo,
ambos os pedidos das partes são providência que elas mesma devem tomar, não cabendo ao Juiz intervir,
posto que a atividade probatória é ônus das partes. Nessa medida, INDEFIRO os pedidos formulados em
audiência e determino que as partes apresentem memoriais escritos no prazo de 15 dias, ocasião em que
poderão apresentar os documentos postulados. Após o decurso do prazo façam-se os autos conclusos
para sentença. Expedientes necessários. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE
OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA PROCESSO:
00028020620178140035 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOSE
VANDERLUCIO PINTO RODRIGUES Representante(s): OAB 23300 - ALAN RANGEL FERREIRA
PORTELA (ADVOGADO) REQUERIDO:PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. DESPACHO Tendo em
vista que o presente processo foi migrado do sistema libra (físico) para o PJE (virtual), conforme se
depreende dos documentos acostados aos autos (certidão de digitalização e conferência de autos e
certidão de encerramento de trâmite físico de processo), e encontra-se em fase de recurso no Tribunal de
Justiça do Pará, proceda a secretaria ao devido ARQUIVAMENTO. Intimem-se as partes. Expedientes
necessários. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO
TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA PROCESSO: 00028038820178140035
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO
DE OLIVEIRA Ação: Monitória em: 15/07/2019 REQUERENTE:VITOR LEAO ALMEIDA Representante(s):
OAB 23300 - ALAN RANGEL FERREIRA PORTELA (ADVOGADO) REQUERIDO:PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÓBIDOS. DESPACHO R.h Certifique-se a tempestividade do recurso. Após, nos termos
do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no
prazo de 15 (quinze) dias. Ainda que intempestivo o recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Pará, independentemente do juízo de admissibilidade, ex vi do disposto no parágrafo 3º do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Remeta-se com baixa. Expedientes necessários. Óbidos/PA, 15
de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca
d e  Ó b i d o s .  P R O C E S S O :  0 0 0 2 8 4 8 5 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA REU:MAURO MENDES Representante(s): OAB 19762 - AUCIMÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS
(ADVOGADO) VITIMA:A. M. E. . Processo: 0002848-58.2018.8.14.8.14.0035 ? EXECUÇÃO DE PENA.
Apenado: MAURO MENDES. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze dias do mês de julho do
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ano de dois mil e dezenove (15/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na sala de audiências
do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA,
Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta audiência nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de MAURO MENDES. - Apregoadas as partes,
fizeram-se, Presentes: *a acadêmica de direito da UNAMA, a Srtª THAYEME AMARAL DOS SANTOS,
R.G. nº 7396545 PC/PA * a Acadêmica do Curso de Direito, a Srtª THAYNARA PICANÇO DOS SANTOS
R.G. 7869853, PC/PA Ausentes: * o Dr. OSVALDINO LIMA DE SOUSA, Representante do Ministério
Público, ausência justificada; * o apenado MAURO MENDES, não intimado. DELIBERAÇÃO: 1) Julgo
prejudicado o ato em face da ausência do apenado, não intimado. 2) Vistas ao MP para se manifestar
sobre a certidão de fl. 119 dos autos; 3) Expedientes necessários. Nada mais havendo, determinou o MMº
Juiz o encerramento da presente ata de audiência. Do que eu, ___________ (Edson Filho), Auxiliar
Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente assinada. PROCESSO: 00028485820188140035
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO
DE OLIVEIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIANTE:MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA REU:MAURO MENDES Representante(s): OAB 19762 - AUCIMÁRIO
RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO) VITIMA:A. M. E. . Processo: 0002848-58.2018.8.14.8.14.0035 ?
EXECUÇÃO DE PENA. Apenado: MAURO MENDES. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze
dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (15/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do
Pará, na sala de audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON
SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta
audiência nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de MAURO
MENDES. - Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: *a acadêmica de direito da UNAMA, a Srtª
THAYEME AMARAL DOS SANTOS, R.G. nº 7396545 PC/PA * a Acadêmica do Curso de Direito, a Srtª
THAYNARA PICANÇO DOS SANTOS R.G. 7869853, PC/PA Ausentes: * o Dr. OSVALDINO LIMA DE
SOUSA, Representante do Ministério Público, ausência justificada; * o apenado MAURO MENDES, não
intimado. DELIBERAÇÃO: 1) Julgo prejudicado o ato em face da ausência do apenado, não intimado. 2)
Vistas ao MP para se manifestar sobre a certidão de fl. 119 dos autos; 3) Expedientes necessários. Nada
mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência. Do que eu,
___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente assinada.
P R O C E S S O :  0 0 0 3 1 7 0 4 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Auto
de Prisão em Flagrante em: 15/07/2019 AUTORIDADE POLICIAL:DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE
OBIDOS FLAGRANTEADO:DAVID BRITO VIANA VITIMA:A. C. O. E. . Processo nº 0003170-
44.2019.8.14.0035 - AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE - art. 33, da Lei 11.343/06. FLAGRANTEADO:
DAVID BRITO VIANA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. I - RELATÓRIO. Cuida-se de pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA em favor de DAVID BRITO VIANA, aduzindo que se trata de
Autos de Prisão em Flagrante em desfavor do autuado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei
11.343/06. Aduz o flagranteado que é primário, bons antecedentes, estudante e que tal conduta não
passou de um fato isolado. Salienta mais ainda, que não há necessidade de sua custódia cautelar em face
de ter mostrado que possui residência fixa, onde poderá ser encontrado, não representando, assim, risco
para a instrução penal e aplicação da mesma. O MP manifestou-se pelo indeferimento do pedido às fls.
41/42. É o relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO. Em razão do preceito constitucional do estado de
inocência, a persecução penal deve, em regra, se desenvolver preservando o imputado em liberdade.
Apesar disso, em caráter excepcional, é possível a decretação de providência cautelar prisional, quando
evidenciada a necessidade da segregação provisória do agente. Com relação ao pedido de Revogação da
Prisão Preventiva, é imperioso observar, inicialmente, se estão delineadas as condições de
admissibilidade do art. 313, do CPP. In casu, trata-se de crime tráfico de entorpecente (art. 33, da Lei
11.343/06), situação deveras grave e o modus operandi. O Requerente foi preso em flagrante,
transportando significativa quantidade de entorpecente. Na espécie, a prisão em flagrante foi homologada
por este Juízo, à vista dos elementos constantes dos autos e da regularidade formal e material da prisão, a
par de a prisão ter sido convertida em preventiva. Segundo o auto de prisão em flagrante, restaram
apreendidos 02 tabletes contendo em seu interior substância com forte odor semelhante a substância
conhecida vulgarmente por maconha, pesando aproximadamente 2,185g. Não se pode perder de vista que
o réu estava em plena atividade criminosa, conforme relato de fls. 05, 06, 07, 08/09. Conforme acima
explanado estão presentes requisitos da garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública constitui
fundamento para a medida excepcional da prisão quando se constatar que a liberdade do agente colocará
em risco a tranquilidade social, a paz social. Permite-se o cárcere provisório quando, pelos elementos de
convicção dos autos, se conclui que, uma vez em liberdade, o agente poderá voltar a delinquir, ou seja,
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encontrará os mesmos estímulos que possam conduzi-lo à reiteração delituosa. Faz-se, portanto, uma
prognose de delinquência pela análise das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como pela
vida pregressa do agente. A decretação da prisão processual com base na conveniência da instrução
criminal, por sua vez, diz respeito à necessidade de se preservar a eficácia da atividade probatória sempre
que a soltura do agente possa comprometer a colheita dos meios de prova requeridos no processo. A
conduta do agente que impede ou tenta dificultar a colheita probatória põe em risco a própria apuração da
verdade material, impedindo a formação de convencimento final do julgador. Por derradeiro, permite-se a
prisão cautelar preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando evidenciada a fuga do agente
do distrito da culpa ou a real possibilidade de evasão do autor do fato. No caso em comento, o autuado
reside em Brasília, sendo confessado por este que veio ao Estado de Manaus apenas para comprar droga.
Nesse ponto, não houve qualquer alteração dos fatos que ensejaram a prisão do Requerente, pois,
verifica-se que o delito é grave. A disseminação das drogas ilícitas no meio da sociedade é um problema
de saúde pública, com consequências graves, especialmente entre os jovens, e requer que medidas
drásticas sejam tomadas para coibir a proliferação do tráfico de drogas, pois abala muito a ordem pública.
Ademais, o fato de ser primário e ter residência fixa não são por si só condições autorizadoras para
revogação da Prisão Preventiva. III - DISPOSITIVO. Ante todo o exposto, acompanho o parecer do MP
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA em favor de DAVID BRITO VIANA,
porquanto não houve mudança do quadro fático/jurídico, com fulcro nos artigos 312 e seguintes do CPP,
estando presentes os requisitos da prisão cautelar preventiva, isto é, necessidade e plausibilidade,
conforme fundamentado ao norte. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Ciência ao MP e a
DEFESA. Aguarde-se IPL. Óbidos (PA), 15 de julho de 2019. Clemilton Salomão de Oliveira Juiz de Direito
Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos. PROCESSO: 00032102620198140035 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE
OLIVEIRA Ação: Inquérito Policial em: 15/07/2019 AUTORIDADE POLICIAL:DELEGADO DA POLICIA
CIVIL DE OBIDOS REU:DANIEL BENTES DOS SANTOS VITIMA:E. C. M. VITIMA:J. S. A. . DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA R.h Trata-se de pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo na conclusão
do inquérito policial proposto por DANIEL BENTES DOS SANTOS. Em que pese tenha havido
descumprimento do prazo previsto no art. 10 do CPP, uma vez que a prisão do investigado ocorreu em
29/06/2019 e o IPL somente fora protocolado no dia 12/07/2019, isto é, quando decorridos 12 dias,
contudo, o STJ já fixou entendimento que não há excesso de prazo no descumprimento moderado do
prazo de 24 horas, verbis: PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. PRAZO DA INVESTIGAÇÃO
EXCEDIDO.  NECESSIDADE DE DIL IGÊNCIA.  SITUAÇÃO EM TESE JUSTIFICADA.
PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. DELONGA QUE SE CONFIRMOU AO LONGO DO
TEMPO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INQUÉRITO EM ABERTO HÁ MAIS DE ANO.
RELAXAMENTO DA PRISÃO A SER MANTIDO. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
excesso de prazo para a conclusão do inquérito, em caso de réu preso, não confere, por si só, direito à
liberdade, porquanto deve ser visto em meio à razoabilidade e em conjunto com as demais fases da
persecução penal. No entanto, no caso dos autos, o relaxamento da prisão cautelar promovida pelo Juízo
Singular no início da persecução se mostrou benéfica porque a investigação, mesmo depois de um ano
dos fatos, ainda não foi concluída, o que impõe considerar inviável o retorno do investigado à prisão em
face da garantia da razoável duração do processo. Ordem concedida para cassar o acórdão do Tribunal a
quo e manter o relaxamento da prisão autorizado pelo magistrado de primeiro grau. (HC 323.195/MG, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 30/09/2015)
Extrai-se, pois, que os prazo processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade,
fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se
ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o
pedido de relaxamento da prisão. Abra-se vistas ao MP. Expedientes necessários. Óbidos/PA, 19 de julho
de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE ÓBIDOS/PA PROCESSO: 00033234820178140035 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:M. O. S. AUTOR DO FATO:FABIANA GOMES
FABIO Representante(s): OAB 9403 - ROMULO PINHEIRO DO AMARAL (ADVOGADO) VITIMA:A. C. O.
E. Representante(s): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA (REP LEGAL) . SENTENÇA COM
MÉRITO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face
de FABIANA GOMES FABIO, por conta do cometimento, em tese, do delito consignado no art. 302, caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, sob a acusação de ter, no dia 28 de abril de 2017, por volta das
11h30min, na direção de veículo automotor, colidiu com a vítima MAXIMINO OLIVEIRA DOS SANTOS,
causando-lhe a morte. Recebida a denúncia e instruído o feito, pediu o Dr. Promotor, contudo, na fase das
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alegações finais, a condenação da ré no crime previsto no art. 302, caput, do CTB. A d. Defesa, por sua
vez, postulou a absolvição por não ter sido o réu o culpado pelo acidente. É o breve relatório. II -
FUNDAMENTAÇÃO Analisando os fatos narrados na peça acusatória, tem-se o seu enquadramento na
figura típica do crime de homicídio culposo, previsto no art. 302 do CTB, pois, teria o réu, na direção de
veículo automotor, colidido com a vitima MAXIMINO OLIVEIRA DOS SANTOS, quando ele estava
caminhando na rua. Pois bem, ao final da instrução criminal, tem-se que os fatos narrados na denúncia
restaram provados, de maneira que as teses da defesa não encontram guarida no arcabouço probatório
dos autos. · DA MATERIALIDADE DO CRIME A materialidade delitiva do homicídio culposo restou
cabalmente comprovado pelo laudo pericial de exame cadavérico que repousa às fls. 09, onde consta que
a vítima MAXIMINO OLIVEIRA DOS SANTOS, 71 anos, sofreu lesões decorrente de acidente de trânsito
que a levaram a morte. Nessa medida, a materialidade delitiva é extreme de dúvidas, posto que a morte
da vítima decorreu do esmagamento do crânio causado pela roda do veículo conduzido pelo réu, assim,
fato típico previsto no art. 302 do CTB. · DA AUTORIA A autoria do fato criminoso é inconteste, na medida
em que o arcabouço probatório demonstrou com certeza que a ré foi a autora do crime de homicídio
culposo que vitimou o idoso MAXIMINO, de 71 anos de idade. A prova oral produzida em Juízo e na fase
do inquérito policial corrobora com a afirmação do Ministério Público de que a ré foi a autora do crime,
inclusive ela própria confessou a autoria delitiva. Extrai-se das oitivas colhidas em Juízo que a denunciada
estava conduzindo o veículo e não percebeu que a vítima estava atravessando andando na rua,
paralelamente a calçada, e ao colidir com a vítima o veículo subiu a calçada danificando motocicletas que
estavam no local. A tese de que a culpa do acidente foi exclusiva da vítima não encontra respaldo no
conjunto probatório, pois, a observância do dever de cuidado do motorista não foi cumprida pela
denunciada, a qual agiu com negligência ao não observar o pedestre atravessando a rua. A testemunha A
Testemunha Romuel Baima Oliveira, presenciou o momento do acidente, e declarou em juízo que: "Que
se recorda do acidente; Que estava na esquina do mercado junto com seu amigo que fazem mototaxi
quando se deparou com a situação; Que chegou a gritar para a acusada "olha o velho", mas não sabe se
ela chegou a ouvir; Que viu o momento em que a acusada acidentou a vitima; Que a vitima caiu próximo
de onde estava as motos; Que a vítima não estava na calçada estava no leito da rua, próximo as
motocicletas que fazem ponto no local; Que estava a aproximadamente 20m distante do local do acidente;
Que a acusada não estava em alta velocidade, que ela estava em velocidade normal para aquela rua; Que
o carro da acusada chegou a bater uma moto biz branca; Que após o acidente foi ao local para ver como a
vítima estava; Que a vítima não estava esboçando nenhuma reação, que ela estava calma; Que pensou
que o acidente não levaria a morte; Que a acusada não se evadiu do local; Que não sabe quem ligou para
ambulância; Que havia muitos curiosos no local; Que conhecia de vista a acusada; Que não conhecia a
vítima; Que não observou se a vítima havia ingerido bebido alcoólica; Que viu quando a acusada saiu do
carro; Que as escoriações no carro da acusada foi devido ter batido na moto e não por ter batido a vítima;
Que não sabe se a acusada já havia se envolvido em outro acidente, ou se já havia sido presa ou
processada; Que não sabe se posteriormente a acusada chegou a prestar assistência a família da vítima."
Por sua vez, a testemunha Frank dos Santo Azevedo, a qual também presenciou o momento do acidente,
disse que: "Que estava no local do acidente e viu o momento em que aconteceu; Que a vítima estava
andado do lado da calçada, na rua; Que viu o carro da acusada trafegando na rua; Que o carro estava em
velocidade normal para uma ladeira; Que chegou a conversar com a vítima antes do acidente e não notou
se a vítima havia ingerido bebida alcoólica; Que não sabe a idade da vítima; Que conhecia bem a vítima;
Que não vendia seus produtos artesanais com a vítima; Que no momento do acidente estava do outro lado
da rua observando o movimento; Que no quando viu que o acidente havia ocorrido foi até onde aconteceu
para ver a vítima; Que a vítima ainda estava viva; Que a vítima não falava mas estava sentido dor; Que
não recorda de ter visto a acusada após o acidente, pois precisou sair para avisar a família da vítima; Que
apenas viu a acusada dentro do carro; Que não estava no local quando a PM chegou ao local; Que estava
quando a ambulância chegou a para remover a vítima; Que se recorda que a acusada estava no meio das
pessoas; Que não chegou perto do carro, por isso não sabe se o carro tinha escoriações; Que a acusada
havia sido sua professora; Que não sabe se a acusada já havia se envolvido em outros acidentes; Que
ficou sabendo que a acusada ajudou no tumulo da vítima; Que a vítima deixou filhos, que não sabe se
deixou algum filho menor de idade; Que a vítima era aposentada; Que a vítima morava com um filho; Que
a vítima vendia paneiro" Nessa medida, a prova judicial colhida demonstra cabalmente que a ré foi a
autora do acidente que causou a morte da vítima. · NEXO DE CAUSALIDADE Assim agindo a denunciada
praticou o crime previsto nos artigos 302 do CTB que assim dispõe: Art. 302. Praticar homicídio culposo na
direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A conduta da réu em ter causado
culposamente o homicídio ora apurado, incide nas sanções do art. 302 acima transcrito. III - DISPOSITIVO
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Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu FABIANA
GOMES FÁBIO, por infração ao art. 302, caput, do Código Brasileiro de Trânsito, pelo que passo a realizar
a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB. Analisando as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade da ré não merece censura. A ré não registra
antecedentes criminais. A conduta social da ré, à época dos fatos, foi tida como boa. Não há elementos
para aferir a personalidade da agente. O motivo do crime é próprio do tipo penal, nada tenho a valorar. As
circunstâncias não tendem contra a ré. As consequências do crime são próprias do homicídio culposo. O
comportamento da vítima não pode ser valorado contra o réu. Diante disso, fixo a pena-base em 02 (dois)
anos de detenção. Incide, na espécie, a circunstância atenuante da confissão, tendo em vista que a ré
colaborou com a investigação, mesmo que parcialmente, razão pela qual atenuo a pena em seu grau
máximo, conforme sumula 231 do STJ, fixando a pena em 02 (dois) anos de detenção, tornando-a
DEFINITIVA por inexistir causas de aumento ou diminuição de pena. Fixo o valor do dia multa em 1/30 do
salário mínimo vigente à época do fato criminoso. Determino que a pena seja cumprida em regime aberto,
em conformidade com o art. 33, § 2º, c e §3º, do CP, em razão das circunstâncias judiciais do art. 59
demonstrarem que o regime aberto é adequado para os fins pedagógico da pena. DA SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE Estão presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art.
44, do Código Penal, o qual admite a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de
direitos. Inicialmente, verifica-se a condenação à pena inferior a 4 anos. Ademais, o ilícito foi praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa e ainda é considerado culposo. Não há reincidência dolosa ou
culposa, além de as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, indicarem a suficiência da substituição da
pena mais gravosa pela restritiva de direitos. Destarte, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. A
prestação de serviço à comunidade deverá ser pelo período da pena, devendo ser cumprida à razão de
uma hora de tarefa por dia de condenação, sendo facultado a ré cumprir a pena em menor tempo, desde
que não inferior à metade da pena, em local a ser indicado por este juízo, em audiência admonitória
designada, devendo ser cumprida de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do sentenciado.
Fixo a prestação pecuniária no valor de 02(dois) salários mínimos a ser doado ao "PROJETO MENINOS
DE OURO", na pessoa dos coordenadores, cujo endereço é da Escola Municipal de ÓBidos Dom Floriano,
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, pois a
pena foi substituída. · DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE A apenada poderá apelar em
liberdade, se pretender recorrer desta decisão, face o regime de pena aplicado. Ademais, o montante da
sanção aplicada, ante os princípios da proporcionalidade e homogeneidade, desautorizam a decretação da
prisão, no momento. No caso concreto, este juízo entende que a prisão cautelar não pode ser mais
gravosa que a pena ao final aplicada, razão pela qual não há outro caminho senão a manutenção da
liberdade do réu. Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina.
Deixo de condenar o acusado ao pagamento de custas e despesas judiciais. Havendo o trânsito em
julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se às anotações e
comunicações necessárias, expeça-se a Guia de Execução de Pena, em conformidade com as
determinações do PROV 006-CJCI. Condeno ainda a ré ao pagamento das custas processuais, a serem
calculadas pela UNAJ, na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015. O pagamento da pena de multa deve se
dar no prazo de 10 (dez) dias a partir do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de execuç"o
e inscriç"o em dívida ativa, a cargo da Procuradoria do Estado do Pará. Transitada em julgado,
permanecendo inalterada esta decisão: - Lance-se o nome da ré no rol dos culpados; - Comunique-se à
Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão, para os efeitos do art. 15, III, da CF. - Comunique-se ao
Instituto de Identificação criminal do Estado do Pará, para as anotações de estilo. - Instaure-se o incidente
de execução que terá curso neste Juízo. Cumpra-se. INTIMEM-SE. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019.
CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
Ó B I D O S / P A  P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 3 3 1 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:J. L. S. DENUNCIADO:GLEDSON DOS SANTOS
MARIALVA Representante(s): OAB 9427 - MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA (ADVOGADO)
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO. Processo: 0002848-58.2018.8.14.8.14.0035 ? EXECUÇÃO DE
PENA. Apenado: MAURO MENDES. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze dias do mês de
julho do ano de dois mil e dezenove (15/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na sala de
audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON SALOMÃO DE
OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta audiência nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de MAURO MENDES. - Apregoadas as
partes, fizeram-se, Presentes: *a acadêmica de direito da UNAMA, a Srtª THAYEME AMARAL DOS
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SANTOS, R.G. nº 7396545 PC/PA * a Acadêmica do Curso de Direito, a Srtª THAYNARA PICANÇO DOS
SANTOS R.G. 7869853, PC/PA Ausentes: * o Dr. OSVALDINO LIMA DE SOUSA, Representante do
Ministério Público, ausência justificada; * o apenado MAURO MENDES, não intimado. DELIBERAÇÃO: 1)
Julgo prejudicado o ato em face da ausência do apenado, não intimado. 2) Vistas ao MP para se
manifestar sobre a certidão de fl. 119 dos autos; 3) Expedientes necessários. Nada mais havendo,
determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência. Do que eu, ___________ (Edson
Filho), Auxil iar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente assinada. PROCESSO:
00036323520188140035 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019
VITIMA:A. N. S. S. VITIMA:M. R. M. S. DENUNCIADO:RICARDO DO ANJOS AZEVEDO
DENUNCIANTE:MINISTEERIO PUBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE PENA Processo: 0008893-
78.2018.8.14.0035 ? apenado: JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS Processo: 0001782-
77.2017.8.14.0035 - Apenado: EDER SANTOS DE PÁDUA. Processo: 0006565-15.2017.8.14.0035 ?
Apenado: JOSÉ SELVINO DA SILVA BARBOSA. Processo: 0003632-35.2015.8.14.0035 ? Apenado:
RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze dias do mês de
julho do ano de dois mil e dezenove (15/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na sala de
audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON SALOMÃO DE
OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta audiência nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS,
EDER SANTOS DE PÁDUA, JOSÉ SELVINO DA SILVA BARBOSA e RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO.
- Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o apenado: JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS,
documento de identidade não apresentado; * a advogada nomeada, Drª MARCELIA BRUNA DA SILVA
SOUSA, OAB/PA 24795; * o apenado: EDER SANTOS DE PÁDUA, documento de identidade não
apresentado; * o advogado nomeado para a defesa de ÉDER SANTOS PÁDUA e JOSÉ SELVINO DA
SILVA BARBOSA, Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289; * o apenado: JOSÉ
SELVINO DA SILVA BARBOSA, R.G. 8622995 PC/PA; * o apenado: RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO,
R.G. 4921547, PC/PA * o advogado nomeado para a defesa de RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO, Dr.
ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JÚNIOR, OAB/PA 7679 Ausente: * o Dr. OSVALDINO LIMA
DE SOUSA, Representante do Ministério Público, ausência justificada. - Aberta a audiência, pela ordem o
MMº Juiz assim se manifestou: ?Foram nomeados para a defesa dos apenados, o Dr. MARCELIA BRUNA
DA SILVA SOUSA, OAB/PA 7679, o Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289 e o
Dr. ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JÚNIOR, OAB/PA 7679; Tocante aos honorários do
Defensor Dativo nomeado para o DEFESA, considerando que é dever do Estado prestar assistência
jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado
que regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, §
1°, do EOAB), é inconcebível que o Estado ? na medida que não implementou adequadamente o serviço
de Defensoria Pública ? locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
espécie e não em URH?S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração, a
cada um dos Defensores Dativos que atuará na presente audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa
e oito reais), valendo a presente Decisão como título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João
Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta ata como certidão desta decisão. ? - Aberta a
audiência, o MMº Juiz passou a informar as condições de cumprimento da pena a que se acha sujeito,
conforme fixado na sentença, a cumprir em regime aberto, bem como por inexistir casa de albergado nesta
comarca de Óbidos, fixo as seguintes condições para cumprimento da pena aplicada na sentença. 1.
Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar
com antecedência a este Juízo eventual mudança de endereço; 2. Durante o período da pena,
permanecer em casa nos domingos e feriados por período integral, salvo prévia autorização deste Juízo
alterando o horário de recolhimento; 3. Comparecer mensalmente a este Juízo, entre o dia 15 a 20 de
cada mês, para informar e justificar suas atividades; 4. Não se ausentar da Comarca de Óbidos por prazo
superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste Juízo; 5. Nunca andar em companhia de pessoas
que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento
condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio. Não andar acompanhado de menor de idade
que esteja cumprindo medida sócio-educativa; 6. Nunca portar em via pública armas de qualquer espécie;
7. Comprovar que exerce trabalho honesto no prazo de 2 (dois) meses, ou justificar suas atividades; 8.
Não usar ou portar entorpecentes e bebidas alcoólicas. 9. Não frequentar locais de prostituição, jogos,
bares e similares, salvo se for o próprio local de trabalho lícito; 10. Sempre portar documentos pessoais e,
quando for o caso, autorização de viagem e autorização de prorrogação de horário; -Em seguida os
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Apenados declararam os seus endereços: JOHNATTHAN: Trav. Pio XII, nº 377, bairro Cidade Nova,
Óbidos, PA; ÉDER: Rua Trav. 8, nº 253, bairro Perpétuo Socorro, Óbidos, PA; JOSÉ SELVINO: Rua B, nº
337 bairro Perpétuo Socorro, Óbidos/PA; RICARDO: Comunidade Arapucu, próximo à Igreja Assembleia
de Deus; Os apenados declararam, ainda, não terem condições financeiras de pagar a pena de multa. O
MMº Juiz advertiu os Apenados que o não cumprimento das condições impostas para o benefício constitui
falta grave, podendo ocasionar a perda do benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado
de Prisão. A manutenção do benefício depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as
condições acima impostas. DELIBERAÇÃO: 1. Forme-se autos de Execução De Pena. 2. Abra-se o livro
de registro de comparecimento. 3. Acautelem-se os autos em Secretaria pelo prazo de cumprimento da
Pena. 4. Após o término do período de cumprimento da pena, certifique-se o cumprimento e abra-se vistas
ao MP para parecer. 5. Saem os presentes cientes. 6. Cadastre-se no SEEL. 7. Expedientes necessários.
Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência. Do que eu,
___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente assinada.
P R O C E S S O :  0 0 0 3 6 3 2 3 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:A. N. S. S. VITIMA:M. R. M. S.
DENUNCIADO:RICARDO DO ANJOS AZEVEDO DENUNCIANTE:MINISTEERIO PUBLICO ESTADUAL.
EXECUÇÃO DE PENA Processo: 0008893-78.2018.8.14.0035 ? apenado: JOHNATTHAN RIBEIRO DE
JESUS Processo: 0001782-77.2017.8.14.0035 - Apenado: EDER SANTOS DE PÁDUA. Processo:
0006565-15.2017.8.14.0035 ? Apenado: JOSÉ SELVINO DA SILVA BARBOSA. Processo: 0003632-
35.2015.8.14.0035 ? Apenado: RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (15/07/2019), nesta cidade de Óbidos,
Estado do Pará, na sala de audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr.
CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi
aberta audiência nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de
JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS, EDER SANTOS DE PÁDUA, JOSÉ SELVINO DA SILVA BARBOSA
e RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO. - Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o apenado:
JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS, documento de identidade não apresentado; * a advogada nomeada,
Drª MARCELIA BRUNA DA SILVA SOUSA, OAB/PA 24795; * o apenado: EDER SANTOS DE PÁDUA,
documento de identidade não apresentado; * o advogado nomeado para a defesa de ÉDER SANTOS
PÁDUA e JOSÉ SELVINO DA SILVA BARBOSA, Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL,
OAB/PA 13.289; * o apenado: JOSÉ SELVINO DA SILVA BARBOSA, R.G. 8622995 PC/PA; * o apenado:
RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO, R.G. 4921547, PC/PA * o advogado nomeado para a defesa de
RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO, Dr. ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JÚNIOR, OAB/PA
7679 Ausente: * o Dr. OSVALDINO LIMA DE SOUSA, Representante do Ministério Público, ausência
justificada. - Aberta a audiência, pela ordem o MMº Juiz assim se manifestou: ?Foram nomeados para a
defesa dos apenados, o Dr. MARCELIA BRUNA DA SILVA SOUSA, OAB/PA 7679, o Dr. PEDRO
ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289 e o Dr. ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO
JÚNIOR, OAB/PA 7679; Tocante aos honorários do Defensor Dativo nomeado para o DEFESA,
considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite,
nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que regularmente cumpre esse múnus tem o
direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do EOAB), é inconcebível que o Estado ?
na medida que não implementou adequadamente o serviço de Defensoria Pública ? locuplete do trabalho
alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em espécie e não em URH?S, na medida em que
a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013 (decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim,
tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração, a cada um dos Defensores Dativos que atuará na
presente audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valendo a presente Decisão como
título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta
ata como certidão desta decisão. ? - Aberta a audiência, o MMº Juiz passou a informar as condições de
cumprimento da pena a que se acha sujeito, conforme fixado na sentença, a cumprir em regime aberto,
bem como por inexistir casa de albergado nesta comarca de Óbidos, fixo as seguintes condições para
cumprimento da pena aplicada na sentença. 1. Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com
seus familiares e vizinhos, devendo comunicar com antecedência a este Juízo eventual mudança de
endereço; 2. Durante o período da pena, permanecer em casa nos domingos e feriados por período
integral, salvo prévia autorização deste Juízo alterando o horário de recolhimento; 3. Comparecer
mensalmente a este Juízo, entre o dia 15 a 20 de cada mês, para informar e justificar suas atividades; 4.
Não se ausentar da Comarca de Óbidos por prazo superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste
Juízo; 5. Nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem cumprindo pena, seja em regime
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aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio.
Não andar acompanhado de menor de idade que esteja cumprindo medida sócio-educativa; 6. Nunca
portar em via pública armas de qualquer espécie; 7. Comprovar que exerce trabalho honesto no prazo de
2 (dois) meses, ou justificar suas atividades; 8. Não usar ou portar entorpecentes e bebidas alcoólicas. 9.
Não frequentar locais de prostituição, jogos, bares e similares, salvo se for o próprio local de trabalho lícito;
10. Sempre portar documentos pessoais e, quando for o caso, autorização de viagem e autorização de
prorrogação de horário; -Em seguida os Apenados declararam os seus endereços: JOHNATTHAN: Trav.
Pio XII, nº 377, bairro Cidade Nova, Óbidos, PA; ÉDER: Rua Trav. 8, nº 253, bairro Perpétuo Socorro,
Óbidos, PA; JOSÉ SELVINO: Rua B, nº 337 bairro Perpétuo Socorro, Óbidos/PA; RICARDO: Comunidade
Arapucu, próximo à Igreja Assembleia de Deus; Os apenados declararam, ainda, não terem condições
financeiras de pagar a pena de multa. O MMº Juiz advertiu os Apenados que o não cumprimento das
condições impostas para o benefício constitui falta grave, podendo ocasionar a perda do benefício e a
regressão de regime com expedição de Mandado de Prisão. A manutenção do benefício depende do seu
comportamento. Os Apenados aceitaram as condições acima impostas. DELIBERAÇÃO: 1. Forme-se
autos de Execução De Pena. 2. Abra-se o livro de registro de comparecimento. 3. Acautelem-se os autos
em Secretaria pelo prazo de cumprimento da Pena. 4. Após o término do período de cumprimento da
pena, certifique-se o cumprimento e abra-se vistas ao MP para parecer. 5. Saem os presentes cientes. 6.
Cadastre-se no SEEL. 7. Expedientes necessários. Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o
encerramento da presente ata de audiência. Do que eu, ___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário,
lavrei a presente que vai devidamente assinada. PROCESSO: 00044549720138140035 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE
OLIVEIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA DENUNCIADO:DERLEY BATISTA PEREIRA VITIMA:H. C. L. . DESPACHO R.h
Tendo em vista a escritura pública juntada às fls. 124, onde a vítima HELENA CORREA DE LIMA declara
que não foi estuprada pelo denunciado DERLEY BATISTA PEREIRA, e em cumprimento do princípio do
contraditório, converto o julgamento em diligência para que seja dada vistas dos autos ao MP para,
querendo, se manifestar sobre a prova nova, bem como requerer o que entender de direito. Após,
conclusos. Expedientes necessários. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE
OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA PROCESSO:
00050057220168140035 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019
AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL REU:ALCELIO SILVA DE CASTRO Representante(s): OAB
20527 - ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS (ADVOGADO) VITIMA:A. C. O. E. .
SENTENÇA COM MÉRITO Vistos etc. I - RELATÓRIO ALCELIO SILVA DE CASTRO, qualificado nos
autos às fls. 02, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará como autor da infração penal
prevista no art. 50-A da Lei n. 9605/98, pois, segundo a peça acusatória no dia 23/09/2015 foi constatado
que o réu teria desmatado 5,15 hectares de floresta de área de uso alternativo do solo e 0,84 hectares de
floresta de área de reserva legal, sem a devida licença ambiental. A denúncia foi protocolada e veio
instruída com procedimento investigatório instaurado no âmbito do MP. Em seguida foi recebida a
denúncia e determinada a citação do acusado. Por conseguinte, sendo devidamente citado, ocasião em
que apresentou resposta à acusação através de advogado. Este Juízo manteve o recebimento da
denúncia por inexistir causas para absolvição sumária, ocasião que foi designada audiência de instrução e
julgamento. Na audiência designada foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas
arroladas e, por fim, realizado o interrogatório do acusado, o qual confessou a prática delitiva. Em sede de
alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia,
arguindo, em síntese, que a inicial acusatória deve prosperar, uma vez que comprovada a materialidade e
autoria por meio dos depoimentos das testemunhas e da prova documental acostada. Em seus memoriais
a defesa requereu a absolvição. É o relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação penal
pública em que se imputa ao acusado a prática de crime de roubo, conduta prevista no artigo 50-A da Lei
9605/98, em razão dos fatos narrados na denúncia e em sede de alegações finais. Finda a instrução
criminal, conclui-se que os fatos narrados na denúncia restaram comprovados. A denúncia narra que o réu
desmatou floresta sem a devida licença do órgão ambiental. · DA MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA A materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovados pelos documentos
acostados na inicial, notadamente o auto de infração que repousa à fl. 10/23 e 24/33, bem como pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial e na fase judicial. Consta nos autos de infração
que o denunciado é o proprietário da área desmatada e, ele mesmo, confessa que desmatou a área.
Nessa medida, a conduta do réu se enquadra, de fato, no tipo penal previsto no art. 50-A da Lei n. 9605/98
que assim dispõe: Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa,
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em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente: (Incluído pela Lei nº
11.284, de 2006) Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa O próprio acusado confessou que
desmatou uma parte da área detectada sem a necessária autorização do órgão ambiental, razão pela qual
merece o reconhecimento da atenuante da confissão. III - DISPOSITIVO Diante do exposto e de tudo os
mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o
réu ALCELIO SILVA DE CASTRO, por infração ao artigo 50-A da Lei n. 9605/98, pelo que passo a realizar
a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB. · CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, não
foge da normalidade. O réu não registra antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes
para aferição de sua conduta social. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo
do crime é próprio do tipo penal. As circunstâncias são normais As consequências não merecem censura
pois não demonstração de gravidade acentuada. O comportamento da vítima em nada concorreu para o
delito. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e ao
pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, reconheço a atenuante da confissão, porém fica mantida a pena
base não ser possível reduzir abaixo do mínimo, e diante da ausência de causas de aumento ou de
diminuição, torna-a DEFINITIVA. Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo
nacional vigente a época do fato. · DETRAÇÃO Não houve prisão cautelar. · DA FIXAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL Fixo como regime de cumprimento da pena o ABERTO, conforme art. 33, §2º, `c" do CPB. ·
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Estão presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do
Código Penal, o qual admite a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.
Inicialmente, verifica-se a condenação à pena inferior a 4 anos. Ademais, o ilícito foi praticado sem
violência ou grave ameaça à pessoa. Não há reincidência dolosa ou culposa, além de as circunstâncias
judiciais do art. 59, do CP, indicarem a suficiência da substituição da pena mais gravosa pela restritiva de
direitos. Destarte, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, qual seja:
prestação pecuniária no valor 03 (três) salários mínimos, a ser doada à SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE DE ÓBIDOS para aquisição de material ou equipamento destinado a fiscalização. DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, pois a pena
foi substituída. · DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE O apenado poderá apelar em liberdade,
se pretender recorrer desta decisão, face o regime de pena aplicado. Ademais, o montante da sanção
aplicada, ante os princípios da proporcionalidade e homogeneidade, desautorizam a decretação da prisão,
no momento. No caso concreto, este juízo entende que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa que a
pena ao final aplicada, razão pela qual não há outro caminho senão a manutenção da liberdade do réu.
Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina. Deixo de condenar o
acusado ao pagamento de custas e despesas judiciais. Havendo o trânsito em julgado desta sentença,
lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se às anotações e comunicações necessárias,
expeça-se a Guia de Execução de Pena, em conformidade com as determinações do PROV 006-CJCI.
Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais, a serem calculadas pela UNAJ, na forma da
Lei Estadual nº 8.328/2015. O pagamento da pena de multa deve se dar no prazo de 10 (dez) dias a partir
do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de execuç"o e inscriç"o em dívida ativa, a cargo da
Procuradoria do Estado do Pará. P.R.I Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE
OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA PROCESSO:
00052054520178140035 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação:  Procedimento Comum em: 15/07/2019
REQUERENTE:MANOEL SANTANA MARINHO DE SIQUEIRA Representante(s): OAB 20527 -
ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS (ADVOGADO) REQUERIDO:CELPA CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA. DESPACHO R.h Certifique-se a tempestividade do recurso. Após, nos termos do
artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no
prazo de 15 (quinze) dias. Ainda que intempestivo o recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Pará, independentemente do juízo de admissibilidade, ex vi do disposto no parágrafo 3º do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Remeta-se com baixa. Expedientes necessários. Óbidos/PA, 15
de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca
d e  Ó b i d o s .  P R O C E S S O :  0 0 0 5 4 8 4 6 5 2 0 1 6 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
REU:WENDEL VENANCIO DA SILVA Representante(s): OAB 20527 - ANTUNES MULLER VINHOTE DE
VASCONCELOS (ADVOGADO) VITIMA:A. C. O. E. . Processo: 0005484-65.2016.8.14.0035 ?
EXECUÇÃO DE PENA. Apenado: WENDEL VENÂNCIO DA SILVA. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (15/07/2019), nesta cidade de Óbidos,
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Estado do Pará, na sala de audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr.
CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi
aberta audiência nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de
WENDEL VENÂNCIO DA SILVA. - Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o advogado nomeado,
o Dr. ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS, OAB/PA 20.527 *a acadêmica de direito da
UNAMA, a Senhorita THAYEME AMARAL DOS SANTOS, R.G. nº 7396545 PC/PA * a Acadêmica do
Curso de Direito, a Srtª THAYNARA PICANÇO DOS SANTOS 7869853, PC/PA Ausentes: * o Dr.
OSVALDINO LIMA DE SOUSA, Representante do Ministério Público, ausência justificada; * o apenado
WENDEL VENÂNCIO DA SILVA, não intimado; - Aberta a audiência, pela ordem o MMº Juiz assim se
manifestou: ?Foram nomeados para a defesa do apenado, o advogado nomeado, o Dr. ANTUNES
MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS, OAB/PA 20.527; Tocante aos honorários do Defensor Dativo
nomeado para o DEFESA, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e
gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que
regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do
EOAB), é inconcebível que o Estado ? na medida que não implementou adequadamente o serviço de
Defensoria Pública ? locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
espécie e não em URH?S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração, a
cada um dos Defensores Dativos que atuará na presente audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa
e oito reais), valendo a presente Decisão como título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João
Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta ata como certidão desta decisão. ?
REQUERIMENTOS: DEFESA: MM Juiz a genitora do réu entrou em contato com este causídico e
informou que o mesmo estaria trabalhando, em sua Lanchonete de Nome ?3 IRMÃOS?, (conforme
declaração que ora faço juntada nos autos), localizada na cidade de Manaus/AM, a saber: Rua Mirra, nº.
33, Bairro João Paulo, e, por este motivo não pode estar presente na presente audiência. Bem como pelo
fato do mesmo já estar residindo na referida cidade a alguns meses, no endereço, a saber: Rua Erva
Doce, nº 47, Bairro João Paulo, Manaus/AM, conforme certidão do Oficial de Justiça fls. 117 dos autos,
contudo até a presente data, não fora juntada nos autos comprovante de residência. Ante o exposto,
primeiramente requer-se prazo para a juntada do comprovante de residência do réu. Do mesmo modo,
com o fito que dar prosseguimento no andamento do cumprimento da pena, que o ora réu deve cumprir,
requer-se que o mesmo possa cumprir a sua referida pena na no endereço acima declinado. São os
Termos.... DELIBERAÇÃO: 1) Defiro o pedido da defesa, e concedo o prazo de 5 dias para a juntada do
comprovante de endereço; 2) Com a juntada, abra-se prazo para o MP para se manifestar. 3) Expedientes
necessários. Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência.
Do que eu, ___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente
a s s i n a d a .  P R O C E S S O :  0 0 0 5 4 8 4 6 5 2 0 1 6 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
REU:WENDEL VENANCIO DA SILVA Representante(s): OAB 20527 - ANTUNES MULLER VINHOTE DE
VASCONCELOS (ADVOGADO) VITIMA:A. C. O. E. . Processo: 0005484-65.2016.8.14.0035 ?
EXECUÇÃO DE PENA. Apenado: WENDEL VENÂNCIO DA SILVA. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (15/07/2019), nesta cidade de Óbidos,
Estado do Pará, na sala de audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr.
CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi
aberta audiência nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de
WENDEL VENÂNCIO DA SILVA. - Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o advogado nomeado,
o Dr. ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS, OAB/PA 20.527 *a acadêmica de direito da
UNAMA, a Senhorita THAYEME AMARAL DOS SANTOS, R.G. nº 7396545 PC/PA * a Acadêmica do
Curso de Direito, a Srtª THAYNARA PICANÇO DOS SANTOS 7869853, PC/PA Ausentes: * o Dr.
OSVALDINO LIMA DE SOUSA, Representante do Ministério Público, ausência justificada; * o apenado
WENDEL VENÂNCIO DA SILVA, não intimado; - Aberta a audiência, pela ordem o MMº Juiz assim se
manifestou: ?Foram nomeados para a defesa do apenado, o advogado nomeado, o Dr. ANTUNES
MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS, OAB/PA 20.527; Tocante aos honorários do Defensor Dativo
nomeado para o DEFESA, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e
gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que
regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do
EOAB), é inconcebível que o Estado ? na medida que não implementou adequadamente o serviço de
Defensoria Pública ? locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
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espécie e não em URH?S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração, a
cada um dos Defensores Dativos que atuará na presente audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa
e oito reais), valendo a presente Decisão como título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João
Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta ata como certidão desta decisão. ?
REQUERIMENTOS: DEFESA: MM Juiz a genitora do réu entrou em contato com este causídico e
informou que o mesmo estaria trabalhando, em sua Lanchonete de Nome ?3 IRMÃOS?, (conforme
declaração que ora faço juntada nos autos), localizada na cidade de Manaus/AM, a saber: Rua Mirra, nº.
33, Bairro João Paulo, e, por este motivo não pode estar presente na presente audiência. Bem como pelo
fato do mesmo já estar residindo na referida cidade a alguns meses, no endereço, a saber: Rua Erva
Doce, nº 47, Bairro João Paulo, Manaus/AM, conforme certidão do Oficial de Justiça fls. 117 dos autos,
contudo até a presente data, não fora juntada nos autos comprovante de residência. Ante o exposto,
primeiramente requer-se prazo para a juntada do comprovante de residência do réu. Do mesmo modo,
com o fito que dar prosseguimento no andamento do cumprimento da pena, que o ora réu deve cumprir,
requer-se que o mesmo possa cumprir a sua referida pena na no endereço acima declinado. São os
Termos.... DELIBERAÇÃO: 1) Defiro o pedido da defesa, e concedo o prazo de 5 dias para a juntada do
comprovante de endereço; 2) Com a juntada, abra-se prazo para o MP para se manifestar. 3) Expedientes
necessários. Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência.
Do que eu, ___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente
a s s i n a d a .  P R O C E S S O :  0 0 0 6 0 2 4 7 9 2 0 1 7 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação:
Inventário em: 15/07/2019 INVENTARIANTE:EDIRCIMILA MARIALVA GARCEZ Representante(s): OAB
19762 - AUCIMÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO) INVENTARIADO:ANTONIO DOS SANTOS
GARCES. DESPACHO Vistos. Cumpra-se integralmente a determinação anterior (fls. 21/21v), mais
especificamente os itens 04 e ss da referida decisão. Expedientes necessários. Óbidos, 15 de julho de
2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de
Ó b i d o s / P A  P R O C E S S O :  0 0 0 6 0 4 9 2 9 2 0 1 6 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
REU:MAURICIO BARROS DE ANDRADE Representante(s): OAB 6373 - JOSE CLAUDIO GALATE
MORAES (ADVOGADO) VITIMA:R. M. S. . EXECUÇÃO DE PENA Processo: 0007207-22.2016.8.14.0035
- Apenado: GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA Processo: 0006263-83.2017.8.14.0035 ? Apenado:
RAINERES SOUSA DA COSTA Processo: 0006049-29.2016.8.14.0035 ? Apenado: MAURÍCIO DE
BARROS ANDRADE. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze dias do mês de julho do ano de
dois mil e dezenove (01/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na sala de audiências do
Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz
de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta audiência nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA,
RAINERES SOUSA DA COSTA, MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE. - Apregoadas as partes, fizeram-
se, Presentes: * o apenado GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA ? documento de identidade não
apresentado; * o apenado RAINERES SOUSA DA COSTA ? R.G. 8225500, PC/PA; * o apenado
MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE, R.G. 7057726 PC/PA * o advogado nomeado, o Dr. PEDRO
ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289. *a acadêmica de direito da UNAMA, a Senhorita
THAYEME AMARAL DOS SANTOS, R.G. nº 7396545 PC/PA * a Acadêmica do Curso de Direito, a Srtª
THAYNARA PICANÇO DOS SANTOS 7869853, PC/PA Ausente: * o Dr. OSVALDINO LIMA DE SOUSA,
Representante do Ministério Público, ausência justificada. - Aberta a audiência, pela ordem o MMº Juiz
assim se manifestou: ?Foram nomeados para a defesa dos apenados, o Dr. PEDRO ROMUALDO DO
AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289; Tocante aos honorários do Defensor Dativo nomeado para o
DEFESA, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela
necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que regularmente cumpre esse múnus
tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do EOAB), é inconcebível que o
Estado ? na medida que não implementou adequadamente o serviço de Defensoria Pública ? locuplete do
trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em espécie e não em URH?S, na medida
em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013 (decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270).
Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração, a cada um dos Defensores Dativos que
atuará na presente audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valendo a presente
Decisão como título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia
assinada desta ata como certidão desta decisão. ? - Aberta a audiência, o MMº Juiz passou a informar as
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condições de cumprimento da pena a que se acha sujeito, conforme fixado na sentença, a cumprir em
regime aberto, bem como por inexistir casa de albergado nesta comarca de Óbidos, fixo as seguintes
condições para cumprimento da pena aplicada na sentença. 1. Residir no endereço declarado,
relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar com antecedência a este Juízo
eventual mudança de endereço; 2. Durante o período do prazo da pena, permanecer em casa nos
domingos e feriados por período integral, salvo prévia autorização deste Juízo alterando o horário de
recolhimento; 3. Comparecer mensalmente a este Juízo, entre o dia 15 a 20 de cada mês, para informar e
justificar suas atividades; 4. Não se ausentar da Comarca de Óbidos por prazo superior a 08 (oito) dias,
sem prévia autorização deste Juízo; 5. Nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem
cumprindo pena, seja em regime aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento condicional, mesmo estando
autorizadas a sair do presídio. Não andar acompanhado de menor de idade que esteja cumprindo medida
sócio-educativa; 6. Nunca portar em via pública armas de qualquer espécie; 7. Comprovar que exerce
trabalho honesto no prazo de 2 (dois) meses, ou justificar suas atividades; 8. Não usar ou portar
entorpecentes e bebidas alcoólicas. 9. Não frequentar locais de prostituição, jogos, bares e similares, salvo
se for o próprio local de trabalho lícito; 10. Sempre portar documentos pessoais e, quando for o caso,
autorização de viagem e autorização de prorrogação de horário; -Em seguida os Apenados declararam os
seus endereços: GLEDSON: Rua Miquelina Ferreira, nº 30, bairro Cidade Nova, Óbidos/PA RAINERES:
Rua de 15 de Novembro, em frente à academia BETTER LIFE, Óbidos/PA MAURÍCIO: Rua Santos
Dumont, 657, bairro Cidade Nova, Óbidos/PA Os apenados declararam, ainda, não terem condições
financeiras de pagar a pena de multa. O MMº Juiz advertiu os Apenados que o não cumprimento das
condições impostas para o benefício constitui falta grave, podendo ocasionar a perda do benefício e a
regressão de regime com expedição de Mandado de Prisão. A manutenção do benefício depende do seu
comportamento. Os Apenados aceitaram as condições acima impostas. DELIBERAÇÃO: 1. Forme-se
autos de Execução De Pena. 2. Abra-se o livro de registro de comparecimento. 3. Acautelem-se os autos
em Secretaria pelo prazo de cumprimento da Pena. 4. Após o término do período de cumprimento da
pena, certifique-se o cumprimento e abra-se vistas ao MP para parecer. 5. Saem os presentes cientes. 6.
Cadastre-se no SEEU. 7. Expedientes necessários. O MM. Juiz advertiu os Apenados que o não
cumprimento das condições impostas para o benefício constitui falta grave, podendo ocasionar a perda do
benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado de Prisão. A manutenção do benefício
depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as condições acima impostas. Nada mais
havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência. Do que eu, ___________
(Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente assinada. PROCESSO:
00060492920168140035 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019
AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL REU:MAURICIO BARROS DE ANDRADE Representante(s):
OAB 6373 - JOSE CLAUDIO GALATE MORAES (ADVOGADO) VITIMA:R. M. S. . EXECUÇÃO DE PENA
Processo: 0007207-22.2016.8.14.0035 - Apenado: GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA Processo:
0006263-83.2017.8.14.0035 ? Apenado: RAINERES SOUSA DA COSTA Processo: 0006049-
29.2016.8.14.0035 ? Apenado: MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE. ATA DA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (01/07/2019), nesta
cidade de Óbidos, Estado do Pará, na sala de audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos,
presente o Dr. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final
nominado, foi aberta audiência nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em
face de GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA, RAINERES SOUSA DA COSTA, MAURÍCIO DE BARROS
ANDRADE. - Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o apenado GLEDSON DOS SANTOS
MARIALVA ? documento de identidade não apresentado; * o apenado RAINERES SOUSA DA COSTA ?
R.G. 8225500, PC/PA; * o apenado MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE, R.G. 7057726 PC/PA * o
advogado nomeado, o Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289. *a acadêmica de
direito da UNAMA, a Senhorita THAYEME AMARAL DOS SANTOS, R.G. nº 7396545 PC/PA * a
Acadêmica do Curso de Direito, a Srtª THAYNARA PICANÇO DOS SANTOS 7869853, PC/PA Ausente: *
o Dr. OSVALDINO LIMA DE SOUSA, Representante do Ministério Público, ausência justificada. - Aberta a
audiência, pela ordem o MMº Juiz assim se manifestou: ?Foram nomeados para a defesa dos apenados, o
Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289; Tocante aos honorários do Defensor
Dativo nomeado para o DEFESA, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral
e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que
regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do
EOAB), é inconcebível que o Estado ? na medida que não implementou adequadamente o serviço de
Defensoria Pública ? locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
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espécie e não em URH?S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração, a
cada um dos Defensores Dativos que atuará na presente audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa
e oito reais), valendo a presente Decisão como título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João
Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta ata como certidão desta decisão. ? - Aberta a
audiência, o MMº Juiz passou a informar as condições de cumprimento da pena a que se acha sujeito,
conforme fixado na sentença, a cumprir em regime aberto, bem como por inexistir casa de albergado nesta
comarca de Óbidos, fixo as seguintes condições para cumprimento da pena aplicada na sentença. 1.
Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar
com antecedência a este Juízo eventual mudança de endereço; 2. Durante o período do prazo da pena,
permanecer em casa nos domingos e feriados por período integral, salvo prévia autorização deste Juízo
alterando o horário de recolhimento; 3. Comparecer mensalmente a este Juízo, entre o dia 15 a 20 de
cada mês, para informar e justificar suas atividades; 4. Não se ausentar da Comarca de Óbidos por prazo
superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste Juízo; 5. Nunca andar em companhia de pessoas
que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento
condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio. Não andar acompanhado de menor de idade
que esteja cumprindo medida sócio-educativa; 6. Nunca portar em via pública armas de qualquer espécie;
7. Comprovar que exerce trabalho honesto no prazo de 2 (dois) meses, ou justificar suas atividades; 8.
Não usar ou portar entorpecentes e bebidas alcoólicas. 9. Não frequentar locais de prostituição, jogos,
bares e similares, salvo se for o próprio local de trabalho lícito; 10. Sempre portar documentos pessoais e,
quando for o caso, autorização de viagem e autorização de prorrogação de horário; -Em seguida os
Apenados declararam os seus endereços: GLEDSON: Rua Miquelina Ferreira, nº 30, bairro Cidade Nova,
Óbidos/PA RAINERES: Rua de 15 de Novembro, em frente à academia BETTER LIFE, Óbidos/PA
MAURÍCIO: Rua Santos Dumont, 657, bairro Cidade Nova, Óbidos/PA Os apenados declararam, ainda,
não terem condições financeiras de pagar a pena de multa. O MMº Juiz advertiu os Apenados que o não
cumprimento das condições impostas para o benefício constitui falta grave, podendo ocasionar a perda do
benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado de Prisão. A manutenção do benefício
depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as condições acima impostas. DELIBERAÇÃO:
1. Forme-se autos de Execução De Pena. 2. Abra-se o livro de registro de comparecimento. 3. Acautelem-
se os autos em Secretaria pelo prazo de cumprimento da Pena. 4. Após o término do período de
cumprimento da pena, certifique-se o cumprimento e abra-se vistas ao MP para parecer. 5. Saem os
presentes cientes. 6. Cadastre-se no SEEU. 7. Expedientes necessários. O MM. Juiz advertiu os
Apenados que o não cumprimento das condições impostas para o benefício constitui falta grave, podendo
ocasionar a perda do benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado de Prisão. A
manutenção do benefício depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as condições acima
impostas. Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência. Do
que eu, ___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente assinada.
P R O C E S S O :  0 0 0 6 2 6 3 8 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:C. C. VITIMA:W. A. S. VITIMA:G. V. VITIMA:W. A.
S. VITIMA:T. V. VITIMA:C. O. REU:RAINERES SOUSA DA COSTA DENUNCIANTE:MINISTERIO
PUBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE PENA Processo: 0007207-22.2016.8.14.0035 - Apenado:
GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA Processo: 0006263-83.2017.8.14.0035 ? Apenado: RAINERES
SOUSA DA COSTA Processo: 0006049-29.2016.8.14.0035 ? Apenado: MAURÍCIO DE BARROS
ANDRADE. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezenove (01/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na sala de audiências do Fórum da Vara
Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito,
comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta audiência nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
PENA acima referida movida em face de GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA, RAINERES SOUSA DA
COSTA, MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE. - Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o apenado
GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA ? documento de identidade não apresentado; * o apenado
RAINERES SOUSA DA COSTA ? R.G. 8225500, PC/PA; * o apenado MAURÍCIO DE BARROS
ANDRADE, R.G. 7057726 PC/PA * o advogado nomeado, o Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL
BRASIL, OAB/PA 13.289. *a acadêmica de direito da UNAMA, a Senhorita THAYEME AMARAL DOS
SANTOS, R.G. nº 7396545 PC/PA * a Acadêmica do Curso de Direito, a Srtª THAYNARA PICANÇO DOS
SANTOS 7869853, PC/PA Ausente: * o Dr. OSVALDINO LIMA DE SOUSA, Representante do Ministério
Público, ausência justificada. - Aberta a audiência, pela ordem o MMº Juiz assim se manifestou: ?Foram
nomeados para a defesa dos apenados, o Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA
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13.289; Tocante aos honorários do Defensor Dativo nomeado para o DEFESA, considerando que é dever
do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º,
LXXIV da CF/88 e que o advogado que regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado
pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do EOAB), é inconcebível que o Estado ? na medida que não
implementou adequadamente o serviço de Defensoria Pública ? locuplete do trabalho alheio, e, por isso,
cabe o arbitramento da remuneração em espécie e não em URH?S, na medida em que a LC 155/97
perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013 (decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da
prática de ato único, fixo a remuneração, a cada um dos Defensores Dativos que atuará na presente
audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valendo a presente Decisão como título
executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta ata
como certidão desta decisão. ? - Aberta a audiência, o MMº Juiz passou a informar as condições de
cumprimento da pena a que se acha sujeito, conforme fixado na sentença, a cumprir em regime aberto,
bem como por inexistir casa de albergado nesta comarca de Óbidos, fixo as seguintes condições para
cumprimento da pena aplicada na sentença. 1. Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com
seus familiares e vizinhos, devendo comunicar com antecedência a este Juízo eventual mudança de
endereço; 2. Durante o período do prazo da pena, permanecer em casa nos domingos e feriados por
período integral, salvo prévia autorização deste Juízo alterando o horário de recolhimento; 3. Comparecer
mensalmente a este Juízo, entre o dia 15 a 20 de cada mês, para informar e justificar suas atividades; 4.
Não se ausentar da Comarca de Óbidos por prazo superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste
Juízo; 5. Nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem cumprindo pena, seja em regime
aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio.
Não andar acompanhado de menor de idade que esteja cumprindo medida sócio-educativa; 6. Nunca
portar em via pública armas de qualquer espécie; 7. Comprovar que exerce trabalho honesto no prazo de
2 (dois) meses, ou justificar suas atividades; 8. Não usar ou portar entorpecentes e bebidas alcoólicas. 9.
Não frequentar locais de prostituição, jogos, bares e similares, salvo se for o próprio local de trabalho lícito;
10. Sempre portar documentos pessoais e, quando for o caso, autorização de viagem e autorização de
prorrogação de horário; -Em seguida os Apenados declararam os seus endereços: GLEDSON: Rua
Miquelina Ferreira, nº 30, bairro Cidade Nova, Óbidos/PA RAINERES: Rua de 15 de Novembro, em frente
à academia BETTER LIFE, Óbidos/PA MAURÍCIO: Rua Santos Dumont, 657, bairro Cidade Nova,
Óbidos/PA Os apenados declararam, ainda, não terem condições financeiras de pagar a pena de multa. O
MMº Juiz advertiu os Apenados que o não cumprimento das condições impostas para o benefício constitui
falta grave, podendo ocasionar a perda do benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado
de Prisão. A manutenção do benefício depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as
condições acima impostas. DELIBERAÇÃO: 1. Forme-se autos de Execução De Pena. 2. Abra-se o livro
de registro de comparecimento. 3. Acautelem-se os autos em Secretaria pelo prazo de cumprimento da
Pena. 4. Após o término do período de cumprimento da pena, certifique-se o cumprimento e abra-se vistas
ao MP para parecer. 5. Saem os presentes cientes. 6. Cadastre-se no SEEU. 7. Expedientes necessários.
O MM. Juiz advertiu os Apenados que o não cumprimento das condições impostas para o benefício
constitui falta grave, podendo ocasionar a perda do benefício e a regressão de regime com expedição de
Mandado de Prisão. A manutenção do benefício depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram
as condições acima impostas. Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente
ata de audiência. Do que eu, ___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai
devidamente assinada. PROCESSO: 00062638320178140035 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:C. C. VITIMA:W. A. S. VITIMA:G. V. VITIMA:W. A.
S. VITIMA:T. V. VITIMA:C. O. REU:RAINERES SOUSA DA COSTA DENUNCIANTE:MINISTERIO
PUBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE PENA Processo: 0007207-22.2016.8.14.0035 - Apenado:
GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA Processo: 0006263-83.2017.8.14.0035 ? Apenado: RAINERES
SOUSA DA COSTA Processo: 0006049-29.2016.8.14.0035 ? Apenado: MAURÍCIO DE BARROS
ANDRADE. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezenove (01/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na sala de audiências do Fórum da Vara
Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito,
comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta audiência nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
PENA acima referida movida em face de GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA, RAINERES SOUSA DA
COSTA, MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE. - Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o apenado
GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA ? documento de identidade não apresentado; * o apenado
RAINERES SOUSA DA COSTA ? R.G. 8225500, PC/PA; * o apenado MAURÍCIO DE BARROS
ANDRADE, R.G. 7057726 PC/PA * o advogado nomeado, o Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL
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BRASIL, OAB/PA 13.289. *a acadêmica de direito da UNAMA, a Senhorita THAYEME AMARAL DOS
SANTOS, R.G. nº 7396545 PC/PA * a Acadêmica do Curso de Direito, a Srtª THAYNARA PICANÇO DOS
SANTOS 7869853, PC/PA Ausente: * o Dr. OSVALDINO LIMA DE SOUSA, Representante do Ministério
Público, ausência justificada. - Aberta a audiência, pela ordem o MMº Juiz assim se manifestou: ?Foram
nomeados para a defesa dos apenados, o Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA
13.289; Tocante aos honorários do Defensor Dativo nomeado para o DEFESA, considerando que é dever
do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º,
LXXIV da CF/88 e que o advogado que regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado
pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do EOAB), é inconcebível que o Estado ? na medida que não
implementou adequadamente o serviço de Defensoria Pública ? locuplete do trabalho alheio, e, por isso,
cabe o arbitramento da remuneração em espécie e não em URH?S, na medida em que a LC 155/97
perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013 (decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da
prática de ato único, fixo a remuneração, a cada um dos Defensores Dativos que atuará na presente
audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valendo a presente Decisão como título
executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta ata
como certidão desta decisão. ? - Aberta a audiência, o MMº Juiz passou a informar as condições de
cumprimento da pena a que se acha sujeito, conforme fixado na sentença, a cumprir em regime aberto,
bem como por inexistir casa de albergado nesta comarca de Óbidos, fixo as seguintes condições para
cumprimento da pena aplicada na sentença. 1. Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com
seus familiares e vizinhos, devendo comunicar com antecedência a este Juízo eventual mudança de
endereço; 2. Durante o período do prazo da pena, permanecer em casa nos domingos e feriados por
período integral, salvo prévia autorização deste Juízo alterando o horário de recolhimento; 3. Comparecer
mensalmente a este Juízo, entre o dia 15 a 20 de cada mês, para informar e justificar suas atividades; 4.
Não se ausentar da Comarca de Óbidos por prazo superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste
Juízo; 5. Nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem cumprindo pena, seja em regime
aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio.
Não andar acompanhado de menor de idade que esteja cumprindo medida sócio-educativa; 6. Nunca
portar em via pública armas de qualquer espécie; 7. Comprovar que exerce trabalho honesto no prazo de
2 (dois) meses, ou justificar suas atividades; 8. Não usar ou portar entorpecentes e bebidas alcoólicas. 9.
Não frequentar locais de prostituição, jogos, bares e similares, salvo se for o próprio local de trabalho lícito;
10. Sempre portar documentos pessoais e, quando for o caso, autorização de viagem e autorização de
prorrogação de horário; -Em seguida os Apenados declararam os seus endereços: GLEDSON: Rua
Miquelina Ferreira, nº 30, bairro Cidade Nova, Óbidos/PA RAINERES: Rua de 15 de Novembro, em frente
à academia BETTER LIFE, Óbidos/PA MAURÍCIO: Rua Santos Dumont, 657, bairro Cidade Nova,
Óbidos/PA Os apenados declararam, ainda, não terem condições financeiras de pagar a pena de multa. O
MMº Juiz advertiu os Apenados que o não cumprimento das condições impostas para o benefício constitui
falta grave, podendo ocasionar a perda do benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado
de Prisão. A manutenção do benefício depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as
condições acima impostas. DELIBERAÇÃO: 1. Forme-se autos de Execução De Pena. 2. Abra-se o livro
de registro de comparecimento. 3. Acautelem-se os autos em Secretaria pelo prazo de cumprimento da
Pena. 4. Após o término do período de cumprimento da pena, certifique-se o cumprimento e abra-se vistas
ao MP para parecer. 5. Saem os presentes cientes. 6. Cadastre-se no SEEU. 7. Expedientes necessários.
O MM. Juiz advertiu os Apenados que o não cumprimento das condições impostas para o benefício
constitui falta grave, podendo ocasionar a perda do benefício e a regressão de regime com expedição de
Mandado de Prisão. A manutenção do benefício depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram
as condições acima impostas. Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente
ata de audiência. Do que eu, ___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai
devidamente assinada. PROCESSO: 00062874820168140035 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019 EXEQUENTE:EDIMILSON INOMATA DA CONCEICAO
Representante(s) :  OAB 23300 -  ALAN RANGEL FERREIRA PORTELA (ADVOGADO)
EXECUTADO:LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA. DESPACHO R.h Face o julgamento dos embargos
à execução na presente data, dou seguimento ao presente feito. Às fls. 31 o oficial de justiça certificou não
existir bens à penhora no nome do executado. Conforme dispõe o CPC, incumbe à parte exequente
indicar bens à penhora e postular o que for necessário para satisfação do seu crédito, não bastante meras
alegações genéricas ao dizer que tem interesse no feito e pede seu prosseguimento. Nessa medida
determino que o exequente postule os atos necessários para satisfação do seu crédito, indicando bens à
penhora ou outras providências pertinentes, conforme prescreve o art. 798, II, "c" c/c art. 8291, §2º do
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CPC, sob pena de ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano e posterior arquivamento,
conforme prescreve o art. 921, III, §§1º e 2º do CPC. Fixo o prazo de 30 dias para cumprimento da
medida. Expedientes necessários. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE
OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA 1 Art. 798. Ao
propor a execução, incumbe ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que
possível. Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da
citação. § 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados
pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos
onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando o executado
não possuir bens penhoráveis; § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem
que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos. PROCESSO: 00065651520178140035 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
REU:JOSE SELVINO DA SILVA BARBOSA Representante(s): OAB 13289 - PEDRO ROMUALDO DO
AMARAL BRASIL (ADVOGADO) VITIMA:I. D. M. . EXECUÇÃO DE PENA Processo: 0008893-
78.2018.8.14.0035 ? apenado: JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS Processo: 0001782-
77.2017.8.14.0035 - Apenado: EDER SANTOS DE PÁDUA. Processo: 0006565-15.2017.8.14.0035 ?
Apenado: JOSÉ SELVINO DA SILVA BARBOSA. Processo: 0003632-35.2015.8.14.0035 ? Apenado:
RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze dias do mês de
julho do ano de dois mil e dezenove (15/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na sala de
audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON SALOMÃO DE
OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta audiência nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS,
EDER SANTOS DE PÁDUA, JOSÉ SELVINO DA SILVA BARBOSA e RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO.
- Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o apenado: JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS,
documento de identidade não apresentado; * a advogada nomeada, Drª MARCELIA BRUNA DA SILVA
SOUSA, OAB/PA 24795; * o apenado: EDER SANTOS DE PÁDUA, documento de identidade não
apresentado; * o advogado nomeado para a defesa de ÉDER SANTOS PÁDUA e JOSÉ SELVINO DA
SILVA BARBOSA, Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289; * o apenado: JOSÉ
SELVINO DA SILVA BARBOSA, R.G. 8622995 PC/PA; * o apenado: RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO,
R.G. 4921547, PC/PA * o advogado nomeado para a defesa de RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO, Dr.
ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JÚNIOR, OAB/PA 7679 Ausente: * o Dr. OSVALDINO LIMA
DE SOUSA, Representante do Ministério Público, ausência justificada. - Aberta a audiência, pela ordem o
MMº Juiz assim se manifestou: ?Foram nomeados para a defesa dos apenados, o Dr. MARCELIA BRUNA
DA SILVA SOUSA, OAB/PA 7679, o Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289 e o
Dr. ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JÚNIOR, OAB/PA 7679; Tocante aos honorários do
Defensor Dativo nomeado para o DEFESA, considerando que é dever do Estado prestar assistência
jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado
que regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, §
1°, do EOAB), é inconcebível que o Estado ? na medida que não implementou adequadamente o serviço
de Defensoria Pública ? locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
espécie e não em URH?S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração, a
cada um dos Defensores Dativos que atuará na presente audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa
e oito reais), valendo a presente Decisão como título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João
Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta ata como certidão desta decisão. ? - Aberta a
audiência, o MMº Juiz passou a informar as condições de cumprimento da pena a que se acha sujeito,
conforme fixado na sentença, a cumprir em regime aberto, bem como por inexistir casa de albergado nesta
comarca de Óbidos, fixo as seguintes condições para cumprimento da pena aplicada na sentença. 1.
Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar
com antecedência a este Juízo eventual mudança de endereço; 2. Durante o período da pena,
permanecer em casa nos domingos e feriados por período integral, salvo prévia autorização deste Juízo
alterando o horário de recolhimento; 3. Comparecer mensalmente a este Juízo, entre o dia 15 a 20 de
cada mês, para informar e justificar suas atividades; 4. Não se ausentar da Comarca de Óbidos por prazo
superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste Juízo; 5. Nunca andar em companhia de pessoas
que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento
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condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio. Não andar acompanhado de menor de idade
que esteja cumprindo medida sócio-educativa; 6. Nunca portar em via pública armas de qualquer espécie;
7. Comprovar que exerce trabalho honesto no prazo de 2 (dois) meses, ou justificar suas atividades; 8.
Não usar ou portar entorpecentes e bebidas alcoólicas. 9. Não frequentar locais de prostituição, jogos,
bares e similares, salvo se for o próprio local de trabalho lícito; 10. Sempre portar documentos pessoais e,
quando for o caso, autorização de viagem e autorização de prorrogação de horário; -Em seguida os
Apenados declararam os seus endereços: JOHNATTHAN: Trav. Pio XII, nº 377, bairro Cidade Nova,
Óbidos, PA; ÉDER: Rua Trav. 8, nº 253, bairro Perpétuo Socorro, Óbidos, PA; JOSÉ SELVINO: Rua B, nº
337 bairro Perpétuo Socorro, Óbidos/PA; RICARDO: Comunidade Arapucu, próximo à Igreja Assembleia
de Deus; Os apenados declararam, ainda, não terem condições financeiras de pagar a pena de multa. O
MMº Juiz advertiu os Apenados que o não cumprimento das condições impostas para o benefício constitui
falta grave, podendo ocasionar a perda do benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado
de Prisão. A manutenção do benefício depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as
condições acima impostas. DELIBERAÇÃO: 1. Forme-se autos de Execução De Pena. 2. Abra-se o livro
de registro de comparecimento. 3. Acautelem-se os autos em Secretaria pelo prazo de cumprimento da
Pena. 4. Após o término do período de cumprimento da pena, certifique-se o cumprimento e abra-se vistas
ao MP para parecer. 5. Saem os presentes cientes. 6. Cadastre-se no SEEL. 7. Expedientes necessários.
Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência. Do que eu,
___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente assinada.
P R O C E S S O :  0 0 0 6 5 6 5 1 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
REU:JOSE SELVINO DA SILVA BARBOSA Representante(s): OAB 13289 - PEDRO ROMUALDO DO
AMARAL BRASIL (ADVOGADO) VITIMA:I. D. M. . EXECUÇÃO DE PENA Processo: 0008893-
78.2018.8.14.0035 ? apenado: JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS Processo: 0001782-
77.2017.8.14.0035 - Apenado: EDER SANTOS DE PÁDUA. Processo: 0006565-15.2017.8.14.0035 ?
Apenado: JOSÉ SELVINO DA SILVA BARBOSA. Processo: 0003632-35.2015.8.14.0035 ? Apenado:
RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze dias do mês de
julho do ano de dois mil e dezenove (15/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na sala de
audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON SALOMÃO DE
OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta audiência nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS,
EDER SANTOS DE PÁDUA, JOSÉ SELVINO DA SILVA BARBOSA e RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO.
- Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o apenado: JOHNATTHAN RIBEIRO DE JESUS,
documento de identidade não apresentado; * a advogada nomeada, Drª MARCELIA BRUNA DA SILVA
SOUSA, OAB/PA 24795; * o apenado: EDER SANTOS DE PÁDUA, documento de identidade não
apresentado; * o advogado nomeado para a defesa de ÉDER SANTOS PÁDUA e JOSÉ SELVINO DA
SILVA BARBOSA, Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289; * o apenado: JOSÉ
SELVINO DA SILVA BARBOSA, R.G. 8622995 PC/PA; * o apenado: RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO,
R.G. 4921547, PC/PA * o advogado nomeado para a defesa de RICARDO DOS ANJOS AZEVEDO, Dr.
ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JÚNIOR, OAB/PA 7679 Ausente: * o Dr. OSVALDINO LIMA
DE SOUSA, Representante do Ministério Público, ausência justificada. - Aberta a audiência, pela ordem o
MMº Juiz assim se manifestou: ?Foram nomeados para a defesa dos apenados, o Dr. MARCELIA BRUNA
DA SILVA SOUSA, OAB/PA 7679, o Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289 e o
Dr. ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JÚNIOR, OAB/PA 7679; Tocante aos honorários do
Defensor Dativo nomeado para o DEFESA, considerando que é dever do Estado prestar assistência
jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado
que regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, §
1°, do EOAB), é inconcebível que o Estado ? na medida que não implementou adequadamente o serviço
de Defensoria Pública ? locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
espécie e não em URH?S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração, a
cada um dos Defensores Dativos que atuará na presente audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa
e oito reais), valendo a presente Decisão como título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João
Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta ata como certidão desta decisão. ? - Aberta a
audiência, o MMº Juiz passou a informar as condições de cumprimento da pena a que se acha sujeito,
conforme fixado na sentença, a cumprir em regime aberto, bem como por inexistir casa de albergado nesta
comarca de Óbidos, fixo as seguintes condições para cumprimento da pena aplicada na sentença. 1.
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Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar
com antecedência a este Juízo eventual mudança de endereço; 2. Durante o período da pena,
permanecer em casa nos domingos e feriados por período integral, salvo prévia autorização deste Juízo
alterando o horário de recolhimento; 3. Comparecer mensalmente a este Juízo, entre o dia 15 a 20 de
cada mês, para informar e justificar suas atividades; 4. Não se ausentar da Comarca de Óbidos por prazo
superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste Juízo; 5. Nunca andar em companhia de pessoas
que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento
condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio. Não andar acompanhado de menor de idade
que esteja cumprindo medida sócio-educativa; 6. Nunca portar em via pública armas de qualquer espécie;
7. Comprovar que exerce trabalho honesto no prazo de 2 (dois) meses, ou justificar suas atividades; 8.
Não usar ou portar entorpecentes e bebidas alcoólicas. 9. Não frequentar locais de prostituição, jogos,
bares e similares, salvo se for o próprio local de trabalho lícito; 10. Sempre portar documentos pessoais e,
quando for o caso, autorização de viagem e autorização de prorrogação de horário; -Em seguida os
Apenados declararam os seus endereços: JOHNATTHAN: Trav. Pio XII, nº 377, bairro Cidade Nova,
Óbidos, PA; ÉDER: Rua Trav. 8, nº 253, bairro Perpétuo Socorro, Óbidos, PA; JOSÉ SELVINO: Rua B, nº
337 bairro Perpétuo Socorro, Óbidos/PA; RICARDO: Comunidade Arapucu, próximo à Igreja Assembleia
de Deus; Os apenados declararam, ainda, não terem condições financeiras de pagar a pena de multa. O
MMº Juiz advertiu os Apenados que o não cumprimento das condições impostas para o benefício constitui
falta grave, podendo ocasionar a perda do benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado
de Prisão. A manutenção do benefício depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as
condições acima impostas. DELIBERAÇÃO: 1. Forme-se autos de Execução De Pena. 2. Abra-se o livro
de registro de comparecimento. 3. Acautelem-se os autos em Secretaria pelo prazo de cumprimento da
Pena. 4. Após o término do período de cumprimento da pena, certifique-se o cumprimento e abra-se vistas
ao MP para parecer. 5. Saem os presentes cientes. 6. Cadastre-se no SEEL. 7. Expedientes necessários.
Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência. Do que eu,
___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente assinada.
P R O C E S S O :  0 0 0 6 7 3 2 9 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:E. M. S. B. DENUNCIADO:ELCIMAR DA SILVA
FONSECA DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADUAL. PROCESSO Nº 0006732-
95.2018.8.14.0035 - AÇÃO PENAL - art. 155, caput, do CPB. Denunciado: ELCIMAR DA SILVA
FONSECA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA R.H. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público
do Estado do Pará contra ELCIMAR DA SILVA FONSECA, que visa apuração de suposta prática de crime
capitulado art. 155, caput, do CPB. Verifico que o réu foi devidamente citado de informou que não tem
condições de constituir advogado, e nessa condição é forçoso a este Magistrado lhe nomear defensor
público ou advogado. É fato público e notório que na Comarca de Óbidos não possui atualmente Defensor
Público e, nem ao menos, um profissional de seus quadros designado para responder por esta Vara, o que
além de trazer enormes prejuízos à população vem prejudicando o andamento dos processos nesta
Comarca. Assim, visando dar o prosseguimento devido ao processo, NOMEIO o advogado Dr. PEDRO
ROMUALDO DO AMARAL BRASIL - OAB-PA 13.289, para que apresente a DEFESA PRÉVIA do
denunciado e acompanhamento até audiência de instrução e julgamento. No tocante aos honorários do
Defensor Dativo nomeado para o ato, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica
integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que
regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do
EOAB), é inconcebível que o Estado - na medida que não implementou adequadamente o serviço de
Defensoria Pública - locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
espécie e não em URH"S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração
do Defensor Dativo que atuará na defesa do réu para fins de defesa preliminar e acompanhamento em
audiência no valor de R$-998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valendo a presente decisão como
título executivo judicial. (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada
desta decisão como certidão desta decisão. Intime-se o ilustre advogado a fim de informar se aceita o
encargo e, em caso positivo, concedo-lhe vistas dos autos. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. Clemilton
Salomão De Oliveira JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA
P R O C E S S O :  0 0 0 6 9 6 5 2 9 2 0 1 7 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação:
Justificação em: 15/07/2019 REQUERENTE:ELENILCE PEREIRA DE SOUSA REPRESENTANTE:DRA
CRISTIANE SILVA DE SOUZA ADVOGADA REQUERIDO:ALCELIO NASCIMENTO MORAES.
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SENTENÇA COM MÉRITO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de Ação de reconhecimento e dissolução de
união estável com guarda e alimentos proposto por ELENILCE PEREIRA DE SOUSA em face de
ALCELIO NASCIMENTO MORAES, todos devidamente qualificados nos autos. Disse a parte autora que
manteve união estável com o requerido por aproximadamente 15 (quinze) anos, advindo da união 05
(cinco) filhos, sendo eles LUCAS DE SOUSA MORAES (2000), GABRIELA SOUSA MORAES (2002),
ERICK DE SOUSA MORAES (2003), EVILA ROSIANA DE SOUSA MORAES (2005) e CLARA AMANDA
DE SOUSA MORAES (2008). A requerente afirma que, dos cinco filhos do casal quatro estão com ela e
um com o requerido, razão pela qual requer a regulamentação da guarda e a fixação de alimentos em
favor dos filhos que estão sob sua guarda. Aduziu que a união perdurou até 2014, encontrando-se
separados desde então. Analisando os autos tenho que a parte autora acostou a Certidão de Nascimento
dos filhos do casal às fls. 09/12. Pede, ao final, a decretação da existência da União Estável entre
Requerente e Requerido e, por conseguinte, a sua dissolução em 2014, bem como a regulamentação da
guarda dos filhos menores e a fixação de alimentos em favor destes. Recebida a inicial foi determinada a
intimação/citaç"o do requerido para comparecer em audiência de conciliação e, em caso de não haver
acordo, contestar no prazo legal. Designada audiência de conciliação não houve acordo entre as partes. O
requerido, afirmou que desde a separação do casal a menor GABRIELA SOUSA MORAES está sob sua
guarda e requereu a guarda de mais dois filhos, de modo que cada genitor arcasse com os alimentos dos
filhos que estão sob sua guarda. Requereu, ainda, caso lhe fosse indeferido o pedido de guarda dos
demais filhos, a fixação de alimentos no valor de 15% do salário mínimo. A requerente apresentou réplica
à contestação às fls. 40/41. Em parecer acostado às fls. 45, o MP foi favorável à fixação de alimentos
provisórios em favor dos 4 (quatro) filhos que estão sob a guarda de fato da genitora, no percentual de
60% do salário mínimo. Saneado o processo com a fixação dos pontos controvertidos, foi designada
audiência de instrução e julgamento, sendo que as partes não se fizeram presentes, embora devidamente
intimadas, razão pela qual foi declarada preclusa a produção de provas em audiência. É o relatório.
Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO · JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO As provas constantes dos
autos são suficientes para provar os fatos alegados pela parte autora, não havendo necessidade de
produção de outras provas. A lide reclama julgamento antecipado na forma do artigo 331 do CPC, haja
vista a desnecessidade de produção de provas em audiência e o contentamento das partes com o acervo
probatório constante dos autos. Assim, procedo ao julgamento antecipado do mérito ante a
desnecessidade de maior dilação probatória, forte no art. 355, inciso I, do CPC. · DO MÉRITO II.1 - DA
UNIÃO ESTÁVEL A parte autora logrou comprovar o alegado, juntando documentos comprobatórios dos
fatos narrados, convencendo este Juízo sobre a verdade dos fatos. O Código de Processo Civil prescreve
que: Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de
fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Art.
341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da
petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: Verifica-se que é ônus da parte ré
impugnar precisamente as alegações da parte autora sob pena de presumir-se verdadeiras, ou seja, o fato
alegado por uma parte e não refutado pela outra é tido como incontroverso e, assim, admitido, em regra,
como verdadeiro. Pela prova colhida dos autos, o relacionamento entre o autor e a requerida consistiu
numa convivência publica de pessoas livres, contínua e duradoura, com ânimo de constituir família, tendo
durado pelo período de aproximadamente 15 anos, findando em março de 2014, configurando, portanto,
união estável a teor das disposições do art. 226, § 3º da Constituição Federal e art. 1.723 do Código Civil,
sendo certo que ambos persistem com o firme propósito de não prosseguir com a vida conjugal em
comum, impossibilitando sua reconstituição. II.2 - DA GUARDA DOS FILHOS MENORES A guarda
destina-se a regularizar a convivência de fato, atribuindo ao guardião vínculo e representação jurídica em
relação a criança ou adolescente, obrigando-lhe a promover-lhes a assistência moral, material e educação,
permitindo-lhe, todavia, opor-se a terceiros, inclusive os pais. Destina-se a regularizar a posse de fato,
podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no caso de
adoção por estrangeiros. Nesse sentido disciplina a Lei 9.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -,
a saber: Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou
adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. § 1º A guarda
destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos
procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. § 2º Excepcionalmente, deferir-
se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta
eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos
determinados. § 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os
fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. § 4o Salvo expressa e fundamentada determinação em
contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para
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adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito
de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação
específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público Compulsando os autos, não vislumbro óbice a
regularizar a situação de fato já existente convertendo-a em guarda judicial, visando a segurança jurídica,
uma vez que a requerente é a mãe biológica das infantes e detém a guarda de fato de quatro deles,
enquanto que o requerido exerce a guarda de um. Não há nos autos notícia de qualquer fato que
desabone a conduta da requerente. Inexiste informação de situação de risco causado às infantes. A
medida atende ao melhor interesse das infantes, às previsões legais e aos bons costumes, razão pela qual
o pleito inicial merece ser acolhido em sua integralidade, resguardando-se ao genitor o direito de visitas. II.
3 - DOS ALIMENTOS EM FAVOR DOS FILHOS Quanto aos alimentos pleiteados em favor dos filhos do
casal, a Carta Magna em seu art. 229 estatui: "Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos maiores tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade. " Por obrigação de prestar alimentos coloca-se a pessoa no dever de prestar à outra o
necessário para a sua criação, educação, saúde e recreação, ou seja, para atender as necessidades
fundamentais do parente. Não foi juntado aos autos documentos que comprove as despesas com
mantença das infantes, em razão disso este juízo se utilizará das regras de experiência, em cotejo com o
que foi alegado na inicial. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com
fundamento nos arts. 1.723 e 1.725 ambos do Código Civil, e art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PROCEDENTE, pare, o pedido e, por consequência, RECONHEÇO ao tempo em que DECLARO
dissolvida a união estável entre ELENILCE PEREIRA DE SOUSA e ALCELIO NASCIMENTO MORAES. A
guarda dos infantes LUCAS DE SOUSA MORAES (2000), ERICK DE SOUSA MORAES (2003), EVILA
ROSIANA DE SOUSA MORAES (2005) e CLARA AMANDA DE SOUSA MORAES (2008), ficará com a
genitora, cabendo ao genitor o direito de VISITA LIVRE, bem como o dever de prestar alimentos no
percentual 60% (sessenta por cento) do salário mínimo nacional, a serem pagos mediante depósito em
conta bancária ou mediante recibo à RL dos menores. Mantenho a guarda da menor GABRIELA SOUSA
MORAES (2002), com o requerido, cabendo à genitora o direito de visita livre. Sem custas e sem
honorários posto que defiro os benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo sem eventual recurso,
certifique-se e arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes Necessários. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA JUIZ
DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA PROCESSO:
00070301820178140037 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação:  Procedimento Sumár io em: 15/07/2019
REQUERENTE:EMPRESA A DE J TAVARES PIMENTA Representante(s): OAB 9428 - LIA FERNANDA
GUIMARAES FARIAS (ADVOGADO) REQUERIDO:PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
Representante(s): OAB 15082 - FERNANDO AMARAL SARRAZIN JUNIOR (ADVOGADO)
REQUERIDO:FRANCISCO JOSE ALFAIA DE BARROS PREFEITO MUNICIPAL Representante(s): OAB
15086 - HELIANE NUNES PIZA (PROCURADOR(A)) . SENTENÇA R.H Vistos. Trata-se de Embargos de
Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, desafiando a sentença de fls. 373/374V que JULGOU
PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO DO AUTOR. O embargante suscitou omissão quanto à não
condenação do embargado em honorários advocatícios em favor do embargante, tendo em vista a
improcedência do pedido de indenização por danos morais. É o relatório. Verifico que os aclaratórios
preenche os requisitos legais, haja vista que foram opostos tempestivamente. Os embargos de declaração
constituem recurso hábil a sanar eventual omissão ou contradição na sentença e possuem previsão legal
no art. 1.022 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - Suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos
serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Conforme ensinamentos de Luiz Rodrigues
Wambier ao discorrer sobre os Embargos de Declaração: "Trata-se de recurso cuja existência advém do
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Essa conclusão decorre da análise histórico-
sistemática de seu objetivo, que é o de esclarecer ou integrar os pronunciamentos judiciais. O que se tem,
portanto, é que se os jurisdicionados têm o direito à prestação jurisdicional, é evidente que essa prestação
há de ocorrer de forma completa e veiculada através de uma decisão que seja clara. " (in Curso Avançado
de Processo Civil. Vol. 1, 4ª ed, ed. RT, pg. 731). Deste modo, verifica-se que o objetivo dos Embargos de
Declaração é trazer à lume o verdadeiro conteúdo da sentença ou decisão, impondo, quando necessário,

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1942



a sua correção para escoimá-la de qualquer obscuridade, contradição ou omissão, sendo possível ocorrer,
em alguns casos, como efeito colateral do provimento do recurso, o efeito infringente ou modificativo do
julgado. Tem como requisitos objetivos para o seu conhecimento que seja interposto de alguma decisão
judicial (decisão interlocutória ou sentença), a qual apresente obscuridade, contradição ou omissão, no
prazo máximo de cinco dias. No mérito, observo que a decisão embargada NÃO padece do vício suscitado
pelo embargante. Explico. Este Magistrado comunga do entendimento já sumulado pelo STJ, a saber:
Súmula 326-STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Desta feita, NÃO raz"o ao embargante. Ante o
exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e NEGO-LHE PROVIMENTO, tendo em vista sua
notória finalidade de rediscutir o mérito da lide, pelo que mantenho inalterada a sentença embargada.
Cumpra-se as demais determinações da sentença. Ciência às partes, sendo que a intimação do Município
de Óbidos se dá com remessa dos autos à Procuradoria do Município. Expedientes necessários. Óbidos,
15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Titular da Vara Única da
Comarca de Óbidos/PA PROCESSO: 00072072220168140035 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
REU:GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA Representante(s): OAB 9427 - MARIA AUGUSTA COHEN DE
SOUSA (ADVOGADO) VITIMA:A. C. O. E. . EXECUÇÃO DE PENA Processo: 0007207-
22.2016.8.14.0035 - Apenado: GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA Processo: 0006263-
83.2017.8.14.0035 ? Apenado: RAINERES SOUSA DA COSTA Processo: 0006049-29.2016.8.14.0035 ?
Apenado: MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze dias do
mês de julho do ano de dois mil e dezenove (01/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na
sala de audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON
SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta
audiência nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de GLEDSON
DOS SANTOS MARIALVA, RAINERES SOUSA DA COSTA, MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE. -
Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o apenado GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA ?
documento de identidade não apresentado; * o apenado RAINERES SOUSA DA COSTA ? R.G. 8225500,
PC/PA; * o apenado MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE, R.G. 7057726 PC/PA * o advogado nomeado, o
Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289. *a acadêmica de direito da UNAMA, a
Senhorita THAYEME AMARAL DOS SANTOS, R.G. nº 7396545 PC/PA * a Acadêmica do Curso de
Direito, a Srtª THAYNARA PICANÇO DOS SANTOS 7869853, PC/PA Ausente: * o Dr. OSVALDINO LIMA
DE SOUSA, Representante do Ministério Público, ausência justificada. - Aberta a audiência, pela ordem o
MMº Juiz assim se manifestou: ?Foram nomeados para a defesa dos apenados, o Dr. PEDRO
ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289; Tocante aos honorários do Defensor Dativo
nomeado para o DEFESA, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e
gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que
regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do
EOAB), é inconcebível que o Estado ? na medida que não implementou adequadamente o serviço de
Defensoria Pública ? locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
espécie e não em URH?S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração, a
cada um dos Defensores Dativos que atuará na presente audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa
e oito reais), valendo a presente Decisão como título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João
Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta ata como certidão desta decisão. ? - Aberta a
audiência, o MMº Juiz passou a informar as condições de cumprimento da pena a que se acha sujeito,
conforme fixado na sentença, a cumprir em regime aberto, bem como por inexistir casa de albergado nesta
comarca de Óbidos, fixo as seguintes condições para cumprimento da pena aplicada na sentença. 1.
Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar
com antecedência a este Juízo eventual mudança de endereço; 2. Durante o período do prazo da pena,
permanecer em casa nos domingos e feriados por período integral, salvo prévia autorização deste Juízo
alterando o horário de recolhimento; 3. Comparecer mensalmente a este Juízo, entre o dia 15 a 20 de
cada mês, para informar e justificar suas atividades; 4. Não se ausentar da Comarca de Óbidos por prazo
superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste Juízo; 5. Nunca andar em companhia de pessoas
que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento
condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio. Não andar acompanhado de menor de idade
que esteja cumprindo medida sócio-educativa; 6. Nunca portar em via pública armas de qualquer espécie;
7. Comprovar que exerce trabalho honesto no prazo de 2 (dois) meses, ou justificar suas atividades; 8.
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Não usar ou portar entorpecentes e bebidas alcoólicas. 9. Não frequentar locais de prostituição, jogos,
bares e similares, salvo se for o próprio local de trabalho lícito; 10. Sempre portar documentos pessoais e,
quando for o caso, autorização de viagem e autorização de prorrogação de horário; -Em seguida os
Apenados declararam os seus endereços: GLEDSON: Rua Miquelina Ferreira, nº 30, bairro Cidade Nova,
Óbidos/PA RAINERES: Rua de 15 de Novembro, em frente à academia BETTER LIFE, Óbidos/PA
MAURÍCIO: Rua Santos Dumont, 657, bairro Cidade Nova, Óbidos/PA Os apenados declararam, ainda,
não terem condições financeiras de pagar a pena de multa. O MMº Juiz advertiu os Apenados que o não
cumprimento das condições impostas para o benefício constitui falta grave, podendo ocasionar a perda do
benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado de Prisão. A manutenção do benefício
depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as condições acima impostas. DELIBERAÇÃO:
1. Forme-se autos de Execução De Pena. 2. Abra-se o livro de registro de comparecimento. 3. Acautelem-
se os autos em Secretaria pelo prazo de cumprimento da Pena. 4. Após o término do período de
cumprimento da pena, certifique-se o cumprimento e abra-se vistas ao MP para parecer. 5. Saem os
presentes cientes. 6. Cadastre-se no SEEU. 7. Expedientes necessários. O MM. Juiz advertiu os
Apenados que o não cumprimento das condições impostas para o benefício constitui falta grave, podendo
ocasionar a perda do benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado de Prisão. A
manutenção do benefício depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as condições acima
impostas. Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência. Do
que eu, ___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente assinada.
P R O C E S S O :  0 0 0 7 2 0 7 2 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
REU:GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA Representante(s): OAB 9427 - MARIA AUGUSTA COHEN DE
SOUSA (ADVOGADO) VITIMA:A. C. O. E. . EXECUÇÃO DE PENA Processo: 0007207-
22.2016.8.14.0035 - Apenado: GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA Processo: 0006263-
83.2017.8.14.0035 ? Apenado: RAINERES SOUSA DA COSTA Processo: 0006049-29.2016.8.14.0035 ?
Apenado: MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE. ATA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Aos quinze dias do
mês de julho do ano de dois mil e dezenove (01/07/2019), nesta cidade de Óbidos, Estado do Pará, na
sala de audiências do Fórum da Vara Única da Comarca de Óbidos, presente o Dr. CLEMILTON
SALOMÃO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, comigo Auxiliar Judiciário, ao final nominado, foi aberta
audiência nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENA acima referida movida em face de GLEDSON
DOS SANTOS MARIALVA, RAINERES SOUSA DA COSTA, MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE. -
Apregoadas as partes, fizeram-se, Presentes: * o apenado GLEDSON DOS SANTOS MARIALVA ?
documento de identidade não apresentado; * o apenado RAINERES SOUSA DA COSTA ? R.G. 8225500,
PC/PA; * o apenado MAURÍCIO DE BARROS ANDRADE, R.G. 7057726 PC/PA * o advogado nomeado, o
Dr. PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289. *a acadêmica de direito da UNAMA, a
Senhorita THAYEME AMARAL DOS SANTOS, R.G. nº 7396545 PC/PA * a Acadêmica do Curso de
Direito, a Srtª THAYNARA PICANÇO DOS SANTOS 7869853, PC/PA Ausente: * o Dr. OSVALDINO LIMA
DE SOUSA, Representante do Ministério Público, ausência justificada. - Aberta a audiência, pela ordem o
MMº Juiz assim se manifestou: ?Foram nomeados para a defesa dos apenados, o Dr. PEDRO
ROMUALDO DO AMARAL BRASIL, OAB/PA 13.289; Tocante aos honorários do Defensor Dativo
nomeado para o DEFESA, considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e
gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/88 e que o advogado que
regularmente cumpre esse múnus tem o direito de ser remunerado pelo trabalho realizado (art. 22, § 1°, do
EOAB), é inconcebível que o Estado ? na medida que não implementou adequadamente o serviço de
Defensoria Pública ? locuplete do trabalho alheio, e, por isso, cabe o arbitramento da remuneração em
espécie e não em URH?S, na medida em que a LC 155/97 perdeu a eficácia a partir de 14/03/2013
(decisão do STF nas ADIs 3892 e 4270). Assim, tratando-se da prática de ato único, fixo a remuneração, a
cada um dos Defensores Dativos que atuará na presente audiência, em R$-998,00 (novecentos e noventa
e oito reais), valendo a presente Decisão como título executivo judicial (STJ, Ag. 1.264.705, Min. João
Otávio, j. 16/12/10). Valendo a cópia assinada desta ata como certidão desta decisão. ? - Aberta a
audiência, o MMº Juiz passou a informar as condições de cumprimento da pena a que se acha sujeito,
conforme fixado na sentença, a cumprir em regime aberto, bem como por inexistir casa de albergado nesta
comarca de Óbidos, fixo as seguintes condições para cumprimento da pena aplicada na sentença. 1.
Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos, devendo comunicar
com antecedência a este Juízo eventual mudança de endereço; 2. Durante o período do prazo da pena,
permanecer em casa nos domingos e feriados por período integral, salvo prévia autorização deste Juízo
alterando o horário de recolhimento; 3. Comparecer mensalmente a este Juízo, entre o dia 15 a 20 de
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cada mês, para informar e justificar suas atividades; 4. Não se ausentar da Comarca de Óbidos por prazo
superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização deste Juízo; 5. Nunca andar em companhia de pessoas
que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semi-aberto, fechado, ou livramento
condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio. Não andar acompanhado de menor de idade
que esteja cumprindo medida sócio-educativa; 6. Nunca portar em via pública armas de qualquer espécie;
7. Comprovar que exerce trabalho honesto no prazo de 2 (dois) meses, ou justificar suas atividades; 8.
Não usar ou portar entorpecentes e bebidas alcoólicas. 9. Não frequentar locais de prostituição, jogos,
bares e similares, salvo se for o próprio local de trabalho lícito; 10. Sempre portar documentos pessoais e,
quando for o caso, autorização de viagem e autorização de prorrogação de horário; -Em seguida os
Apenados declararam os seus endereços: GLEDSON: Rua Miquelina Ferreira, nº 30, bairro Cidade Nova,
Óbidos/PA RAINERES: Rua de 15 de Novembro, em frente à academia BETTER LIFE, Óbidos/PA
MAURÍCIO: Rua Santos Dumont, 657, bairro Cidade Nova, Óbidos/PA Os apenados declararam, ainda,
não terem condições financeiras de pagar a pena de multa. O MMº Juiz advertiu os Apenados que o não
cumprimento das condições impostas para o benefício constitui falta grave, podendo ocasionar a perda do
benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado de Prisão. A manutenção do benefício
depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as condições acima impostas. DELIBERAÇÃO:
1. Forme-se autos de Execução De Pena. 2. Abra-se o livro de registro de comparecimento. 3. Acautelem-
se os autos em Secretaria pelo prazo de cumprimento da Pena. 4. Após o término do período de
cumprimento da pena, certifique-se o cumprimento e abra-se vistas ao MP para parecer. 5. Saem os
presentes cientes. 6. Cadastre-se no SEEU. 7. Expedientes necessários. O MM. Juiz advertiu os
Apenados que o não cumprimento das condições impostas para o benefício constitui falta grave, podendo
ocasionar a perda do benefício e a regressão de regime com expedição de Mandado de Prisão. A
manutenção do benefício depende do seu comportamento. Os Apenados aceitaram as condições acima
impostas. Nada mais havendo, determinou o MMº Juiz o encerramento da presente ata de audiência. Do
que eu, ___________ (Edson Filho), Auxiliar Judiciário, lavrei a presente que vai devidamente assinada.
P R O C E S S O :  0 0 0 8 3 2 7 0 3 2 0 1 6 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação:
Embargos à Execução em: 15/07/2019 EMBARGANTE:LUCIANO OTAVIO FRANCO DA SILVA
R e p r e s e n t a n t e ( s ) :  O A B  1 0 6 3 1  -  A N A  R I T A  N O G U E I R A  G O M E S  ( A D V O G A D O )
EMBARGADO:EDMILSON INOMATA DA CONCEICAO Representante(s): OAB 23300 - ALAN RANGEL
FERREIRA PORTELA (ADVOGADO) . SENTENÇA COM MÉRITO Vistos e etc. I - RELATÓRIO LUCIANO
OTAVIO FRANCO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO em
face de EDMILSON INOMATA DA CONCEIÇÃO afirmando que a dívida cobrada na execução n. 0000287-
48.2016.8.14.0035 já fora parcialmente paga. Diante das razões dos embargos, foi determinada a
suspensão da execução. O embargado foi intimado e apresentou impugnação afirmando que os valores
pagos pelo embargante não tem relação com a dívida inscrita nas notas promissórias executadas. Vieram
os autos conclusos. Devidamente relatado. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO A presente causa está
madura e apta a julgamento de mérito, posto que a matéria discutida refere-se a fatos cuja prova
documental acostada é suficiente para o convencimento deste Juízo, razão pela qual anuncio o julgamento
antecipado do mérito, nos termos do art. 455, I do CPC. Os presentes embargos referem-se à execução n.
0000287-48.2016.8.14.0035, na qual objetiva a satisfação de crédito inserto em notas promissórias. O
embargante alegado que o débito já fora parcialmente pago, isto é, que já transferiu para conta do
embargado a quantia de R$43.000,00. Juntou os comprovantes de transferência. Contudo, a alegação do
embargante é insubsistente, posto que na nota promissória, o emitente é o devedor do título, cabendo a
ele demonstrar que efetuou o pagamento da dívida. Não havendo comprovação do pagamento e
observados os requisitos legais do título, o reconhecimento de sua validade é medida que se impõe. Não
há como acolher a tese do embargante de ter pago as notas promissórias, pois inconcebível um
empresário não exigir a devolução da nota promissória paga, sabedor que é do risco de ser cobrado duas
vezes. No presente caso tem-se que o embargante efetuou diversos depósitos na conta do embargado,
em período longo, cujo montante daria, em tese, para resgatar quase todas as notas promissórias, o que
não fez. Pagar a dívida de um título de crédito e não exigir o recibo de quitação é demonstração de
ingenuidade, porque o código civil é taxativo ao dizer que: Art. 319. O devedor que paga tem direito a
quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. Art. 320. A quitação, que sempre
poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do
devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do
seu representante. A posse do título de crédito na mão do credor gera presunção de que o título não foi
pago, conforme entende o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OUTORGA DE
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ESCRITURA. EMBARGOS DO DEVEDOR PROCEDENTES. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO NÃO
DEMONSTRADA. POSSE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ELIDIDA NO
CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A posse do título pelo devedor gera presunção relativa de pagamento que
admite prova em contrário, ficando, assim, sem efeito, se o credor provar a falta de pagamento. 2. O
Tribunal de origem asseverou que, não obstante o devedor estivesse de posse das notas promissórias, a
emissão dos títulos ocorreu de forma unilateral, sem anuência do credor, e os documentos juntados não
demonstraram a quitação da obrigação, uma vez que emitidos, ou por terceiros, ou em favor de terceiros
estranhos à relação contratual. 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno
não provido. (AgInt no REsp 1333724/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) O CPC
é taxativo de que incumbe ao réu o ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do
embargante. Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Diante da
conjugação de todos estes fatores, entendo que os embargos devem ser inacolhidos, já que as alegações
invocadas pela embargante se mostram destituídas de provas em seu favor. III - DISPOSITIVO À vista do
exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO,
rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC. Pelo ônus da
sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor
da causa e custas processuais. Interposto(s) recurso(s) da presente sentença, certifique-se a
tempestividade, devendo a parte apelada ser intimada para contrarrazões, com posterior remessa ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, havendo o desapensamento dos autos para
prosseguimento do processo executivo. Transitada em julgado, junte-se esta decisão no feito executivo,
desapense-se e arquive-se com baixa. P.R.I. Óbidos/PA, 15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE
OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA PROCESSO:
00091876720178140035 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação :  In te rd i to  Pro ib i tó r io  em:  15 /07 /2019
REQUERENTE:EDILSON BELEM RIBEIRO Representante(s): OAB 19762 - AUCIMÁRIO RIBEIRO DOS
SANTOS (ADVOGADO) REQUERIDO:PAULO CÉZAR SARRAZIN FLORENZANO. DESPACHO R.h Nos
termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, manifeste-se o autor em réplica, sobre a
contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) dias. A parte requerida comunicou a interposição de
agravo de instrumento contra a decisão deste juízo e requereu a retratação. A insurgência do agravo,
segundo se verifica nas razões que repousa às fls. 139/169, refere-se à ausência de requisitos
autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. No entanto, em que pese os fatos e fundamentos
jurídicos levantados nas razões do agravo, não me convenci, no momento, de que as teses levantadas
são capazes de infirmar a decisão proferida, razão pela qual INDEFIRO o pedido de retratação e
mantenho a decisão agravada. Certifique a secretaria o andamento do agravo de instrumento. Caso já
tenha sido julgado, junte-se cópia do acórdão. Intimem-se as partes desta decisão. Decorrido o prazo
acima, certifique-se o que houver e façam os autos conclusos. Expedientes Necessários. Óbidos/PA, 15
de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA
DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA PROCESSO: 00103680620178140035 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação:
Averiguação de Paternidade em: 15/07/2019 AUTOR:CARTORIO FERREIRA - 2º OFICIO
REQUERENTE:B. B. P. Representante(s):  ESTELA BENTES PINHEIRO (REP LEGAL)
REQUERIDO:WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO Vistos,
etc. Trata-se de Termo de Alegação de Paternidade encaminhado a este Juízo através do Ofício nº
094/2017, por ocasião da lavratura do assento de nascimento de BENJAMIM BENTES PINHEIRO,
registrado sob o número 0676600155 2017 1 00097 068 0059041 77, do Cartório Ferreira 2º Ofício.
Determinada a notificação do suposto pais, nos termos do § 1º, do art. 2º da Lei nº 8.560/92, este quedou-
se inerte. Os autos foram encaminhados ao MP para propositura da ação de investigação de paternidade
na condição de substituto processual, nos termos do art. 2º, §4º, da lei supracitada, ocasião em que o
parquet requereu remessa dos autos à Defensoria Pública para os devidos fins (fls. 10). Contudo, é do
conhecimento deste Magistrado aceca da existência de uma ação de investigação de paternidade em
trâmite neste juízo sob o nº 0800216-89.2019.8.14.0035. Vieram os autos conclusos. É o breve relato.
DECIDO. É pacífico o entendimento que o Juiz que preside o procedimento de averiguação oficiosa não
poderá arquivar o feito, pois essa faculdade fica à critério exclusivo do Ministério Público, que é o
legitimado extraordinariamente para propor a Ação de Investigação de Paternidade. Arquivada a
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averiguação, só com novas provas poderá ser reaberta, para propositura de Ação de Investigação de
Paternidade pelo Ministério Público. Entretanto, tal fato não influencia na possibilidade do legitimado
ordinário, a qualquer tempo, propor Ação de Investigação de Paternidade. O menor em epígrafe, através
de sua genitora, Sra. ESTELA BENTES PINHEIRO, já promoveu o ajuizamento de ação de investigação
de paternidade, a qual tramita sob o número 0800216-89.2019.8.14.0035. Ante o exposto, DETERMINO O
ARQUIVAMENTO deste procedimento e averiguação oficiosa de paternidade, com as cautelas legais.
Ciência ao MP. Após, ARQUIVE-SE. Óbidos, 15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA PROCESSO: 00108687220178140035
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO
DE OLIVEIRA Ação: Execução de Alimentos em: 15/07/2019 REQUERENTE:E. S. S. Representante(s):
OAB 9427 - MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA (ADVOGADO) ANA LUCIA SOUSA DA SILVA (REP
LEGAL) EXECUTADO:AGNALDO MACHADO DE SOUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA R.h Trata-se de
execução de prestação alimentícia proposta por ERINALDO SILVA DE SOUSA, representado por sua
genitora, Sra. ANA LUCIA SOUSA DA SILVA, postulando compelir o executado AGNALDO MACHADO
DE SOUSA a cumprir a obrigação alimentícia fixada judicialmente. Devidamente citado o executado (fls.
15/16) quedou-se inerte. A exequente informou a persistência do débito, aduzindo que o executado não
pagou nenhuma parcela do débito exequendo, estando inadimplente desde setembro de 2017. Instado a
se manifestar, o Ministério Público pronunciou-se pela decretação da prisão civil do executado (fls. 21). É o
breve relatório. Decido. Depreende-se dos autos que o executado está inadimplente desde setembro de
2019 (fls. 13v e fls. 25/26). Pois bem, o CPC é taxativo ao prescrever que: Art. 528. No cumprimento de
sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe
alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3
(três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 1º Caso o
executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não
apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial,
aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517. § 2º Somente a comprovação de fato que gere a
impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. § 3º Se o executado não pagar ou se a
justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na
forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 4º A prisão será cumprida
em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. § 5º O cumprimento da pena não
exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. § 6º Paga a prestação
alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. § 7º O débito alimentar que autoriza a
prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da
execução e as que se vencerem no curso do processo. O executado não pagou o débito exequendo,
tampouco apresentou qualquer argumento plausível que justificasse seu inadimplemento, em vez disso
quedou-se inerte. Ante o exposto, com fulcro no art. 528, §3º do CPC, DECRETO a PRISÃO CIVIL de
AGNALDO MACHADO DE SOUSA, pelo prazo de 02 (dois) meses, em razão do inadimplemento
voluntário de cumprir com as prestações alimentícias de seu filho, ora exequente, devendo serem pagas
as prestações alimentícias referente às três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento desta
execução e de todas que se venceram no seu curso deste processo, ou seja, de setembro de 2017 até a
data do efetivo pagamento. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO CIVIL. HAVENDO O PAGAMENTO DO
DÉBITO ALIMENTAR, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Comunique-se à Autoridade Policial e ao
Comandante da PM local. Após, intime-se o Ministério Público. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Óbidos-PA, 15 de julho de 2019. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA Juiz de Direito Titular da Vara
Única da Comarca de Óbidos/PA PROCESSO: 00109475120178140035 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO
DENUNCIADO:AURELINO DE CASTRO CARVALHO VITIMA:T. V. O. VITIMA:C. E. O. M. VITIMA:T. E. O.
M. . DESPACHO R. H. 1. Analisando os autos verifico que o Advogado do Denunciado AURELINO DE
CASTRO CARVALHO renunciou aos poderes outorgados. Assim, determino que o réu seja intimado a
constituir novo advogado, no prazo de 10 dias, devendo o Oficial indagar-lhe se possui condições de
constituir advogado, caso contrário ser-lhe-á nomeado advogado dativo em razão de a Comarca de
Óbidos não dispor de membro da Defensoria Pública. 2. Cumpra-se. Expedientes necessários.
Óbidos/PA., 15 de julho de 2019. Clemilton Salomão de Oliveira Juiz de Direito Titular da Vara Única da
Comarca de Óbidos PROCESSO: 00000499420118140035 PROCESSO ANTIGO: 201120000348
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal de Competência do Júri em:
VITIMA: J. C. AUTOR: M. P. E. P. DENUNCIADO: A. F. S. PROCESSO: 00022515520198140035
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal -
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Procedimento Ordinário em: DENUNCIANTE: M. P. E. P. DENUNCIADO: A. W. A. G. DENUNCIADO: F.
C. S. VITIMA: E. B. X. VITIMA: B. E. X. PROCESSO: 00028509120198140035 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
DENUNCIANTE: M. P. E. P. DENUNCIADO: A. M. E. M. VITIMA: P. N. S. M. PROCESSO:
00035336520188140035 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: DENUNCIADO: T. M. B. Representante(s): OAB
13289 - PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL (DEFENSOR DATIVO) DENUNCIANTE: M. P.
P R O C E S S O :  0 0 0 6 9 0 6 4 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 3 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Processo de Apuração de Ato Infracional
em: REPRESENTANTE: M. P. E. ADOLESCENTE: J. M. O. V. VITIMA: L. F. A.  
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Número do processo: 0800441-11.2019.8.14.0003 Participação: AUTOR Nome: MARIA NILZETE
CASTRO DE JESUS Participação: ADVOGADO Nome: EMERSON EDER LOPES BENTESOAB: 9538/PA
Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE ALENQUERTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁVARA
ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUERProcesso nº 0800441-11.2019.8.14.0003[Gratificações Municipais
Específicas]REQUERENTE: MARIA NILZETE CASTRO DE JESUSREQUERIDO:MUNICÍPIO DE
ALENQUER,com endereço sito na Praça Desembargador Eloy Simões, 751, Centro, Alenquer/PA.
DECISÃO - MANDADOVistos, etc;MARIA NILZETE CASTRO DE JESUS,qualificado(s), ingressou(ram)
com ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face doMUNICÍPIO DE ALENQUER, narrando,
em resumo:Que é(são) servidor(s) público(s) municipal e concluiu(ram) seu(s) curso(s) superior(es), sendo
que até o momento o requerido ainda NÃO implementou a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do
salário base, conforme o dispõe o artigo 27 da Lei Municipal nº 047/97.Requereu a concessão de tutela de
urgência.Juntou documentos.DECIDO.Sabe-se que a ?tutela de urgência é técnica processual que,
mediante cognição sumária, se destina a antecipar uma tutela jurisdicional definitiva. Seu requisito é o
perigo, a urgência, o risco da demora? (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. Rio
de Janeiro: Forense, 2016. P. 295).No entanto em que pesem as alegações da parte autora, considerando
a vedação legal contida no artigo 7º, §2º c/c o § 5ª da Lei 12.016/09 e artigo 2º-B da Lei nº 9494/97,
aplicáveis à Fazenda Pública no que concerne à tutela antecedente de urgência ou qualquer outra medida
liminar, tenho por indeferir o pedido.Isto porque o pedido de urgência de natureza antecedente realizado
nestes autos é para compelir a Fazenda Púbica local a IMPLEMENTAR gratificação supostamente devida
à parte autora, o que é vedado pelas citadas normas por acarretar impacto às finanças públicas sem a
prévia previsão orçamentário.Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR.
SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. LESÃO À ORDEM
ECONÔMICA.? O cumprimento imediato da decisão impugnada, sem a anterior e necessária previsão
orçamentária, tem o potencial de causar grave lesão às finanças públicas do Estado.? Conforme já decidiu
esta Corte, ?a concessão generalizada de aumento de vencimentos pela incorporação de vantagens antes
do trânsito em julgado da decisão coloca em situação delicada o equilíbrio das já combalidas finanças
públicas estaduais. A interferência abrupta na administração financeira do Estado-Membro é, a todas as
luzes, desastrosa e deve ser evitada? (AgRg na SS n. 375/PA). Agravo regimental improvido. (AgRg na
SS 1.870/RN, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2008, DJe
05/02/2009)AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA
NA ADC 4. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O JULGADO
PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA
PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. No
julgamento da medida cautelar na ADC 4, esta Corte assentou que o Judiciário, em tema de antecipação
de tutela contra o Poder Público, somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em:
reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens
pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a
servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito,
exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 2. In casu, o objeto da demanda diz respeito ao
pagamento de valores supostamente controvertidos, decorrentes de interpretação de cláusula de contrato
relativa a reajuste. Não há identidade material, pois, entre o julgado tido por violado e o ato reclamado. 3.
A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a
violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente
autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo interno
desprovido.(Rcl 23277 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017) (Grifado) Somente seria
cabível a concessão de liminar ou decisão de antecipação dos efeitos da tutela antecedente ou de
evidência na hipótese de restauração de vantagem irregularmente suprida pela administração.Neste
sentido: ?Caso, por exemplo, o servidor público tenha suprimida uma vantagem de sua remuneração, aí
caberá a medida de urgência, pois não se trata deconcessão, mas derestauraçãoourecomposiçãode
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vantagem, havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação.? (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A
Fazenda Pública em juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 295). Assim sendo,INDEFIROo pedido de
concessão de tutela de urgência.Postergo a realização da audiência de conciliação tendo em vista que
reiteradamente o requerido não realização composição neste tipo de demanda.CITE-SEorequerido na
pessoa de seu representante legal para, querendo, apresentar contestação, querendo, à presente ação,
no prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, na forma do artigo 345, II do CPC.Servirá a
presente decisão, por cópia digitalizada, comoMANDADO DE CITAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009
da CJRMB ? TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.Intime-se a parte autora via DJe/Balcão.Cumpra-
se.Alenquer/PA, 10 de julho de 2019 FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARAJuiz de Direito da
Comarca de Alenquer/PA 

 
 
 
RESENHA: 12/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE ALENQUER - VARA: VARA
UNICA DE ALENQUER PROCESSO: 00008576320118140003 PROCESSO ANTIGO: 201120004473
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Ação Penal - Procedimento Sumário em: 12/07/2019 VITIMA:A. B. T. AUTOR:ADELENO CANTO
DE MACEDO. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de autos de Inquérito Policial instaurado para apurar
possível infração penal em face de ADERLENO CANTO DE MACEDO, pela possível prática de crime de
receptação, tipificado no art. 180 do Código Penal Brasileiro. Fatos ocorridos em 23/02/2011, conforme
relatado em fl. 05. Vieram-me os autos conclusos. Relatado o necessário. Decido. Compulsando os autos,
verifico que o crime imputado ao acusado está tipificado no art. 180 do Código Penal Brasileiro, a saber:
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe
ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada
pela Lei nº 9.426, de 1996) Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Verifico que o crime do art. 180
possui pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, de modo que o seu prazo prescricional se perfaz
em 08 (oito) anos, conforme o disposto no artigo 109, inciso IV, do CPB. Considerando que o fato ocorreu
em 23/02/2011, e não houve, até a presente data, o oferecimento da denúncia, ocorreu a perda da
pretensão punitiva do Estado pelo instituto da prescrição, uma vez que não houve nenhuma causa
interruptiva, nos termos do art. 117 do Código Penal. Em face do exposto, e por tudo mais que dos autos
consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, em razão da ocorrência da prescrição nos termos do artigo 109,
IV c/c art. 107, IV, todos do CPB. Ciência ao MP. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. P.R.I.C.
Alenquer/PA, 12 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito da
Comarca de Alenquer PROCESSO: 00030784120148140003 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Inquérito Policial em: 12/07/2019 INDICIADO:AM APURACAO Representante(s): OAB 15419 -
JOAO PORTILIO FERREIRA BENTES JUNIOR (ADVOGADO) VITIMA:O. E. . SENTENÇA Vistos, etc.
Trata-se de autos de Inquérito Policial instaurado para apurar possível infração penal em face de JOSÉ
AUGUSTO MARQUES DE FREITAS, pela possível prática de crime ambiental, tipificado no art. 46 da Lei
nº 9.605/1998. Fatos ocorridos em 24/04/2014, conforme relatado em fl. 05. Petição de fls. 60/61 do
advogado do autor do fato, requerendo a devolução da CNH original que foi apreendida e acostada em fl.
57, bem como o reconhecimento da prescrição do fato. Vieram-me os autos conclusos. Relatado o
necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que o crime imputado ao acusado está tipificado no
art. 46 da Lei nº 9.605/1998, a saber: Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais,
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor,
outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final
beneficiamento: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. Verifico que o crime do art. 46 possui
pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa, de modo que o seu prazo prescricional se perfaz em
04 (quatro) anos, conforme o disposto no artigo 109, inciso V, do CPB. Considerando que o fato ocorreu
em 24/04/2014, e não houve, até a presente data, o oferecimento da denúncia, ocorreu a perda da
pretensão punitiva do Estado pelo instituto da prescrição, uma vez que não houve nenhuma causa
interruptiva, nos termos do art. 117 do Código Penal. Quanto ao pedido de restituição da CNH ao autor do
fato, verifico que o documento acostado em fl. 57 possui data de validade de 23/02/2018, ou seja, está
vencido, restando prejudicado tal pedido, uma vez que o acusado poderá proceder à devida renovação do
documento junto ao Departamento Nacional de Trânsito. Em face do exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, em razão da ocorrência da prescrição nos termos do
artigo 109, V c/c art. 107, IV, todos do CPB. Ciência ao MP. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
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P.R.I.C. Alenquer/PA, 12 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito
da Comarca de Alenquer PROCESSO: 00031695820198140003 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Procedimentos Investigatórios em: 12/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA INVESTIGADO:PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER INTERESSADO:A COLETIVIDADE.
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a possível
prática do crime de peculato desvio, supostamente praticado por agente não identificado. Às fls. 32/34, o
Ministério Público requereu o arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal em razão de indícios
suficientes de autoria. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Estou por
deferir o pedido. Verifico que desde o ano de 2015 nenhum agente foi indiciado como suposto autor do
crime de em voga, de modo que inexiste indícios de autoria delitiva que justifiquem a ação penal. Observo
ser imprescindível para configuração do crime a existência de elementos suficientes de materialidade e
autoria do delito, elementos imprescindíveis para a configuração do crime, o que não restou configurado
no presente caso. Inexistindo tais elementos, não vislumbro nos autos justa causa para a promoção da
persecução penal. Assim, em razão da inexistência de justa causa para deflagração da ação penal,
determino o arquivamento do feito, sem prejuízo do artigo 18 do Código de Processo Penal. Cientifique-se
o MP. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se com as cautelas de praxe. Alenquer/PA, 12 de julho
de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA
P R O C E S S O :  0 0 0 3 2 7 0 9 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019 AUTORIDADE
POLICIAL:EDJALMO NOGUEIRA DIOGENES JUNIOR VITIMA:A. B. M. C. INDICIADO:ANGELA MARIA
MACIEL. Processo nº 0003270-95.2019.8.14.0003 Representante/Vítima: ANTONIA BARRETO MACIEL
CORREA (Residente na Tv. Tiago Perez, nº 435, próximo a SEMAS, bairro Luanda, neste Município de
Alenquer/PA, cel. 93 99147 3272) Representado: ANGELA MARIA MACIEL (Residente na Tv. Tiago
Perez, nº 435, próximo a SEMAS, bairro Luanda, neste Município de Alenquer/PA). DECISÃO -
MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO Vistos, etc. Cuida-se de representação para aplicação de medida
protetiva de urgência formulada pela vítima acima identificada, qualificada nos autos, em face de ANGELA
MARIA MACIEL aduzindo, em resumo, que vem sendo vítima de violência doméstica por parte do(a)
representado(a)/requerido(a) ANGELA MARIA MACIEL. Juntou documentos. É o relatório. Fundamento e
decido. É sabido que a Lei nº. 11.340/2006, criou mecanismos para coibir a violência doméstica contra a
mulher em decorrência do que já dispunha o § 3º do art. 266 da Constituição da República. E certo é, com
o advento da Lei 11.340/2006, as mulheres passaram a possuir uma maior proteção por parte da justiça,
uma vez que priorizou as autoridades constituídas, o atendimento à mulher em situações de violência
doméstica e familiar. Perante este juízo a vítima requer providências para fazer cessar a violência que
noticia estar sofrendo, por parte de sua filha, em razão de que a mesma vem usando de ameaça e
agressões, o presente requerimento aporta neste Juízo, ao que passo a analisá-lo de conformidade com
os ditames da Lei nº. 11.340/2006. Verifico que o boletim de ocorrência acostado aos autos narra que a
vítima sofreu agressões físicas e verbais de sua filha. A vítima requereu que seja determinado que a
agressora se mantenha distância da ofendida, afirmou que sua filha já agrediu fisicamente outras vezes, e
que dessa vez a Sra. ANGELA MARIA MACIEL, filha da ofendida, pegou um pedaço de pau para tentar
agredi-la, fatos estes que ensejam a concessão das medidas protetivas. A vítima requereu o afastamento
da agressora da casa da ofendida e do local de convivência com a ofendida. Com isso, deve-se
resguardar a integridade física da vítima, além de evitar que a Representada faça uso da violência
psíquica e moral contra a sua ex-companheira, ora ofendida, sendo indispensável que a Justiça dê
segurança de sobrevivência, e possibilite a esta, desenvolver suas atividades laborais, educacionais,
sociais e familiares sem riscos e sem transtornos para si próprio, verificando, pois, o perigo da demora.
Constatei de forma suficiente que a Representada desferiu ameaças e agressões físicas contra a sua
genitora, ora ofendida. Assim sendo, entendo que restou por evidenciado o preenchimento dos requisitos e
cautelas necessários para a concessão das Medidas Protetivas requeridas, haja vista, haver também
embasamento legal para o pleito, conforme o art. 22 da Lei nº. 11.340/2006. Posto isto, satisfeitos os
requisitos do artigo 300 do CPC, DETERMINO, como medida protetiva de segurança:1) a proibição da
requerida ANTONIA BARRETO MACIEL CORREA se aproximar da vítima ANGELA MARIA MACIEL,
fisicamente e de seus familiares, menos do que 200 (duzentos) metros de distância, bem como a proibição
de qualquer contato telefônico, pela internet ou qualquer outro meio de comunicação, nos moldes do art.
22, III, letra "a", "b" da Lei nº. 11.340/06. 2) a representada deverá se manter afastada do lar da ofendida,
conforme o inciso II do art. 22 da lei Maria da Penha, devendo o oficial de justiça utilizar os meios
necessários para garantir o afastamento. Insta consignar que as medidas de segurança ora determinadas
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podem ser revistas a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas na legislação
em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, conforme a Lei nº.
11.340/2006, art.22, § 1º. ADVIRTO que o descumprimento desta decisão poderá importar em crime
(artigo 24-A da Lei nº. 11.340/06) e até em prisão preventiva, se for o caso. Advirta ainda a requerida, que
caso não haja a interposição de agravo de instrumento no prazo de 15 dias a contar da intimação, a
presente decisão restará estabilizada, conforme prevê o art. 304 do NCPC e o processo será extinto. Na
hipótese do parágrafo anterior, deverá a secretária certificar a inexistência de agravo de instrumento e
remeter os autos ao gabinete conclusos para sentença de extinção. Caso contrário, deverá aguardar o
prazo previsto no art. 1018, §2º do NCPC e, após certificado, fazer conclusão de rotina. Serve cópia da
prese como MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Alenquer/PA, 12 de julho de 2019.
FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito da Comarca de Alenquer PROCESSO:
00032881920198140003 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA Ação: Carta Precatória Criminal em: 12/07/2019 JUIZO
DEPRECANTE:JUIZO DA COMARCA DA TERCEIRA VARA PENAL DE ITAITUBA PA JUIZO
DEPRECADO:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALENQUER INTERESSADO:TAYSAN THIAGO
REIS DE SOUZA. DESPACHO 1. Considerando a informação extraoficial de que o réu faleceu, diligencie
o oficial de justiça no endereço informado certificando-se de que a informação é verdadeira, bem como
proceda juntada de cópia da certidão de óbito nos presentes autos; 2. Cumpra-se. Alenquer/PA, 12 de
julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DE ALCÂNTARA Juiz de Direito da Comarca de
A l e n q u e r / P A  P R O C E S S O :  0 0 0 3 5 0 8 1 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 0 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Auto de Prisão em Flagrante em: 12/07/2019 FLAGRANTEADO:IVAILSON PRATA GARCIA
AUTORIDADE POLICIAL:AUTORIDADE POLICIAL. Procedimento nº 0003508-17.2019.8.14.0003
Indiciado(s): IVAILSON PRATA GARCIA DECISÃO / MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA A autoridade
policial desta Comarca, por meio do Ofício e mediante a remessa de cópias do procedimento, comunicou a
este juízo a prisão em flagrante delito de IVAILSON PRATA GARCIA atribuindo-lhe(s) a prática dos ilícitos
penais previstos nos Arts. 33 da Lei de Drogas. Pela análise do auto de prisão observo que o(s)
autuado(s) é(são) maior(es) - conforme informado pela autoridade policial - e foi detido em estado de
flagrância, não havendo vícios materiais ou formais no auto, razão pela qual o homologo e mantenho a
prisão em flagrante. Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de
medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva
necessidade de manutenção do(s) agente(s) IVAILSON PRATA GARCIA em cárcere, mediante a
decretação de sua(s) prisão(ões) cautelar(es). Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão
preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes,
para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em
seu art. 312, o CPP determina que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria". No caso em apreço, os
depoimentos colhidos apontam para o envolvimento do(s) autuado(s) no crime em questão (art. 33 da Lei
nº 11.343/06), além das declarações aferirem indiretamente a materialidade delitiva, além do auto de
constatação, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia
preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi
delicti. No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que a suposta prática de tráfico de drogas,
representa a periculosidade do flagrado, uma vez que se encontrava na posse, trazendo consigo, 03 (três)
papelotes, e mantendo em depósito outras 04 (quatro), da substâncias entorpecentes do tipo MACONHA
(SKANK), o que, em tese, não se destinaria ao consumo pessoal deste, em razão da expressiva
quantidade, justificando a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Observo que
os agentes policiais anteriormente tomaram conhecimento através de populares de que o indiciado
praticava o comércio ilícito de entorpecentes. De posse das informações, os agentes policiais procederam
do demandado em via pública, juntamente com um suposto usuário, estando o primeiro de posse de
entorpecentes. Ressalto que aparentemente o indiciado perpetrado o delito de forma continuada desde
junho do corrente ano. O demandado ainda mantinha em depósito no interior de sua residência mais
substâncias entorpecentes, revelando, por mais um motivo, a necessidade de se acautelar a ordem
pública. O crime de tráfico de droga é reconhecidamente delito que impulsiona a ocorrência de outros de
outras infrações as Leis penais. A imprensa vem demonstrando diuturnamente as conseqüências
negativas das drogas, tanto da lesividade do contrabando em si, quanto à problemática gerada à saúde
pública por conta do uso e o conseqüente vício, sem olvidar dos efeitos sociais advindos. Não se pode
deixar de apontar que as pessoas viciadas geralmente tendem a cometer outros delitos para sustentar o
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uso de entorpecentes, geralmente de natureza patrimonial como furtos, roubos e latrocínio. Apesar das
inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas
da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s)
FLAGRADO(s) em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, diante da forma como o delito
foi praticado. Neste sentido já decidiu a jurisprudência nacional analisando caso semelhante, vejamos:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA PRÓPRIA AÇÃO CRIMINOSA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1 Paciente preso em flagrante acusado de infringir o artigo 33 da Lei
11.343/2006, eis que suas atividades de venda de drogas foi observada por agentes de polícia em
campana no Setor Comercial Sul, que o abordaram e constataram no bolso da bermuda fragmentos de
crack. O fato também foi comprovado por declarações de um usuário que foi visto recebendo a droga das
mãos do paciente e lhe entregando dinheiro, prontamente repassado a comparsa. Ouvido no flagrante
este usuário confirmou ter adquirido a droga com o paciente e que já o fizera anteriormente. 2 Há
evidências gritantes da periculosidade do paciente demonstrada na própria ação criminosa, por exercer o
nefando comércio no Setor Comercial Sul e perto dos dois grandes hospitais públicos de Brasília, locais de
intensa movimentação de pessoas, sendo o crack uma das drogas mais perniciosas na atualidade, mercê
do efeito devastador e viciante e elevado risco à saúde pública. O quadro probante extraído da prova
inquisitória não pode ser discutida amplamente na ação mandamental, devendo prevalecer até a
conclusão da instrução do processo. 3 A primariedade e os bons antecedentes não bastam para assegurar
o direito de responder em liberdade à ação penal quando contrastadas com a periculosidade evidenciada
na própria ação criminosa. 4 Ordem denegada. (20100020082778HBC, TJDFT, Relator GEORGE LOPES
LEITE, 1ª Turma Criminal, julgado em 17/06/2010, DJ 12/07/2010 p. 189) HABEAS CORPUS. PRISÃO
EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO
GRUPO CRIMINOSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO
CONTIDA NO ART. 44 DA LEI N.º 11.343/06. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante, no dia 15/12/2010, porque mantinha na
residência 43 (quarenta e três) buchas de cocaína. 2. A alegada ausência de participação do ora Paciente
no grupo criminoso não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impossibilita o conhecimento per
saltum do tema nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. É firme a orientação
da Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação expressa da liberdade
provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, por si só, motivo suficiente para impedir a
concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos termos do
disposto no art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição da República, que impõe a inafiançabilidade das referidas
infrações penais. Precedentes desta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, a decisão que
indeferiu o pedido de liberdade provisória foi fundamentada na considerável quantidade de droga
apreendida (no caso, 43 buchas de cocaína), motivação idônea, que, por si só, justifica a negativa do
benefício. 5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. (HC 201.900/PR, STJ, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 28/06/2011) Presentes, pois, os
pressupostos que autorizam a prisão preventiva d autuado (arts.312 e 313, I e parágrafo único, CPP) - e
entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão. Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IVAILSON PRATA GARCIA, nascido
em 15.03.1997, filho de Edivaldo Garcia Filho e Maria Ivanilde Nogueira Prata, portador do CPF/MF
042.353.852-75, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I e parágrafo único do
CPP e de acordo com o que prescreve o art.310, inciso II, do Código de Processo Penal. Serve a presente
decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do flagrado. Designo audiência de
custódia para o dia 15.07.2019, às 13h55m em razão da especificidade desta Vara Única, não havendo
condições de realizar audiências fora do expediente ordinário, no momento. Comunique esta decisão,
recomendando à autoridade policial observância quanto ao prazo legal para a conclusão e remessa do IPL
respectivo. Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se com urgência.
Alenquer/PA, 12 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito da
Comarca de Alenquer/PA PROCESSO: 00035090220198140003 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Auto de Prisão em Flagrante em: 12/07/2019 INDICIADO:ALESSANDRO BENTES DE MELO
VITIMA:O. E. . Procedimento nº 0003509-02.2019.8.14.0003 Indiciado(s): ALESSANDRO BENTES DE
MELO DECISÃO / MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA A autoridade policial desta Comarca, por meio
do Ofício e mediante a remessa de cópias do procedimento, comunicou a este juízo a prisão em flagrante
delito de ALESSANDRO BENTES DE MELO atribuindo-lhe(s) a prática dos ilícitos penais previstos nos
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Arts. 33 da Lei de Drogas. Pela análise do auto de prisão observo que o(s) autuado(s) é(são) maior(es) -
conforme informado pela autoridade policial - e foi detido em estado de flagrância, não havendo vícios
materiais ou formais no auto, razão pela qual o homologo e mantenho a prisão em flagrante. Apesar das
inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas
da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s)
agente(s) ALESSANDRO BENTES DE MELO em cárcere, mediante a decretação de sua(s) prisão(ões)
cautelar(es). Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de
prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos
do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que "a
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente da autoria". No caso em apreço, os depoimentos colhidos apontam
para o envolvimento do(s) autuado(s) no crime em questão (art. 33 da Lei nº 11.343/06), além das
declarações aferirem indiretamente a materialidade delitiva, além do auto de constatação, estando
presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da
materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. No tocante
ao requisito do periculum libertatis, verifico que a suposta prática de tráfico de drogas, representa a
periculosidade do flagrado, uma vez que se encontrava na posse, trazendo consigo, 12 (doze) papelotes
de substâncias entorpecentes do tipo MACONHA, o que, em tese, não se destinaria ao consumo pessoal
destes, em razão da expressiva quantidade, justificando a decretação da prisão preventiva como garantia
da ordem pública. Observo que os agentes policiais anteriormente flagraram vários usuários portando
MACONHA, inclusive adolescentes, o quais declinaram que compraram o entorpecente do indiciado. De
posse das informações, os agentes policiais flagraram o indiciado em via pública, trazendo consigo a
quantidade de entorpecente já informada acima. Além da nocividade do tráfico de drogas que será abaixo
declinada, o autuado procedia, em tese, a venda de entorpecentes também para adolescentes,
demonstrando que sua atividade ilícita de forma é nociva e prejudicial ao desenvolvimento regular de
adolescentes, revelando, por mais um motivo, a necessidade de se acautelar a ordem pública. Observo,
ainda, que o autuado é CONTUMAZ na prática de delito, respondendo a procedimentos diversos neste
juízo e no juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, tais como 0000190-13.2018.8.14.0051 (roubo) e
0000501-97.2011.8.14.0003 (homicídio), revelando a necessidade de se acautelar a ordem pública. O
crime de tráfico de droga é reconhecidamente delito que impulsiona a ocorrência de outros de outras
infrações as Leis penais. A imprensa vem demonstrando diuturnamente as conseqüências negativas das
drogas, tanto da lesividade do contrabando em si, quanto à problemática gerada à saúde pública por conta
do uso e o conseqüente vício, sem olvidar dos efeitos sociais advindos. Não se pode deixar de apontar
que as pessoas viciadas geralmente tendem a cometer outros delitos para sustentar o uso de
entorpecentes, geralmente de natureza patrimonial como furtos, roubos e latrocínio. Apesar das inovações
trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão,
tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s)
FLAGRADO(s) em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, diante da forma como o delito
foi praticado. Neste sentido já decidiu a jurisprudência nacional analisando caso semelhante, vejamos:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA PRÓPRIA AÇÃO CRIMINOSA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1 Paciente preso em flagrante acusado de infringir o artigo 33 da Lei
11.343/2006, eis que suas atividades de venda de drogas foi observada por agentes de polícia em
campana no Setor Comercial Sul, que o abordaram e constataram no bolso da bermuda fragmentos de
crack. O fato também foi comprovado por declarações de um usuário que foi visto recebendo a droga das
mãos do paciente e lhe entregando dinheiro, prontamente repassado a comparsa. Ouvido no flagrante
este usuário confirmou ter adquirido a droga com o paciente e que já o fizera anteriormente. 2 Há
evidências gritantes da periculosidade do paciente demonstrada na própria ação criminosa, por exercer o
nefando comércio no Setor Comercial Sul e perto dos dois grandes hospitais públicos de Brasília, locais de
intensa movimentação de pessoas, sendo o crack uma das drogas mais perniciosas na atualidade, mercê
do efeito devastador e viciante e elevado risco à saúde pública. O quadro probante extraído da prova
inquisitória não pode ser discutida amplamente na ação mandamental, devendo prevalecer até a
conclusão da instrução do processo. 3 A primariedade e os bons antecedentes não bastam para assegurar
o direito de responder em liberdade à ação penal quando contrastadas com a periculosidade evidenciada
na própria ação criminosa. 4 Ordem denegada. (20100020082778HBC, TJDFT, Relator GEORGE LOPES
LEITE, 1ª Turma Criminal, julgado em 17/06/2010, DJ 12/07/2010 p. 189) HABEAS CORPUS. PRISÃO
EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO
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GRUPO CRIMINOSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO
CONTIDA NO ART. 44 DA LEI N.º 11.343/06. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante, no dia 15/12/2010, porque mantinha na
residência 43 (quarenta e três) buchas de cocaína. 2. A alegada ausência de participação do ora Paciente
no grupo criminoso não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impossibilita o conhecimento per
saltum do tema nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. É firme a orientação
da Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação expressa da liberdade
provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, por si só, motivo suficiente para impedir a
concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos termos do
disposto no art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição da República, que impõe a inafiançabilidade das referidas
infrações penais. Precedentes desta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, a decisão que
indeferiu o pedido de liberdade provisória foi fundamentada na considerável quantidade de droga
apreendida (no caso, 43 buchas de cocaína), motivação idônea, que, por si só, justifica a negativa do
benefício. 5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. (HC 201.900/PR, STJ, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 28/06/2011) Presentes, pois, os
pressupostos que autorizam a prisão preventiva d autuado (arts.312 e 313, I e parágrafo único, CPP) - e
entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão. Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALESSANDRO BENTES DE MELO,
nascido em 01.01.1988, filho de Maria Francisca Bentes de Melo e de Jose Primo de Melo, sem
documentação, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I e parágrafo único do
CPP e de acordo com o que prescreve o art.310, inciso II, do Código de Processo Penal. Serve a presente
decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do flagrado. Designo audiência de
custódia para o dia 15.07.2019, às 13h45m em razão da especificidade desta Vara Única, não havendo
condições de realizar audiências fora do expediente ordinário, no momento. Comunique esta decisão,
recomendando à autoridade policial observância quanto ao prazo legal para a conclusão e remessa do IPL
respectivo. Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se com urgência.
Alenquer/PA, 12 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito da
Comarca de Alenquer/PA PROCESSO: 00035284220188140003 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019 DENUNCIADO:GABRIEL BARROS COSTA
VITIMA:J. C. C. . DESPACHO 1. Considerando que o acusado GABRIEL BARROS COSTA foi citado para
apresentar resposta à acusação (certidão de fl. 11), todavia não apresentou defesa, NOMEIO para que
atue na sua defesa, como defensor dativo, o DR. LUIZ ANIBAL DE SIQUEIRA ARRAIS, OAB/PA nº
19978, ante a inexistência de representante da Defensoria Pública Estadual nesta Comarca, fixando ao
final, honorários advocatícios conforme tabela da OAB/PA, custeados pelo Estado do Pará; 2. Vistas a
defesa para que apresente resposta à acusação; 3. Cumpra-se. Alenquer/PA, 12 de julho de 2019.
FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO:
00046921820138140003 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA Ação: Inquéri to Pol icial  em: 12/07/2019
AUTOR:CLEDINALDO GOMES DE SOUSA VITIMA:J. L. F. . DESPACHO 1. Considerando que a(s)
diligência(s) requerida(s) pelo Ministério Público estão prejudicadas, dê-se vistas ao Ministério Público
para requerer o que entender de direito; 2. Cumpra-se. Alenquer/PA, 12 de julho de 2019. FRANCISCO
DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO:
00051076420148140003 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
12/07/2019 REU:LAURIMAR PEREIRA DE SOUSA VITIMA:O. E. VITIMA:J. L. L. . SENTENÇA Vistos, etc.
Trata-se de Ação Penal ajuizada para apurar a prática do crime de Trânsito, perpetrado por LAURIMAR
PEREIRA DE SOUSA tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. À fl. 127, consta cópia da
certidão de óbito do acusado, com data de falecimento no dia 10 de junho de 2019. Vieram os autos
conclusos. Relatado o necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico a existência de cópia de
certidão de óbito do denunciado LAURIMAR PEREIRA DE SOUSA, demonstrado seu óbito. Observado o
disposto no artigo 107, inciso I do CP, a morte do agente é causa extintiva de punibilidade, o que enseja a
aplicação do referido artigo ao presente caso. Em face do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LAURIMAR PEREIRA DE SOUSA, com fundamento nos artigos
107, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da MORTE DO AGENTE. Publique-se.
Registre-se. Arquive-se com as cautelas de praxe. Alenquer/PA, 12 de julho de 2019. FRANCISCO
DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO:
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00080349520178140003 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
12/07/2019 VITIMA:A. C. P. AUTORIDADE POLICIAL:DELEGADO POLICIA CIVIL DE CURUA
DENUNCIADO:FRANQUINALDO DOS SANTOS PONTE. Ação Penal DENUNCIADO: FRANQUINALDO
DOS SANTOS PONTE (Residente na Tv. Tenente Raimundo Simões, s/nº, bairro Santa Terezinha,
Município de Curuá/PA) DESPACHO 1. Considerando a realização da XIV SEMANA DA JUSTIÇA PELA
PAZ EM CASA e considerando ainda a não incidência de qualquer hipótese de absolvição sumária, nos
termos do artigo 397 do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de
2019, às 14h30min; 2. Intime(m)-se, pessoalmente, o(s) acusado(s); 3. Intime(m)-se a(s) testemunha(s)
arroladas; 4. Ciência ao MP e a defesa; 5. Serve este, por cópia digitalizada, como MANDADO DE
INTIMAÇÃO, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo Provimento
n. 011/2009; 6. Cumpra-se. Alenquer/PA, 12 de julho de 2019. Francisco Daniel Brandão Alcântara Juiz de
Direito da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO: 00095358420178140003 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019 DENUNCIADO:F. N. P. VITIMA:M. S. S. S. .
Ação Penal DENUNCIADO: Fagner do Nascimento Pinheiro (Residente Tv. Santa Rita, nº 63, bairro
Aeroporto/ Santa Rita, neste Município de Alenquer/PA) DESPACHO 1. Considerando a realização da XIV
SEMANA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA e considerando ainda a não incidência de qualquer hipótese
de absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP, designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 20 de agosto de 2019, às 14h00min; 2. Intime(m)-se, pessoalmente, o(s) acusado(s); 3.
Intime(m)-se a(s) testemunha(s) arroladas; 4. Ciência ao MP e a defesa; 5. Serve este, por cópia
digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA,
com redação dada pelo Provimento n. 011/2009; 6. Cumpra-se. Alenquer/PA, 12 de julho de 2019.
Francisco Daniel Brandão Alcântara Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO:
00098704020168140003 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
12/07/2019 REU:FERNANDO BARRETO DO NASCIMENTO VITIMA:O. E. . AÇÃO PENAL: crime de
trânsito (Art. 309, caput, do CTB) DENUNCIADO: FERNANDO BARRETO DO NASCIMENTO, vulgo
"Fernandinho" (Residente na Rua São Jorge, nº 142, Bairro Amparo Conquista, Município de
Santarém/PA, tel: 93 99133-3690) DECISÃO 1. Uma vez preenchidos os requisitos do art. 41 do Código
Processual Penal e afastadas as hipóteses previstas no art. 395 do mesmo diploma legal, RECEBO a
Denúncia oferecida em desfavor de FERNANDO BARRETO DO NASCIMENTO, vulgo "Fernandinho"; 2.
Cite-se o(s) acusado(s) para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos
do art. 396 do CPP, podendo apresentar exceções, rol de até 08 (oito) testemunhas, enfim, todos os atos
necessários a sua defesa. O(s) acusado(s) deverá informar se possui defensor constituído, caso em que
deverá informar seu nome e telefone; 3. Citado(s) o(s) denunciado(s), não apresentada resposta no prazo
acima referido e, independentemente de novo despacho, nomeio o Senhor Defensor Público ou, na falta
deste, advogado dativo, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias; 4. Faça constar
ainda que o(s) acusado(s) deverá(ão) comunicar eventual mudança de endereço ao juízo; 5.
Considerando que o denunciado reside na cidade de Santarém/PA, expeça-se carta precatória à comarca
de Santarém para proceder à devida citação do denunciado; 6. Serve este, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇ"O na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com
redação dada pelo Provimento n. 011/2009; 7. Cumpra-se expedindo o necessário. Alenquer/PA, 12 de
julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA
P R O C E S S O :  0 1 6 8 5 7 2 2 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 0 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Inquérito Policial em: 12/07/2019 INDICIADO:MAILSON CHAGAS DE BRITO VITIMA:T. M. S. .
DESPACHO 1. Considerando que a diligência do item 2 de fl. 29 foi cumprida, pendente somente a
diligência relativa ao item 1 de fl. 29, remeta-se os autos à autoridade policial para cumprimento da
diligência; 2. Cumpra-se. Alenquer/PA, 12 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO
ALCÂNTARA Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO: 00031289120198140003
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL
BRANDAO ALCANTARA Ação: Inquérito Policial em: 15/07/2019 VITIMA:O. E. INDICIADO:SERGIO
SILVA DE OLIVEIRA. DECISÃO/ALVARÁ DE SOLTURA Considerando que o indiciado ainda não
recolheu a garantia exigida, tenho por dispensa-lo diante da ausência de condições econômicas. Assim,
determino a imediata soltura de SERGIO SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido no 05.11.1993, portador
do CPF/MF nº 019.241.932-30, filho de Leila Cardoso Silva e de Luiz dos Santos Oliveira, atualmente
recolhido no CTMS. Serve cópia da presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, pelo que determino
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ao Senhor Diretor do CTMS ou quem detiver o(s) preso(s) sob sua custódia, que o(s) ponha
imediatamente em liberdade, salvo se por outro deverá permanecer detido. Dê-se ciência a Defesa e ao
Ministério Público. Cumpra-se com urgência. Alenquer/PA, 15 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL
BRANDÃO ALCÂNTARA Ju iz  de D i re i to  da Comarca de A lenquer /PA PROCESSO:
00033893220148140003 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA Ação: Interdito Proibitório em: 15/07/2019
REQUERENTE:FELIPE GAZEL JORGE Representante(s): OAB 12691 - ELIEZER CACAU MARTINS
(ADVOGADO) OAB 23356 - ICARO RICARDO DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:ANTONIO
MARCOS LEITE GANTUSS REQUERIDO:MARIA IONE LEITE GANTUSS Representante(s): OAB 9538 -
EMERSON EDER LOPES BENTES (ADVOGADO) . PROCESSO Nº 0003389-32.2014.8.14.0003
REQUERENTE: FELIPE GAZEL JORGE (Av. Benedito Monteiro, 357, Centro, Alenquer/PA)
REQUERIDO: ANTONIO MARCOS LEITE GANTUSS REQUERIDO: MARIA IONE LEITE GANTUSS
DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO Vistos, etc; FELIPE GAZEL JORGE, qualificado, por meio de
advogado, ingressou com ação de INTERDITO PROIBITÓRIO em face de ANTONIO MARCOS LEITE
GANTUSS e MARIA IONE LEITE GANTUSS, aduzindo em resumo: Que é legitimo proprietário e possuir
de um imóvel comercial localizado na rua da frente desta cidade, precisamente em frente do rio Surubiú
com a praça Alacid Nunes, posse esta adquirida por meio de contrato particular de compra e venda,
datado do dia 14 de setembro de 2012, formalizado com a proprietária Regina Ines Gantuss Colares,
conforme prova anexada a inicial. E que a posse se encontra ameaçada de turbação pelos requeridos, os
quais a todo custo tentam ingressar no imóvel, firmando, inclusive, contrato de aluguel com terceiros. Os
requeridos alegam que adquiriram o imóvel por meio de doação realizada pela vendedora, Regina Ines
Gantuss Colares, sem qualquer prova. Por fim, ressalta a ameaça em sua posse por força dos contratos
de alugueis, sendo os locadores impedidos de ingressar no imóvel por conduta do requerente. Requereu,
ao final, a expedição de mandado proibitório contra a ameaça. Juntou documentos. Audiência de
justificação, fl. 30, na qual foi determinada a emenda a petição inicial e o início de prazo para contestação.
Emenda à petição inicial, fls. 32/33. Audiência de justificação, fl. 37, na qual foi indeferido o pedido liminar,
recebida a contestação e saneado o feito. Em contestação, a requerida sustentou a preliminar de inépcia
da inicial, e no mérito, em resumo, que a requerida foi casada com CALUDIR ANIZ GANTUSS, falecido
em 22 de janeiro de 2011, conforme certidão de óbito inclusa e eram proprietários do imóvel descrito na
Escritura Pública registrada sobre a matrícula 4.779, livro 3-M, folhas 027, de 03.07.1973, sendo que em
2009 foram procurados por Regina Inez Gantuss Colares e esta propôs realizar um empréstimo bancário
para ambos, mas em seu nome, e para isto necessitava de uma garantia imobiliária. Na ocasião da
simulação da venda, parte do imóvel que funcionava a fábrica de gelo era alugado para o Sr. JOSÉ
FERREIRA DA MOTA. E que este último, ao tomar conhecimento da venda simulada, ingressou com ação
de adjudicação compulsória. Por força dos problemas com o inquilino, o empréstimo bancário não teve
efeito, havendo REGINA adiantado um empréstimo pessoal para o casal. Após o falecimento do Sr.
CALUDIR, a requerida e REGINA acordaram que o débito contraído seria atualizado em R$ 110.000,00,
sendo quitado com a dação de parte do imóvel que estava em poder da última. Com isso a parte do imóvel
que tem acesso pela rua de frente para o rio ficou pertencendo a REGINA COLARES e a segunda parte,
então ocupada pelo inquilino JOSÉ FERREIRA DA MOTA com 11 (onze) metros de largura com 09 (nove)
metros de fundos com duas portas de rolo que dão acesso para a rua Colombiano Marvão fora repassada
para o nome da contestante como doação e desmembrado no cartório de registro de imóveis sob a
matrícula 3.994, folhas 102, do livro 2-R, conforme demonstra a certidão anexada. E que o requerente
nunca tomou posse no imóvel alegado, continuando a posse com a requerente, sendo que após a
desocupação do prédio pelo Sr. JOSÉ FERREIRA, este foi locado pelo Sr. EMÍDIO DA SILVA BENTES,
sendo que em julho de 2014, no intuito de tomar posse no aludido bem, o requerente passou a praticar
esbulho possessório, utilizando-se, inclusive, de ameaças caso a contestante não desocupasse o imóvel.
Requereu a reintegração da posse da requerida e a improcedência dos pedidos autorais. Juntou
documentos. O requerente apresentou rol de testemunhas, fls. 38/39. Réplica, fls. 41 e ss. Os requeridos
apresentaram rol de testemunhas à fl. 49. O requerido ANTONIO MARCOS LEITE GANTUSS apresentou
contestação, fls. 62/68, aduzindo, em resumo, que a requerida foi casada com CALUDIR ANIZ GANTUSS,
falecido em 22 de janeiro de 2011, conforme certidão de óbito inclusa e eram proprietários do imóvel
descrito na Escritura Pública registrada sobre a matrícula 4.779, livro 3-M, folhas 027, de 03.07.1973,
sendo que em 2009 foram procurados por Regina Inez Gantuss Colares e esta propôs realizar um
empréstimo bancário para ambos, mas em seu nome, e para isto necessitava de uma garantia imobiliária.
Na ocasião da simulação da venda, parte do imóvel que funcionava a fábrica de gelo era alugado para o
Sr. JOSÉ FERREIRA DA MOTA. E que este último, ao tomar conhecimento da venda simulada, ingressou
com ação de adjudicação compulsória. Por força dos problemas com o inquilino, o empréstimo bancário
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não teve efeito, havendo REGINA adiantado um empréstimo pessoal para o casal. Após o falecimento do
Sr. CALUDIR, a requerida e REGINA acordaram que o débito contraído seria atualizado em R$
110.000,00, sendo quitado com a dação de parte do imóvel que estava em poder da última. Com isso a
parte do imóvel que tem acesso pela rua de frente para o rio ficou pertencendo a REGINA COLARES e a
segunda parte, então ocupada pelo inquilino JOSÉ FERREIRA DA MOTA com 11 (onze) metros de largura
com 09 (nove) metros de fundos com duas portas de rolo que dão acesso para a rua Colombiano Marvão
fora repassada para o nome da contestante como doação e desmembrado no cartório de registro de
imóveis sob a matrícula 3.994, folhas 102, do livro 2-R, conforme demonstra a certidão anexada. E que o
requerente nunca tomou posse no imóvel alegado, continuando a posse com a requerente, sendo que
após a desocupação do prédio pelo Sr. JOSÉ FERREIRA, este foi locado pelo Sr. EMÍDIO DA SILVA
BENTES, sendo que em julho de 2014, no intuito de tomar posse no aludido bem, o requerente passou a
praticar esbulho possessório, utilizando-se, inclusive, de ameaças caso a contestante não desocupasse o
imóvel. Requereu a reintegração da posse da requerida e a improcedência dos pedidos autorais. Foi
designada audiência de instrução e julgamento, fl. 91. O requerente pugnou pelo adiamento da audiência,
fl. 97. O pedido foi indeferido, fl. 117. Audiência de instrução e julgamento, fls. 118/120. Alegações finais
do requerente, fls. 125/135. Apesar de intimado (fl. 321), a parte autora não recolheu as custas pendentes
(fl. 322). EXAMINO. Em uma análise perfunctória do caso, é possível vislumbrar a existência dos
requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência requerida em contestação pelos
demandados. A tutela de urgência é instituto jurídico disciplinado pelo artigo 300 do Código de Processo
Civil, que dispõe: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Nesse dispositivo,
encontram-se os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido tutela de urgência. Assim, vê-se
que é imprescindível para a adoção de medidas liminares pelo juízo o atendimento de elementos que
apontem a probabilidade das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (periculum in mora). A probabilidade das alegações importa em dizer devem haver elementos
indicativos acerca do direito alegado pelo postulante. Já o perigo de dano é verificado quando presente
hipótese que impunha dano de difícil reparação ou irreparável decorrente da demora processual. Na
hipótese dos autos verifico que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual indiciam
que a melhor posse pertenceria aos requeridos à época dos fatos. Assim refiro porque a testemunha
ouvida em audiência aparentemente destacou que os requeridos mantinham a posse indireta do imóvel, o
qual estaria alugado para terceiro, sendo que posteriormente, o requerente haveria ocupado a totalidade
do imóvel de forma ilegítima. Digo a aparente totalidade do imóvel porque metade deste, em tese, já
pertencia ao próprio requerente. Aparentemente ainda a requerida MARIA IONE LEITE GAUNTSS é a
proprietária do imóvel (fl. 49), o que, em tese, indica a existência de justo título. Por demais disso, observo
que o requerente, intimado por seus patronos, não recolheu o pagamento das custas intermediárias antes
da prolação da sentença, o que ressalta no retardo no andamento do feito, em prejuízo dos demandados
que ingressaram com pedido contrário para reintegração na posse. Observo que a ocupação ilegítima do
imóvel por parte do requerente acarreta em danos de difícil reparação pelo não uso e gozo da coisa pelo
devido possuidor. Assim, considerando a existência de aparente justo título, indicativo de posse indireta e
o retardo no andamento do feito por culpa do requerente, além dos prejuízos advindos pela ocupação
irregular da coisa, entendo por satisfeitos os pressupostos necessários para a concessão do pedido de
tutela de urgência. Ressalto, por fim, que a tutela de urgência poderá ser a qualquer tempo revista ou
modificada. Do exposto, com fulcro nos artigos 300 e 311, I do CPC, DETERMINO que o requerente
FELIPE GAZEL JORGE proceda a desocupação do imóvel descriminado às fls. 49/52, no prazo de 05
(cinco) dias, contados da intimação via Diário da Justiça Eletrônico, depositando as chaves em juízo, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e reintegração de posse forçada. Não procedida a
entrega das chaves, expeça-se mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em relação imóvel
discriminado às fls. 49/52. Servirá cópia do presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO dirigido ao
requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento das custas
intermediárias, sob pena de abandono da causa, a qual prosseguirá somente para apreciação dos pedidos
das defesas. Não sendo localizado o requerente, reputar-se-á válida a intimação na forma da lei. Publique-
se. Intime-se. Cumpra-se. Alenquer/PA, 15 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO
ALCÂNTARA Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO: 00103160920178140003
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL
BRANDAO ALCANTARA Ação: Cumprimento de sentença em: 15/07/2019 REQUERENTE:ACAO
SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO ANTONIOHOSPITAL SAN Representante(s): OAB 8638 -
FRANCISCO HELDER ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO) REQUERIDO:MUNICIPIO DE
ALENQUER SEC MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO CÍVEL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Exequente: AÇÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO ANTONIO - HOSPITAL SANTO
ANTONIO Executado: MUNICÍPIO DE ALENQUER DESPACHO - MANDADO 1. Considerando que
reiteradamente há o descumprimento de decisões judiciais exaradas nestes autos, e na forma da Lei, dê-
se vistas dos autos ao Ministério Público para, querendo, proceder conforme o de direito em face da Sra.
Secretária de Saúde deste município de Alenquer/PA. 2. Não obstante, INTIME-SE o Sr. Secretária de
Saúde do Município de Alenquer para no prazo IMPRORROGÁVEL de 48 (quarenta e oito) horas, a contar
de intimação, designar por portaria 05 (cinco) ou mais servidores públicos para proceder no prazo de 15
(quinze) dias a alimentação nos sistemas datasus dos dados referentes aos anos de 2013 a 2017: a) CIHA
- Comunicação de Internação Hospitalar e Ambulatorial; b) CIHA01 - Programa de Apoio a Entrada de
Dados das Autorizações de Internação Hospital; c) AIH - Autorização de Internação Hospitalar e 4) SIA -
Sistema de Informações Hospitalares, sob pena de multa pessoal diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. Deverá a Sra. Secretaria informar a este juízo acerca dos andamentos dos trabalhos a cada 48
(quarenta e oito) horas, encaminhado o relatório das atividades. 4. Intime-se também o Sr. PREFEITO
MUNICIPAL. 5. Cumpra-se servindo cópia da missiva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. 6. Determino o
cumprimento como MEDIDA DE URGÊNCIA, ficando autorizado o plantão, diligência em finais de semana
e feriados. Alenquer/PA, 15 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de
Direito da Comarca de Alenquer/PA. PROCESSO: 00012079720198140003 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 DENUNCIADO:DOUGLAS ARAGAO DE
SOUSA VITIMA:J. C. D. VITIMA:L. C. A. F. . DECISÃO SANEADORA Vistos, etc. 1. DA PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL. Observo que a peça de ingresso descreve suficientemente os fatos de forma a
garantir o exercício do contraditório pela defesa (e autodefesa), aponta capitulação penal compatível com
a descrição fática e apresenta rol de testemunhas, logo, não há qualquer defeito ou inépcia que inviabilize
o processamento da causa, sendo certo que a procedência ou não dos pedidos deverá ser objeto de
análise no momento processual oportuno. Demais disso, houve aparente narrativa quanto a circunstâncias
que dificultou a defesa das vítimas. DA AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. Tenho por afastar dito
levantamento porque há elementos indiciários que possibilitam a deflagração da ação penal, sendo certo
que a ausência de credibilidade de depoimentos ou a análise profunda das provas deverá ser realizado no
momento processual adequado. 2. Assim, afasto as preliminares arguidas e mantenho o recebimento da
denúncia, tendo em vista que estão presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular
exercício da ação penal, posto que presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, como ainda,
por não haver demonstração evidente de excludente ilicitude ou qualquer causa suficiente para ensejar
sua(s) absolvição(ões) sumária(s). 3. Designo o dia 10.09.2019 às 11h para a realização da audiência de
instrução e julgamento. 4. Intimem-se/requisite-se as testemunhas arroladas e o(s) acusado(s). 5. Ciência
pessoal ao MP e a Defesa do Acusado. Alenquer/PA, 16 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL
BRANDÃO ALCÂNTARA Ju iz  de D i re i to  da Comarca de A lenquer /PA PROCESSO:
00018523520138140003 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
16/07/2019 VITIMA:L. V. F. B. VITIMA:R. C. S. DENUNCIADO:FRANCISCO DAS CHAGAS MERENCIO
DOS SANTOS. DECISÃO SANEADORA Vistos, etc. 1. Mantenho o recebimento da denúncia, tendo em
vista que estão presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício da ação
penal, posto que presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, como ainda, por não haver
demonstração evidente de excludente ilicitude ou qualquer causa suficiente para ensejar sua(s)
absolvição(ões) sumária(s). 3. Designo o dia 10.09.2019 às 9h para a realização da audiência de instrução
e julgamento. 4. Intimem-se/requisite-se as testemunhas arroladas e o(s) acusado(s). 5. Ciência pessoal
ao MP e a Defesa do Acusado. Alenquer/PA, 16 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO
ALCÂNTARA Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO: 00025104920198140003
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL
BRANDAO ALCANTARA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 VITIMA:M. M. M.
REU:MARIA LUCIMAR SILVA. AÇÃO PENAL: FURTO QUALIFICADO RÉU: MARIA LUCIMAR SILVA
(Travessa 24 de Outubro, s/n, por trás do Supermercado Beira Rio, Santarém/PA) DECISÃO - MANDADO
- ALVARÁ DE SOLTURA Vistos, etc; 1. Recebo a denúncia tendo em vista que estão presentes os
pressupostos processuais e as condições para o regular exercício da ação penal, verificados indícios
suficientes de materialidade e autoria, não sendo verificada qualquer das hipóteses do artigo 395 do CPP.
2. Cite(m)-se o(s) réu(s) para responderem a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos
do art. 396 do CPP, podendo apresentar exceções, rol de até 08 (oito) testemunhas, enfim, todos os atos
necessários a sua defesa. 3. O(s) acusado(s) deverá(ão) informar se possui(em) defensor constituído,
caso em que deverá(ão) informar seu nome e telefone. 4. Citado o(s) denunciado(s), não apresentada à
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resposta no prazo acima referido e, independentemente de novo despacho, nomeio o Senhor Defensor
Público que funciona junto a esta comarca, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez)
dias. 5. Faça constar ainda que o acusado deverá comunicar eventual mudança de endereço ao juízo. 6.
Servirá cópia deste como MANDADO DE CITAÇÃO. 7. Analisando os motivos que ensejaram a
segregação preventiva, observo que não mais que estes não mais se encontram presentes, não havendo
necessidade de se garantir a incolumidade da ordem pública. Verifico que é aplicável ao caso a aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, especialmente a de não cometer novo crime ou
contravenção penal. Diante do exposto, nos termos do artigo 316 do CPPB, REVOGO a prisão preventiva
de MARIA LUCIMAR SILVA brasileiro, nascido em 07.11.1969, filho de Antonio da Graça Teixeira e de
Marluce Alves da Costa Barbosa, aplicando as medidas cautelares de: A) Manter seu endereço atualizado
e B) Não cometer novo crime ou contravenção penal. 8. Serve cópia da presente como alvará de soltura,
em favor do(s) acusado(s) preso no CTS/Centro de Recuperação Regional de Santarém, SALVO SE POR
OUTRO MOTIVO DEVERÁ(ÃO) PERMANECER PRESO(S). 9. Expeça-se certidão de antecedentes do(s)
denunciado(s). Alenquer/PA, 16 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de
Direito da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO: 00035280820198140003 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Auto de Prisão em Flagrante em: 16/07/2019 FLAGRANTEADO:ELISVALDO MARTINS OLIVEIRA
VITIMA:O. E. . DECISÃO - OFÍCIO Vistos, etc; O Delegado de Polícia desta Comarca comunicou ao juízo
a prisão em flagrante de ELISVALDO MARTINS OLIVEIRA acusado(s) de ter(em) cometido o ilícito penal
tipificado no(s) artigo(s) 306 do CTB. As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi
legal, pois claro o estado de flagrância, bem como pode se inferir que a prática descrita afronta os tipos
legais supra citados, tratando-se, pois, de crime, em tese. O(s) indiciado(s) é(são) maior(es) de idade -
segundo o informado pela autoridade administrativa -. Os requisitos constitucionais foram observados no
aludido procedimento administrativo, face existência das advertências quanto aos direitos do indiciado(a) e
Nota de Culpa entregue no prazo legal. Diante do exposto, homologo o flagrante do indiciado(a). Decido.
Os depoimentos colhidos administrativamente indicam a ocorrência do delito, ou seja, o fumus commissi
delicti. Quanto ao periculum libertatis, vislumbrando as inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre
elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, não
restou evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s) suposto(s) agente(s) em cárcere. Assim
refiro porque em que pese à gravidade do delito, não se tem elementos que possam caracterizar a
possibilidade de lesão à ordem pública com a soltura do(s) autuado(s), tendo em vista que o modo de agir
deste(s) não implica risco concreto à coletividade. Nos termos do art. 310 do CPP, não sendo o caso nem
de relaxamento de flagrante, nem tampouco de decretação da prisão preventiva, deve o Juiz conceder a
liberdade provisória, com ou sem fiança. Ante o exposto ratifico a concessão de LIBERDADE
PROVISÓRIA, com fiança, em favor de ELISVALDO MARTINS OLIVEIRA. Deixo de realizar audiência de
custódia ante a soltura do(s) autuado(s). Após o recebimento do inquérito policial, junte aos autos
respectivos cópia da presente decisão. Comunique-se a autoridade policial, servindo cópia desta como
ofício. Alenquer/PA, 16 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito
da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO: 00035896320198140003 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Auto de Prisão em Flagrante em: 16/07/2019 FLAGRANTEADO:GENIVALDO SILVA CRUZ
VITIMA:O. E. . DECISÃO - OFÍCIO Vistos, etc; O Delegado de Polícia desta Comarca comunicou ao juízo
a prisão em flagrante de GENIVALDO SILVA CRUZ acusado(s) de ter(em) cometido o ilícito penal
tipificado no(s) artigo(s) 306 do CTB. As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi
legal, pois claro o estado de flagrância, bem como pode se inferir que a prática descrita afronta os tipos
legais supra citados, tratando-se, pois, de crime, em tese. O(s) indiciado(s) é(são) maior(es) de idade -
segundo o informado pela autoridade administrativa -. Os requisitos constitucionais foram observados no
aludido procedimento administrativo, face existência das advertências quanto aos direitos do indiciado(a) e
Nota de Culpa entregue no prazo legal. Diante do exposto, homologo o flagrante do indiciado(a). Decido.
Os depoimentos colhidos administrativamente indicam a ocorrência do delito, ou seja, o fumus commissi
delicti. Quanto ao periculum libertatis, vislumbrando as inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre
elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, não
restou evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s) suposto(s) agente(s) em cárcere. Assim
refiro porque em que pese à gravidade do delito, não se tem elementos que possam caracterizar a
possibilidade de lesão à ordem pública com a soltura do(s) autuado(s), tendo em vista que o modo de agir
deste(s) não implica risco concreto à coletividade. Nos termos do art. 310 do CPP, não sendo o caso nem
de relaxamento de flagrante, nem tampouco de decretação da prisão preventiva, deve o Juiz conceder a
liberdade provisória, com ou sem fiança. Ante o exposto ratifico a concessão de LIBERDADE
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PROVISÓRIA, com fiança, em favor de GENIVALDO SILVA CRUZ. Deixo de realizar audiência de
custódia ante a soltura do(s) autuado(s). Após o recebimento do inquérito policial, junte aos autos
respectivos cópia da presente decisão. Comunique-se a autoridade policial, servindo cópia desta como
ofício. Alenquer/PA, 16 de julho de 2019. FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA Juiz de Direito
da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO: 00057109820188140003 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DANIEL BRANDAO ALCANTARA
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 DENUNCIADO:KENNEDY VALENTE
Representante(s): OAB 26381-B - TIAGO DE BRITO SANTOS (ADVOGADO) DENUNCIADO:CAIQUE DA
SILVA SERRAO Representante(s): OAB 19812 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACEDO
VALENTE (ADVOGADO) OAB 9855 - YOUSSEFF ANTONIO RIBEIRO VALENTE (ADVOGADO)
DENUNCIADO:ROSINALDO RAMOS DE SOUSA Representante(s): OAB 26381-B - TIAGO DE BRITO
SANTOS (ADVOGADO) DENUNCIADO:RAILDO SANTOS ALENCAR Representante(s): OAB 26381-B -
TIAGO DE BRITO SANTOS (ADVOGADO) DENUNCIADO:ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA
Representante(s): OAB 26381-B - TIAGO DE BRITO SANTOS (ADVOGADO) VITIMA:V. S. S. VITIMA:L.
G. C. VITIMA:J. C. S. S. . Ação: PENAL Denunciados: KENNEDY VALENTE (Residente na Rua João
Coelho, Serraria do Rato, bairro Aningal, Município de Alenquer/PA, custodiado provisoriamente) CAIQUE
DA SILVA SERRÃO (Residente no Residencial Luiz Quesado, nº 274, casa verde, bairro Independência,
Município de Alenquer/PA, atualmente custodiado provisoriamente) ROSINALDO RAMOS DE SOUSA
(Residente na Rua São Geraldo, s/nº, bairro Nazaré, neste Município de Alenquer/PA, custodiado
provisoriamente) RAILDO SANTOS ALENCAR (Residente na Estrada do Gado, nº1141, bairro Nova
Esperança, Município de Alenquer/PA, atualmente custodiado provisoriamente) ANDERSON HENRIQUE
LIMA DA SILVA (Residente na cidade de Monte Alegre/PA, atualmente custodiado provisoriamente)
SENTENÇA Vistos e etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofertou denúncia contra os
acusados KENNEDY VALENTE, CAIQUE DA SILVA SERRÃO, ROSINALDO RAMOS DE SOUSA,
RAILDO SANOS ALENCAR e ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, como
incurso nas penas do artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, inciso I do Código Penal Brasileiro, perpetrados em
concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código Penal Brasileiro. Narra a inicial que, no dia 14 de
agosto de 2018, porvoltadas 08h00min, os denunciados KENNEDY VALENTE, RAILDO SANTOS
ALENCAR e ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA, em comunhão de desígnios, munidos com arma
de fogo, dirigiram-se à residência localizada na Rua Altamira, nº 125, bairro Independência, neste
Município de Alenquer para realizar um assalto. A residência é pertencente à vítima Valdeíse Sousa de
Sena, contudo, no dia dos fatos estavam no local as vítimas Luzinery Garcia Caripuna (29 anos), Josielen
Cristina de Sena (16 anos), Karini Garcia Caripuna (12 anos) e Érica Menezes da Silva que haviam
dormido na casa. Ao acordarem, as ofendidas abriram a residência, oportunidade em que os assaltantes
aproveitaram para adentrar no imóvel e anunciar o assalto. Os agentes do delito apontavam as armas de
fogo para as vítimas e exigiam que estas colaborassem, sempre com muita agressividade. As ofendidas
foram reunidas em um só lugar, enquanto os agentes vasculhavam o imóvel. As vítimas notaram que os
assaltantes tinham conhecimento sobre a rotina da casa, pois sabiam que os moradores acordavam cedo.
Os agentes sabiam, também, dos pertences de valor da proprietária da casa e, a todo momento afirmavam
que sabiam que ali tinha dinheiro. Os autores do delito estavam encapuzados e com panos em seus
corpos para esconder suas tatuagens, contudo as vítimas puderam ver algumas tatuagens destes, assim
como notaram a aparência física e as suas vestimentas. Os assaltantes subtraíram do local um televisor
de LED; um tablete; uma escova elétrica de cabelo; várias joias de ouro avaliadas em R$10.000,00 (dez
mil reais); perfumes; dois celulares pertencentes Às ofendidas Luzinery e Josielen, e outros objetos. Após
reunirem os bens que queriam, um dos agentes do delito filmou as vítimas para comprovar o crime.
Durante a execução do crime, questionavam sobre a proprietária da casa, enfatizando que tinham
interesse que esta ali estivesse. Após, acionaram através de telefone o denunciado ROSINALDO RAMOS
DE SOUSA, que ficou responsável por dirigir o veículo que faria a fuga dos executores do crime. As
vítimas, antes que os agentes empreendessem fuga, foram reunidas em um cômodo da casa, onde
ficaram trancadas, de modo a assegurar a consecução do delito. A ação criminosa durou mais de trinta
minutos. A vitima Josielen, algum tempo após, conseguiu quebrar o balancim do banheiro e sair da casa
para pedir socorro. Após noticiado o fato à autoridade policial, a dona da residência, Senhora Valdeíse,
indicou a pessoas de Ingrid Serrão como suspeita de fornecer as informações sobre a vida e pertences da
ofendida aos assaltantes, eis que há alguns dias havia tido com esta uma discussão. Ingrid, é prima do
denunciado Caique da Silva Serrão e, com esta informação foi possível chegar à pessoa de Jociclei Silva
Castro, o qual informou à polícia toda a aarticulação criminosa, pois estava na residência do demandado
RAILDO quando a trama ocorreu. Josiclei afirmou em sede policial que o denunciado CAIQUE foi o mentor
intelectual do crime, o qual repassou aos demais as informações que obteve de uma mulher
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(provavelmente Ingrid, mas isto não ficou comprovado na investigação policial). A testemunha afirmou que
na divisão de tarefas, ROSINALDO ficou responsável por dirigir o carro que faria a fuga dos agentes,
enquanto que KENNEDY, RAILDO e ANDERSON entrariam na residência e executariam o delito, o que de
fato foi feito. Com a autoria delitiva confirmada, a polícia efetuou a prisão dos agentes através de mandado
judicial, assim como realizou apreensões. Alguns objetos roubados foram localizados nas residências de
RAILDO e CAÍQUE. As roupas utilizadas no crime também foram apreendidas, tendo as vítimas
reconhecido-as. A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2018, à fl. 06. O acusado CAIQUE DA
SILVA SERRÃO apresentou resposta à acusação, por seu advogado constituído (fls. 22/29). Às fls. 34/38,
foi efetuado pedido de revogação de prisão pela defesa do acusado CAIQUE. Os acusados Kennedy
Valente, Rosinaldo Ramos de Sousa, Raildo Santos Alencar e Anderson Henrique Lima da Silva, por seu
advogado dativo nomeado, apresentaram Resposta à acusação (fls. 46/48). Realizada audiência, foram
ouvidas a vítima LUZINERY GARCIA CARIPUNA, JASIELEN CRISTINA SOUSA SENA e VALDEISE
SOUSA SENA, bem como as testemunhas JOCICLEI SILVA CASTRO, DANIEL DE JESUS LOPES,
ANDRESSA SERRÃO DA CUNHA e ELOANE OLIVEIRA DA SILVA. Após, foi efetuada a qualificação e
interrogatório dos acusados KENNEDY VALENTE, CAIQUE DA SILVA SERRÃO, ROSINALDO RAMOS
DE SOUSA, RAILDO SANTOS ALENCAR e ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA. Às fls. 80/83, o
Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva dos
acusados KENNEDY VALENTE, CAIQUE DA SILVA SERRÃO, ROSINALDO RAMOS DE SOUSA,
RAILDO SANTOS ALENCAR e ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA. Às fls. 92/97, o Ministério
Público em alegações finais escritas e pugnou pela condenação dos acusados KENNEDY VALENTE,
CAIQUE DA SILVA SERRÃO, ROSINALDO RAMOS DE SOUSA, RAILDO SANTOS ALENCAR e
ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA nas penas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código
Penal. Às fls. 98/99, consta decisão de deferimento do pedido de revogação da prisão de CAIQUE DA
SILVA SERRÃO e de ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA, bem como indeferimento do pedido de
revogação dos demais acusados KENNEDY VALENTE, ROSINALDO RAMOS DE SOUSA e RAILDO
SANTOS ALENCAR. Às fls. 109/112, a defesa dos acusados KENNEDY VALENTE, ROSINALDO RAMOS
DE SOUSA, RAILDO SANTOS ALENCAR e ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA apresentou
alegações finais requerendo a absolvição dos réus, aduzindo que os réus não concorreram para o crime,
bem como a inexistência das provas. Às fls. 113/117, a defesa do acusado CAIQUE DA SILVA SERRÃO
apresentou alegações finais requerendo a absolvição do réu, aduzindo a inexistência das provas.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima. Assim, vieram-me os autos em conclusão. É o
relatório. Fundamento e Decido. Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo a analisar o mérito.
Por cautela, há de se ressaltar que em casos desta espécie, a prova da materialidade não se opera
apenas com a apreensão da coisa ou com a realização de laudos periciais, podendo também ser
demonstrada por outros meios probatórios, pois os crimes contra o patrimônio são delitos de fatos
transeuntes. Resta, no entanto, a aferição da autoria do delito e a responsabilidade penal do denunciado,
para a qual procederei a análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas
carreadas nos autos. Merece parcial provimento a pretensão ministerial, uma vez que, ao final da instrução
probatória restou comprovada a materialidade e a autoria do ilícito de roubo praticado pelos denunciados,
que se depreendem tanto dos depoimentos colhidos em sede policial, quanto daqueles que se
formalizaram na instrução probatória. Primeiramente, destaca-se o depoimento em Juízo da vítima
LUZINERY GARCIA CARIPUNA, a qual declarou, em juízo (mídia), que [...]quem filmou toda a ação foi um
dos agentes que tinha uma tatuagem de carpa no braço, um peixe. Ela acha que o agente que filmou foi o
mais alto. Que a declarante estava de puerpério. Que um dos agentes quis pegar o bebe recém-nascido
porque achava que era filho da Valdeize. Mas a declarante falou para o agente que o filho era dela, que
não era para tocar no bebê. Que reconheceu as roupas dos agentes. Que um deles usava uma camisa
preta com capuz. Que a declarante reconheceria os agentes se os visse. Que não fez o reconhecimento
dos agentes na delegacia. A vítima Josielen Cristina Sousa declarou em juízo que levantou por volta de
oito horas e abriu a porta e na hora que abriu a grade os acusados pularam com uma arma na cabeça e
anunciaram o assalto e correu para dentro e gritou. Que um deles correu atrás dela e apontou a arma na
cabeça dela e disse para ela calar a boca colaborar. Que levaram ela para dentro do quarto. Que abriu a
porta do quarto e colocou todas para dentro. Que a tia da declarante estava no banheiro. Que ela se
assustou. Que os agentes puxaram ela de dentro do banheiro e colocaram todas elas dentro do quarto.
Que os acusados ameaçavam as mulheres e mandavam ela colaborar. Que perguntaram de dinheiro,
porque alguém falou para os agentes que tinha dinheiro na casa. Que reviraram toda a casa a procura de
dinheiro. Que olharam o colchão em busca de dinheiro. Que pegaram a foto da irmã da declarante e
falaram que custasse o que custasse iam pegar a irmã da declarante. Que pegaram os celulares, escova
elétrica, tablete e joias. Que filmaram com o próprio celular das vítimas para alguém mostrando que não
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encontraram dinheiro. Que pediram para alguém ir até frente da casa e parar bem em frente ao portão.
Que trancaram as vítimas dentro do quarto e saíram. Que a declarante quebrou o balancinho do banheiro
e conseguiu sair para pedir ajuda. Que a policia foi informada e foi até o local dos fatos. Que a declarante
foi a primeira que abordaram ao chegar na casa. Que um dos acusados era alto, moreno, meio magro, e
tinha uma tatuagem de estrela no pé. Outro era gordinho e baixinho, mas não deu de ver nenhuma outra
característica aparente. Outro era magro, branco e baixo e tinha uma carpa no braço dele. Que o alto
moreno tinha uma estrela no pé dele. Que o valor das joias eram mais ou menos no valor de R$10.000,00
dez mil reais. Que os acusados estavam atrás de Valdeize. Que os acusados iam matar a Valdeize e a
filha dela. Que a única inimizade que a sua irmã teve foi com uma mulher chamada Ingrid Serrão. Que
Ingrid e sua prima já tentaram agredir a declarante e sua irmã; Que elas brigaram porque Ingrid trabalhava
no comércio de Valdeize e foi despedida. Ingrid ficou inconformada com a demissão. Que Caique é
próximo de Ingrid. Que viu Caique rondando a casa em algumas situações. Que não viu se era um homem
ou uma mulher dentro do carro. Que a ação durou cerca de uma hora, mas não tem certeza. Que acha
que sua irmã estivesse lá eles teriam matado ela. Que os agentes estavam com muita raiva da Valdeize.
Que o moreno alto sabia que a declarante fazia academia, pois disse que já havia visto ela indo para
academia. Que seu celular não foi recuperado. Que foi recuperado somente a televisão subtraída. Que
três agentes entraram na residência. Mas tinha mais um agente no carro, que não pôde ver porque
estavam trancadas no quarto. Que acredita que caique não entrou na casa, mas talvez ele estivesse
dentro do carro. A testemunha Valdeise Sousa de Sena não estava na residência no dia do assalto. Que é
proprietária do comércio junto com seu esposo. Que eram seus familiares que estavam na casa. Que as
joias estavam avaliadas em aproximadamente 15 mil reais. Que a tv custou cerca de 1500 reais. Que não
sabe quanto os celulares custaram. Que a única coisa que foi recuperada foi a tv. Que não voltou a morar
naquela casa. Que as vítimas falaram que três agentes entraram na casa, que estavam armados. Que a
única pessoa que tinha algo contra ela era sua ex funcionária, Ingrid Serrão. Que Ingrid a xingou e
ameaçou algumas vezes em razão de ter sido demitida pela declarante. Que as vítimas falaram que os
agentes falavam que queriam pegar a declarante, custasse o que custasse. A testemunha DANIEL DE
JESUS LOPES relatou em juízo que apreenderam alguns objetos subtraídos das ofendidas na casa do
acusado caique, localizada no residencial Luiz Quesado. Que não lembra exatamente quais objetos foram
apreendidos. Que Caique já tinha sido preso por assalto e tráfico anteriormente. Que era de facção. Que o
mentor intelectual do crime era Caique. Que sabe que os demais agentes são envolvidos em outras
ocorrências de roubo, com exceção de Anderson. Que fizeram primeiro o cerco da casa e que estavam
dentro de casa Caique, uma moça e uma criança de colo. A testemunha JOCICLEI SILVA CASTRO
relatou em juízo que somente foi uma vez na casa de RAILDO. Que prestou depoimento na delegacia,
mas foi obrigado a falar. Que o declarante está preso por outro crime. Que está preso junto com abacate.
Que em um dia foi até a casa de abacate, chamou para beber, mas abacate não quis e foi embora para
sua casa. Que usa maconha. Que não lembra se caique foi na casa de abacate. Que falou para o
delegado algumas coisas. Que não viu se caique estava na casa, porque ele não entrou na casa. Que foi
torturado para falar as coisas que relatou na delegacia. Que reconheceu umas roupas que o delegado
mostrou como sendo as roupas de RAILDO. Que no dia que foi na casa do abacate viu somente o irmão
de abacate. Que não viu arma de fogo na casa de abacate. Que não viu caique falar no telefone com
ninguém, nem o viu usando drogas. Que não o convidaram para participar do assalto. Que reconhece as
roupas que foram apreendidas como sendo as roupas de Raildo. Que foi preso na praça perpetuo socorro
porque estava fumando drogas la. Que os policiais começaram a lhe fazer perguntas, dando-lhe tapas, a
fim de que o declarante confessasse o crime. Que todo o depoimento na polícia foi falso. A testemunha
ANDRESSA SERRÃO DA CUNHA relatou em juízo que é prima de Caique. Que vende semi joias. Que viu
na televisão que agentes tinham sido presos em razão da subtração de jóias. Que os objetos apreendidos
foram vendidos para a mulher de CAIQUE. Que quando visualizou algumas das joias apreendidas viu que
eram as semi-joias que vende. Que os objetos não eram de ouro. A testemunha ELOANE OLIVEIRA DA
SILVA em nada contribuiu para a elucidação dos fatos. Que não sabe qual a profissão de Lucas. Que já
ouviu falar que caique foi preso anteriormente. O acusado KENNEDY VALENTE afirmou, em juízo, que
não são verdadeiros os fatos atribuídos a ele; Que não conhece nenhum dos acusados. Que por volta de
uma e meia da madrugada assaltou o posto de gasolina e foi para Monte Alegre. Que sabe que uma das
vítimas o reconheceu. E atribuiu o reconhecimento aos policiais civis. Que sabe que os demais acusados
estão presos lá no mesmo local que ele. Que O acusado CAIQUE DA SILVA SERRÃO afirmou, em juízo,
que não são verdadeiros os fatos atribuídos a ele. Que não conhece os acusados. Que conhece apenas
RAILDO. Que conhece VALDEIZE apenas de vista porque ela frequentava o salão de sua tia. Que foi
condenado por tráfico. Que não sabe onde é a rua altamira. Que não sabe quem é Jociclei. Que não
estava na cidade no dia dos fatos. Que sua prima trabalhava para VALDEIZE, mas não lembra o nome do
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local. Que nunca foi na casa de RAILDO. Que não faz parte de nenhuma facção. Que já foi condenado por
tráfico. Que não sabe quem é Jociclei. Que tem uma tatuagem nas costas, mas não tem nos braços e nas
pernas ou pés. O acusado ROSINALDO declarou que não é verdadeira a imputação. Que não estava na
cidade no dia dos fatos. Que estava preso, mas foi beneficiado com uma saída temporária e ficou em
Santarém. Que seus avós e tios moram na cidade. Que não conhece as vítimas. Que não sabe onde é a
rua altamira. Que sabe onde é o bairro independência. Que não conhece VALDEIZE. O acusado
Rosinaldo mostrou uma tatuagem de estrela no pé no vídeo gravado em mídia acostada aos autos. O
acusado RAILDO SANTOS ALENCAR declarou em juízo que não são verdadeiras as imputações. Que o
acusado estava em casa no dia e horário dos fatos. Que mora com sua avó. Que conhece CAIQUE de
vista. Que JOCICLEI já foi na sua casa algumas vezes. Que Jociclei frequentava sua casa; Que não
conhece Kennedy e Caique. Que somente soube do crime depois do ocorrido. Que não conhece as
vítimas. Que a polícia encontrou alguns objetos do roubo dentro de sua casa. Que guardava coisas
relativas a crimes em sua casa. Que deu assistência ao crime guardando os objetos subtraídos somente
após o assalto. Que quem deixou os objetos na sua casa foi uma pessoa chamada Jorge, o qual já
morreu. Que pediu 200 reais para guardar os objetos. Que foram encontradas as roupas que foram
usadas no crime e a televisão subtraída. Que não sabe quem forneceu as armas de fogo; Que não sabe o
motivo do crime; Que o acusado devia se desfazer da roupa para se livrar dos "flagrantes"; O acusado
Raildo mostrou no vídeo gravado em mídia que possui uma tatuagem de peixe, tipo carpa, próximo ao seu
ombro. O acusado ANDERSON HENRIQUE LIMA DA SILVA relatou em juízo que não são verdadeiras as
imputações. Que nunca veio em Alenquer. Que não conhece os acusados. Que foi preso quando estava
no posto de combustível em. Que essa é a primeira vez que vem em Alenquer. Que não conheceu
Kennedy na casa de custódia. Que não conhece as vítimas. Que foi preso em um posto na cidade de
Monte Alegre. O acusado ANDERSON HENRIQUE mostrou no vídeo gravado em mídia que possui
tatuagens no braço, mas nenhuma delas coincide com as tatuagens narradas pela vítima. Como se pode
perceber pelos depoimentos citados não há qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade do crime de
roubo qualificado pelo roubo majorado tentado perpetrado por ROSINALDO RAMOS DE SOUSA, RAILDO
SANTOS ALENCAR e KENNEDY VALENTE. Contudo, em relação aos acusados ANDERSON
HENRIQUE LIMA DA SILVA e CAIQUE DA SILVA SERRÃO não foram encontradas provas suficientes
que denotem que estes concorreram para a prática do crime de roubo. Verifico que os réus, munidos de
armas de fogo, mediante prévio acerto, foram até a casa onde estavam as ofendidas e invadiram a casa
com o objetivo de subtrair dinheiro. Os agentes encetaram grave ameaça mandando que as ofendidas
ficassem quieta e prenderam-nas dentro de um dos cômodos da casa. Em seguida, os acusados exigiram
que as ofendidas entregassem dinheiro, bens e joias. Os acusados filmaram as ofendidas para algum
agente não identificado e pediram por celular que alguém fosse busca-los. Os agentes deixaram as
ofendidas em cárcere e encetaram fuga em um veículo que os buscou em frente à casa. Uma das
ofendidas conseguiu fugir pelo banheiro e informar a polícia. As ofendidas reconheceram o acusado
Kennedy pelas suas características físicas e voz. Ao passo que os acusados ROSINALDO RAMOS DE
SOUSA e RAILDO SANTOS ALENCAR foram reconhecidos em razão das tatuagens. A autoria encontra-
se demonstrada pelas declarações das testemunhas e ofendidas. Verifico que, conforme a denúncia e as
declarações em juízo, foi comprovado nos autos que os denunciados praticaram o delito imputado.
Observo ainda que nenhum dos acusados confessaram a autoria do roubo, de modo que não fazem jus a
ponderação da atenuante da confissão. Verifico ainda a configuração do concurso formal, uma vez que
mediante uma só ação os agentes subtraíram bens, encetaram grave ameaça e restringiram a liberdade
de 4 vítimas, a saber, LUZINERY GARCIA CARIPUNA, JOSEELEN CRISTINA SOUSA DE SENA, ÉRICA
MENEZES DA SILVA e KARINI GARCIA CARIPUNA. Apesar de ter ocorrido em evento único, houve a
pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos, em conformidade com julgamento de HC efetuado pelo
STJ, ementa a seguir colacionada: É assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas
vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a
pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos (STJ, HC 430.716/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, 5ª T., DJe 29/06/2018). Em relação à majorante da grave ameaça exercida com arma de fogo, a
referida majorante será ponderada na dosimetria da pena. O concurso de agentes restou configurado pois
as vítimas e os acusados declararam em juízo que os agentes perpetraram o delito juntos, o que foi
fundamental para a realização do delito, eis que enquanto um efetuou a abordagem, os outros agentes
efetuaram ameaça efetuada com arma, a fim de assegurar a consumação do delito e a fuga do local, de
modo que a contribuição de todos foi imprescindível para efetivar o roubo. Ainda nesse sentido, reconheço
ainda a caracterização da majorante relativa a restrição de liberdade a que as ofendidas foram
submetidas. Assim, foi comprovado nos autos que os denunciados praticaram o delito mediante grave
ameaça, em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, em face de 4 vítimas. Sendo assim, os
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fatos, legitimamente perquiridos em juízo, norteados pelos princípios constitucionais do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que os réus ROSINALDO RAMOS DE
SOUSA, RAILDO SANTOS ALENCAR e KENNEDY VALENTE incidiram na prática de roubo majorado,
nos termos do artigo 157, §2º, II e V § 2º-A , I do Código Penal Brasileiro, perpetrado em concurso formal,
uma vez que o crime foi perpetrado em desfavor de 4 vítimas. Não tendo sido demonstrada a existência de
causas que pudessem justificar as condutas dos denunciados, excluir-lhes a culpabilidade ou, ainda,
isentá-los da aplicação da pena, deve ser acolhida a pretensão ora deduzida. O conjunto probatório
devidamente compilado é suficiente para que se reconheça o ius puniendi de que é titular o Estado.
DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido formulado na
Denúncia para CONDENAR: os réus ROSINALDO RAMOS DE SOUSA, RAILDO SANTOS ALENCAR e
KENNEDY VALENTE pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do artigo 157, §2º, II e V, § 2º-
A, I, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro. Por fim, ABSOLVO os acusados ANDERSON
HENRIQUE LIMA DA SILVA e CAIQUE DA SILVA SERRÃO, em razão da insuficiência de provas, nos
termos do artigo 386, VII, do CPP. Passo a dosimetria da pena: 1) Em relação ao delito de roubo majorado
perpetrado pelo acusado ROSINALDO RAMOS DE SOUSA em face da vítima LUZINERY GARCIA
CARIPUNA: Passo a dosar a pena a ser aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput,
também do referido diploma. 1ª fase: Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o
Réu agiu com culpabilidade acima do esperado à espécie delitiva uma vez que os acusados efetuaram
terror psicológico na vítima, sendo que ela estava em estado puerperal, tendo um dos acusados
ameaçado pegar o recém-nascido, acreditando que se tratava do filho de VALDEIZE, demandando
reprimenda acima do habitual. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais do Réu
aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua
conduta social e personalidade. O motivo do delito nada aponta. As circunstâncias apontam contra o réu
uma vez que a vítima ficou privada de liberdade por prazo considerável. A conduta resultou em
consequências psicológicas nas ofendidas, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da
vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessa individual
averiguação fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. 2ª Fase: Ausente qualquer
circunstância agravante ou atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada no quantum
de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. 3ª Fase: Inexistente qualquer
causa de diminuição de pena, todavia presente três causas de aumento de pena, duas previstas no §2º do
artigo 157 (restrição de liberdade e concurso de agentes), em razão das quais estou por aumentar no
quantum de 2/5, além da causa de aumento do §2º-A (arma de fogo), que aumenta a pena a pena em 2/3.
Somados os aumentos de pena, estes dobram a pena anteriormente fixada, perfazendo o quantum total
de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a um
trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. Considerando que o delito de roubo majorado
perpetrado pelo acusado ROSINALDO RAMOS DE SOUSA atingiu as demais vítimas nas mesmas
circunstâncias, utilizarei a dosimetria de pena a seguir em relação as três vítimas: Passo a dosar a pena a
ser aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, também do referido diploma. 1ª fase:
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade acima do
esperado à espécie delitiva uma vez que os acusados efetuaram terror psicológico na vítima, uma vez que
apontava a arma de fogo na cabeça da ofendida, demandando reprimenda acima do habitual. Não há nos
autos informação acerca de antecedentes criminais do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor.
Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do
delito nada aponta. As circunstâncias apontam contra o réu uma vez que a vítima ficou privada de
liberdade por prazo considerável. A conduta resultou em consequências psicológicas nas ofendidas, sendo
que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a
situação econômica do Réu. À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e
10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário
mínimo vigente à época do fato. 2ª Fase: Ausente qualquer circunstância agravante ou atenuante, motivo
pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada no quantum de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa. 3ª Fase: Inexistente qualquer causa de diminuição de pena, todavia
presente três causas de aumento de pena, duas previstas no §2º do artigo 157 (restrição de liberdade e
concurso de agentes), em razão das quais estou por aumentar no quantum de 2/5, além da causa de
aumento do §2º-A (arma de fogo), que aumenta a pena a pena em 2/3. Somados os aumentos de pena,
estes dobram a pena anteriormente fixada, perfazendo o quantum total de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses
de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à
época do fato. Considerando que o crime foi perpetrado em concurso formal, tendo ofendido quatro
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vítimas, e que as penas arbitradas são iguais, aumento uma delas em ½, que equivale a 4 (quatro) anos e
10 (dez) meses, perfazendo a pena do acusado ROSINALDO RAMOS DE SOUSA, em 14 (quatorze) anos
e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva. Arbitro cada dia-multa no percentual 1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos. Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou a
concessão do Sursis. Em vista do comando contido no artigo 33, parágrafo 2o, "a", do Código Penal, fixo o
regime inicial como FECHADO considerando as circunstâncias negativas referente ao crime mais grave.
Em relação a detração, observo que o acusado está preso desde o dia 20 de agosto de 2018 até o
presente momento, portanto o lapso temporal que ficou custodiado não ultrapassa o cômputo de 1/6,
sendo insuficiente para a progressão de regime necessário, devendo seu regime inicial ser o fechado. 2)
Em relação ao delito de roubo majorado perpetrado pelo acusado RAILDO SANTOS ALENCAR,
considerando que o delito atingiu todas as vítimas nas mesmas circunstâncias, utilizarei a dosimetria de
pena a seguir em relação as quatro vítimas. Passo a dosar a pena a ser aplicada, com estrita observância
do disposto no artigo 68, caput, também do referido diploma. 1ª fase: Analisadas as diretrizes do artigo 59,
do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. Não há nos autos
informação acerca de antecedentes criminais do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não
foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito
não extrapola a razão da previsão legal. As circunstâncias do tipo foram normais a espécie delitiva. A
conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.
Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessa individual
averiguação fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada um
equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. 2ª Fase: Inexistem circunstâncias
agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja, 4 (quatro)
anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. 3ª Fase: Inexistente qualquer causa de diminuição de pena,
todavia presente três causas de aumento de pena, duas previstas no §2º do artigo 157 (restrição de
liberdade e concurso de agentes), em razão das quais estou por aumentar no quantum de 2/5, além da
causa de aumento do §2º-A (arma de fogo), que aumenta a pena a pena em 2/3. Somados os aumentos
de pena, estes dobram a pena anteriormente fixada, perfazendo o quantum total de 8 (oito) anos e 15
(quinze) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.
Considerando que o crime foi perpetrado em concurso formal, tendo ofendido quatro vítimas, e que as
penas arbitradas são iguais, aumento uma delas em ½, que equivale a 4 (quatro) anos, perfazendo a pena
do acusado RAILDO SANTOS ALENCAR o quantum de 12 (doze) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, a qual torno definitiva. Arbitro cada dia-multa no percentual 1/30 do salário mínimo vigente à época
dos fatos. Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou a concessão do Sursis. Em vista do
comando contido no artigo 33, parágrafo 2o, "a", do Código Penal, fixo o regime inicial como FECHADO
considerando as circunstâncias negativas referente ao crime mais grave. Em relação a detração, observo
que o acusado está preso desde o dia 20 de agosto de 2018 até o presente momento, portanto o lapso
temporal que ficou custodiado não ultrapassa o cômputo de 1/6, sendo insuficiente para a progressão de
regime necessário, devendo seu regime inicial ser o fechado. 3) Em relação ao delito de roubo majorado
perpetrado pelo acusado KENNEDY VALENTE, considerando que o delito atingiu todas as vítimas nas
mesmas circunstâncias, utilizarei a dosimetria de pena a seguir em relação as quatro vítimas: Passo a
dosar a pena a ser aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, também do referido
diploma. 1ª fase: Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade normal à espécie delitiva. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais do
Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua
conduta social e personalidade. O motivo do delito não extrapola a razão da previsão legal. As
circunstâncias do tipo foram normais a espécie delitiva. A conduta não teve maiores consequências, sendo
que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a
situação econômica do Réu. À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época
do fato. 2ª Fase: Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena
anteriormente fixada, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. 3ª Fase: Inexistente
qualquer causa de diminuição de pena, todavia presente três causas de aumento de pena, duas previstas
no §2º do artigo 157 (restrição de liberdade e concurso de agentes), em razão das quais estou por
aumentar no quantum de 2/5, além da causa de aumento do §2º-A (arma de fogo), que aumenta a pena a
pena em 2/3. Somados os aumentos de pena, estes dobram a pena anteriormente fixada, perfazendo o
quantum total de 8 (oito) anos e 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário
mínimo vigente à época do fato. Considerando que o crime foi perpetrado em concurso formal, tendo
ofendido quatro vítimas, e que as penas arbitradas são iguais, aumento uma delas em ½, que equivale a 4
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(quatro) anos, perfazendo a pena do acusado KENNEDY VALENTE o quantum de 12 (doze) anos de
reclusão, a qual torno definitiva. Arbitro cada dia-multa no percentual 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos. Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou a concessão do Sursis. Em
vista do comando contido no artigo 33, parágrafo 2o, "a", do Código Penal, fixo o regime inicial como
FECHADO considerando as circunstâncias negativas referente ao crime mais grave. Em relação a
detração, observo que o acusado está preso desde o dia 20 de agosto de 2018 até o presente momento,
portanto o lapso temporal que ficou custodiado não ultrapassa o cômputo de 1/6, sendo insuficiente para a
progressão de regime necessário, devendo seu regime inicial ser o fechado. NEGO aos acusados o direito
de apelar em liberdade, tendo em vista a forma como crime foi praticado, estando presentes os
pressupostos da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Condeno os Réus, ainda, ao
pagamento das custas do processo e da taxa judiciária, nos termos do art. 804, do CPP, suspendendo a
cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, por não
ter condições de aferir o quantum neste momento. Expeça-se guia de recolhimento provisória. Após o
trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: 1) Lance-se o nome do(s) condenado(s) no rol
dos culpados; 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do(s)
acusado(s), com suas devidas identificações e com fotocópia da presente decisão, para fins de
cumprimento das exigências legais; 3) Oficie-se ao órgão competente pelo registro de antecedentes
criminais, fornecendo-se informações sobre a condenação do(s) Réu(s). 5) Expeça-se a guia de
recolhimento definitiva; 4) Com o cumprimento de todas as disposições elencadas ao norte, dê-se baixa na
distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se pessoalmente o(s)
condenado(s) e seu(s) patrono(s). Alenquer/PA, 16 de julho de 2019. Francisco Daniel Brand"o Alcântara
Juiz de Direito da Comarca de Alenquer/PA PROCESSO: 00016170520128140003 PROCESSO ANTIGO:
---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento Investigatório Criminal
(PIC-MP) em: REQUERENTE: M. P. E. PROCESSO: 00032682820198140003 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Cautelar Inominada Criminal em:
REPRESENTANTE: D. P. C. E. D. N. J.  
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE TERRA SANTA - VARA:
VARA UNICA DE TERRA SANTA PROCESSO: 00011517720198140128 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Ação: Procedimento
Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE:ANTONIO CARLIFRANCE FERNANDES PORTELA
Representante(s): OAB 9817 - ANTONIO CARLIFRANCE FERNANDES PORTELA (ADVOGADO)
REQUERIDO:CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ Representante(s): OAB 24274 - ALINE CARLA
PEREIRA RODRIGUES (ADVOGADO) . R.h. 1.     Entendo que os documentos constantes dos autos já
são suficientes para a prolação de sentença na presente ação. Deixo, todavia, de declarar as razões pelas
quais entendo possível o julgamento imediato, nos termos do art. 355, do NCPC, porque fazê-lo importaria
em pré-julgamento do feito. Somente poderei explicar às partes o porquê o julgamento não resultará em
cerceamento de defesa quando estiver sentenciando o feito. Fazê-lo agora não só demoraria
aproximadamente o mesmo tempo que redigir a própria sentença, como já informaria as partes, explícita
ou implicitamente, qual será o resultado do julgamento. 2.     Esclareço isso para evitar oposição de
embargos declaratórios alegando cerceamento de defesa; afirmando que me omiti na análise dos
requerimentos de prova; ou, ainda, a interposição de indevido recurso contra a presente manifestação. Se
qualquer das partes entender, após a sentença, que cerceei sua defesa, julgando contra si um fato que
dependia, no seu entendimento, não se tratava de questão de direito, ou que dependia da produção ou
complementação das provas já existentes, deverá, então, interpor o recurso adequado quanto àquela
decisão. 3.     Afirmo isso lembrando que o próprio diploma processual civil ordena que o juiz somente
produza as provas que forem necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórios (art. 370, do NCPC). Ou seja, esse juízo estaria a descumprir a ordem legal ao
permitir que as partes produzissem provas mesmo já sabendo que, no futuro, não se fundaria nelas para
realizar o julgamento do feito. 4.     Considerando a desnecessidade de produção de outras provas,
intimem-se as partes informando que este Juízo julgará antecipadamente o mérito, nos termos do artigo
355 do CPC; 5.     Seria, portanto, o caso de proferir, de imediato, sentença, já que o art. 355, caput, do
NCPC, afirma que, ocorrendo as hipóteses de incidência dos incisos I e II, o juiz julgará antecipadamente
o mérito, proferindo sentença. 6.     Todavia, não o faço, por três razões. a.     A primeira delas é que,
enquanto o prazo administrativo e legal (art. 226, I e II, do NCPC) para a redação dos despachos e
decisões é exíguo, o de sentença é alargado (art. 226, III e CN itens 1.4.14, 1.21.1). De maneira que é
necessária a conclusão do feito para sentença (e não para decisão, como se encontra atualmente) de
forma a se permitir a adequada contagem do prazo, para fins administrativos. b.     Em segundo lugar, em
um juízo com milhares de processos em trâmite, não é aconselhável (e nem possível) priorizar as
atividades que tomam tempo, como a prolação de sentenças, sob pena de se criar irresolúvel acúmulo de
serviço. c.     Em terceiro lugar, é necessário realizar a contagem e preparo do feito antes da prolação de
sentença. 7.     Pelas razões expostas acima, contados e preparados, considerando a desnecessidade de
produção de outras provas, intimem-se as partes informando que este Juízo julgará antecipadamente o
mérito, nos termos do artigo 355 do CPC; 8.     Havendo discordância das partes, devem peticionar, no
prazo de cinco dias, fundamentando o pedido de reconsideração, e apresentando as razões pelas quais
entendem necessária a produção de provas, que pode ser analisado depois de efetivado o contraditório;
9.     Antes, porém, encaminhem-se os autos a UNAJ a fim de certificar se existem custas finais
pendentes. Havendo, intime-se para recolhimento, se for o caso; 10.     Cumpridos todos os itens
anteriores, venham conclusos para sentença. 11.     Após, conclusos para sentença. Terra Santa-PA, 16
de julho de 2019 FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE Juiz de Direito 
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SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE TERRA SANTA
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Processo nº 0000411-31.2010.8.14.0013, Ação: EXECUÇ¿O FISCAL, Exequente: FAZENDA PUBLICA
ESTADUAL, Executado: COMERCIAL PERTINTAS LTDA, executado: CARLOS ALBERTO MOREIRA DA
SILVA e NICODEMOS VAZ DA SILVA que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido para
intimação pessoal. Expede-se o presente edital para que, no prazo de 15 dias, contados do término do
prazo de publicação de 30 (trinta) dias, efetuem o recolhimento das custas processuais finais, sob pena de
inscrição do débito em dívida ativa (artigo 17, §2º, da Lei Estadual 5.738/93. E para que chegue ao
conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado e publicado na forma da lei.
Dado e passado neste Município e Comarca de Capanema, Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês
de julho do ano de dois mil e dezenove. Eu, _ (Nathália Lúcia Mendes Azevedo), Auxiliar Judiciário, o
digitei e subscrevi. ALAN RODRIGO CAMPOS MEIRELES. Juiz de Direito.

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 1 5 6 7 8 3 0 2 0 1 5 8 1 4 0 0 1 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NATHALIA LÚCIA MENDES AZEVEDO Ação:
Renovatória de Locação em: 16/07/2019---REQUERIDO:PEDRO SERGIO FONTES DO NASCIMENTO E
OUTROS Representante(s):  OAB 6007 - MANASSES ALVES DA ROCHA (ADVOGADO) OAB 10170 -
MAURO SERGIO DE ASSIS LOPES (ADVOGADO)   REQUERENTE:BANCO ITAU Representante(s): 
OAB 12724 - GUSTAVO FREIRE DA FONSECA (ADVOGADO)  OAB 101649 - CAIO LUCIO MONTANO
BRUTTON (ADVOGADO) OAB 26064-A - ANTONIO CHAVES ABDALLA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:ANA EVANILDE GOMES DO NASCIMENTO Representante(s):  OAB 6007 - MANASSES
ALVES DA ROCHA (ADVOGADO)  . ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93 XIV da CF/88 e
cumprindo o disposto no Provimento nº 006/2009-CJCI c/c o art. 1º, § 2º, XI, do Provimento 006/2006-
CJRMB/TJEPA, fica a parte REQUERENTE: BANCO ITAÚ S/A, através de seu (s) patrono(s) OAB/MG nº
66.493 ANTONIO CHAVES ABDALLA, INTIMADO(A) para no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento
das custas processuais finais, sob pena de inscrição na dívida ativa. Ressalto, que o boleto e o relatório de
conta respectivos encontram-se também disponibilizado para reimpressão no sistema de custas online,
site do TJPA (www.tjpa.jus.br). Capanema/PA, 16 de julho de 2019. Nathália Lúcia Mendes Azevedo.
Auxiliar Judiciário

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 2 2 6 7 8 8 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 1 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NATHALIA LÚCIA MENDES AZEVEDO Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019---REQUERENTE: MARIA DAS NEVES SILVA GOMES
Representante(s):  OAB 13718 - JOSSINEA SILVA PEREIRA (ADVOGADO)   REQUERIDO: SABEMI
SEGURADORA Representante(s):  OAB 61011 - PAULO BERGER (ADVOGADO)  . ATO ORDINATÓRIO
Nos termos do art. 93 XIV da CF/88 e cumprindo o disposto no Provimento nº 006/2009-CJCI c/c o art. 1º,
§ 2º, XI, do Provimento 006/2006-CJRMB/TJEPA, fica a parte REQUERIDA: SABEMI SEGURADORA,
através de seu (s) patrono(s) OAB/RS nº 61.011 PAULO BERGER, INTIMADO(A) para no prazo de 15
dias, efetuar o recolhimento das custas processuais finais, sob pena de inscrição na dívida ativa. Ressalto,
que o boleto e o relatório de conta respectivos encontram-se também disponibilizado para reimpressão no
sistema de custas online, site do TJPA (www.tjpa.jus.br). Capanema/PA, 16 de julho de 2019. Nathália
Lúcia Mendes Azevedo. Auxiliar Judiciário

COMARCA DE CAPANEMA

SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA 
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ATO ORDINATÓRIO - Processo nº 0002214-94.2019.8.14.0013 - Denunciados: GILVAN PEREIRA DA
SILVA (Adv. Jose Maycon Barra dos Santos, OAB/MA nº 19231) e JOSUE PEREIRA DA COSTA
TERCEIRO (Adv. Edimilson Assuncao Sales, OAB/PA nº 21743). Nos termos do Art. 1º, § 2º, IV, do
Provimento nº 006/2006-CJRMB c/c artigo 1º do Provimento 006/2009-CJCI, onde delega poderes ao
Diretor de Secretaria para praticar atos de administração e expediente, sem caráter decisório, ficam as
defesas técnicas intimadas da audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia
24/07/2019, às 10h:30min, nos autos da ação penal em referência. Capanema/PA, 16 de julho de 2019.
Rafael Barbosa de Oliveira, Diretor de Secretaria, Vara Criminal de Capanema/PA.

 
 

 
 
 
Processo n° 0010800-91.2017.8.14.0013 

 

 
 

SECRETARIA DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RÉU: AGNALDO LUCIO DOS REIS
ADVOGADO: LUIZ CARLOS CORREIA, OAB/PA 4472
DECISÃO Examinando os autos e, diante da análise da defesa preliminar apresentada, verifico que não é
o caso de absolvição sumária, pois os elementos acostados até o presente momento demonstram a prova
da materialidade e de indícios de autoria suficientes ao prosseguimento de persecução criminal. Não
houve a demonstração, por parte dos acusados, de quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, quais
sejam, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da inimputabilidade; que o fato
narrado não constitui crime; ou de fundamentos de extinção da punibilidade do agente. Em razão disso,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/07/2019, às 12h00. Expeça-se o necessário.
Intimem-se as partes. Dê-se ciência ao Ministério Público e Defesa. Capanema, 12 de novembro de 2018.
JÚLIO CÉZAR FORTALEZA DE LIMA Juiz de Direito Titular
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             (Prazo: 20 dias)

 
O Excelentíssimo Senhor JOSÉ JOCELINO ROCHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Goianésia do
Pará, no uso de suas atribuições legais, etc.

 
AÇÃO DE ALIMENTOS

 
Processo: 0006745-63.2018.8.14.0110

 
Requerente: Y. M. J. S.

 
Representante: TEREZA MARIA DE JESUS

 
Advogado: LETICIA REGULO FERREIRA

 
Requerido (a): OSMAR DOS SANTOS

 
              FAZ SABER a quem o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e
respectiva Secretaria Judicial tramita os Autos do Processo nº 0006745-63.2018.8.14.0110, Requerente:
Y. M. J. S. Representante: TEREZA MARIA DE JESUS, Requerido: OSMAR DOS SANTOS, e, CITADO
(A) a fim de que apresente resposta às alegações da parte autora, no prazo de 20 dias, obedecendo o
disposto no art. 247 e 335 do NCPC, uma vez que se trata de ação de rito ordinário. A ausência de
contestação tempestiva acarretará revelia, nos termos do art. 344, do NCPC. A qual as partes devem
comparecer acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e não possam no futuro alegar ignorância, mandou-se expedir o presente
EDITAL que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça deste Estado para os
devidos fins. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Goianésia do Pará, Estado do Pará, aos 16 de
julho de 2019. Eu, _________, Matheus da Rocha Oliveira, Auxiliar Administrativo, digitei e subscrevi.

 
JOSÉ JOCELINO ROCHA

 
Juiz de Direito 

 
 

 
 

COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ
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Processo: 0001261-61.2012.814.0083

 
Requerentes: W.W.N.D.A, W.S.D.A.J, W.C.N.D.S, W.N.D.A

 
Representante legal: MERIAN CORREA NOGUEIRA

 
ADVOGADA: CASSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS, 8484-A OAB/PA

 
Requerido: WESLEY SÁ DOS SANTOS

 
Advogado: JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO, 20.561 OAB/PA

 
Fique, por esse ato, intimada a causídica que patrocina a causa em favor da parte requerente para se
manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o teor da certidão de fl. 65, sob pena de extinção do feito.

 
 

 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE CURRALINHO - VARA: VARA
UNICA DE CURRALINHO PROCESSO: 00019107920198140083 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO COELHO Ação: Termo
Circunstanciado em: 16/07/2019 AUTOR DO FATO:MARCIA DELBY VIEIRA PINTO VITIMA:L. A. F. N. .
P O D E R  J U D I C I Á R I O  T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A  D O  E S T A D O  D O  P A R Á
_____________________________________________________________________________________
__________ Processo nº 0001910-79.2019.8.14.0083 SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos
temos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há registro de representação ou queixa-crime
mesmo após 6 (seis) meses da data dos fatos e do conhecimento de sua autoria pela vítima (fls. retro).
Neste sentido, o Código de Processo Penal é expresso no seu artigo 38, in verbis: Art. 38. Salvo
disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de
representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem
é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da
denúncia. Demais disso, em relação ao transcurso do prazo decadencial, pertinente é a lição de Eugênio
Pacelli de Oliveira (Curso de Processo Penal, Ed. Lúmen Juris, 10ª ed., p. 144), in verbis: Observe-se, por
fim, que, em regra, como visto, os prazos decadenciais não se submetem a causas interruptivas ou
suspensivas, fluindo, portanto, independentemente da data do início ou da eventual morosidade das
investigações, dede que, por óbvio, já se saiba previamente acerca da autoria do fato. Logo, no caso sob
análise, o prazo transcorreu in albis sem qualquer manifestação/representação da vítima, restando,
portanto, configurada a decadência penal. Diante do exposto, extingo a punibilidade do(a) Autor(a) do
Fato, em relação aos fatos noticiados, com fulcro no inciso IV, artigo 107, do Código Penal Brasileiro
(CPB). CIÊNCIA ao Ministério Público. Intime-se o Autor do Fato exclusivamente através do Diário da
Justiça Eletrônico/DJE-PA (ENUNCIADO 105 do FONAJE). Após não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE estes autos com a respectiva baixa do registro no Sistema Libra.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Curralinho (PA), 13 de julho de 2019 Roberto Botelho Coelho Juiz
de Direi to Subst i tuto PROCESSO: 00021532320198140083 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO COELHO Ação: Inquérito
Policial em: 16/07/2019 AUTOR:ELIZEU LEAL DE SOUZA VITIMA:V. L. M. F. . PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CURRALINHO

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO
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T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A  D O  E S T A D O  D O  P A R Á
_____________________________________________________________________________________
__________ Processo nº 0002153-23.2019.8.14.0083 SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos
temos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há registro de representação ou queixa-crime
mesmo após 6 (seis) meses da data dos fatos e do conhecimento de sua autoria pela vítima (fls. retro).
Neste sentido, o Código de Processo Penal é expresso no seu artigo 38, in verbis: Art. 38. Salvo
disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de
representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem
é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da
denúncia. Demais disso, em relação ao transcurso do prazo decadencial, pertinente é a lição de Eugênio
Pacelli de Oliveira (Curso de Processo Penal, Ed. Lúmen Juris, 10ª ed., p. 144), in verbis: Observe-se, por
fim, que, em regra, como visto, os prazos decadenciais não se submetem a causas interruptivas ou
suspensivas, fluindo, portanto, independentemente da data do início ou da eventual morosidade das
investigações, dede que, por óbvio, já se saiba previamente acerca da autoria do fato. Logo, no caso sob
análise, o prazo transcorreu in albis sem qualquer manifestação/representação da vítima, restando,
portanto, configurada a decadência penal. Diante do exposto, extingo a punibilidade do(a) Autor(a) do
Fato, em relação aos fatos noticiados, com fulcro no inciso IV, artigo 107, do Código Penal Brasileiro
(CPB). CIÊNCIA ao Ministério Público. Intime-se o Autor do Fato exclusivamente através do Diário da
Justiça Eletrônico/DJE-PA (ENUNCIADO 105 do FONAJE). Após não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE estes autos com a respectiva baixa do registro no Sistema Libra.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Curralinho (PA), 13 de julho de 2019 Roberto Botelho Coelho Juiz
de Direi to Subst i tuto PROCESSO: 00022139320198140083 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO COELHO Ação: Inquérito
Policial em: 16/07/2019 INDICIADO:ELIAS DE CASTRO MATOS VITIMA:M. L. A. J. . PODER
J U D I C I Á R I O  T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A  D O  E S T A D O  D O  P A R Á
_____________________________________________________________________________________
__________ Processo nº 0002213-93.2019.8.14.0083 SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos
temos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há registro de representação ou queixa-crime
mesmo após 6 (seis) meses da data dos fatos e do conhecimento de sua autoria pela vítima (fls. retro).
Neste sentido, o Código de Processo Penal é expresso no seu artigo 38, in verbis: Art. 38. Salvo
disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de
representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem
é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da
denúncia. Demais disso, em relação ao transcurso do prazo decadencial, pertinente é a lição de Eugênio
Pacelli de Oliveira (Curso de Processo Penal, Ed. Lúmen Juris, 10ª ed., p. 144), in verbis: Observe-se, por
fim, que, em regra, como visto, os prazos decadenciais não se submetem a causas interruptivas ou
suspensivas, fluindo, portanto, independentemente da data do início ou da eventual morosidade das
investigações, dede que, por óbvio, já se saiba previamente acerca da autoria do fato. Logo, no caso sob
análise, o prazo transcorreu in albis sem qualquer manifestação/representação da vítima, restando,
portanto, configurada a decadência penal. Diante do exposto, extingo a punibilidade do(a) Autor(a) do
Fato, em relação aos fatos noticiados, com fulcro no inciso IV, artigo 107, do Código Penal Brasileiro
(CPB). CIÊNCIA ao Ministério Público. Intime-se o Autor do Fato exclusivamente através do Diário da
Justiça Eletrônico/DJE-PA (ENUNCIADO 105 do FONAJE). Após não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE estes autos com a respectiva baixa do registro no Sistema Libra.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Curralinho (PA), 13 de julho de 2019 Roberto Botelho Coelho Juiz
de Direi to Subst i tuto PROCESSO: 00023732120198140083 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO COELHO Ação: Inquérito
Policial em: 16/07/2019 AUTOR:JOAO PAGOITO NUNES DE OLIVEIRA VITIMA:L. M. P. O. . PODER
J U D I C I Á R I O  T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A  D O  E S T A D O  D O  P A R Á
_____________________________________________________________________________________
__________ Processo nº 0002373-21.2019.8.14.0083 SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos
temos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há registro de representação ou queixa-crime
mesmo após 6 (seis) meses da data dos fatos e do conhecimento de sua autoria pela vítima (fls. retro).
Neste sentido, o Código de Processo Penal é expresso no seu artigo 38, in verbis: Art. 38. Salvo
disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de
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representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem
é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da
denúncia. Demais disso, em relação ao transcurso do prazo decadencial, pertinente é a lição de Eugênio
Pacelli de Oliveira (Curso de Processo Penal, Ed. Lúmen Juris, 10ª ed., p. 144), in verbis: Observe-se, por
fim, que, em regra, como visto, os prazos decadenciais não se submetem a causas interruptivas ou
suspensivas, fluindo, portanto, independentemente da data do início ou da eventual morosidade das
investigações, dede que, por óbvio, já se saiba previamente acerca da autoria do fato. Logo, no caso sob
análise, o prazo transcorreu in albis sem qualquer manifestação/representação da vítima, restando,
portanto, configurada a decadência penal. Diante do exposto, extingo a punibilidade do(a) Autor(a) do
Fato, em relação aos fatos noticiados, com fulcro no inciso IV, artigo 107, do Código Penal Brasileiro
(CPB). CIÊNCIA ao Ministério Público. Intime-se o Autor do Fato exclusivamente através do Diário da
Justiça Eletrônico/DJE-PA (ENUNCIADO 105 do FONAJE). Após não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE estes autos com a respectiva baixa do registro no Sistema Libra.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Curralinho (PA), 13 de julho de 2019 Roberto Botelho Coelho Juiz
de Direi to Subst i tuto PROCESSO: 00023801320198140083 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO COELHO Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADUAL REU:EDUARDO
DA SILVA OLIVEIRA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Processo
nº: 0002380-13.2019.814.0083 (Processo original: 0000904-76.2015) Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Eduardo da Silva Oliveira Natureza: Criminal. art. 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro.
SENTENÇA Vistos, etc. 1 - RELATÓRIO: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Pará em face de Eduardo da Silva Oliveira e Jarne Pereira da Silva, devidamente qualificados,
visando a incursão deste nas penas do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro (CPB).
Narra a denúncia, em breve síntese, que: "No dia 16/06/2014, por volta das 03h:15min, a vítima recebeu
uma ligação via celular do seu vizinho, o nacional Juanil Leão dos Santos, de que seu estabelecimento
comercial estava sendo arrombado, e que os acusados estariam dentro do estabelecimento. Pegou a
bicicleta e foi até o local e constatou o fato criminoso, pois ainda presenciou os denunciados que, com a
ajuda dos vizinhos correram atrás de ambos, mas não conseguiram obter êxito. Informa, ainda, que do
interior da loja foram subtraídos um pacote de cerveja com 12 (doze) latinhas e a quantia de R$150,00
(cento e cinquenta) reais em moedas. Foi deixado no local do crime um terçado. (...)". A denúncia foi
oferecida em 19/02/2015 e recebida em 18/03/2015 (fl. 22). Citação infrutífera - os acusados não foram
encontrados -, razão pela qual o magistrado à época determinou a citação por Edital. Transcorrido in albis
o prazo, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, tendo sido decretada a prisão
preventiva dos réus. (fls. 28 e 35/36). Em 30 de setembro de 2015, o réu Jarne Pereira da Silva foi preso e
o processo seguiu apenas contra o mesmo. Em 05 de dezembro de 2018, foi comunicada pela Central de
Recaptura de Condenados a prisão do acusado Eduardo da Silva Oliveira, que se encontrava foragido da
Colonial Penal Agrícola de Santa Izabel desde o dia 25/04/2015. Devidamente citado (fl. 86), o réu
apresentou Resposta à Acusação por intermédio da Defensoria Pública do Estado (fls. 88-v/90). Às fls.
109/110, este magistrado chamou o feito à ordem para determinar o desmembramento do processo,
considerando que tal procedimento não foi realizado no momento oportuno. Audiência de instrução
realizada nos dias 09/05/2019 (fls. 119-122) e 29/05/2019 (fls. 128-130), oportunidade em que foi ouvida a
vítima Leonardo Gonçalves Borges (fl. 119-120), a testemunha de acusação (Vanderley Santos da Silva).
Em seguida, o acusado Eduardo da Silva Oliveira foi interrogado (mídia fl. 130). O Ministério Público
apresentou alegações finais orais (fls. 128-v/130), pugnando pela condenação do acusado nos termos da
inicial acusatória. A Defesa, em memoriais escritos (133-136), manifestou-se pela violação do Direito de
Defesa em razão da suposta prova emprestada. No mérito, requereu a absolvição por ausência de
tipicidade da conduta (insignificância), e subsidiariamente o decote da qualificadora do rompimento de
obstáculo. É o breve relatório. Decido. 2 - DAS PRELIMINARES Compulsando detidamente os autos,
verifica-se que ainda se encontra pendente de análise o pedido para anular a audiência ocorrida no dia
09/05/2019 (fl. 128). Sustenta o eminente Defensor Público que a realização da audiência para oitiva das
testemunhas de acusação ocorreu sem a presença do acusado (que não foi apresentado pela SUSIPE).
Pois bem. De fato, não foi possível a apresentação do preso em razão da ausência de escolta para
realizar todo o trâmite de movimentação carcerária. Não obstante, entendo que esse fato per se não gera
qualquer nulidade do ato. Explico. Percebe-se que no momento da realização da supramencionada
audiência para a oitiva das testemunhas de acusação, o réu encontrava-se devidamente assistido por
advogado que, inclusive, foi quem solicitou a realização da audiência sem a sua presença, no claro intuito
de preservar os próprios interesses do processado. Tal conduta ocorreu, única e exclusivamente, para não
postergar a realização de atos processuais, contribuindo assim para a razoável duração do processo.
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Assim, a meu ver, não merece prosperar o pleito defensivo. Por outro lado, a Defesa alega a nulidade das
"provas emprestadas", pois supostamente foram produzidas em processo judicial no qual o acusado não
teve a oportunidade de se defender. Neste ponto, também não procede a insurreição defensiva. Através
de uma simples análise dos autos percebe-se que os atos processuais praticados no processo de origem
(que posteriormente foi desmembrado) não foram levados em consideração por este juízo em nenhum
momento. Ademais, a alegação (de nulidade) é contraditória em seus próprios termos, na medida em que
ratifica que todos os atos instrutórios foram novamente realizados. A verdade é que não pode a Defesa
querer alterar a realidade dos fatos ocorridos. In casu, foi garantido ao acusado o respeito ao devido
processo legal substantivo, sem que qualquer violação na sua esfera de direitos e garantias
constitucionais tenha ocorrido. De mais a mais, não tendo sido alegada no momento oportuno, clara é a
preclusão do pedido. Por fim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de fundamentar concretamente o
prejuízo ao réu. Aceitar o contrário (que houve efetivo prejuízo), é chancelar uma verdadeira chicana
processual, pois foi o próprio réu que dolosamente evadiu-se do distrito da culpa, tendo passado todos
esses anos foragido. Ante o exposto, indefiro as preliminares arguidas e determino à Secretaria Judicial a
retirada/exclusão das provas produzidas durante a instrução processual do corréu Jarne que
equivocadamente foram juntadas aos presentes autos. 3 - DO MÉRITO De início, cumpre ressaltar que se
encontram presentes todos os pressupostos processuais e condições da ação penal, pelo que é possível
apreciar o mérito da pretensão punitiva delineada na Denúncia. A acusação imputa ao acusado o crime de
furto qualificado previsto no art. 155, §4º, inciso I e IV, do CPB, o qual assevera que: Furto Art. 155
Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Pena -
reclusão, de quatro a dez anos, e multa. Furto qualificado § 4º- A pena é de reclusão de dois a oito anos, e
multa, se o crime é cometido: I- com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa" IV-
mediante concurso de duas ou mais pessoas. Pois bem. Finda a instrução, apresentadas as alegações
finais, não havendo outras diligências a serem realizadas nos termos do art. 402 do Código de Processo
Penal, passo ao julgamento do caso sob exame. 3.1 - DA MATERIALIDADE In casu, a materialidade do
delito é certa, o que se constata pelos seguintes elementos de convicção: i) Relatório Conclusivo do
Inquérito Policial (fls.17/18); ii) Depoimentos prestados (fls. 122 e 130). Assim, de forma inconteste,
observa-se que o delito ocorreu, estando cabalmente caracterizada a ocorrência material do fato 3.2 - DA
AUTORIA A autoria delitiva também restou demonstrada. Vislumbra-se do conjunto probatório existirem
elementos concretos que apontam que o denunciado, juntamente com o corréu, cometeu o crime em
testilha, tendo, inclusive, em seu interrogatório judicial, confessado a prática criminosa. (mídia anexa -
CD/R fl. 130). Urge salientar que as declarações e depoimentos angariados na fase de instrução, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, se revestiram de legitimidade suficiente para ensejar a
condenação. Senão vejamos. A vítima Leonardo Gonçalves Borges manteve em Juízo a coerência do
depoimento prestado perante a autoridade policial em relação aos acusados. Foi categórica em dizer que
após receber a notícia de que seu estabelecimento comercial tinha sido invadido, deslocou-se até o local e
deparou-se com os indivíduos conhecidos como "Jânio Cheira Thinner" e "Eduardo" ainda no prédio.
Neste momento, informou que os réus, ao perceberam a presença do declarante e demais populares,
empreenderam fuga para local incerto e não sabido. Ratificou que foi destruído/danificado um "janelão"
(local por onde ocorreu a entrada), bem como foi subtraída uma importância de aproximadamente de
R$150,00 (cento e cinquenta) reais em moedas e algumas cervejas. A testemunha de acusação, o
nacional Vanderley Santos da Silva, não obstante tenha declarado à autoridade policial que, no dia dos
fatos, foi ao local do crime e viu os indivíduos "Jânio Cheira Thinner" e "Eduardo", também seus vizinhos,
empreendendo fuga do estabelecimento, em seu depoimento em juízo, aduziu que não presenciou os
fatos, tendo apenas sido comunicado dos acontecimentos posteriormente. Por fim, em seu interrogatório, o
acusado Eduardo da Silva Oliveira confessou a prática delitiva. Informou que anteriormente estava no
estabelecimento da vítima quando, após discussão pueril, foi agredido com um copo no rosto. Por esse
motivo, segundo o interrogado, na madrugada daquele dia, combinou com o primo para entrar naquele
estabelecimento comercial. Explicou que o primo entrou por uma janela/vão e de lá subtraiu 2 latinhas de
cerveja e 15 reais em moedas. Após o crime o dinheiro foi dividido entre os dois. Por último, concluiu que
praticou o crime por de ter sido agredido pelo dono do bar (vítima). Pois bem. Impende ressaltar, por
necessário, que o magistrado que faz a coleta da prova, por ter permanecido frente a frente com as partes
e as testemunhas, tem maior condição de avaliar as declarações por estas apresentadas, uma vez que
pode observar as reações fisionômicas, a segurança da fala, o enfrentamento de olhar e os sinais
reveladores das declarações. Em suma, concluindo que as declarações das vítimas e testemunhas foram
coerentes e convincentes, deve ser mantida esta avaliação e, consequentemente, ser aproveitada a prova
daí decorrente. Com efeito, após análise minuciosa dos autos, não há dúvidas da comprovação da autoria
delitiva em relação ao nacional Eduardo da Silva Oliveira. Percebe-se que a vítima ofereceu detalhes
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minuciosos do ocorrido, que coadunam com os fatos narrados na denúncia. Neste aspecto, é assente o
entendimento de que a palavra da vítima possui elevada importância em crimes desta natureza, sendo
certo que, o interesse da mesma, salvo prova em contrário, é o de apontar os verdadeiros autores da ação
delituosa sofrida, e não de acusar terceiros inocentes. Acerca da importância da palavra da vítima, a
jurisprudência pátria majoritária entende que: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. USO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE PESSOAS. PROVA CONSISTENTE E VÁLIDA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM
PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 386, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1. Restando comprovado que o acusado, mediante ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da
vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo, majorado pelo uso de arma de
fogo e concurso de pessoas. 2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando
corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e
suficiente para embasar o édito condenatório. 3. Recurso apelatório conhecido e improvido. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0735130-77.2014.8.06.0001, em
que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por
unanimidade, em conhecer do recurso, mas para NEGAR provimento, nos termos do voto do Relator.
Fortaleza, 03 de abril de 2018. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE 07351307720148060001 CE 0735130-
77.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 03/04/2018,
3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2018) (grifei) Outrossim, o próprio acusado confessou a
prática do crime. Destarte, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à autoria
delituosa, havendo elementos suficientes da autoria do delito de furto narrado na denúncia cometido pelo
réu. 3.3 DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI Conforme preconiza o art. 383, caput, do CPP "o juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir lhe definição jurídica
diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave". (Redação dada pela Lei nº
11.719, de 2008). O instituto em testilha permite ao juiz, se entender que é o caso de realizar a emendatio
libelli, julgar diretamente o processo, não sendo necessário que ele abra vista às partes para se
manifestarem previamente sobre isso. Tal situação se justifica porque no processo penal o acusado se
defende dos fatos e como os fatos não mudaram, não há qualquer prejuízo ao réu, nem violação ao
princípio da correlação entre acusação e sentença. In casu, a preambular acusatória é clara quanto ao fato
do crime ter sido praticado durante o repouso noturno, pois assim descreveu: "No dia 16/06/2014, por volta
das 03h:15min, a vítima recebeu uma ligação via celular do seu vizinho (...)". (grifei) Neste aspecto, a
vítima, durante o seu depoimento judicial, ratificou as declarações prestadas durante o inquérito policial,
sendo categoria em dizer que o crime ocorreu durante a madrugada, aproximadamente às 3h:00min da
manhã. Observa-se, assim, que está descrito com clareza que o crime foi praticado durante o repouso
noturno (art. 155, §1º, do CPB), não configurando o seu reconhecimento em eventual julgamento extra
petita, posto estar devidamente narrado e demonstrado pelo conjunto fático probatório. 3.4 -
QUALIFICADORA/ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA
Descreve o Ministério Público na inicial acusatória que "(...) a vítima recebeu uma ligação via celular do
seu vizinho, o nacional Juanil Leão dos Santos, de que seu estabelecimento comercial estava sendo
arrombado (...)". Pois bem. Da leitura minuciosa da denúncia observa-se que em nenhum outro momento
o órgão de acusação fez referência à qualificadora em questão. Não se desincumbiu do ônus, portanto, de
descrever com minúcia a dinâmica do crime e, tampouco, o local de entrada que supostamente foi rompido
e/ou destruído para a entrada do acusado. Demais disso, é preciso registrar também que, na esteira da
jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, para que ocorra o reconhecimento da qualificadora
do rompimento ou destruição de obstáculo no crime de furto, é indispensável a realização de perícia,
consoante preconiza o art. 158 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL Nº
1.690.766 - ES (2017/0209059-8) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ART. 155, § 4º, I,
DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 158 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUALIFICADORA DO FURTO EXIGE LAUDO PERICIAL NA FORMA
DIRETA. REFORMA DO ACÓRDÃO A QUO. DEMAIS ASPECTOS DA DOSIMETRIA FIXADA NA
ORIGEM NÃO MERECEM REPARO. Recurso especial parcialmente provido. DECISÃO Trata-se de
recurso especial interposto por Maciel Lemes, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da
República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que a despeito da inexistência do laudo
pericial direto para a verificação do rompimento de obstáculo condenou o recorrente pelo delito de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), in verbis (fls. 97 e 98): [...] O
recurso especial merece ser conhecido, pois preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Ab
initio, assiste razão ao recorrente ao sustentar a negativa de vigência dos arts. 158 do Código de Processo
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Penal e 155, § 4º, I, do Código Penal, in casu, sob o argumento de que o Tribunal a quo manteve
indevidamente a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, apesar da inexistência do laudo
pericial direto. Em outros termos, o Superior Tribunal de Justiça entende ao contrário do acórdão estadual
que, para incidir a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, faz-se indispensável a
realização de perícia regular e direta, a fim de se constatar a realização do rompimento de obstáculo.
Precedente deste Tribunal a corroborar: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FURTO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. PERÍCIA.
AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA. 1.
Ressalvado o entendimento pessoal do relator, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à
necessidade de realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de
obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, sendo possível a sua substituição por outros
meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver
desaparecido, a teor do disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal. [...] Com efeito, a
individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas
hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais
estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso (fls. 36/39 e 91/99). Sendo
repetidamente decidida a matéria debatida, conforme os precedentes citados, o presente recurso
comporta pronta solução, nos moldes do art. 34 do RISTJ e do disposto na Súmula 568/STJ, com o fim de
se agilizar a prestação jurisdicional. Ante o exposto, com fulcro no art. 34 do RISTJ e no disposto na
Súmula 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial exclusivamente para afastar a aplicação da
qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo 155, § 4º, I, do Código Penal no crime de furto praticado
pelo ora recorrente, nos termos dispostos nesta decisão. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2017.
Ministro Sebastião Reis Júnior Relator. (STJ - REsp: 1690766 ES 2017/0209059-8, Relator: Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 01/09/2017) In casu, não existe qualquer elemento de
que tal conduta tenha ocorrido, não havendo sequer indicação e/ou fotos do local supostamente rompido
o u  d e s t r u í d o .  L o g o ,  i m p o s s í v e l  r e c o n h e c e r  a  q u a l i f i c a d o r a  e m  q u e s t ã o .  3 . 5  -
QUALIFICADORA/CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS Restou amplamente comprovado que o
acusado praticou o crime em companhia do nacional Jarne Pereira da Silva, consoante todos elementos
probatórios colacionados aos autos. Dessarte, reconheço a qualificadora em testilha. 3.6 -
ATIPICIDADE/PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA A Defesa pugna pela atipicidade da conduta perpetrada
pelo acusado pelo fato da subtração não ter causado qualquer lesão ao patrimônio da Vítima em razão do
valor irrisório dos bens. Pois bem. Nesse tópico, a doutrina e a jurisprudência pátria vem entendendo que
para a aplicação do princípio da insignificância são necessários o atendimento de quatro requisitos, são
eles: a) valor ínfimo da coisa subtraída; b) mínima ofensividade da conduta do agente; c) nenhuma
periculosidade social da ação; d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes. No
presente caso, se mostra inviável a aplicação do princípio da insignificância quando se observa que o
acusado responde a diversos outros processos, nesta e em outras Comarcas, consoante certidão de
antecedentes criminais (fls. 125-127). Assim, a reiteração da prática de delitos não se mostra compatível
com o reconhecimento da insignificância do delito praticado, uma vez que o valor dos bens furtados não é
o único critério para sua aplicação, bem como pelo fato do furto ter ocorrido no período noturno; Nesse
sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. LESÃO MÍNIMA, CONDUTA DE PEQUENA REPROVABILIDADE E PERICULOSIDADE
IRRELEVANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. - A aplicabilidade do princípio da
insignificância no delito de furto, para afastar a tipicidade penal, é cabível quando se evidencia que o bem
jurídico tutelado sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e
irrelevante periculosidade social. - Na hipótese dos autos, constata-se que há evidente carga de
reprovabilidade na conduta do agravante, pois é portador de maus antecedentes, vez que responde por
outras ações penais pela prática do crime de furto, tendo já, inclusive, sido condenado e beneficiado com a
aplicação do princípio da insignificância e com a suspensão condicional do processo. - A reiteração no
cometimento de crimes contra o patrimônio não se mostra compatível com a aplicação do princípio da
insignificância, o que demonstra do delito de que aqui se trata não é fato isolado na vida do réu e revela
que as sanções penais anteriormente impostas não foram suficientes para impedir seu retorno às
atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1364003/MG, Rel. Ministra
MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em
06/08/2013, DJe 09/08/2013) No 4 - DISPOSITIVO/CONCLUSÃO Pelos fundamentos expostos, em
consonância com as provas coligidas nos autos, estou suficientemente convencido da materialidade
delitiva e da autoria do fato, razão pela qual JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
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punitiva estatal para CONDENAR O RÉU EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, nas sanções punitivas do
crime previsto do artigo 155, §1º, c/c §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, do Código Penal Brasileiro.
4.1 - DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA Atento aos ditames do art. 68 e considerando as disposições do
artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções
aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição
nº 6024/20161, passo a analisar as circunstâncias judiciais: A- EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA a.1
PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE. O Réu EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, ao
cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE normal à espécie delitiva. Quanto aos ANTECEDENTES, o
Réu foi condenado nos autos do Processo nº 0000822-16.2013.814.0083, com trânsito em julgado em
04/09/2014, mas deixo de valorá-lo neste momento pois será considerado para efeito de reincidência (fls.
125); CONDUTA SOCIAL: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a
conduta social. A PERSONALIDADE é negativa. Constata-se que o condenado não ostenta personalidade
voltada à observância das regras estatais a todos impostas. É contumaz na prática delituosa, o que revela
a personalidade voltada ao crime, fato esse perfeitamente aferível, consoante certidão de antecedentes
adunada aos autos (fl. 125). Nesse sentido, inclusive, recentemente se posicionou o STF: "["] 2. In casu,
as instâncias ordinárias motivaram de modo suficiente a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos,
tendo em vista, especialmente, (i) a personalidade do réu voltada à delinquência, identificada pela extensa
folha criminal referida na sentença, (ii) a circunstância da prática delitiva, marcada pela tentativa de fuga e
de ocultação das substâncias entorpecentes e, por fim, (iii) o fato de que o paciente se evadiu do
estabelecimento prisional após a prisão em flagrante, somente tendo sido capturado no mês seguinte. 3.
Ordem de habeas corpus desprovida. ((STF - RHC: 114968 MS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 25/06/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-175 DIVULG 05-09-2013 PUBLIC 06-
09-2013.). Os MOTIVOS serão valorados na segunda etapa da dosimetria da pena; as
CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS não excederam os parâmetros da normalidade.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do réu. Posto isso,
atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 09 (nove)
meses anos de reclusão e 30 (trinta e cinco) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário
mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). a.2
SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES Reconheço a
circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, motivo fútil, em razão do
condenado ter confessado que somente praticou o crime como forma de "retaliar" o dono do
estabelecimento por um suposto desentendimento anterior em um jogo de baralho. Deixo de valorar a
circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) e a
circunstância agravante da reincidência, tendo em vista a compensação das duas causas, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Fixo a pena intermediária em 03 (três) anos, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa. a.3 TERCEIRA FASE DE
APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA Considerando a causa de
aumento prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão
(repouso noturno), aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), diante dos fatos e
fundamentos já declinados, ficando o Réu condenado pelo crime de furto a uma pena total de 04 (quatro)
anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 40 (quarenta) dias multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 5. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção
ao artigo 33, § 1º, letra "b" c/c o § 2º, letra "b" do Código Penal Brasileiro, será inicialmente o
SEMIABERTO. 6. DETRAÇÃO PENAL Considerando que o condenado EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA
encontra-se preso desde o 05/12/2018, totalizando 07 (sete) meses e (dez) dias de prisão provisória, nos
termos do artigo 387, §2º, do CPP, procedo à detração penal, para condenar o acusado ao cumprimento
de uma pena definitiva de 03 (três) anos, 07 (sete) e 20 (vinte dias) dias de reclusão, - inalteradas as
demais condições -, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais
benefícios. O regime inicial semiaberto será mantido por possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis e
ser atualmente extremamente nocivo a sociedade, sendo inclusive reincidente nos crimes deste jaez. 7.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos artigos
44, inciso II, do Código Penal, porquanto o condenado é reincidente em crime doloso; deixo de aplicar a
suspensão condicional da pena, sursis, porque a quantidade da pena aplicada é incompatível com tal
instituto, na forma prevista no artigo 77 do mesmo diploma legal. 8. REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS Deixo
de fixar valor mínimo para reparação dos danos ocasionados à vítima uma vez que não existe pedido
nesse sentido. 9. MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO Em decorrência de ainda
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estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do sentenciado, consubstanciados
pelos pressupostos (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão
(materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum
libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da
ordem pública, pois os crimes contra o patrimônio vêm assolando os munícipes desta Comarca. Ademais,
neste caso, o condenado também ficou foragido por diversos anos, razão pela qual mantenho a prisão
preventiva e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. 10 - CONDENAÇ"O POR
CUSTAS Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais, a serem calculadas pela UNAJ, na
forma da Lei Estadual nº 8.328/2015. Contudo, suspendo a cobrança por se tratar de réu assistido pela
Defensoria Pública Estadual, de forma que a cobrança será retomada se nos cinco anos subsequentes
houver mudança na situação econômica. 11 - DISPOSIÇÕES FINAIS: Havendo armas apreendidas e
sendo as mesmas de órgãos de segurança pública, deverão ser devolvidas aos referidos órgãos; caso
contrário encaminhem-se à destruição na forma da legislação vigente. Oficie-se ao Órgão encarregado da
estatística criminal, de acordo com o artigo 809 do Código de Processo Penal Brasileiro. Em cumprimento
ao disposto no artigo 201, §2º, do CPP, e de acordo com a redação alterada pela Lei nº. 11.690/2008,
determino que a vítima seja cientificada da presente sentença. Ressalvado o item "C" e "E", após o
trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Lance-se o nome do condenado no rol dos
culpados, fazendo-se as comunicações necessárias, inclusive aquelas de interesse estatístico; b) Oficie-se
ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), comunicando a condenação do acusado, com sua devida
identificação, a fim de dar cumprimento ao disposto no parágrafo 2º, artigo 71, do Código Eleitoral c/c
inciso III, artigo 15, da Constituição da República Federativa do Brasil; c) Expeça-se Guia de Recolhimento
(Provisória ou Definitiva) do condenado Eduardo da Silva Oliveira, acompanhada de todos os documentos
indicados na Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, bem como aqueles previstos no art. 106
da Lei de Execução Penal; d) Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de multa, em
conformidade com o disposto pelos artigos 50, do Código Penal e 686 do Código de Processo Penal. e)
Oficie-se imediatamente ao Estabelecimento Prisional onde o condenado encontra-se atualmente preso,
fornecendo informações sobre o julgamento do feito. Após as providências legais necessárias e demais
comunicações de estilo e, em não havendo interposição de recurso voluntário pelas partes, ARQUIVEM-
SE os autos com as cautelas de praxe, com baixa na distribuição. Intimem-se o acusado pessoalmente
desta decisão. Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Curralinho, 11 de julho de 2019. Roberto Botelho Coelho Juiz de
Direito 1 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de
modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima
do mínimo legal". Página de 14 PROCESSO: 00024901220198140083 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO COELHO Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
VITIMA:O. E. REU:EVANDRO BRITO MOURAO Representante(s): OAB 3450 - MARIO LUCIO
DAMASCENO (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Processo nº: 0002490-12.2019.814.0083 DECISÃO Recebi hoje. A defesa preliminar de fl. 77/78 dos
autos não apresentou qualquer argumento que afaste a possibilidade de recebimento da denúncia. Posto
isto, haja vista os aspectos fático-jurídicos e considerando que, nesta fase, cumpre-se fazer mero juízo de
prelibação, RECEBO a denúncia oferecida pelo Parquet e designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 04/09/2019 às 13h:30min. Requisite-se e cite-se o réu. Dê ciência ao Ministério Público e à
Defesa (via DJE/PA). Intimem-se as testemunhas. Expeça-se carta precatória, caso se trate de
testemunha com domicílio em outra comarca. P.R.I Cumpra-se com URGÊNCIA por se tratar de réu preso.
Curralinho, 10 de julho de 2019. Roberto Botelho Coelho Juiz de Direito Substituto Página de 1
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 0 8 8 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 8 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO COELHO Ação: Inquérito
Policial em: 16/07/2019 INDICIADO:WALTER CERDEIRS MACHADO VITIMA:V. V. P. . Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará CURRALINHO SECRETARIA DA VARA UNICA DE CURRALINHO
00044088520188140083 20190271007825 SENTENÇA - DOC: 20190271007825 Processo nº 0004408-
85.2018.8.14.0083 SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos temos do artigo 38 da Lei nº
9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). Decido. Compulsando detidamente os autos,
verifica-se que não há registro de representação ou queixa-crime mesmo após 6 (seis) meses da data dos
fatos e do conhecimento de sua autoria pela vítima (fls. retro). Neste sentido, o Código de Processo Penal
é expresso no seu artigo 38, in verbis: Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu
representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de
seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do , do dia em que
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se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Demais disso, em relação ao transcurso do prazo
decadencial, pertinente é a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de Processo Penal, Ed. Lúmen
Juris, 10ª ed., p. 144), in verbis: Observe-se, por fim, que, em regra, como visto, os prazos decadenciais
não se submetem a causas interruptivas ou suspensivas, fluindo, portanto, independentemente da data do
início ou da eventual morosidade das investigações, dede que, por óbvio, já se saiba previamente acerca
da autoria do fato. Logo, no caso sob análise, o prazo transcorreu in albis sem qualquer
manifestação/representação da vítima, restando, portanto, configurada a decadência penal. Diante do
exposto, extingo a punibilidade do(a) Autor(a) do Fato, em relação aos fatos noticiados, com fulcro no
inciso IV, artigo 107, do Código Penal Brasileiro (CPB). CIÊNCIA ao Ministério Público. Intime-se o Autor
do Fato exclusivamente através do Diário da Justiça Eletrônico/DJE-PA (ENUNCIADO 105 do FONAJE).
Após não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE estes autos com a
respectiva baixa do registro no Sistema Libra. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Curralinho (PA), 3 de
julho de 2019 Roberto Botelho Coelho Juiz de Direito Substituto CURRALINHO Fórum Juiz Dr. Ricardo
Borges - Avenida Floriano Peixoto, Q1, L1 Fórum de: Endereço: 68.815-000 CEP: (91)3633-1315 Fone:
Centro Bairro: Email: tjepa083@tjpa.jus.br Pág. 1 de 1 Pág. 1 de 1 PROCESSO: 00057451220188140083
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO
COELHO Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 16/07/2019 VITIMA:A. N. B. F.
DENUNCIADO:RONALDO DIAS GAIA Representante(s): OAB 9459 - MARIA DE NAZARE SILVA DOS
SANTOS (ADVOGADO) AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Processo nº: 0005745-12.2018.814.0083 Autor: Ministério Público
Estadual Réu: Ronaldo Dias Gaia Natureza: Criminal. art. 121, §2º, II, c/c art. 129, caput, ambos do CPB
SENTENÇA Vistos, etc. 1 - RELATÓRIO: Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Pará em face de Ronaldo Dias Gaia, devidamente qualificado, visando a incursão deste nas
penas do art. art. 121, §2º, II, c/c art. 129, caput, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB). Narra a
denúncia, em breve síntese, que: "(...) que no dia 06/08/2018, por volta das 08h:00min, o denunciado com
animus necandi matou o nacional Alexandre das Neves Buar Filho e agrediu fisicamente Maria Joana
Gomes Buar causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Segundo consta no IPL, o denunciado,
portando uma faca de aproximadamente 25 (vinte e cinco) cm, desferiu 12 (doze) facadas em Alexandre,
após uma breve discussão, levando-o a óbito. De acordo com os autos, no momento em que deferira os
golpes de faca, o acusado proferira as seguintes textuais: "TÁ DOENDO?" Nessa ocasião, Maria Joana,
mãe de Alexandre, tentou impedir que o acusado provocasse mais lesões em seu filho, quando foi
agredida com um soco no olho e ouviu as seguintes textuais: "O QUE É SUA VELHA?" A autoridade
policial relatou que foi comunicada por populares de um homicídio que acabara de ocorrer na rua do
Cafezal. Imediatamente, o delegado de polícia e o escrivão saíram em diligência, porém o agressor já
havia deixado o local do crime. Em seguida, iniciaram as buscas. O acusado foi encontrado atrás de uma
casa, com as mãos e a faca, utilizadas nos delitos, sujas de sangue. Foram obtidas imagens de câmeras
de segurança que confirmam a autoria do crime (...)". A denúncia foi oferecida em 23/08/2018 e recebida
no mesmo dia, ou seja, 23/08/2018. O Réu foi devidamente citado (fls. 49/50) e apresentou resposta à
acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 53/54). Audiência de instrução realizada nos dias
30/01/2019 (fls. 83/85), 09/05/2019 (fls. 103/106) e 28/05/2019 (fls. 109/111), oportunidade em que foram
ouvidas a vítima (Maria Joana Gomes Buar), as testemunhas de acusação (José Maria Alves Vaz e Lucas
Machado de Sales), as testemunhas de defesa (Maura dos Santos Monteiro, Alessandra Monteiro Buar e
Anderson de Jesus Trindade Borges), as testemunhas do Juízo/referidas (Maria de Nazaré Franco dos
Santos e Manoel da Conceição Belém Pontes). Em seguida, o acusado foi interrogado e confessou a
prática delitiva, todavia alegou que não tinha a intenção de matar, agindo apenas para repelir as
constantes ameaças proferidas pela vítima (fls.109/111). O Ministério Público apresentou alegações finais
às fls. 115/116, pugnando pela desclassificação do crime imputado ao réu para o crime de lesão corporal
seguida de morte (art. 129, §3º, do CPB) em concurso com o crime previsto no art. 129, caput, do CPB. A
Defesa, em suas alegações finais (fls. 120-123), requereu, o reconhecimento da tese de legítima defesa e
subsidiariamente a desclassificação da infração penal para o crime previsto no 129, §3º, do CPB. É o
relatório. Decido. 2- DAS PRELIMINARES Não foram arguidas preliminares. 3- DO MÉRITO De início,
cumpre ressaltar que se encontram presentes todos os pressupostos processuais e condições da ação
penal, pelo que é possível apreciar o mérito da pretensão punitiva delineada na Denúncia. A acusação
imputa ao acusado o crime de homicídio qualificado, art. 121, §2º, II, c/c art. 129, caput, ambos do Código
Penal Brasileiro (CPB)., o qual assevera que: Homicídio simples Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão,
de seis a vinte anos. Homicídio qualificado § 2° Se o homicídio é cometido: II - por motivo fútil; Pena -
reclusão, de doze a trinta anos. Lesão corporal Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de
outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. Pois bem. Finda a instrução e apresentadas as

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1981



alegações finais cabe ao juiz sentenciante prolatar uma decisão de admissibilidade ou não da denúncia,
tendo quatro opções: a pronúncia, quando se convencer da existência do crime e de indícios de que o
acusado seja seu autor, conforme determina o artigo 413 do Código de Processo Penal; a impronúncia,
quando não se convencer da existência do crime ou de indícios suficientes da autoria (art. 414 do CPP); a
desclassificação, quando o juiz - em discordância com a denúncia ou queixa - se convencer da existência
de crime diverso daquele da competência do Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 419, do mesmo
Código; e, a absolvição sumária, quando provada a inexistência do fato, provado não ser o acusado autor
ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou de
exclusão do crime, na forma do disposto no artigo 415 da Lei Adjetiva Penal. Feitas as considerações
preambulares, passo imediatamente à análise do caso. 3.1 - DA MATERIALIDADE In casu, a
materialidade do delito é certa, o que se constata pelos seguintes elementos de convicção: i) Laudo de
Exame de Lesão Corporal (fl.18); ii) Declaração de Óbito (fl. 19); iii) depoimentos testemunhais colhidos.
3.2 - DOS INDÍCIOS DE AUTORIA Os indícios de autoria também se fazem presentes. Vislumbra-se do
conjunto probatório existirem indícios de que o denunciado teria cometido o crime de homicídio em
testilha. Urge salientar que as declarações e depoimentos angariados na fase de instrução, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, se revestiram de legitimidade suficiente para ensejar o julgamento pelo
Tribunal do Júri. Senão vejamos. A Sra. Maria Joana Gomes Buar, vítima e mãe do nacional Alexandre
Neves Buar Filho (falecido), foi categórica ao afirmar que foi alertada acerca de uma confusão que estava
ocorrendo na rua, momento em que saiu correndo desesperada de casa e, logo em seguida, deparou-se
com o acusado desferindo golpes de faca contra seu filho (vítima). Aduziu que ainda tentou segurar o
acusado para impedir que o mesmo continuasse as agressões, mas acabou recebeu um golpe/soco que a
fez cair ao chão. Por último, salientou que ainda levantou e tentou correr atrás do acusado, mas o mesmo
conseguiu evadir-se do local. As testemunhas de acusação (Jose Maria Alves Vaz e Lucas Machado
Sales), Escrivão e Delegado de Polícia respectivamente, informaram que após o conhecimento dos fatos,
através de populares, realizaram diligências na região e, aproximadamente 30 (trinta) minutos depois,
encontraram o acusado na posse da faca utilizada no crime enrolada numa blusa suja de sangue. Ato
contínuo, seguindo os procedimentos de praxe, realizaram a prisão e o conduziram para a DEPOL local.
Aduziram que o réu confessou o crime, tendo afirmado à época que sofria ameaças da vítima. As
testemunhas de defesa, Maura dos Santos Monteiro (ex-companheira da vítima e atual companheira do
acusado) e Alessandra Monteiro Buar (filha da vítima) foram ouvidas na qualidade de informantes e
ressaltaram que a vítima era pessoa agressiva e que por diversas vezes sofreram agressões. A primeira
declarou que prestou reiteradas "queixas" na Delegacia de Polícia local em razão das constantes ameaças
a que era submetida, tendo em vista a não aceitação, por parte do seu ex-companheiro, do fim do
relacionamento. Outrossim, a Sra. Alessandra explicou que sua genitora separou do seu pai em razão das
constantes agressões sofridas. Ressaltou que sofria castigos imoderados e que nos dias anteriores ao fato
seu genitor havia mandado um recado avisando sua mãe de que iria matar todo mundo. A testemunha de
defesa Anderson de Jesus Trindade Borges, devidamente compromissada, esclareceu que morava em
frente à residência do casal e que Alexandre era uma pessoa violenta com os filhos e que por diversas
vezes presenciou ameaças reciprocas entre vítima e acusado. As testemunhas referidas Maria de Nazaré
e Manoel da Conceição Belém Pontes não presenciaram os fatos e tampouco trouxeram informações
relevantes para o deslinde do caso. Por fim, o acusado expôs que se mudou para Curralinho em razão do
início do seu relacionamento com a nacional Maura dos Santos Monteiro, ex-companheira do Alexandre.
Salientou que desde que chegou neste município passou a sofrer ameaças de morte. Informou que no dia
dos fatos estava trabalhando no mercado municipal quando Alexandre passou na frente do seu trabalho e
o ameaçou dizendo que iria matá-lo. Por último, alegou que saiu para realizar uma ligação telefônica
quando deparou-se novamente com a vítima vindo em uma bicicleta. Neste momento, informou que a
mesma o ameaçou novamente, razão pela qual correu atrás da vítima, retirou uma faca da cintura e
desferiu alguns golpes contra a mesma (falou em 3 ou 4). Concluiu que não agrediu a mãe da vítima e
tampouco tinha a intenção de matar. Pois bem. O magistrado que faz a coleta da prova, por ter
permanecido frente a frente com as partes e as testemunhas, tem maior condição de avaliar as
declarações por estas apresentadas, uma vez que pode observar as reações fisionômicas, a segurança da
fala, o enfrentamento de olhar e os sinais reveladores das declarações. Em suma, concluindo que as
declarações foram coerentes e convincentes, deve ser mantida esta avaliação e, consequentemente, ser
aproveitada a prova daí decorrente. Demais disso, deve-se atentar que a decisão de pronúncia é mero
juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao magistrado a análise
aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios. Com efeito, não
cabe ao juiz adentrar no mérito da causa, restringindo-se em se convencer acerca da existência do crime e
dos indícios de autoria para, pronunciado o réu, dar prosseguimento ao feito. Assim, em que pese a
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alegação da Defesa dando conta da ocorrência do instituto da legítima defesa, entendo que esta somente
poderia ser admitida/reconhecida neste momento processual quando indiscutível a presença da causa de
exclusão de antijuridicidade. Havendo necessidade de incursão no campo probatório, com sopesamento e
confrontos de provas, se houve excesso ou não no uso da excludente etc., o deslinde da matéria passa a
ser do Plenário do Júri, a quem compete julgar a acusação. De igual modo, não se pode afastar, de plano,
a ausência de animus necandi, na medida em que o próprio acusado confessa ter desferido 3 (três) ou 4
(quatro) facadas contra a vítima, o que, num juízo estrito de delibação, não é suficiente para assegurar que
o mesmo queria apenas praticar a lesão corporal, sem assumir a possibilidade do resultado morte. Com
efeito, diante do conjunto probatório existente nos autos, não é possível aferir de forma inconteste a
ausência de animus necandi, para então desclassificar para crime diverso daquele doloso contra vida,
devendo, portanto, a dúvida acerca do ânimo do agente - inclusive, se ocorreu eventual dolo eventual - ser
dirimida pelo Tribunal do Júri. Senão, vejamos: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, CF/88. LESÃO EM REGIÃO
VITAL ? PESCOÇO. DOLO EVENTUAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questio juris cinge-
se em verificar se o delito investigado se caracteriza como tentativa de crime doloso contra a vida, para
que se possa determinar o juízo competente para julgamento da presente ação. 2. No caso sub oculli há
provas suficientes e concretas de que o indiciado tenha iniciado a conduta incriminatória, matar alguém ou
tentar matar alguém, ao menos em assumir o risco do evento morte, tendo em vista que a facada
desferida contra a vítima foi na região do pescoço, área vital do corpo humano. 3. Ao cortar o pescoço da
vítima, o indiciado assumiu o risco de sua morte, caracterizando ao menos dolo eventual. 4. Conflito
conhecido e julgado procedente para declarar a competência da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza,
em conformidade com o parecer ministerial. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que
são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, julgar procedente o conflito, nos termos do voto do
Relatora. Fortaleza, 17 de novembro de 2015 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA
EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE - CJ: 00010344620158060000 CE 0001034-46.2015.8.06.0000, Relator:
MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/11/2015). PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.  HOMICÍDIO QUALIF ICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º
XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LESÃO EM REGIÃO VITAL. PESCOÇO. DOLO EVENTUAL. 1.
A questão cinge-se em verificar se o delito investigado se caracteriza como tentativa de crime doloso
contra a vida, para que se possa determinar o juízo competente para julgamento da presente ação. 2. No
caso sub oculli há provas suficientes e concretas de que o indiciado tenha iniciado a conduta
incriminatória, matar alguém ou tentar matar alguém, ao menos em assumir o risco do evento morte, tendo
em vista que o réu disparou cinco vezes contra a vítima, sendo que um dos projeteis acertou seu pescoço,
área vital do corpo humano. 3. Ao disparar 05 (cinco) tiros contra a vítima, um deles acertando seu
pescoço, o acusado assumiu o risco de sua morte, caracterizando ao menos o dolo eventual. 4. Havendo
dúvidas acerca da existência ou não do animus necandi na conduta do agente, tal matéria deve ser
apreciada pelo juízo natural da causa, que pode, após a realização do contraditório, desclassificar o delito
ou, caso chegue a julgamento pelo Tribunal do Júri, e este entenda que inexiste intenção de matar, pode
não somente desclassificar o delito como ainda o juiz prolatar desde logo a sentença. 5. Conflitoa1
conhecido e julgado procedente para declarar a competência da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. 6.
Decisão unânime (TJ-PA - CJ: 00154156820098140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE,
Data de Julgamento: 07/05/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 10/05/2018).
Presentes, portanto, a indicação da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, impõe-se
encaminhar o caso para a apreciação dos jurados, detentores da competência para julgar os delitos
dolosos contra a vida, por força do mandamento constitucional. 3.3 - DAS QUALIFICADORAS No que diz
respeito às qualificadoras, como sabido, estas somente podem ser excluídas quando manifestamente
improcedentes, cabendo ao juiz, todavia, observar, ainda que de forma sucinta, o cabimento, ou não,
delas, não as admitindo automaticamente, apenas pelo fato de constarem na denúncia. Nesse sentido,
vale destacar o aresto infra: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE
DA QUALIFICADORA. PROVAS INDICIÁRIAS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em processo por
crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é
facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer
dizer, o Tribunal do Júri. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia,
quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados
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na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
praticada pelo réu. 3. A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado,
por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural
da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 470.902/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 03/03/2016, DJe 11/03/2016) - grifei. Na espécie, a qualificadora merece ser decotada. Em tributo à
verdade, o Ministério Público não se de desincumbiu de trazer oportunamente os elementos fáticos-
probatórios capazes de imputar a referida qualificadora1 ao réu. É evidente que a sentença de pronúncia,
à luz do disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, deve, sob pena de nulidade, cingir-se,
motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, bem como à especificação das circunstâncias
qualificadoras e causas de aumento de pena, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.
Por conseguinte, é vedado ao juiz, nesse momento processual, bem como ao Tribunal, em grau de
recurso, emitir juízo de valor acerca das qualificadoras. No entanto, entendo que o magistrado deve ter
bastante cuidado para não banalizar a inclusão de qualificadoras com base no princípio in dubio pro
societate, sob pena de todo crime de homicídio ser também qualificado, simplesmente por constar
formalmente da peça acusatória a qualificadora imputada. In casu, a denúncia apenas imputou a
qualificadora ao acusado, sem descrever, ainda que de forma sucinta, os motivos/fundamentos da sua
aplicabilidade ao caso concreto. Informou apenas que a vítima tinha ido tirar satisfação com o acusado
acerca de uma suposta agressão do mesmo para com o seu filho de nome Alessandro Monteiro Buar,
sem, no entanto, explicar as razões da suposta futilidade da motivação. Ademais, em respeito ao
manancial probatório coligido durante a instrução processual, o que se pode extrair uma mínima conclusão
é que o crime ocorreu em razão das ameaças, conflitos e brigas anteriores entre a vítima (que não
aceitava o fim do relacionamento) e sua ex-companheira e o acusado, e não de que teria sido praticado
em razão da suposta agressão do acusado contra o filho da vítima. Diante do exposto, máxime o dever da
denúncia descrever com clareza todos os elementos do tipo penal cuja violação imputa ao réu,
mencionando todas as circunstâncias necessárias ao exercício do contraditório e da ampla defesa, aliado
a ausência de demonstração, ainda que remota, da existência dos fatos/situações caracterizadora da
qualificadora atribuída, AFASTO a qualificadora constante da denúncia. 3.4 - DO DIREITO DE IR À JURI
EM LIBERDADE A revogação da medida deve ter sua análise principiada pela verificação dos
pressupostos e fundamentos que ensejam a decretação da prisão preventiva, os quais, se presentes no
caso, são óbices ao deferimento do pleito e, por conseguinte, ensejam a manutenção da ordem. Para a
decretação da prisão preventiva, a lei exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis,
insculpidos nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei Federal
12.403/2011, a qual entrou em vigor no dia 04/07/2011. Pois bem. Compulsando detidamente os autos,
entendo que não mais subsistem os motivos que outrora determinaram a decretação da prisão preventiva
do acusado. Conquanto se verifiquem nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
não há, por outro lado, ameaça à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal
ou à aplicação da lei penal. Com efeito, não há evidência de que o acuado, solto, voltará a cometer delitos
e nem há indicativos de que o fato tenha gerado acentuada repercussão social, já que, inclusive está
preso há alguns meses, o que afasta a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, já
que houve uma resposta inicial à sociedade. De igual forma, não há ameaça à ordem econômica. Também
não há indício de que o custodiado constrangeu testemunhas ou compromete a colheita ou produção de
outras provas, não sendo a manutenção da sua prisão conveniente para a instrução criminal. Por fim,
inexistem elementos de convicção que façam presumir que ele irá fugir, frustrando a aplicação da lei
penal. Ante o exposto, deverá ser imediatamente colocado em liberdade o nacional RONALDO DIAS
GAIA, se por outro motivo não estiver preso. 1) Deverá comparecer na Secretaria Judicial do Fórum desta
Comarca para informar um endereço atualizado onde poderá ser encontrado, bem como, se possível,
contato telefônico válido; 2) Não poderá trocar o local de residência sem prévia comunicação a este Juízo;
3) Não poderá sair da Comarca de Curralinho por mais de 08 (oito) dias, sem antes avisar informando a
exata data da partida e do retorno, itinerário e meio pelo qual poderá ser contatada; 4) Não poderá
frequentar bares, boates ou outros locais similares. 5) Proibição de constranger as testemunhas do
processo. ADVIRTA-SE, também, da possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de
descumprimento das medidas deferidas nesta decisão. 4 - DISPOSITIVO Pelos fundamentos expostos,
em consonância com as provas coligidas nos autos, estou suficientemente convencido da materialidade
delitiva e dos indícios da autoria do fato, razão pela qual PRONUNCIO, com fulcro no art. 413 do Código
de Processo Penal, o acusado RONALDO DIAS GAIA, alhures qualificado, para que este seja julgado
perante o Tribunal de Júri desta Comarca de Curralinho, como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c
art. 129, caput, ambos do Código Penal Brasileiro. Prestigiando o Provimento 003/2009 -- CJ que
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normatiza o procedimento que dispensa a elaboração de mandado de comunicação, em atenção ao
princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como os princípios da eficiência, economia
e celeridade processual, servirá o presente como MANDADO/ALVARÁ DE SOLTURA. Intime-se o
acusado pessoalmente desta decisão. Dê ciência ao Ministério Público e à Defesa (via DJE/PA). Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Curralinho, 11 de julho de 2019. Roberto
Botelho Coelho Juiz de Direito 1 II - por motivo futil Página de 10 PROCESSO: 00078081020188140083
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO
COELHO Ação: Termo Circunstanciado em: 16/07/2019 AUTOR DO FATO:DHENEFE BARBOSA
GOMES VITIMA:R. P. P. G. . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará CURRALINHO
SECRETARIA DA VARA UNICA DE CURRALINHO 00078081020188140083 20190271008019
SENTENÇA - DOC: 20190271008019 Processo nº 0007808-10.2018.8.14.0083 SENTENÇA Vistos, etc.
Dispensado o relatório, nos temos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais). Decido. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há registro de representação
ou queixa-crime mesmo após 6 (seis) meses da data dos fatos e do conhecimento de sua autoria pela
vítima (fls. retro). Neste sentido, o Código de Processo Penal é expresso no seu artigo 38, in verbis: Art.
38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou
de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber
quem é o autor do crime, ou, no caso do , do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da
denúncia. Demais disso, em relação ao transcurso do prazo decadencial, pertinente é a lição de Eugênio
Pacelli de Oliveira (Curso de Processo Penal, Ed. Lúmen Juris, 10ª ed., p. 144), in verbis: Observe-se, por
fim, que, em regra, como visto, os prazos decadenciais não se submetem a causas interruptivas ou
suspensivas, fluindo, portanto, independentemente da data do início ou da eventual morosidade das
investigações, dede que, por óbvio, já se saiba previamente acerca da autoria do fato. Logo, no caso sob
análise, o prazo transcorreu in albis sem qualquer manifestação/representação da vítima, restando,
portanto, configurada a decadência penal. Diante do exposto, extingo a punibilidade do(a) Autor(a) do
Fato, em relação aos fatos noticiados, com fulcro no inciso IV, artigo 107, do Código Penal Brasileiro
(CPB). CIÊNCIA ao Ministério Público. Intime-se o Autor do Fato exclusivamente através do Diário da
Justiça Eletrônico/DJE-PA (ENUNCIADO 105 do FONAJE). Após não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE estes autos com a respectiva baixa do registro no Sistema Libra.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Curralinho (PA), 3 de julho de 2019 Roberto Botelho Coelho Juiz de
Direito Substituto CURRALINHO Fórum Juiz Dr. Ricardo Borges - Avenida Floriano Peixoto, Q1, L1 Fórum
de: Endereço: 68.815-000 CEP: (91)3633-1315 Fone: Centro Bairro: Email: tjepa083@tjpa.jus.br Pág. 1 de
1  Pág .  1  de  1  PROCESSO:  00081436320178140083  PROCESSO ANT IGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO COELHO Ação:
Procedimento Comum em: 16/07/2019 REQUERENTE:HELIO JOAO MARTINS E SILVA
Representante(s): OAB 11043 - HELIO JOAO MARTINS E SILVA (ADVOGADO) OAB 15292 - LORENNA
MYRIAN LIMA BARROS (ADVOGADO) OAB 22851 - MARCUS CESAR SILVA DO NASCIMENTO
JUNIOR (ADVOGADO) OAB 25249 - MARIA KAROLINE MOREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
OAB 25787 - ANTONIO JOAO SA DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO) REQUERIDO:RANIERI SALES
MONTEIRO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Comarca de
Curralinho Processo nº 0008143-63.2017.814.0083 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE
COBRANÇA formulada por HELIO JOÃO MARTINS E SILVA, devidamente qualificado, em desfavor de
RANIERI SALES MONTEIRO. Designada audiência de conciliação e mediação para o dia 13/09/2019 às
13h:00min, as partes se fizeram presente ao ato, e conciliaram nos termos do acordo formulado,
requerendo a sua homologação (fls.49). É o Relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Cobrança na qual as
partes compareceram em audiência e resolveram firmar acordo judicial. Ante o exposto, homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes em
audiência. Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, III, "b", NCPC. 01.INTIMEM-SE as partes; 02.CIÊNCIA a Defensoria Pública; 03.Após o trânsito em
julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa na distribuição e no Sistema LIBRA.
Custas na forma da lei. P.R.I.C Curralinho, 03 de julho de 2019. Roberto Botelho Coelho Juiz de Direito
S u b s t i t u t o  P R O C E S S O :  0 0 0 9 0 8 9 9 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 8 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO COELHO Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 16/07/2019 DENUNCIADO:ALAILSON NOGUEIRA GOMES
DENUNCIADO:GLEDIVAN ARRUDA ROCHA Representante(s): OAB 6543 - HIDERALDO MARCELO DE
AZEVEDO TAVARES (ADVOGADO) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Processo nº: 0009089-98.2019.814.0083 Autor:
Ministério Público Estadual Réu: Gledivan Arruda Rocha e Alailson Nogueira Gomes Natureza: Criminal.
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art. 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro. DECISÃO Compulsando detidamente os autos, verifica-se
que ao fim da audiência de instrução realizada no dia 24 de abril de 2019, o Defensor Público que
representa a Defesa do acusado Alailson, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, solicitou
prazo para a juntada de documento (prontuário médico), que foi referido pelo acusado durante o seu
interrogatório. Naquela oportunidade, este magistrado concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada
do documento mencionado (fl. 115, item 2), tendo determinado que em seguida os autos fossem
encaminhados ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Advogado do acusado Gledivan para o
oferecimento de memoriais escritos. Posteriormente, com a vinda dos documentos supramencionados (dia
29/04/2019), os autos foram encaminhados inadvertidamente ao gabinete deste magistrado, razão pela
qual foi proferido despacho à fl. 131 determinado o cumprimento da decisão anterior, em especial, o item
3. No último dia 08/07/2019, os autos retornaram conclusos para sentença. Pois bem. Incialmente,
constato que, não obstante as seguidas determinações judiciais, a Secretaria Judicial ainda não cumpriu in
totum as obrigações que lhe competiam. É preciso uma rápida folheada para perceber que os autos NÃO
foram encaminhados ao Ministério Público e tampouco à Defensoria Pública para apresentação das
alegações finais. Trata-se de desídia inaceitável, considerando que se está diante processo envolvendo
réus presos. Dito isso, no caso em análise, revelar-se-ia a necessidade de ser mantida a custódia cautelar,
se não fosse a existência de evidente excesso de prazo para o conclusão do processo, que não pode se
perpetuar ad eternum. Ora, se foi por supostamente terem-se desviado da Lei que estão a responder
processo, não pode o Estado, ao processá-los, manter-se à margem desta. In casu, os acusados
encontram-se presos desde o dia 07/12/2018. Portanto, estão detidos há mais de 07 (sete) meses sem
que houvesse o fim do andamento processual. Reconheço, por consequência, o direito de permanecerem,
em liberdade, aguardando o julgamento. Assim, por todo o exposto, reconheço o direito dos acusados
aguardarem em liberdade o fim do trâmite processual. Entendo, contudo, pela aplicação das medidas
cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, nos seguintes termos: 1) Deverão manter atualizados
os seus endereços, não podendo trocar o local de residência sem prévia comunicação; 2) Não poderão
sair da sede da Comarca sem antes avisar a exata data da partida e do retorno, itinerário e meio pelo qual
poderá ser encontrado; 3) Deverão comparecer a todos os atos para que forem intimados. O
descumprimento ensejará a possibilidade da decretação da prisão preventiva em desfavor dos acusados.
COLOQUEM-SE em liberdade os nacionais GLEDIVAN ARRUDA ROCHA E ALAILSON NOGUEIRA
GOMES, salvo se por outro motivo estiverem presos. Após, encaminhem-se IMEDIATAMENTE os autos
ao Ministério Público e, posteriormente, à Defensoria Pública para apresentação das alegações finais.
Prestigiando o Provimento 003/2009 - CJ que normatiza o procedimento que dispensa a elaboração de
mandado de comunicação, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo, bem
como os princípios da eficiência, economia e celeridade processual, servirá o presente como
MANDADO/OFÍCIO/ALVARÁ DE SOLTURA. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Curralinho, 12 de julho de
2019. Roberto Botelho Coelho Juiz de Direito Página de 2 PROCESSO: 00095689120188140083
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO BOTELHO
COELHO Ação: Inquérito Policial em: 16/07/2019 AUTOR:MURILO DOS SANTOS DE CAMPOS
VITIMA:K. B. S. . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará CURRALINHO SECRETARIA DA
VARA UNICA DE CURRALINHO 00095689120188140083 20190271007922 SENTENÇA - DOC:
20190271007922 Processo nº 0009568-91.2018.8.14.0083 SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o
relatório, nos temos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais).
Decido. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não há registro de representação ou queixa-
crime mesmo após 6 (seis) meses da data dos fatos e do conhecimento de sua autoria pela vítima (fls.
retro). Neste sentido, o Código de Processo Penal é expresso no seu artigo 38, in verbis: Art. 38. Salvo
disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de
representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem
é o autor do crime, ou, no caso do , do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.
Demais disso, em relação ao transcurso do prazo decadencial, pertinente é a lição de Eugênio Pacelli de
Oliveira (Curso de Processo Penal, Ed. Lúmen Juris, 10ª ed., p. 144), in verbis: Observe-se, por fim, que,
em regra, como visto, os prazos decadenciais não se submetem a causas interruptivas ou suspensivas,
fluindo, portanto, independentemente da data do início ou da eventual morosidade das investigações, dede
que, por óbvio, já se saiba previamente acerca da autoria do fato. Logo, no caso sob análise, o prazo
transcorreu in albis sem qualquer manifestação/representação da vítima, restando, portanto, configurada a
decadência penal. Diante do exposto, extingo a punibilidade do(a) Autor(a) do Fato, em relação aos fatos
noticiados, com fulcro no inciso IV, artigo 107, do Código Penal Brasileiro (CPB). CIÊNCIA ao Ministério
Público. Intime-se o Autor do Fato exclusivamente através do Diário da Justiça Eletrônico/DJE-PA
(ENUNCIADO 105 do FONAJE). Após não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e
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ARQUIVEM-SE estes autos com a respectiva baixa do registro no Sistema Libra. Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se. Curralinho (PA), 3 de julho de 2019 Roberto Botelho Coelho Juiz de Direito Substituto
CURRALINHO Fórum Juiz Dr. Ricardo Borges - Avenida Floriano Peixoto, Q1, L1 Fórum de: Endereço:
68.815-000 CEP: (91)3633-1315 Fone: Centro Bairro: Email: tjepa083@tjpa.jus.br Pág. 1 de 1 Pág. 1 de 1 
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RESENHA: 12/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE SAO FRANCISCO DO PARA
- VARA: VARA UNICA DE SAO FRANCISCO DO PARA PROCESSO: 00000035320018140096
PROCESSO ANTIGO: 200120000150 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES
OLIVEIRA MACIEL Ação: Ação Penal de Competência do Júri em: 12/07/2019 VITIMA:A. L. S.
INDICIADO:EXPEDITO PORFIRIO (PEREIRA) DO NASCIMENTO VITIMA:V. R. S. . DESPACHO
ORDINATÓRIO De ordem da MMª. Juíza Dra. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro, Titular da Comarca de
São Francisco do Pará/PA, nos termos do art. 1º, §2º, do Provimento nº 006/2006-CJRMB, c/c art. 1º, do
art. 1º do Prov. nº 006/2009-CJCI, mediante ato meramente ordinatório e/ou de expediente, sem conteúdo
decisório: 1 - Vistas ao Ministério Público para manifestação acerca dos documentos de fls. 275/276. 2 -
Cumpra-se. São Francisco do Pará, 12 de julho de 2019. ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Diretor de
Secretar ia PROCESSO: 00000111320018140096 PROCESSO ANTIGO: 200110000152
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FABIOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO Ação:
Execução de Título Extrajudicial em: 12/07/2019 EXEQUENTE:BANCO DO BRASIL Representante(s):
OAB 21078-A - JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO) OAB 21148-A - SERVIO TULIO
DE BARCELOS (ADVOGADO) LUIZ PAULO SANTOS ALVARES (ADVOGADO) EXECUTADO:PAULINO
ROMUALDO DA SILVA Representante(s): JOSE ROBERTO MELLO PISMEL (ADVOGADO) . PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Comarca de São Francisco do Pará - Vara Única Processo nº
00000111320018140096 R.h Defiro o pedido de fl. 229. Tramite-se como "publicação no DJ". São
Francisco do Pará, 10/07/2019. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro Juíza de Direito PROCESSO:
0 0 0 0 0 1 9 1 5 2 0 0 3 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 3 1 0 0 0 0 1 4 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FABIOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO Ação:
Monitória em: 12/07/2019 REU:FLAVIO GILBERTO SOUZA BEZERRA Representante(s): LIVIO BORGES
CERIBELI (ADVOGADO) ADAILSON JOSE DE SANTANA (ADVOGADO) OAB 20755 - RAFAEL
ALMEIDA DE ALMEIDA (ADVOGADO) AUTOR:BANCO DO BRASIL Representante(s): DENISE PINTO
MARTINS (ADVOGADO) OAB 21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO) . PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Comarca de São Francisco do Pará - Vara Única Processo nº
00000191520038140096 R.h Defiro o pedido de fl. 192. Tramite-se como "publicação no DJ". São
Francisco do Pará, 10/07/2019. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro Juíza de Direito PROCESSO:
0 0 0 0 1 0 8 6 3 2 0 0 8 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 0 0 6 6 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Ação Civil
Pública em: 12/07/2019 AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REU:ROBERTO ADAIL
PAES RODRIGUES Representante(s): OAB 21652 - RODOLFO TOURAO RIBEIRO (ADVOGADO) OAB
22851 - MARCUS CESAR SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO) . DESPACHO
ORDINATÓRIO De ordem da MMª. Dra. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito Titular da
Comarca de São Francisco do Pará, nos termos do art. 1º, §2º, do Provimento nº 006/2006-CJRMB, c/c
art. 1º, do art. 1º do Prov. nº 006/2009-CJCI, mediante ato meramente ordinatório e/ou de expediente, sem
conteúdo decisório: Manifeste-se a parte requerida em quinze dias em memoriais. São Francisco do Pará,
11 de julho de 2019. ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Diretor de Secretaria PROCESSO:
00005625520178140096 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Execução Criminal em: 12/07/2019 APENADO:RONALDO PAIVA
CARLOS Representante(s): OAB 5216 - MARIA TEREZA SOEIRO FONSECA (ADVOGADO) . ATO
ORDINATÓRIO De ordem da MMa. Juíza de Direito Titular da Comarca de S"o Francisco do Pará, DRa.
FABÍOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO, alterado pelo Prov. 08/2014-CJRMB, mediante ato meramente
ordinatório e/ou de expediente, sem conteúdo decisório: · Designo a audiência de admonitória para o dia
22/08/2019 às 09h30min; · Intimem-se. S"o Francisco do Pará, 12 de Julho de 2019. LIDYA LOPES
MARRUAZ Analista Judiciária - Setor de Audiências Provimento nº 006/2009-CJCI, alterado pelo Prov.
08 /2014-CJRMB .  PROCESSO:  00008619520188140096 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Termo
Circunstanciado em: 12/07/2019 AUTOR DO FATO:JOSE GOMES DE OLIVEIRA Representante(s): OAB
16940 - LAYSA RAFAELA ANAISSI DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO) VITIMA:O. E. . ATO
ORDINATÓRIO Pelo presente ficam as partes intimadas do despacho exarado pela MMa. Juíza de Direito
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Titular da Comarca de São Francisco do Pará, Dra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro: "Processo nº
00008619520188140096 Vistos, etc. Inicialmente, considerando o disposto no art. 81, §3º, da Lei
9.099/95, deixo de redigir o relatório e passo a decidir. A Lei 11.343/06 tipifica, em seu art. 28, o delito de
porte de drogas para consumo nos seguintes termos: Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorizaç"o ou em desacordo com
determinaç"o legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: - advertência sobre os efeitos das
drogas; II - prestaç"o de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo. O STF, no RE nº 635.659, tem discutido a constitucionalidade do delito em quest"o, tendo
sido exarado por enquanto apenas três votos, salientando-se que a Corte Maior, em momento algum,
suspendeu o curso das aç"es individuais que versam sobre essa matéria, de maneira que, feita essa
consideraç"o, passo à apreciaç"o de mérito. No caso concreto, verifico que está provada a materialidade
conforme autos de apresentaç"o e apreens"o da droga conhecida como "maconha" de fl. 11 e pelo laudo
toxicológico positivo de fls. 15/16. Ademais, está demonstrada a autoria, na medida em que o réu
confessou que, no dia da ocorrência, portava dois cigarros de maconha para uso pessoal (fl. 27 verso), o
que foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas policiais, as quais afirmaram ter encontrado o
acusado em sua residência na posse de pequena quantidade de maconha e ter este afirmado que era
usuário da droga (fls. 27). Com efeito, deve ser julgada procedente a denúncia como requerido pelo
Ministério Público em memoriais. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia oferecida pelo Ministério
Público em face de José Gomes de Oliveira, qualificado nos autos, como incurso nas sanç"es do art. 28 da
Lei 11.343/2006. Por conseguinte, tendo em vista as espécies de penas abstratamente cominadas ao
delito, n"o-privativas de liberdade, hei por bem proceder à dosimetria da pena. Considerando a
primariedade e os bons antecedentes do réu; a inexistência de análise aprofundada da personalidade e da
conduta social do réu; a motivaç"o do delito voltada à satisfaç"o de vício mantido desde os doze anos de
idade; as consequências normais em relaç"o ao tipo penal em análise; a culpabilidade mínima do réu; a
condiç"o de idoso e doente do réu; a confiss"o; a inexistência de outras circunstâncias atenuantes e
agravantes, majorantes e/ou minorantes; aplico ao réu a medida educativa de comparecimento a
programa ou curso educativo pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, prevista no art. 28, III, §3º, da Lei
11.343/2006, a ser executada por intermédio do CRAS e/ou da Secretaria de Saúde ou Assistência Social
do Município, sem prejuízo do encaminhamento do réu a estabelecimento de saúde do Município,
preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. P.R.I.C. Oficie-se ao Município para
acompanhamento do réu, por meio dos órg"os competentes, e posterior remessa a este Juízo dos
relatórios do caso. Transitada em julgado e finalizada a execuç"o da medida, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais. S"o Francisco do Pará, 26/10/18. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro
Juíza de Direito." São Francisco do Pará, 12 de Julho de 2019 LIDYA C. PIRES LOPES MARRUAZ
Analista Judiciária - Área Judiciária Prov. Nº 006/2009-CJCI, alterada pelo Prov. Nº n08/2014-CRMB
P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 4 3 6 8 2 0 1 4 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Ação Penal
- Procedimento Sumário em: 12/07/2019 REU:LINDALVA BENTES DE AMORIM Representante(s): OAB
17343 - EMANUEL CLAUDIO TAVARES ARAUJO (ADVOGADO) OAB 19373 - HUGO DA SILVA
MORAES (ADVOGADO) REU:ANTONIO SOARES DE AMORIM Representante(s): OAB 17343 -
EMANUEL CLAUDIO TAVARES ARAUJO (ADVOGADO) VITIMA:O. E. . ATO ORDINATÓRIO De ordem
da MMa. Juíza de Direito Titular da Comarca de S"o Francisco do Pará, DRa. FABÍOLA URBINATI
MAROJA PINHEIRO, alterado pelo Prov. 08/2014-CJRMB, mediante ato meramente ordinatório e/ou de
expediente, sem conteúdo decisório: · Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia
21/08/2019 às 09h30min; · Intimem-se. S"o Francisco do Pará, 12 de Julho de 2019. LIDYA LOPES
MARRUAZ Analista Judiciária - Setor de Audiências Provimento nº 006/2009-CJCI, alterado pelo Prov.
08 /2014-CJRMB .  PROCESSO:  00013812120198140096 PROCESSO ANTIGO:  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FABIOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO Ação:
Termo Circunstanciado em: 12/07/2019 AUTOR DO FATO:ELVISSON JUNIOR FREITAS MENDES
VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Comarca de São Francisco do Pará - Vara
Única Processo nº 00013812120198140096 R.h. Designo audiência preliminar a ser realizada conforme
pauta. Junte-se certidão de antecedentes do autor do fato, se tal providência ainda não tiver sido
cumprida. Dê-se ciência ao MP e à Defensoria. Intimem-se. Tramite-se como "audiência crime". São
Francisco do Pará, 09/07/2019. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro Juíza de Direito PROCESSO:
00023062720138140096 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FABIOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019
REU:ANTONIO EDIMILSON LISBOA BARROSO Representante(s): OAB 8503 - LUCIVALDO
ALEXANDRE DE MIRANDA (ADVOGADO) REU:SHARLENE DA SILVA Representante(s): OAB 8503 -
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LUCIVALDO ALEXANDRE DE MIRANDA (ADVOGADO) VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁ Comarca de São Francisco do Pará -  Vara Única Processo nº
00023062720138140096 R. h. Certifique a Secretaria a respeito da tempestividade do recurso interposto à
fl. 276. Sendo tempestivo, recebo-o e determino o encaminhamento dos autos ao Egrégio TJE/PA,
considerando que o apelante declarou que deseja apresentar as suas razões na superior instância
conforme facultado pelo art. 600, §4º, do CPP. Sendo intempestivo, retornem os autos conclusos. Tramite-
se como "urgente". São Francisco do Pará, 10/07/2019. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro Juíza de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 3 1 8 2 4 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FABIOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO Ação:
Ação Penal - Procedimento Sumário em: 12/07/2019 VITIMA:A. D. R. DENUNCIADO:SALLYM
SULLEIMAN DA SILVA KAHWAGE CARDOSO Representante(s): OAB 19501 - LARS DANIEL SILVA
ANDERSEN TRINDADE (ADVOGADO) OAB 21288 - THIAGO DI LYOON PEDROSA VILLALBA
(ADVOGADO) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁ Comarca de São Francisco do Pará - Vara Única Processo nº 00031824020178140096 R.h. 1.
Compulsando os autos, verifico que foi concedida ao denunciado a oportunidade para oferecer resposta
por escrito, tendo sido a mesma por ele apresentada no prazo legal. Ademais, considero haver lastro
probatório mínimo a sustentar a persecução penal; terem sido preenchidos os pressupostos previstos no
art. 41 do Código de Processo Penal; e, ainda, não estarem presentes quaisquer dos motivos legais para a
absolvição sumária do réu. 2. Com efeito, designo audiência de instrução e julgamento conforme pauta,
oportunidade na qual, após a inquirição da vítima e das testemunhas e interrogatório do réu, será
oportunizado às partes deduzirem pedido de diligências e manifestarem-se em alegações finais. 3.
Intimem-se o Ministério Público, o réu e o defensor do réu, bem como a vítima e as testemunhas arroladas
pelas partes, se necessário, por meio de carta precatória, a fim de que sejam ouvidas nos locais em que
eventualmente residam. 4. Se estiver preso o réu, requisite-se a apresentação do mesmo à Unidade
Prisional em que se encontra. 5. Servirá o presente despacho como mandado. 6. Tramite-se como
"audiência crime". São Francisco do Pará, 09/07/2019. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro Juíza de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 2 5 8 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FABIOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:RAMIRO VIEIRA PEREIRA Representante(s):
OAB 20166 - FRANKLIN DAYWYSON JAQUES DO MONT SERRAT ANDRADE (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BMG Representante(s): OAB 23255 - ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
(ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Comarca de São Francisco do Pará - Vara
Única Processo nº 00034258120178140096 R.h. Recebo os embargos de declaração por serem
tempestivos. Em homenagem ao contraditório, manifeste-se o embargado no prazo de cinco dias.
Decorrido o prazo e certificado o ocorrido, retornem os autos conclusos. Tramite-se como "diligência cível".
São Francisco do Pará, 09/07/2019. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro Juíza de Direito PROCESSO:
00043221220178140096 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Execução da Pena em: 12/07/2019 APENADO:MANOEL
TEIXEIRA DA SILVA. ATO ORDINATÓRIO De ordem da MMa. Juíza de Direito Titular da Comarca de S"o
Francisco do Pará, DRa. FABÍOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO, alterado pelo Prov. 08/2014-CJRMB,
mediante ato meramente ordinatório e/ou de expediente, sem conteúdo decisório: · Designo a audiência
de admonitória para o dia 22/08/2019 às 10h00min; · Intimem-se. S"o Francisco do Pará, 12 de Julho de
2019. LIDYA LOPES MARRUAZ Analista Judiciária - Setor de Audiências Provimento nº 006/2009-CJCI,
alterado pelo Prov. 08/2014-CJRMB . PROCESSO: 00118021220158140096 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FABIOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO Ação:
Termo Circunstanciado em: 12/07/2019 AUTOR/VITIMA:ALANDREOLE GOMES DE ARAUJO
AUTOR/VITIMA:WILSON MARQUES DA SILVA. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Comarca
de São Francisco do Pará - Vara Única Processo nº 00118021220158140096 Vistos, etc. Trata-se de
termo circunstanciado de ocorrência lavrado contra Alandreole Gomes de Araújo, qualificado nos autos,
como incurso nas sanções do art. 147, "caput", do CPB e art. 21, "caput", do DL 3.688/41. À fl. 34, o
Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do indiciado em virtude da morte do agente. É o
sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que há uma prejudicial de mérito, consistente na
morte do indiciado, conforme documento de fl. 30. Com efeito, outro caminho não há a trilhar senão o da
prolação de decisão de extinção da punibilidade do réu. Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de
Alandreole Gomes de Araújo relativamente à imputação de cometimento dos crimes tipificados no art. 147,
"caput", do CPB e art. 21, "caput", do DL 3.688/41, nos termos do art. 107, I, do CP. Transitado em julgado
e feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Tramite-se como "ao
Ministério Público". São Francisco do Pará, 09/07/2019 Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro Juíza de Direito
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P R O C E S S O :  0 0 4 4 8 4 5 0 9 2 0 1 2 8 1 4 0 3 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FABIOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO Ação:
Procedimento ordinário em: 12/07/2019 AUTOR:BANCO DO BRASIL SA Representante(s): OAB 211.648
- RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO) OAB 15201-A - NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES (ADVOGADO) REU:CAMPO BELO PAISAGISMO E URBANISMO Representante(s): OAB
8008 - GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR (ADVOGADO) REU:TARCISIO SAMPAIO DE
OLIVEIRA Representante(s): OAB 8008 - GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR (ADVOGADO)
REU:RODRIGO BOECHAT DE OLIVEIRA Representante(s): OAB 8008 - GEORGES CHEDID
ABDULMASSIH JUNIOR (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Comarca de São
Francisco do Pará - Vara Única Processo nº 00448450920128140096 R.h Defiro o pedido de fl. 165.
Proceda-se à alteração do nome do atual patrono do requerente conforme requerido à fl. 165. Após, ao
TJE/Pa. Tramite-se como "ao TJE/Pa". São Francisco do Pará, 10/07/2019. Fabiola Urbinati Maroja
Pinheiro Juíza de Direito . PROCESSO: 00000235020018140096 PROCESSO ANTIGO: 200110000053
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Execução
de Título Extrajudicial em: 15/07/2019 EXECUTADO:MARIA LUCIA DA SILVA VASCONCELOS
EXECUTADO:FRANCISCO PADRE DE VASCONCELOS EXECUTADO:MARIA AMELIA DA SILVA
Representante(s): OAB 6260 - JOSE ROBERTO MELLO PISMEL (ADVOGADO) EXEQUENTE:BANCO
DO BRASIL Representante(s): OAB 21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO)
EXECUTADO:PAULINO ROMUALDO DA SILVA EXECUTADO:LAUREANO ROMUALDO DA SILVA
EXECUTADO:JUAREZ ROMUALDO DA SILVA. DESPACHO ORDINATÓRIO De ordem da MMª. Dra.
Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito Titular da Comarca de São Francisco do Pará, nos
termos do art. 1º, §2º, do Provimento nº 006/2006-CJRMB, c/c art. 1º, do art. 1º do Prov. nº 006/2009-
CJCI, mediante ato meramente ordinatório e/ou de expediente, sem conteúdo decisório: "...Processo nº
00000235020018140096 R.h Defiro o pedido, cumpra-se conforme requerido à fl. 283. Tramite-se como
diligência cível. São Francisco do Pará, 27/06/2019. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro Juíza de Direito..."
São Francisco do Pará, 15 de julho de 2019. ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Diretor de Secretaria
P R O C E S S O :  0 0 0 0 0 5 2 8 6 2 0 0 5 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 REU:MAX RUSSUEL LEITE DE SOUSA VITIMA:G. N. C.
VITIMA:M. P. P. . DESPACHO ORDINATÓRIO De ordem da MMª. Dra. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro,
Juíza de Direito Titular da Comarca de São Francisco do Pará, nos termos do art. 1º, §2º, do Provimento
nº 006/2006-CJRMB, c/c art. 1º, do art. 1º do Prov. nº 006/2009-CJCI, mediante ato meramente ordinatório
e/ou de expediente, sem conteúdo decisório: Expeça-se novo mandado de citação do réu no endereço
indicado na fl. 32. Cumpra-se. São Francisco do Pará, 15 de julho de 2019. ERNANDES OLIVEIRA
MACIEL Diretor de Secretaria PROCESSO: 00000747320058140096 PROCESSO ANTIGO:
200520000297 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:M. A. S. INDICIADO:SERGIO DE
SOUZA ALMEIDA. DESPACHO ORDINATÓRIO De ordem da MMª. Dra. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro,
Juíza de Direito Titular da Comarca de São Francisco do Pará, nos termos do art. 1º, §2º, do Provimento
nº 006/2006-CJRMB, c/c art. 1º, do art. 1º do Prov. nº 006/2009-CJCI, mediante ato meramente ordinatório
e/ou de expediente, sem conteúdo decisório: Considerando o despacho de fl. 176 e o resultado negativo
das diligências (fls. 172/174), remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. São
Francisco do Pará, 15 de julho de 2019. ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Diretor de Secretaria
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 8 4 9 3 2 0 1 3 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:A. R. C. VITIMA:M. D. F. REU:WILDER BRUNO
FARIAS TEIXEIRA. DESPACHO ORDINATÓRIO De ordem da MMª. Dra. Fabiola Urbinati Maroja
Pinheiro, Juíza de Direito Titular da Comarca de São Francisco do Pará, nos termos do art. 1º, §2º, do
Provimento nº 006/2006-CJRMB, c/c art. 1º, do art. 1º do Prov. nº 006/2009-CJCI, mediante ato
meramente ordinatório e/ou de expediente, sem conteúdo decisório: Considerando que somente a 2ª vara
criminal de Castanhal apresentou resposta acerca da precatória, fl.72, bem como o lapso temporal desde
a última diligência, solicite-se novamente informações ao juízo deprecado acerca da carta precatória.
Cumpra-se São Francisco do Pará, 15 de julho de 2019. ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Diretor de
S e c r e t a r i a  P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 2 1 2 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Termo
Circunstanciado em: 15/07/2019 AUTOR DO FATO:LUCIANO CESAR SILVA DE CASTRO VITIMA:N. C.
N. J. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Comarca de São Francisco
do Pará TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA Nº 0000721-27.2019.814.0096 ATO
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ORDINATÓRIO Nos termos do provimento n° 006/2009-CJCI, considerando a falta justificada da Juíza de
Direito titular, uma vez que está acompanhando o filho menor em clínica de reabilitação, resta prejudicada
a realização da audiência. Assim, REDESIGNO a audiência que se realizaria nesta data para o dia
03/09/2019 às 09h30min. Cientes os presentes. São Francisco do Pará, 15 de julho de 2019. LIDYA C.
PIRES LOPES Analista Judiciária - Setor de Audiências PROCESSO: 00012418420198140096
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA
MACIEL Ação: Termo Circunstanciado em: 15/07/2019 AUTOR DO FATO:CARLOS MACIEL
CAVALCANTE VITIMA:E. S. R. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Comarca de São Francisco do Pará TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA Nº 0001241-
84.2019.814.0096 ATO ORDINATÓRIO Nos termos do provimento n° 006/2009-CJCI, considerando a falta
justificada da Juíza de Direito titular, uma vez que está acompanhando o filho menor em clínica de
reabilitação, resta prejudicada a realização da audiência. Assim, REDESIGNO a audiência que se
realizaria nesta data para o dia 03/09/2019 às 10h00min. Cientes os presentes. São Francisco do Pará, 15
de julho de 2019. LIDYA C. PIRES LOPES Analista Judiciária - Setor de Audiências PROCESSO:
00013024220198140096 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Termo Circunstanciado em: 15/07/2019 AUTOR DO
FATO:JEREMIAS REGO DE ANDRADE VITIMA:O. E. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ Comarca de São Francisco do Pará TERMO CIRCUNSTANCIADO DE
OCORRÊNCIA Nº 0001302-42.2019.814.0096 ATO ORDINATÓRIO Nos termos do provimento n°
006/2009-CJCI, considerando a falta justificada da Juíza de Direito titular, uma vez que está
acompanhando o filho menor em clínica de reabilitação, resta prejudicada a realização da audiência.
Assim, REDESIGNO a audiência que se realizaria nesta data para o dia 03/09/2019 às 10h30min. Cientes
os presentes. São Francisco do Pará, 15 de julho de 2019. LIDYA C. PIRES LOPES Analista Judiciária -
Setor de Audiências PROCESSO: 00013223320198140096 PROCESSO ANTIGO: -- - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Termo
Circunstanciado em: 15/07/2019 AUTOR/VITIMA:ANDREZA RAYANE MODESTO DE OLIVEIRA
AUTOR/VITIMA:ANTONIA ODETE SALES DE PAULO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ Comarca de São Francisco do Pará TERMO CIRCUNSTANCIADO DE
OCORRÊNCIA Nº 0001322-33.2019.814.0096 ATO ORDINATÓRIO Nos termos do provimento n°
006/2009-CJCI, considerando a falta justificada da Juíza de Direito titular, uma vez que está
acompanhando o filho menor em clínica de reabilitação, resta prejudicada a realização da audiência.
Assim, REDESIGNO a audiência que se realizaria nesta data para o dia 03/09/2019 às 11h00min. Cientes
os presentes. São Francisco do Pará, 15 de julho de 2019. LIDYA C. PIRES LOPES Analista Judiciária -
Setor de Audiências PROCESSO: 00013613020198140096 PROCESSO ANTIGO: -- - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Termo
Circunstanciado em: 15/07/2019 AUTOR DO FATO:ALENILSON JUNIOR BRITO MONTEIRO VITIMA:R.
M. F. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Comarca de São
Francisco do Pará TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA Nº 0001361-30.2019.814.0096 ATO
ORDINATÓRIO Nos termos do provimento n° 006/2009-CJCI, considerando a falta justificada da Juíza de
Direito titular, uma vez que está acompanhando o filho menor em clínica de reabilitação, resta prejudicada
a realização da audiência. Assim, REDESIGNO a audiência que se realizaria nesta data para o dia
03/09/2019 às 11h30min. Cientes os presentes. São Francisco do Pará, 15 de julho de 2019. LIDYA C.
PIRES LOPES Analista Judiciária - Setor de Audiências PROCESSO: 00021612920178140096
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA
MACIEL Ação: Busca e Apreensão em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO GMAC S A Representante(s):
OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO) OAB 10422 - HIRAN LEAO DUARTE
(ADVOGADO) OAB 10423 - ELIETE SANTANA MATOS (ADVOGADO) REQUERIDO:SHIRLEI MARIA
RODRIGUES DA SILVA. CARTA DE INTIMAÇÃO Em, 15 de julho de 2019. Do: Diretor de Secretaria
Judicial: ERNANDES OLIVEIRA MACIEL. Ao: BANCO GMAC S.A. - C.N.P.J nº 59.274.605/0001-13. End.:
Av. Indianápolis n.º 3096, Bloco A, São Paulo/SP. CEP: 04062-003 Telefone:(31) 2121-7100 . Assunto:
Intimação (Faz) Ref. Processo n. 0002161-29.2017.814.0085. Ação de Busca e Apreensão com pedido
liminar. Autor: Banco GMAC S.A. Requerido: SHIRLEI MARIA RODRIGUES DA SILVA. Pelo presente fica
essa instituição financeira, devidamente INTIMADA para, no prazo legal, se manifestar acerca da certidão
emitida pelo sr. Oficial de justiça à fl. 13 dos autos, em certifica a não localização do veículo. Feito que
tramita por este juízo. Atenciosamente, ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Diretor de Secretaria Judicial
P R O C E S S O :  0 0 0 2 6 6 2 8 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:J TEIXEIRA E CIA LTDA Representante(s): OAB
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7941 - CLAUDIO CESAR LOPES LUCAS (ADVOGADO) REPRESENTANTE:JOCIVALDO DA SILVA
TEIXEIRA REPRESENTANTE:TACIANE BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO:BANCO DO BRASIL SA
Representante(s): OAB 17295 - LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA (ADVOGADO) OAB 21078-A -
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO) OAB 21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS
(ADVOGADO) . DESPACHO ORDINATÓRIO De ordem da MMª. Dra. Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro,
Juíza de Direito Titular da Comarca de São Francisco do Pará, nos termos do art. 1º, §2º, do Provimento
nº 006/2006-CJRMB, c/c art. 1º, do art. 1º do Prov. nº 006/2009-CJCI, mediante ato meramente ordinatório
e/ou de expediente, sem conteúdo decisório: "...R.h. Determino a realização de perícia contábil a fim de
analisar se a dívida indicada na inicial já está quitada. Junte-se aos autos lista de peritos para oportuna
nomeação. Após, conclusos. Tramite-se como diligência cível. São Francisco do Pará, 18/06/2019. Fabiola
Urbinati Maroja Pinheiro Juíza de Direito..." São Francisco do Pará, 15 de julho de 2019. ERNANDES
OLIVEIRA MACIEL Diretor de Secretaria PROCESSO: 00037465320168140096 PROCESSO ANTIGO: ---
- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ERNANDES OLIVEIRA MACIEL Ação: Termo
Circunstanciado em: 15/07/2019 AUTOR DO FATO:MANOEL TEIXEIRA DA SILVA VITIMA:E. VITIMA:M.
F. M. . ATO ORDINATÓRIO De ordem da MMa. Juíza de Direito Titular da Comarca de S"o Francisco do
Pará, DRa. FABÍOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO, alterado pelo Prov. 08/2014-CJRMB, mediante ato
meramente ordinatório e/ou de expediente, sem conteúdo decisório: · Designo a audiência de instrução e
julgamento para o dia 22/08/2019 às 10h45min, ocasião em que será ouvida a testemunha policial e
interrogado o réu; · Intimem-se. Requisite-se a testemunha policial. S"o Francisco do Pará, 15 de Julho de
2019. LIDYA LOPES MARRUAZ Analista Judiciária - Setor de Audiências Provimento nº 006/2009-CJCI,
alterado pelo Prov. 08/2014-CJRMB . PROCESSO: 00000949120068140096 PROCESSO ANTIGO:
200620000288 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: AUTOR: M. P. INDICIADO: O. S. E. S. VITIMA: V. M. S. PROCESSO:
00004813820198140096 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Termo Circunstanciado em: AUTOR DO FATO: W. M. A. VITIMA: J. S. M. TESTEMUNHA: E. G.
M .  P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 0 1 7 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 9 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
VITIMA: M. E. O. N. DENUNCIADO: M. N. D. N. PROCESSO: 00012051320178140096 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Averiguação de Paternidade
em: REQUERENTE: M. J. S. M. MENOR: Y. N. S. M. REQUERIDO: H. F. V. PROCESSO:
00017412420178140096 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: VITIMA: V. S. M. DENUNCIADO: G. S. P.
Representante(s): OAB 9477 - PAULO AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA (ADVOGADO) PROCESSO:
00017412420178140096 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: VITIMA: V. S. M. DENUNCIADO: G. S. P.
Representante(s): OAB 9477 - PAULO AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA (ADVOGADO) PROCESSO:
00027415920178140096 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Divórcio Litigioso em: REQUERENTE: F. S. S. Representante(s): OAB 9029 - FRANCY NARA
DIAS FERNANDES (ADVOGADO) OAB 23281 - DENIEL RUIZ DE MORAES (ADVOGADO)
REQUERIDO: R. C. M. S. Representante(s): OAB 11585 - BENEDITO MARQUES DE MATOS
(ADVOGADO) OAB 6260 - JOSE ROBERTO MELLO PISMEL (ADVOGADO)  
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
(Prazo 10 (dez) dias

 
Processo n. 0001665-96.2018.814.0085- CURATELA E INTERDIÇÃO

 
Interditando: SEBASTIÃO NEVES DOS SANTOS

 
O Exmo. Dr. SÉRGIO CARDOSO BASTOS, Juiz de Direito TITULAR da Comarca de Inhangapi, Estado do
Pará, na forma da Lei, etc., Faz saber a todas quanto o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por este Juízo, tramitam os autos do processo acima identificado, no qual, expede-se o
presente EDITAL, para que os interessados fique INTIMADOS, da SENTENÇA a seguir: Vistos etc.
Tratam-se os presentes autos de AÇ¿O DE CURATELA E INTERDIÇÃO proposta por MINISTÉRIO
PÚBLICO, pretendendo a interdição de SEBASTIÃO NEVES DOS SANTOS, alegando que o mesmo tem
diversos problemas de saúde e apresenta quadro de senilidade e distúrbios psicológicos. Segundo consta
da petição inicial, o interditando, com 93 anos, apresenta saúde fragilizada por haver sofrido um AVC,
além de ser portador de provável câncer de próstata. Acrescenta que tanto a senilidade quanto os
distúrbios psicológicos que o idoso apresenta o tornam alvo de exploração de ¿mulheres de vida fácil e
por comerciantes inescrupulosos¿, tanto que o interditando, em apenas um dia, gasta todo o dinheiro
proveniente de sua aposentadoria, o que torna extremamente dificultoso à sua filha, Deuzarina Alves do
Santos, pessoa com a qual o mesmo reside, custear os medicamentos prescritos para os diversos
problemas de saúde do idoso. A petição inicial foi instruída com os documentos às fls. 04/08 dos autos.
Em audiência, termo às fls. 13, foi realizado exame pessoal com o interditando, bem como nomeada
curadora provisória a Sra. Deuzarina Alves dos Santos, filha do interditando. Ante a insuficiência no
quadro de médicos psiquiatras do Centro de Perícias Científicas, noticiada em diversos processos, que
levou aquele Órgão a realizar agendamentos exclusivamente de prioridades elencadas no CPP e ECA,
este Juízo determinou que o laudo psiquiátrico fosse emitido por profissional de psiquiatria vinculado ao
Município de Inhangapi. Conforme laudo de fls. 24, o periciando ¿não tem condições de administrar a
própria vida devido sua idade.¿ Instado, o Ministério Público, às fls.29/31, manifestou-se pela procedência
do pedido, com a declaração da incapacidade e nomeação de DEUZARINA ALVES DOS SANTOS em
caráter definitivo como curador do idoso SEBASTIÃO NEVES DOS SANTOS. É o breve relatório.
DECIDO. I ¿ Da curatela No ordenamento jurídico nacional atual, não mais é reconhecida a
¿incapacidade civil absoluta¿ - nos termos da legislação civil anterior - para os portadores de deficiência
ou enfermidade que não tiverem discernimento para os ¿atos da vida civil¿ (Lei nº 13.146/2015). No
entanto, ainda estão sujeitos à curatela aqueles que, temporária ou permanentemente, apresentarem
deficiência que lhes comprometa a capacidade civil ou, de forma mais ampla, não estiverem aptos a
exprimir a própria vontade (Código Civil, art. 1.767, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015). É
possível, diante do quadro legal atual, definir a ¿incapacidade', nesses casos, como ¿estrita¿, quando
muito especificamente alguns direitos forem afetados ou, ¿ampla¿, quando a gama de direitos afetados
pelo óbice de saúde reconhecido for extensiva  a diversos direitos.  II ¿ Da avaliação da deficiência. Os
argumentos trazidos aos autos são relevantes, o que enseja o deferimento do pedido. Observo que,
realizado o exame pericial, conforme laudo de fls. 24, o periciando ¿não tem condições de administrar a
própria vida devido sua idade.¿ Ademais, especificamente por ocasião da audiência de entrevista,
realizada por este Magistrado e documentada às fls. 13, restou evidenciada a incapacidade do
interditando. Assim, as provas produzidas nos autos, trouxeram a certeza, estreme de dúvidas, de que a
doença da parte interditanda a impossibilita permanentemente de praticar os atos da vida civil de forma
plena e capaz, sendo afetadas diretamente as decisões sobre a própria saúde, o patrimônio e os negócios.
 III. Dos efeitos da curatela. A decisão que define por sob curatela o indivíduo que antes era ¿capaz de
direitos¿ tem efeitos imediatos, mas ex nunc, isto é, apenas a partir da data de sua publicação (Código
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Civil, art. 1.773). Logo, esta decisão não retroage para atingir atos praticados pelo curatelado antes de sua
publicação. Reconhecida a incapacidade de modo amplo, todos os futuros atos civis negociais e
patrimoniais, que não ressalvados em lei ou no corpo desta decisão restam afetados, não podendo o
curatelado praticá-los sem a representação da curadora nomeada pelo juízo, sob pena da nódoa
inconteste da ¿nulidade¿ (Código Civil, art. 166, I). IV - Da cauç¿o e da prestaç¿o de contas. O dever do
curador nomeado de prestar caução e contas resulta, por regra, de expressa disposição legal (Código
Civil, artigos 1.745,§ único, e 1.757 cc/c o artigo 1.781, Lei nº 13.146/2015, art. 84, § 4º). Quem gere bens
e valores alheios têm o dever lógico e natural de dar satisfação de seus atos de gestão, apresentando-os
de forma apta à conferência e verificação regular. Entretanto, neste caso, diante do que restou apurado no
contexto probatório sobre a capacidade econômica do interditando, melhor se afigura a dispensa da
caução e da prestação periódica de contas ao juiz, podendo, eventualmente, ser demandada em caso
concreto e em período específico sempre que verificada a pertinência. V ¿ Dispositivo. ANTE O ACIMA
EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, acolhendo o pedido, para, ressalvados os direitos ao
próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação e ao labor de forma geral, decretar
a interdição, em relação aos atos da própria saúde, do patrimônio e dos negócios de SEBASTI¿O NEVES
DOS SANTOS. Nomeio curadora a Sra. DEUZARINA ALVES DOS SANTOS, sob compromisso, que não
poderá por qualquer modo alienar ou onerar móveis, imóveis de qualquer natureza, pertencentes ao
requerido, sem autorização judicial.  Considerando as informações constantes do ¿Relatório Social¿
emitido pelo CRAS às fls. 33/35, as quais dão conta da dificuldade de relacionamento da família, devido
aos problemas de saúde do idoso e à elevada idade, o que culminou com a fragilidade emocional da
curadora, que é sua cuidadora, determino seja oficiado ao CRAS, a fim de que mantenha o
acompanhamento quanto a ambos, curador e curatelado, visando ao fortalecimento dos vínculos
familiares, bem como dando-se ênfase no acompanhamento psicológico à curadora, Sra. Deuzarina Alves
dos Santos. Transitada em julgado, expeça-se mandado para inscrição da sentença no Registro Civil
pertinente. Publiquem-se os editais, nos termos do art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil. 
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, remetendo qualificação completa do interditado e cópia desta
decisão.  Custas pelo interditando, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida. Sem
condenação em honorários, pela natureza da causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Inhangapi, 13 de
maio de 2019. SÉRGIO CARDOSO BASTOS. Juiz Titular da Comarca de Inhangapi. . E para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM Juiz expedir o
presente edital que será afixado no lugar público de costume e publicado conforme determina a Lei. Dado
e passado nesta cidade de Inhnagapi, Estado do Pará, aos 24 (vinte e quatro) de junho de 2019. Eu,
 LUANA KAROLINE BRASIL SOUZA. Diretora de Secretaria o digitei e assinei nos termos do provimento
006/009- CJCI.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
(Prazo 10 (dez) dias

 
Processo n. 0001665-96.2018.814.0085- CURATELA E INTERDIÇÃO

 
Interditando: SEBASTIAO NEVES DOS SANTOS

 
O Exmo. Dr. SÉRGIO CARDOSO BASTOS, Juiz de Direito TITULAR da Comarca de Inhangapi, Estado do
Pará, na forma da Lei, etc., Faz saber a todas quanto o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por este Juízo, tramitam os autos do processo acima identificado, no qual, expede-se o
presente EDITAL, para que os interessados fique INTIMADOS, da SENTENÇA a seguir: Vistos etc.
Tratam-se os presentes autos de AÇ¿O DE CURATELA E INTERDIÇ¿O proposta por MINISTÉRIO
PÚBLICO, pretendendo a interdição de SEBASTI¿O NEVES DOS SANTOS, alegando que o mesmo tem
diversos problemas de saúde e apresenta quadro de senilidade e distúrbios psicológicos. Segundo consta
da petição inicial, o interditando, com 93 anos, apresenta saúde fragilizada por haver sofrido um AVC,
além de ser portador de provável câncer de próstata. Acrescenta que tanto a senilidade quanto os
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distúrbios psicológicos que o idoso apresenta o tornam alvo de exploração de ¿mulheres de vida fácil e
por comerciantes inescrupulosos¿, tanto que o interditando, em apenas um dia, gasta todo o dinheiro
proveniente de sua aposentadoria, o que torna extremamente dificultoso à sua filha, Deuzarina Alves do
Santos, pessoa com a qual o mesmo reside, custear os medicamentos prescritos para os diversos
problemas de saúde do idoso. A petição inicial foi instruída com os documentos às fls. 04/08 dos autos.
Em audiência, termo às fls. 13, foi realizado exame pessoal com o interditando, bem como nomeada
curadora provisória a Sra. Deuzarina Alves dos Santos, filha do interditando. Ante a insuficiência no
quadro de médicos psiquiatras do Centro de Perícias Científicas, noticiada em diversos processos, que
levou aquele Órgão a realizar agendamentos exclusivamente de prioridades elencadas no CPP e ECA,
este Juízo determinou que o laudo psiquiátrico fosse emitido por profissional de psiquiatria vinculado ao
Município de Inhangapi. Conforme laudo de fls. 24, o periciando ¿não tem condições de administrar a
própria vida devido sua idade.¿ Instado, o Ministério Público, às fls.29/31, manifestou-se pela procedência
do pedido, com a declaração da incapacidade e nomeação de DEUZARINA ALVES DOS SANTOS em
caráter definitivo como curador do idoso SEBASTI¿O NEVES DOS SANTOS. É o breve relatório.
DECIDO. I ¿ Da curatela No ordenamento jurídico nacional atual, não mais é reconhecida a
¿incapacidade civil absoluta¿ - nos termos da legislação civil anterior - para os portadores de deficiência
ou enfermidade que não tiverem discernimento para os ¿atos da vida civil¿ (Lei nº 13.146/2015). No
entanto, ainda estão sujeitos à curatela aqueles que, temporária ou permanentemente, apresentarem
deficiência que lhes comprometa a capacidade civil ou, de forma mais ampla, não estiverem aptos a
exprimir a própria vontade (Código Civil, art. 1.767, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015). É
possível, diante do quadro legal atual, definir a ¿incapacidade', nesses casos, como ¿estrita¿, quando
muito especificamente alguns direitos forem afetados ou, ¿ampla¿, quando a gama de direitos afetados
pelo óbice de saúde reconhecido for extensiva  a diversos direitos.  II ¿ Da avaliaç¿o da deficiência. Os
argumentos trazidos aos autos são relevantes, o que enseja o deferimento do pedido. Observo que,
realizado o exame pericial, conforme laudo de fls. 24, o periciando ¿não tem condições de administrar a
própria vida devido sua idade.¿ Ademais, especificamente por ocasião da audiência de entrevista,
realizada por este Magistrado e documentada às fls. 13, restou evidenciada a incapacidade do
interditando. Assim, as provas produzidas nos autos, trouxeram a certeza, estreme de dúvidas, de que a
doença da parte interditanda a impossibilita permanentemente de praticar os atos da vida civil de forma
plena e capaz, sendo afetadas diretamente as decisões sobre a própria saúde, o patrimônio e os negócios.
 III. Dos efeitos da curatela. A decisão que define por sob curatela o indivíduo que antes era ¿capaz de
direitos¿ tem efeitos imediatos, mas ex nunc, isto é, apenas a partir da data de sua publicação (Código
Civil, art. 1.773). Logo, esta decisão não retroage para atingir atos praticados pelo curatelado antes de sua
publicação. Reconhecida a incapacidade de modo amplo, todos os futuros atos civis negociais e
patrimoniais, que não ressalvados em lei ou no corpo desta decisão restam afetados, não podendo o
curatelado praticá-los sem a representação da curadora nomeada pelo juízo, sob pena da nódoa
inconteste da ¿nulidade¿ (Código Civil, art. 166, I). IV - Da cauç¿o e da prestaç¿o de contas. O dever do
curador nomeado de prestar caução e contas resulta, por regra, de expressa disposição legal (Código
Civil, artigos 1.745,§ único, e 1.757 cc/c o artigo 1.781, Lei nº 13.146/2015, art. 84, § 4º). Quem gere bens
e valores alheios têm o dever lógico e natural de dar satisfação de seus atos de gestão, apresentando-os
de forma apta à conferência e verificação regular. Entretanto, neste caso, diante do que restou apurado no
contexto probatório sobre a capacidade econômica do interditando, melhor se afigura a dispensa da
caução e da prestação periódica de contas ao juiz, podendo, eventualmente, ser demandada em caso
concreto e em período específico sempre que verificada a pertinência. V ¿ Dispositivo. ANTE O ACIMA
EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, acolhendo o pedido, para, ressalvados os direitos ao
próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação e ao labor de forma geral, decretar
a interdição, em relação aos atos da própria saúde, do patrimônio e dos negócios de SEBASTI¿O NEVES
DOS SANTOS. Nomeio curadora a Sra. DEUZARINA ALVES DOS SANTOS, sob compromisso, que não
poderá por qualquer modo alienar ou onerar móveis, imóveis de qualquer natureza, pertencentes ao
requerido, sem autorização judicial.  Considerando as informações constantes do ¿Relatório Social¿
emitido pelo CRAS às fls. 33/35, as quais dão conta da dificuldade de relacionamento da família, devido
aos problemas de saúde do idoso e à elevada idade, o que culminou com a fragilidade emocional da
curadora, que é sua cuidadora, determino seja oficiado ao CRAS, a fim de que mantenha o
acompanhamento quanto a ambos, curador e curatelado, visando ao fortalecimento dos vínculos
familiares, bem como dando-se ênfase no acompanhamento psicológico à curadora, Sra. Deuzarina Alves
dos Santos. Transitada em julgado, expeça-se mandado para inscrição da sentença no Registro Civil
pertinente. Publiquem-se os editais, nos termos do art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil. 
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, remetendo qualificação completa do interditado e cópia desta
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decisão.  Custas pelo interditando, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida. Sem
condenação em honorários, pela natureza da causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Inhangapi, 13 de
maio de 2019. SÉRGIO CARDOSO BASTOS. Juiz Titular da Comarca de Inhangapi. . E para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM Juiz expedir o
presente edital que será afixado no lugar público de costume e publicado conforme determina a Lei. Dado
e passado nesta cidade de Inhnagapi, Estado do Pará, aos 24 (vinte e quatro) de junho de 2019. Eu,
 LUANA KAROLINE BRASIL SOUZA. Diretora de Secretaria o digitei e assinei nos termos do provimento
006/009- CJCI.
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ADVOGADA: TANIA LAURA DA SILVA MACIEL, OAB/PA N.º 7613 
PROCESSO; 00064224720188140049 
DENUNCIADO: RENATO MENEZES DO ROSÁRIO E OUTRO 
 
NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
 
FICA A ADVOGADA ACIMA NOTIFICADA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E
INTERROGATÓRIO DO RÉU RENATO MENEZES DO ROSÁRIO, A QUAL SERÁ REALIZADA NO DIA 
05/09/2019,12H10. 
 
EDSON MANOEL BEZERRA 
Auxiliar Judiciário, matrícula n.º 29.734 
 

 
 
 
 
Autos nº 0001174-66.2019.8.14.0049

 
Advogado: ISRAEL BARROSO COSTA-OAB/Pa n° 18.714

 
R.H.

 
01)           Considerado o equívoco ocorrido por parte desta unidade judiciária, consoante consignado no
termo de fl. 64, antecipo a audiência de instruç¿o e julgamento para o dia 09 de agosto de 2019, às 11:00
horas.

 
Intimem-se as testemunhas, sendo que as residentes em outra comarca dever¿o ser inquiridas por meio
de carta precatória.

 
Intime-se/Requisite-se o(s) acusado(s).

 
Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

 
02)           Manifeste-se o Parquet sobre o pedido de fls. 66/78.

 
03)           Após, conclusos.

 
Santa Izabel do Pará, 16 de julho de 2019.

 
EVERALDO PANTOJA E SILVA

 
Juiz de Direito, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará

 
 

 
 
 

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
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TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
1998



PROCESSO: 0003062-41.2017.8.14.0049

 
Advogado: SÉRGIO PAULO NASCIMENTO DA SILVA-OAB/Pa n° 5654

 
DESPACHO

 
Ante a certid¿o de fls.78 dos autos, manifeste-se à defesa para fins de informar o endereço da testemunha
 ARIANE DE SOUZA COSTA, no prazo de 5 (cinco) dias.

 
Santa Izabel Do Pará, 11 de julho de 2019.

 
EVERALDO PANTOJA E SILVA

 
Juiz de Direito, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará

 
 

 
 
 
 
Autos nº: 0011279-10.2016.8.14.0049

 
Advogado: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA-OAB/Pa n° 19.782 e LEILA VANIA
BASTOS RAIOL-OAB/Pa n° 25.402

 
DESPACHO

 
01)           Ante o pedido de habilitaç¿o de fl. 89, INTIMEM-SE o novo patrono do réu a fim de que
apresente os memoriais.

 
02)           Após, conclusos.

 
Santa Izabel do Pará, 05 de julho de 2019.

 
EVERALDO PANTOJA E SILVA

 
Juiz de Direito, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará

 
 

 
 
 
 
Processo nº: 0011262-71.2016.8.14.0049

 
Advogado: JOSÉ OCTÁVIO FERREIRA FRANÇA-OAB/Pa n° 6326

 
DESPACHO

 
01)           Homologo o pedido de renúncia de fl. 63 e desde já advirto o advogado de que, durante os 10
(dez) dias seguintes, continuará a representar o mandante, desde que necessário para evitar-lhe prejuízo.

 
02)           Intime-se pessoalmente o acusado para constituir novo advogado, no prazo de 5 (cinco) dias,
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esclarecendo-se que, caso venha a se quedar inerte, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública.

 
03)           N¿o sendo o réu localizado, diligencie a Secretaria no sentido de consultar junto aos sistemas
SIEL e INFOPEN o endereço escorreito do denunciado, bem como se o mesmo integra a populaç¿o
carcerária, a fim de que seja intimidado pessoalmente.

 
04)           Restando infrutífera a intimaç¿o pessoal, promova-se a diligência por meio de edital.

 
05)           Se o acusado, intimado, n¿o constituir defensor, nomeio desde logo, o Defensor Público deste
distrito, concedendo-lhe vistas dos autos.

 
Santa Izabel do Pará, 05 de julho de 2019.

 
EVERALDO PANTOJA E SILVA

 
Juiz de Direito, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará

 
 

 
 
 
 
Autos n.: 0109003-48.2015.8.14.0049

 
Aç¿o Penal: Tráfico de drogas e Associaç¿o ao Tráfico 

 
Autor: Ministério Público.

 
Réu: Wagner Rogério Azevedo de Sousa e Samia Priscila Ribeiro.

 
Advogado:  CIBELE DE NAZARE MONTEIRO SARMENTO-OAB/Pa n° 15.011

 
Vistos etc.

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuiç¿es legais, lastreado em procedimento inquisitorial,
mais precisamente o Inquérito, apresentou DENÚNCIA em desfavor de WAGNER ROGÉRIO AZEVEDO
DE SOUSA e SAMIA PRISCILA RIBEIRO pelos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇ¿O AO
TRÁFICO ¿ Arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, requestando, dentre outros pedidos:

 
a) o recebimento da aç¿o penal.

 
b) a produç¿o de provas.

 
c) decis¿o condenatória.

 
Segundo a Aç¿o Penal, in verbis:

 
¿Consta dos autos que no dia 23 de outubro de 2015, pela parte da tarde, nesta cidade, uma guarniç¿o
fazia ronda pela cidade quando se depararam com o denunciado WAGNER ROGÉRIO AZEVEDO DE
SOUSA, pilotando uma motocicleta sem placa e em alta velocidade na contra m¿o.

 
O denunciado empreendeu fuga no momento em que houve a tentativa de abordagem pela polícia, ao final
da perseguiç¿o Wagner foi parado e em sua posse foram encontrados 2 (dois) pequenos embrulhos de
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pasta base de cocaína, dentro de seus bolsos.

 
Posteriormente o denunciado conduziu a guarniç¿o até sua residência, sendo que ao chegar no local a
também denunciada SAMIA PRISCILA RIBEIRO, esposa de Wagner, arremessou uma substância de cor
esbranquiçada dentro da pia, alegando que se desfez da substância entorpecente que pertencia a
Wagner.

 
Ao fazer buscas pela casa a polícia localizou no quarto, dentro de um guarda roupa 17 (dezessete)
papelotes de pasta base de cocaína dentro de sacos plásticos amarrados com linha e um pequeno
papelote de maconha.

 
Também foi apreendido no interior da residência, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), uma
tesoura, vários sacos plásticos, duas caixas de receptaç¿o da Anatel, dois celulares da marca LG e duas
motocicletas sendo uma Honda CG 125 Fan Ks, cor vermelha, placa NSW- 4641 em nome de Adila Vieira
da Cunha e outra Honda Biz 125 mais, placa JUR-0955, ano/ modelo 2006/2006 em nome de Edinalva
Maria de Sousa Pereira.

 
Perante autoridade, o acusado alega que as duas petecas eram para seu consumo, que n¿o é traficante e
que a droga encontrada no quarto foi implantada pela polícia.¿

 
Auto de Apresentaç¿o e Apreens¿o à fl. 21 (IPL).

 
Laudo Toxicológico Preliminar à fl. 24.

 
Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 74.

 
Defesa Preliminar apresentada às fls. 90/101.

 
Decis¿o recebendo a denúncia à fl. 102.

 
Testemunhas arroladas inquiridas e réus interrogados às fls. 121/122.

 
Em sede de alegaç¿es finais, o Ministério Público requereu a condenaç¿o nos termos delineados na
denúncia - fls. 134/138.

 
A defesa, por sua vez, pleiteou a absolviç¿o e, subsidiariamente, a incidência da causa de diminuiç¿o
prevista no Art. 33, §4º, da Lei 11343/2006 ¿ fls. 142/153.

 
É o relatório.

 
Decido.

 
I ¿ DO CRIME DE TRÁFICO

 
Há provas suficientes e adequadas a condenaç¿o de WAGNER ROGÉRIO AZEVEDO DE SOUSA e
SAMIA PRISCILA RIBEIRO pelo tráfico de drogas.

 
A materialidade do crime resta caracterizada pelo auto de apresentaç¿o e apreens¿o (fl. 21 ¿ IPL) e pelo
Laudo toxicológico definitivo (fl. 74).

 
A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos
relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradiç¿es, reiteraram em juízo
seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando os acusados como os responsáveis pela
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droga e apetrechos e dinheiro apreendidos, destinados a comercializaç¿o.

 
A testemunha PM EDER RENATO BARROS, em juízo, relatou:

 
¿Que era comandante da viatura, que estava em ronda com mais dois policiais, que uma moto lhe chamou
atenç¿o, que abordaram os ocupantes da moto, que ao fazer a revista, percebeu que o acusado colocou
a moto em frente a uma casa, que o acusado estava agitado, que colocaram o acusado dentro da
viatura, no banco de trás; que viu o acusado tirando algo de dentro da parte intima e jogando para
trás da viatura, que visualizou atrás da viatura serem três saquinhos de droga, que o acusado levou
os policiais até sua casa, que na casa do acusado haviam outras substancias entorpecentes, que a
senhora que estava na casa do acusado se identificou como companheira dele.¿

 
Já a testemunha PM OSEIAS CARVALHO DE SOUZA, em juízo, contou:

 
¿Que estava em ronda na PA 140, quando o capit¿o viu um cidad¿o em atitude suspeita em alta
velocidade na moto, que abordaram o acusado, que encontraram duas petecas de entorpecentes no
bolso do acusado, que se deslocaram para casa do réu, que havia uma senhora na residência, que
a senhora, ao perceber a polícia, retornou e correu, que o major viu a senhora jogando alguma
coisa na pia, que a acusada disse que seria entorpecente, que a acusada disse que a droga era de
companheiro, que encontraram mais dezessete da mesma substância encontrada com a o
acusado, além de um tablete de maconha prensada, que encontraram cento e vinte reais, que a
senhora que estava na casa é a mesma presente em audiência.¿

 
Noutro giro, as testemunhas arroladas pela Defesa, em juízo, foram meramente abonatórias.

 
Os acusados negaram a prática delitiva, mencionado que os policiais forjaram a droga encontrada em sua
residência.

 
Inobstante as declaraç¿es dos acusados, é cediço que a genérica negativa da prática do delito n¿o pode
ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, n¿o há como acolher a
pretendida absolviç¿o por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório
amealhado ao longo da instruç¿o é suficiente para ensejar a condenaç¿o do réu. 

 
No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo réu n¿o pode ser acatada quando os demais
elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto
condenatório, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

 
APELAÇ¿O PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇ¿O
DO RÉU. INCONFORMISMO DO ACUSADO. ALEGAÇ¿O DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO
DE ABSOLVIÇ¿O COM FULCRO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DO ILÍCITO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS PEDIDO DE SUBSTITUIÇ¿O
DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO N¿O AUTORIZAM. RECURSO N¿O PROVIDO. 1.
Impossível considerar a tese do apelante, sustentada na negativa de autoria e na insuficiência de provas,
pois os relatos testemunhais, aliado aos demais elementos de prova indicando a autoria e materialidade
delitiva, s¿o aptos a ensejar o decreto condenatório. 2. Inviável a absolviç¿o pretendida pelo apelante,
pois as provas carreadas aos autos foram firmes a ensejar a condenaç¿o, em especial, pelos depoimentos
dos policiais que efetuaram o flagrante delito e que narram harmonicamente os fatos. 3. N¿o cabe
qualquer reforma a sentença atacada, haja vista, que o robusto conjunto probatório confirma a prática
delituosa por parte do réu e as circunstâncias do crime n¿o permitem alteraç¿o da reprimenda em nenhum
aspecto, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código
Penal. (Apelaç¿o Penal nº 20113020397-4 (112212), 1ª Câmara Criminal Isolada do TJPA, Rel.
Convocado Nadja Nara Cobra Meda. j. 18.09.2012, DJe 21.09.2012).

 
Imperioso destacar que os depoimentos dos policiais, passados pelo crivo do contraditório, foram
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uníssonos e coesos, devendo, portanto, ser levados em consideraç¿o.

 
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 16 DA LEI N.
10 .826 /2003 .  PORTE ILEGAL DE MUNIÇ¿O DE USO RESTRITO.  ABSOLVIÇ¿O.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA N¿O EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. WRIT N¿O CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientaç¿o no sentido de que n¿o cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o n¿o conhecimento da impetraç¿o, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, n¿o se observa flagrante ilegalidade a justificar a
concess¿o do habeas corpus, de ofício. 2. O habeas corpus n¿o se presta para apreciaç¿o de alegaç¿es
que buscam a absolviç¿o do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "o depoimento
policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenaç¿o, notadamente quando
ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). 4. A conclus¿o do Colegiado a quo se coaduna com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 16 da Lei n.
10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta,
porquanto o objeto jurídico tutelado n¿o é a incolumidade física, e, sim, a segurança pública e a paz social,
colocadas em risco com o porte de muniç¿o, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se
despicienda a comprovaç¿o do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes. 5.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância n¿o é aplicável aos crimes de
posse e de porte de arma de fogo ou muniç¿o, por se tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo
irrelevante inquirir a quantidade de muniç¿o apreendida. Precedente. 6. Habeas corpus n¿o conhecido.
Decis¿o Vistos, relatados e discutidos os autos em que s¿o partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, n¿o conhecer do pedido. Os
Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com
o Sr. Ministro Relator. Superior Tribunal de Justiça. 5ª Turma ¿ HC 373394 / RS - 07/03/2017. (Grifei)

 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157,
CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇ¿O.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. N¿O OCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO N¿O PROVIDO. 1. Para desconstituir o
entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolviç¿o do recorrente seria necessário
novo exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Quanto à suposta
inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, este Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento no sentido que, "estando a sentença condenatória, quanto à autoria
delitiva, respaldada em outros elementos probatórios e n¿o somente no reconhecimento por parte da
vítima na delegacia, n¿o há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no
art. 226, II, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.314.685/SP, Rel. o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 14/9/2012).
3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela pris¿o em
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal"(HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. Decis¿o Vistos, relatados e discutidos os autos em que s¿o partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Superior Tribunal de Justiça. 5ª Turma -
04/05/2017. AgRg no AREsp 1011751 / BA (Grifei)

 
Importa salientar, ainda, que o tipo penal previsto no artigo 33, da Lei n°. 11.343/2006 é misto alternativo,
ou seja, basta que o agente incorra em qualquer uma das condutas constantes dos verbos do tipo para
que o delito de tráfico de drogas se configure, n¿o sendo necessária a efetiva flagrância da venda de
entorpecentes. Esse é o entendimento jurisprudencial predominante:

 
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS.
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SUFICIÊNCIA. CONDENAÇ¿O. CONDUTA TÍPICA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR
PROBANTE. INTENÇ¿O DE TRANSPORTAR ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. DROGA
APREENDIDA. GRANDE QUANTIDADE. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA. CIRCUNSTÂNCIA
ESPECIAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. READEQUAÇ¿O. CAUSA DE DIMINUIÇ¿O. N¿O-
APLICAÇ¿O. REGIME FECHADO. I - O depoimento de policiais que efetuaram o flagrante do acusado
pela prática de tráfico de drogas, apreciados em conjunto com os demais elementos de prova produzidos,
goza de presunç¿o de idoneidade e s¿o aptos para embasar o decreto condenatório. II - O crime descrito
no art. 33 da lei 11.343/06 é misto alternativo, de natureza múltipla, o que eqüivale a dizer que todas as
condutas nele descritas, separada ou conjuntamente, enquadram-se na tipificaç¿o legal do crime de tráfico
de drogas e, no caso, a conduta do réu amolda-se a pelo menos um dos núcleos do tipo, a saber,
transportar entorpecente. III - constatado, pelas circunstâncias que permeiam a prática do delito de tráfico
de drogas, que o acusado tinha ciência de que transportava substância entorpecente, n¿o há que se falar
em atipicidade da conduta por erro de tipo. IV - Imp¿e-se readequar a valoraç¿o negativa da culpabilidade
para a circunstância específica prevista no art. 42 da lei 11.343/2006, quando o fundamento para a
majoraç¿o da pena-base for a natureza e quantidade da droga traficada pelo réu. V - Incabível a aplicaç¿o
da causa de diminuiç¿o, descrita no § 4o do art. 33 da lei 11.343/06, em decorrência da grande quantidade
de droga apreendida, de sua natureza altamente nociva, da forma de acondicionamento e das
circunstâncias em que foram apreendidas, tudo indicando que o réu se dedica a mercancia ilícita de
drogas. VI - A pena pecuniária n¿o pode ser excluída da sanç¿o imposta ao réu por se tratar de norma
cogente, de aplicaç¿o obrigatória, sob pena de flagrante violaç¿o ao princípio da legalidade, sendo certo
que a hipossuficiência do réu é fator que deve ser ponderado para a fixaç¿o da quantidade da pena, n¿o
se justificando a exclus¿o da penalidade. VII - o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o
fechado, quando ao réu tiver sido fixada pena acima de 4 (quatro) anos e a quantidade e a natureza da
droga apreendida justificarem, nos termos do art. 33, § 3o. do código penal e art. 42 da lei 11.343/06,
imposiç¿o de regime prisional mais rigoroso. VIII - recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério
Público provido parcialmente. (TJ-DF, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 30/01/2014, 3
a Turma Criminal)

 
PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TIPO SUBJETIVO. ESPECIAL FIM
DE AGIR (FINS DE MERCANCIA). DESNECESSIDADE.           DESCLASSIFICAÇ¿O    DO DELITO. 
IMPOSSIBILIDADE. I - O tipo previsto no art. 12 da Lei n° 6.383/76, é congruente ou congruente
simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo,
guardar ou, ainda, de adquirir n¿o exigem, para a adequaç¿o típica, qualquer elemento subjetivo adicional
tal como o fim de traficar ou comercializar. Além do mais, para tanto, basta também atentar para a
incriminaç¿o do fornecimento (Precedentes). II -O tipo previsto no art. 16 da Lei n° 6.383/76, este sim,
como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente. visto que o
seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio. (Precedentes). III - Na nova
Lei de Tóxicos (Lei n° 11.343/06) as exigências para a tipificaç¿o do delito de tráfico s¿o as mesmas da
Lei n° 6.368/76. Recurso provido. (STJ, Relator: Ministro FELIX FISCHER. Data de Julgamento:
19/08/2010, T5 - QUINTA TURMA)

 
DA INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06

 
Os réus fazem jus a causa de diminuiç¿o de pena prevista no Art. 33, §4º, da Lei 11343/06, pois primários
e de bons antecedentes, n¿o havendo provas de seu envolvimento em atividade ou organizaç¿o
criminosa.

 
Deste modo, verificando a quantidade do entorpecente apreendido e o primeiro envolvimento dos réus em
delitos, sendo as demais condiç¿es favoráveis, deve ser aplicada a reduç¿o da pena no seu grau máximo,
ou seja, em 2/3 (dois terços), garantindo-se, assim, uma reprimenda penal mais adequada ao caso.

 
II - DO CRIME DE ASSOCIAÇ¿O PARA O TRÁFICO.

 
O crime de associaç¿o para o tráfico está previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 e para sua configuraç¿o faz-
se necessário prova da estabilidade e permanência da associaç¿o criminosa.
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Este é o entendimento do STJ:

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
CONFIGURAÇ¿O. ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO PARA A PRÁTICA DOS
DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 34 DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME AUTÔNOMO E QUE
PRESCINDE DA PRÁTICA EFETIVA DOS DELITOS QUE MOTIVARAM A ASSOCIAÇ¿O. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONDENAÇ¿O. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DO DELITO
N¿O HEDIONDA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS.
ABERTO. SUBSTITUIÇ¿O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
EXPRESSA VEDAÇ¿O LEGAL. ART. 44 DA LEI Nº 11.343/2006.I - O tipo previsto no artigo art. 35 da
Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar
os crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovaç¿o
da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os
crimes referenciados no tipo. II - De outro lado, o delito de associaç¿o para o tráfico de entorpecentes é
crime autônomo, sendo prescindível para sua configuraç¿o efetiva prática dos crimes previstos nos art. 33
e 34 da Lei nº 11.343/2006. III - Na espécie, verifica-se que as raz¿es que motivaram a condenaç¿o do
recorrente pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 restaram esposadas pela e.
Corte de origem de forma satisfatória e suficiente, porquanto levou em consideraç¿o, além das escutas
telefônicas, o depoimento colhido em juízo de agente policial atuante na diligência investigativa para
concluir que o acusado associou-se de forma reiterada e estável à organizaç¿o criminosa voltada à prática
do tráfico de drogas. IV - O delito de associaç¿o para o tráfico de entorpecentes, como anteriormente
afirmado, é crime autônomo, n¿o sendo equiparado a crime hediondo (Precedentes). V - Uma vez
atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, c/c art. 59 do Código Penal, quais
sejam, a ausência de reincidência, a condenaç¿o por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos e a
existência de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, deve o condenado, por crime hediondo ou
equiparado, cumprir a pena privativa de liberdade no regime prisional aberto. VI - O art. 44 da Lei Nº
11.343/06 veda, expressamente, a possibilidade de substituiç¿o da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, em relaç¿o ao crime de associaç¿o para o tráfico de entorpecentes previsto no art. 35
da Lei nº 11.343/06 (Precedentes). Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial aberto para
resgate da reprimenda imposta ao recorrente. (STJ, REsp 1.113.728). (Grifei)

 
No caso em comento, n¿o restou configurado o animus associativo de forma estável e duradouro com a
finalidade de cometer o tráfico de drogas

 
DISPOSITIVO

 
Ao lume do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretens¿o punitiva do Estado a fim de:

 
- ABSOLVER os acusados WAGNER ROGÉRIO AZEVEDO DE SOUSA e SAMIA PRISCILA RIBEIRO 
pela prática do crime de ASSOCIAÇ¿O AO TRÁFICO ¿ Art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

 
- CONDENAR os réus WAGNER ROGÉRIO AZEVEDO DE SOUSA e SAMIA PRISCILA RIBEIRO pela
prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS ¿ Art. 33, da Lei 11.343/06.

 
Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer
as funç¿es retributiva, preventiva e ressocializadora da sanç¿o penal.

 
A)    WAGNER ROGÉRIO AZEVEDO DE SOUSA

 
1.                  PENA BASE.

 
Iniciando a dosimetria da sanç¿o, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da
pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social,
personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima.
Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao
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condenado.

 
1.1              Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência
dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a aç¿o sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora
tivesse condiç¿es de assim n¿o atuar;

 
1.2              Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos (certid¿o de antecedentes
atualizada) para se perquirir a presente circunstância judicial;

 
1.3               Conduta Social FAVORÁVEL, n¿o havendo elementos indicando o réu como pessoa vadia,
violenta, destemperada ou malquista na comunidade em que vive.

 
1.4              Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a,
em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formaç¿o e
informaç¿es adequadas ao presente julgador;

 
1.5              Motivo do crime FAVORÁVEL, n¿o havendo elementos para perquirir tal circunstância,
sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenç¿o de vantagem por meio da mercantilizaç¿o de drogas
ilícitas;

 
1.6              Circunstâncias da infraç¿o penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua
duraç¿o e a atitude do réu, n¿o o torna mais reprovável do que já é;

 
1.7              Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois n¿o identificamos maiores danos a
coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em
geral;

 
1.8              Comportamento da Vítima: FAVORÁVEL, pois tal circunstância n¿o pode ser valorada em
detrimento ao réu, conforme reiteradas decis¿es dos tribunais.

 
À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena
base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclus¿o e 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa.

 
2.        AGRAVANTES E ATENUANTES.

 
Ausentes agravantes ou atenuantes.

 
3.                  CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇ¿O DE PENA.

 
N¿o há causas aumento de pena.

 
Presente a causa de diminuiç¿o de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a
reduzo em 2/3 (dois terços), passando a mesma a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclus¿o e 208
(duzentos e oito) dias-multa.

 
4.                  PENA DEFINITIVA

 
A) 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUS¿O; B) 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA.

 
Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato
delituoso, em observância ao disposto no Art. 43, caput, da Lei n° 11.343/06.
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A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do art.
33, § 2º, alínea ¿c¿ do CPB.

 
Deixo de proceder com a detraç¿o prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o
regime prisional aplicado.

 
Incabível a suspens¿o condicional da pena por força do que disp¿e o art. 77, III, do CP.

 
Há a possibilidade de substituiç¿o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes
os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituiç¿o suficiente à repreens¿o do
delito.

 
Considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas)
restritivas de direito previstas no Art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestaç¿o de
serviço à comunidade e limitaç¿o de fim de semana.

 
5.                  DA DESNECESSIDADE DE EXECUÇ¿O PROVISÓRIA

 
N¿o havendo elementos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicaç¿o da lei penal, já tendo a
instruç¿o sido concluída, deixo de determinar a execuç¿o provisória da pena.

 
B) SAMIA PRISCILA RIBEIRO

 
1.                  PENA BASE.

 
Iniciando a dosimetria da sanç¿o, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da
pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social,
personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima.
Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao
condenado.

 
1.1              Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência
dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a aç¿o sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora
tivesse condiç¿es de assim n¿o atuar;

 
1.2              Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos (certid¿o de antecedentes
atualizada) para se perquirir a presente circunstância judicial;

 
1.3              Conduta Social FAVORÁVEL, n¿o havendo elementos indicando o réu como pessoa vadia,
violenta, destemperada ou malquista na comunidade em que vive.

 
1.4              Personalidade, enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a,
em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formaç¿o e
informaç¿es adequadas ao presente julgador;

 
1.5              Motivo do crime FAVORÁVEL, n¿o havendo elementos para perquirir tal circunstância,
sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenç¿o de vantagem por meio da mercantilizaç¿o de drogas
ilícitas;

 
1.6              Circunstâncias da infraç¿o penal DESFAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de
sua duraç¿o e a atitude do réu, n¿o o torna mais reprovável do que já é;

 
1.7              Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois n¿o identificamos maiores danos a
coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em
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geral;

 
1.8              Comportamento da Vítima: FAVORÁVEL, pois tal circunstância n¿o pode ser valorada em
detrimento ao réu, conforme reiteradas decis¿es dos tribunais.

 
À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena
base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclus¿o e 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa.

 
2.        AGRAVANTES E ATENUANTES.

 
Ausntes agravantes ou atenuantes

 
3.        CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇ¿O DE PENA.

 
N¿o há causas aumento de pena.

 
Presente a causa de diminuiç¿o de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a
reduzo em 2/3 (dois terços), passando a mesma a 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclus¿o e 208
(duzentos e oito) dias-multa.

 
4.      PENA DEFINITIVA

 
A) 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUS¿O; B) 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA.

 
Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato
delituoso, em observância ao disposto no Art. 43, caput, da Lei n° 11.343/06.

 
A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do Art.
33, § 2º, alínea ¿c¿ do CPB.

 
Deixo de proceder com a detraç¿o prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o
regime prisional aplicado.

 
Incabível a suspens¿o condicional da pena por força do que disp¿e o Art. 77, III, do CP.

 
Há a possibilidade de substituiç¿o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes
os requisitos previstos pelo Art. 44 do Código Penal, revelando a substituiç¿o suficiente à repreens¿o do
delito.

 
Considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas)
restritivas de direito previstas no art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestaç¿o de
serviço à comunidade e limitaç¿o de fim de semana.

 
5.             DA DESNECESSIDADE DE EXECUÇ¿O PROVISÓRIA

 
N¿o havendo elementos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicaç¿o da lei penal, já tendo a
instruç¿o sido concluída, deixo de determinar a execuç¿o provisória da pena.

 
Com o transitado em julgado, cumpra-se com os termos desta decis¿o com as eventuais
adequaç¿es do juízo ad quem:

 
a)                 Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados ¿ Art. 393, II, do CPP;
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b)                 Expeça-se guias de execuç¿o de penas e medidas n¿o privativas de liberdade ¿ Provimento
nº 03/2007 ¿ CJRMB e remeta-se a mesma ao juízo competente;

 
c)                  Comunique-se à Justiça Eleitoral para os efeitos do art. 15, III, da CF;

 
d)                 Comunique-se ao Instituto de Identificaç¿o do Estado do Pará para as anotaç¿es de estilo;

 
e)                  Declaro perdido em favor da Uni¿o de eventuais valores e bens apreendidos com os
acusados, pois os considero como produto do crime ou como utilizados no mesmo. Oficie-se a Senad
indicando a importância e os bens declarados perdidos em favor da Uni¿o. Providencie-se o necessário
para o repasse dos valores apreendidos.

 
Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor
apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.

 
§ 1o Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que n¿o forem objeto de
tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da Uni¿o, ser¿o revertidos diretamente ao
Funad.

 
§ 2o Compete à Senad a alienaç¿o dos bens apreendidos e n¿o leiloados em caráter cautelar, cujo
perdimento já tenha sido decretado em favor da Uni¿o.

 
§ 3o A Senad poderá firmar convênios de cooperaç¿o, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido
no § 2o deste artigo.

 
§ 4o Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do
Ministério Público, remeterá à Senad relaç¿o dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da
Uni¿o, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órg¿o em cujo poder
estejam, para os fins de sua destinaç¿o nos termos da legislaç¿o vigente.(Lei 11343/06).

 
f)                  Arquive-se.

 
Sem custas e honorários.

 
Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 
Santa Izabel do Pará, 31 de maio de 2019.

 
ELANO DEMÉTRIO XIMENES

 
Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará

 
 

 
 
 
 
ATO ORDINATÓRIO

 
Processo n° 0003162-59.2018.814.0049

 
O Dr. ELANO DEMÉTRIO XIMENES, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel
do Para, no uso de suas atribuições legais, etc, e com base no provimento 008/2014- CJRMB, determina
ao Servidor da Vara Criminal que por ordem deste Juízo.

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2009



MANDA, INTIMAR VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA, indo por mim assinado, os advogados KENNEDY DA
NÓBREGA MARTINS- OAB/PA n° 23.161 para que apresente MEMORIAIS de MARCOS REINALDO DE
SOUZA QUEIROZ, no prazo de 05 (cinco) dias, ou manifestar-se sobre o patrocínio da causa, sob pena
de incidência da multa prevista no art. 265 do CPP.

 
Comarca de Santa Izabel, 16 de Julho de 2019.

 
EDER COSTA CORREA

 
Atendente Judiciário.

 
Conforme Provimento nº 008/2014-CJRMB.
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Número do processo: 0801169-11.2019.8.14.0049 Participação: RECLAMANTE Nome: CARLA
GRASIELE MATOS DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: LUANA OLIVIA SA FRANCAOAB:
21546/PA Participação: RECLAMADO Nome: OI MOVEL S.A.ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento ao
d i s p o s t o  n o  a r t .  1 º ,  §  2 º ,  i n c i s o  X X V I ,  d o  P r o v i m e n t o  n º  0 0 6 / 2 0 0 6 - C J R M B ,
ficaINTIMADO(A)o(a)(s)RECLAMANTE(s), por meio de seu (sua)(s) patrono(a)(s) legalmente constituído
nos autos, do inteiro teor doDESPACHO/DECISÃOprolatado(a) por este MM. Juízo (ID 11550917) e para
comparecer à Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, sito à Rua
Mestre Rocha, Nº. 1231, Centro, Santa Izabel do Pará, no dia18/09/2019 09:30, àAUDIÊNCIA UNA DE
CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos autos do processo supramencionado, o(a)
qual poderá trazer suas testemunhas, no máximo de 03 (três), independentemente de intimação (art. 34 da
Lei 9.099/95), ou por apresentação de rol com prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da realização da
audiência (art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95), ficando advertido que a ausência do(a) reclamante(a) importará
na extinção do feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95), podendo, ainda, ensejar na condenação em custas
processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95). Dado e passado nesta Comarca, na cidade de Santa Izabel
do Pará (PA), aos 15 de julho de 2019.Rocicláudio Rodrigues de Souza. Diretor de Secretaria em exercício
da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará. 

 
 
 
Número do processo: 0801265-94.2017.8.14.0049 Participação: RECLAMANTE Nome: GRACIETE REIS
BRITO DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: ANDRESSA CRISTINA BRITO DOS SANTOS
SOUSAOAB: 22522/PA Participação: RECLAMADO Nome: J. F. SONHOS COMERCIO DE
COLCHOARIA LTDA - ME Participação: RECLAMADO Nome: J T SONHOS COMERCIO DE COLCHOES
LTDA - EPPTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINALATO ORDINATÓRIOEm cumprimento ao disposto no
art. 1º, § 2º, inciso XXII, do Provimento nº 006/2006-CJRMB, ficam as partesINTIMADAS, por meio de
seus procuradores, doRETORNO DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR, a fim de que, caso queiram,
formulem no prazo de 15 (quinze) dias o(s) pedido(s) que entenderem pertinente(s), sob pena de
arquivamento. Dado e passado nesta comarca, na cidade de Santa Izabel do Pará (PA), aos 15 de julho
de 2019. Rômulo Augusto Almeida da Silva.Rocicláudio Rodrigues de Souza. Diretor de Secretaria em
exercício da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará. 

 
 
 
Número do processo: 0801273-37.2018.8.14.0049 Participação: RECLAMANTE Nome: ELISSANDRA
FERREIRA PINHEIRO PAIVA Participação: RECLAMADO Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA
EDUCACIONAL S/A Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLAOAB:
109730/MGPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA
COMARCA DE SANTA IZABELDECISÃOPROCESSO Nº 0801273-37.2018.8.14.0049RECLAMANTE:
ELISSANDRA FERREIRA PINHEIRO PAIVARECLAMADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA
EDUCACIONAL S/AVistos etc.,1 - Comprovado nos autos o cumprimento voluntário da obrigação de
pagar ou o bloqueio (Bacenjud), autorizo desde já a liberação dos valores por meio de Alvará, podendo
ocorrer em nome da parte da autora ou do seu patrono (permissão na procuração), assim como autorizo a
transferência dos valores entre contas, caso solicitado por qualquer das partes.2 - INTIME-SE o
executado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, para indicar conta bancária para transferência de
quantia que resta em saldo na subconta.3 - Após dez dias, sem manifestação ou com recebimento de
eventual valor, arquive-se.Cumpra-se.01/07/2019.EVERALDO PANTOJA E SILVAJUIZ DE DIREITO 

 
 
 
Número do processo: 0800265-88.2019.8.14.0049 Participação: EXEQUENTE Nome: MARIA DE FATIMA
FERREIRA BATISTA Participação: ADVOGADO Nome: JOAO GUILHERME LIMA DA CUNHAOAB:
26425/PA Participação: EXECUTADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- Celpa Participação:
ADVOGADO Nome: JIMMY SOUZA DO CARMOOAB: 18329/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

SECRETARIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
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DO PARÁCOMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINALATO ORDINATÓRIONos termos do art. 203, §4º, do CPC/2015, procedo a intimação da(s)
parte(s) credora(s) quanto a expedição de ALVARÁ, conforme disponibilizado nos autos eletrônicos. Santa
Izabel do Pará, 16 de julho de 2019. ROMULO AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA. Diretor de Secretaria da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Santa Izabel do Pará.  

 
 
 
Número do processo: 0800733-23.2017.8.14.0049 Participação: RECLAMANTE Nome: ROSA LEA
MATSUMURA Participação: ADVOGADO Nome: ANA KARINA FRANCA FAIADOAB: 14857/PA
Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação:
ADVOGADO Nome: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUESOAB: 4670/PA Participação: ADVOGADO
Nome: ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIROOAB: 12436/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINALATO
ORDINATÓRIOEm cumprimento ao disposto no art. 1º, § 2º, inciso XXII, do Provimento nº 006/2006-
CJRMB, ficam as partesINTIMADAS, por meio de seus procuradores, doRETORNO DOS AUTOS DA
INSTÂNCIA SUPERIOR, a fim de que, caso queiram, formulem no prazo de 15 (quinze) dias o(s)
pedido(s) que entenderem pertinente(s), sob pena de arquivamento. Dado e passado nesta comarca, na
cidade de Santa Izabel do Pará (PA), aos 16 de julho de 2019. Rômulo Augusto Almeida da Silva.Diretor
de Secretaria da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Santa Izabel do Pará.  

 
 
 
Número do processo: 0800997-06.2018.8.14.0049 Participação: EXEQUENTE Nome: ALLAN PINTO DE
QUEIROZ Participação: ADVOGADO Nome: JENNIFER ALMEIDA DA SILVAOAB: 26433/PA
Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHOOAB: 5149/PA Participação:
EXECUTADO Nome: DONARIA ALIMENTOS EIRELI - ME Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO
PEREIRA E SILVAOAB: 9047PA/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁVARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL/PADESPACHO 0800997-
06.2018.8.14.0049EXEQUENTE: ALLAN PINTO DE QUEIROZEXECUTADO: DONARIA ALIMENTOS
EIRELI - ME Vistos etc.Intime-se o exequente para que se manifeste, em cinco dias, quanto ao
parcelamento da dívida requerida pela executada no ID 11170496, devendo se informado quanto ao
depósito efetuado no ID 11311415. Cumpra-se. Santa Izabel do Pará, 4 de julho de 2019. EVERALDO
PANTOJA E SILVAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0003906-64.2012.8.14.0049 Participação: EXEQUENTE Nome: JAMIR DA COSTA
OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ANA KARINA FRANCA FAIADOAB: 14857/PA Participação:
EXECUTADO Nome: MIRANDA S CONSULTORIA DE IMOVEIS Participação: ADVOGADO Nome: JEFF
LAUNDER MARTINS MORAESOAB: 283TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁVARA DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL/PADESPACHO0003906-
64.2012.8.14.0049EXEQUENTE: JAMIR DA COSTA OLIVEIRAEXECUTADO: MIRANDA S
CONSULTORIA DE IMOVEISVistos etc.,Foi realizada pesquisa RENAJUD inserida no ID nº4438531
apontando a existência de dois veículos registrados em nome do devedor.Intime-se o exequente para que
em 5 dias úteis indique:a) o endereço onde será realizada a penhora;b) se há interesse pela remoção do
bem;c) havendo remoção, para qual endereço será removido;d) se há interesse em acompanhar a
diligência auxiliando na remoção dos bens;e) a indicação do fiel depositário. Santa Izabel do Pará, 01 de
junho de 2019. EVERALDO PANTOJA E SILVAJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800496-18.2019.8.14.0049 Participação: RECLAMANTE Nome: ELINALDO
RAFAEL NATIVIDADE Participação: ADVOGADO Nome: LUANA OLIVIA SA FRANCAOAB: 21546/PA
Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- Celpa Participação: ADVOGADO
Nome: JIMMY SOUZA DO CARMOOAB: 18329/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINALATO
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ORDINATÓRIONos termos do art. 203, §4º, do CPC/2015 e em cumprimento ao disposto no art. 1º, § 2º,
inciso XXVI, do Provimento nº 006/2006-CJRMB, ficaINTIMADO(A)o(a)(s)RECLAMANTE, por meio de seu
(sua)(s) patrono(a)(s) legalmente constituído nos autos,da existência de valores depositados em conta
judicial deste juízo, para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça a Secretaria Judicial para receber os
valores depositados por meio de alvará judicial ou indique conta corrente ou poupança do beneficiário
respectivo, para os devidos fins de direito. Santa Izabel do Pará, 15 de julho de 2019. ROCICLAUDIO
RODRIGUES DE SOUZA. Diretor de Secretaria em exercício da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
da comarca de Santa Izabel do Pará. 

 
 
 
Número do processo: 0801018-45.2019.8.14.0049 Participação: RECLAMANTE Nome: MANOEL DO
CARMO FARIAS Participação: ADVOGADO Nome: DOMINGOS BRUNO GONCALVES MARQUESOAB:
20366/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A ATO
ORDINATÓRIO Em cumprimento ao disposto no art. 1º, § 2º, inciso XXVI, do Provimento nº 006/2006-
CJRMB, ficaINTIMADO(A)o(a)(s)RECLAMANTE(s), por meio de seu (sua)(s) patrono(a)(s) legalmente
constituído nos autos, do inteiro teor doDESPACHO/DECISÃOprolatado(a) por este MM. Juízo (ID
11188930) e para comparecer à Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel do
Pará, sito à Rua Mestre Rocha, Nº. 1231, Centro, Santa Izabel do Pará, no dia24/09/2019 09:00,
àAUDIÊNCIA UNA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos autos do processo
supramencionado, o(a) qual poderá trazer suas testemunhas, no máximo de 03 (três), independentemente
de intimação (art. 34 da Lei 9.099/95), ou por apresentação de rol com prazo mínimo de 10 (dez) dias
antes da realização da audiência (art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95), ficando advertido que a ausência do(a)
reclamante(a) importará na extinção do feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95), podendo, ainda, ensejar na
condenação em custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95). Dado e passado nesta Comarca, na
cidade de Santa Izabel do Pará (PA), aos16 de julho de 2019.Rocicláudio Rodrigues de Souza. Analista
Judiciário da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará. 

 
 
 
Número do processo: 0800641-11.2018.8.14.0049 Participação: RECLAMANTE Nome: CRISTOVINA
GONCALVES GALO Participação: ADVOGADO Nome: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETOOAB:
16392/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO PAN S.A Participação: ADVOGADO Nome:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETOOAB: 23255/PETRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINALATO
ORDINATÓRIOEm cumprimento ao disposto no art. 1º, § 2º, inciso XI, do Provimento nº 006/2006-
CJRMB, fica(m)INTIMADO(A)(S)o(a)(s) RECLAMADO(A(S),por meio de seu(s) advogado(s),para, no
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento dasCUSTAS FINAISno feito (boleto inserido noID
11576817), nos termos do art. 46, §4º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Pagamento de
Custas e outras despesas judiciais, no âmbito do Estado do Pará, sob pena de adoção das medidas legais
por parte deste Juízo para a inscrição na dívida ativa. Santa Izabel do Pará, 16 de julho de 2019. Rômulo
Augusto Almeida da Silva. Diretor de Secretaria da Vara do Juizado EspecialCível e Criminal da comarca
de Santa Izabel do Pará.  

 
 
 
Número do processo: 0800360-89.2017.8.14.0049 Participação: RECLAMANTE Nome: MARCOS
AUGUSTO DA CRUZ LOPES Participação: ADVOGADO Nome: ALFREDO DA SILVA LISBOA
NETOOAB: 16392/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO DO BRASIL SA Participação:
ADVOGADO Nome: RAFAEL SGANZERLA DURANDOAB: 16637/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁCOMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINALATO ORDINATÓRIONos termos do art. 203, §4º, do CPC/2015, procedo a intimação da(s)
parte(s) credora(s) quanto a expedição de ALVARÁ, conforme disponibilizado nos autos eletrônicos. Santa
Izabel do Pará, 16 de julho de 2019. ROMULO AUGUSTO ALMEIDA DA SILVA. Diretor de Secretaria da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Santa Izabel do Pará.  
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Número do processo: 0800942-21.2019.8.14.0049 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA
AUXILIADORA BARROS Participação: ADVOGADO Nome: ADMIR SOARES DA SILVAOAB: 10276/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.ATO ORDINATÓRIO Em
cumprimento ao disposto no art. 1º, § 2º, inciso XXVI, do Provimento nº 006/2006-CJRMB,
ficaINTIMADO(A)o(a)(s)RECLAMANTE(s), por meio de seu (sua)(s) patrono(a)(s) legalmente constituído
nos autos, do inteiro teor doDESPACHO/DECISÃOprolatado(a) por este MM. Juízo (ID 11184357) e para
comparecer à Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, sito à Rua
Mestre Rocha, Nº. 1231, Centro, Santa Izabel do Pará, no dia24/09/2019 09:30, àAUDIÊNCIA UNA DE
CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos autos do processo supramencionado, o(a)
qual poderá trazer suas testemunhas, no máximo de 03 (três), independentemente de intimação (art. 34 da
Lei 9.099/95), ou por apresentação de rol com prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da realização da
audiência (art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95), ficando advertido que a ausência do(a) reclamante(a) importará
na extinção do feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95), podendo, ainda, ensejar na condenação em custas
processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95). Dado e passado nesta Comarca, na cidade de Santa Izabel
do Pará (PA), aos16 de julho de 2019.ROCICLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA. ANALISTA JUDICIÁRIO
da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará. 

 
 
 
Número do processo: 0800736-41.2018.8.14.0049 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA GOMES
DA ROCHA Participação: ADVOGADO Nome: FRANCISCO RODRIGO ARAUJO SAMPAIOOAB:
22286/PA Participação: ADVOGADO Nome: RAYSSA DELIZANDRA LIMA BRAGAOAB: 21477
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO VOTORANTIM Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO
HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEIOAB: 21678/PETRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINALATO
ORDINATÓRIOEm cumprimento ao disposto no art. 1º, § 2º, inciso XXII, do Provimento nº 006/2006-
CJRMB, ficam as partesINTIMADAS, por meio de seus procuradores, doRETORNO DOS AUTOS DA
INSTÂNCIA SUPERIOR, a fim de que, caso queiram, formulem no prazo de 15 (quinze) dias o(s)
pedido(s) que entenderem pertinente(s), sob pena de arquivamento. Dado e passado nesta comarca, na
cidade de Santa Izabel do Pará (PA), aos 15 de julho de 2019. Rocicláudio Rodrigues de Souza. Diretor de
Secretaria em exercício da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel do
Pará. 

 
 
 
Número do processo: 0801749-75.2018.8.14.0049 Participação: EXEQUENTE Nome: CENTRO
EDUCACIONAL MONSENHOR GIOVANNI BROCCARDO - ME Participação: ADVOGADO Nome:
ALFREDO DA SILVA LISBOA NETOOAB: 16392/PA Participação: EXECUTADO Nome: RAIMUNDO
FELIX SALES COUTINHOATO ORDINATÓRIOEm cumprimento aos Provimento nº 006/2006-
CJRMB/TJPA, ficaINTIMADOo Exequente,por meio de seu(s) advogado(s),do Bloqueio (penhoraonline)
realizado (ID 9666373), bem como para comparecer(em) na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Santa Izabel do Pará, sito à Rua Mestre Rocha, nº 1231, Centro, Santa Izabel do Pará, no
dia18/09/2019 10:00, a fim de participar(em) deAUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOdesignada nos referidos
autos, nos termos do art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95.Dado e passado nesta comarca, na cidade de Santa
Izabel do Pará (PA), 15 de julho de 2019. Rocicláudio Rodrigues de Souza. Diretor de Secretaria em
exercício da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará. 
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTA
IZABEL - VARA: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL PROCESSO:
00036383920148140049 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
PAULO PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA Ação: Execução de Título Extrajudicial em: 15/07/2019
REQUERENTE:SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA Representante(s): OAB 13157 - LEONARDO
CARVALHO E MOTA (ADVOGADO) REQUERIDO:GEORGE RICARDO CHINA JACOB
REQUERIDO:MARIA CLARA VIDIGAL JACOB. Processo nº 0003638-39.2014.814.0049 DECISÃO 1 - DO
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS A gestão das provas está a cargo das partes, figurando o magistrado
na condição de terceiro imparcial, somente podendo intervir na produção probatória quando efetivamente
demonstrada a real necessidade pela parte interessada. O(a) requerente da diligência nada comprovou
nos autos sobre seus esforços no sentido de buscar as informações pretendidas, e.g., expedição de ofício
a ente público ou privado com o fim de obter as informações desejadas. À luz do princípio da
razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal e equilíbrio entre as partes, não se afigura
condizente com o processo democrático a intervenção judicial no presente caso, porquanto inexiste nos
autos elementos a indicar negativa dos destinatários em cumprir as diligências de interesse da parte
solicitante. Neste sentido: TRF2-0133801) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. BACEN JUD LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO
DEVEDOR. DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. INDEFERIMENTO. 1. Agravo de instrumento
interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de aplicação do sistema Bacen Jud para a
localização do endereço da devedora. 2. É dever da demandante, entre outros requisitos previstos do art.
282 do CPC/73, apresentar o endereço correto do devedor para fins de citação. 3. O ônus de diligenciar
para obter documentos e informações é da parte a quem tais meios de prova interessam, de sorte que,
apenas quando comprovadamente não tenha logrado êxito em seus esforços diretos para obter o
paradeiro do executado, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. Desse modo, nos limites da
razoabilidade, a parte deve valer-se, antes da utilização desse último recurso, de todas as formas
possíveis de localização do executado, dirigindo-se às unidades administrativas para esse fim, mediante,
por exemplo, a expedição de ofícios aos Departamentos de Trânsito, às concessionárias de serviço
público de iluminação, de abastecimento de água, de telefonia fixa e móvel, e de pesquisas nas Juntas
Comerciais. (TRF2, 6ª TURMA ESPECIALIZADA, AG 2016.00.00.005061-0, Rel. Des. Fed. GUILHERME
CALMON NOGUEIRA DA GAMA, E-DJF2R 21.06.2016; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG
2016.00.00.002855-0, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R
26.04.2016). 4. No caso vertente, merece reforma a decisão atacada, pois a agravante demonstra ter
empreendido as diligências cabíveis para a localização do endereço da devedora. 5. Agravo de
instrumento provido. (Agravo de Instrumento nº 0108587-36.2014.4.02.0000, 5ª Turma Especializada do
TRF da 2ª Região, Rel. Ricardo Perlingeiro. j. 09.02.2017). TJPE-0116142) APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO DE BEM MÓVEL. CONTRATO DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISIÇÃO DE
ENDEREÇO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL, TRE, EMPRESAS
TELEFÔNICAS, CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA E ÁGUA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
ESGOTAMENTO DAS VIAS PRÓPRIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O ônus de localizar a parte demandada para a citação incumbe ao
autor da ação, ora apelante. A jurisprudência, contudo, admite que o Poder Judiciário auxilie nas
diligências, por meio da expedição de ofícios, se a parte demonstrar que esgotou os meios que estavam
ao seu alcance. 2. Hipótese em que a decisão que indeferiu o pedido de expedição dos ofícios não merece
qualquer reforma, porquanto não demonstrado pelo apelante o esgotamento dos meios existentes para
obtenção de informações relativas ao endereço da parte ré, não sendo razoável, neste momento, transferir
esse encargo ao Poder Judiciário. Precedentes. 5. Improvimento do recurso de Apelação mantendo a
sentença que determina a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do atual CPC).
(Apelação nº 0067085-98.2013.8.17.0001, 4ª Câmara Cível do TJPE, Rel. Jones Figueirêdo. j. 25.08.2016,
DJe 26.09.2016). Ante o exposto, indefiro em caráter rebus sic stantibus a(s) diligência(s) requerida(s) à fl.
116, no que tange na expedição de ofício às empresas de telefonias. 2 - DO DEFERIMENTO DAS
CONSULTAS VIA BACENJUD E INFOJUD defiro o pedido de consulta para localização dos endereços
dos requeridos via BACEJUD e RENAJUD, condicionando a efetivação da medida ora deferida ao
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pagamento, pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, das custas devidas. Intimem-se e cumpra-se,
com observância das cautelas legais. Santa Izabel, 04 de julho de 2019. Paulo Pereira da Silva
Evangelista Juiz de Direito PROCESSO: 00038075520168140049 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PAULO PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA Ação:
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 15/07/2019 REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA
Representante(s): OAB 11831 - VANESSA SANTOS LAMARAO (ADVOGADO) OAB 18335 - CLAUDIO
KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO) REQUERIDO:LAUREANO DE ABREU LEITE. Processo nº
0003807-55.2016.814.0049 DESPACHO; 1. Indefiro o pedido de fl. 112, pois o pedido não encontra
guarida nas hipóteses de suspensão do processo (art. 313 e ss, do CPC); 2. O art. 4º, do Decreto-Lei
911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/14, faculta ao credor, caso não seja o bem localizado,
converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva; Intime-se a parte autora para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentar, caso queira, o pedido de conversão da respectiva ação em ação executiva,
devendo munir o pedido com a via original do instrumento obrigacional; 3. Após o decurso do prazo,
certifique-se e retornem conclusos; 4. Int. e cumpra-se. Santa Izabel do Pará, 05 de julho de 2019. Paulo
Pereira da Silva Evangelista Juiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0801819-92.2018.8.14.0049 Participação: AUTOR Nome: MARIA DO SOCORRO
SOUZA SANDOVAL Participação: RÉU Nome: WYLQUENS JUNIOR SOUZA SANDOVAL Participação:
RÉU Nome: maria da conceiçãoDESPACHO:1 - DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS:Em observância aos
princípios da cooperação, celeridade e eficiência (art. 6º e 10 do NCPC) faculto às partes o prazo comum
de 10 (dez) dias para que apontem as questões de fato e de direito sobre as quais recairá o ônus
probatório, que entendam pertinentes ao julgamento da lide, de maneira clara, objetiva e sucinta para fins
de homologação (art. 357, § 2º, do CPC), bem como, para manifestar acerca da possibilidade de eventual
julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC.No âmbito das questões de fato
indicarem a matéria que considerem incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos,
individualizando os documentos que servem de suporte a cada alegação. Relativamente à matéria
controvertida especificarem as provas que pretendem produzir, justificando de forma objetiva e clara o tipo
de prova a ser produzida e sua finalidade/necessidade/pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por
produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda,
os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.No campo das questões de direito
relevantes as partes devem apresentar de forma clara e objetiva os fundamentos jurídicos com que
pretendem ver decidido o litígio bem como manifestarem sobre as questões de direito que podem ser
conhecidas de ofício. Não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e
fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou
ultrapassados pela jurisprudência reiterada.Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de ?que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que
pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de
produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação?. (AgRg no
Agravo em Recurso Especial nº 645.985/SP (2014/0346264-4), 3ª Turma do STJ, Rel. Moura Ribeiro. j.
16.06.2016, DJe 22.06.2016).Após o decurso do prazo com ou sem manifestação das partes, certifique-
se.Dê-se vistas ao Ministério Público.2 - ESTUDO SOCIALSolicite-se a realização do Estudo Social do
caso, pelo que determino a remessa destes autos à Assistente Social desta Comarca, para os devidos
fins, devendo o relatório ser entregue no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.Int. e cumpra-se.Santa
Izabel, 15 de julho de 2019.Paulo Pereira da Silva EvangelistaJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800179-20.2019.8.14.0049 Participação: AUTOR Nome: MANOEL FRANCISCO
DE ATAIDE FILHO Participação: ADVOGADO Nome: DOMINGOS BRUNO GONCALVES
MARQUESOAB: 20366/PA Participação: RÉU Nome: BANCO VOTORANTIM Participação: ADVOGADO
Nome: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB: 5546/ROProcesso: 0800179-
20.2019.8.14.0049SENTENÇA Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
Repetição do indébito; indenização por danos morais e antecipação dos efeitos de tutela ajuizada por
MANOEL FRANCISCO DE ATAÍDE FILHO em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A.No id 10946637,
pág. 1/2, as partes informam que compuseram extrajudicialmente, requerendo homologação do ajuste.
RELATADO. DECIDO. Pretendem as partes, homologação do Acordo firmado para pôr fim ao processo.
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Nos termos do art. 200, do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais
de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. De
outra parte, o art. 840, do Código Civil, dispõe que aos interessados é lícito prevenirem ou terminarem
litígio mediante concessões mútuas.Vislumbra-se agente capaz, objeto lícito e forma não defesa em lei,
consoante art. 104 do CC.Logo, considerando que o acordo firmado entre as partes interessadas, se
encontra em consonância com as exigências legais, deve o mesmo ser homologado nos moldes do que
entabularam as partes, impondo-se a extinção do processo com resolução de mérito a teor do que dispõe
o Código Processual Civil Pátrio.Ante o exposto, homologo o acordo firmado entre as partes, e por
conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, forte no art. 487, III, ?b? do CPC.Condeno a
parte requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, valor incidente sobre
o proveito econômico obtido no acordo ora homologado, com fundamento no art. 90, §2º, do
CPC.Condeno, ainda, o requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais,
com fundamento no art. 90, §2º, do CPC. A concessão da gratuidade de Justiça não afasta a
responsabilidade dos beneficiários pelas despesas processuais. Suspendo, entretanto, a exigibilidade do
pagamento respectivo (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em
julgado, dê-se baixa e arquive-se. Santa Izabel do Pará, 01 de julho de 2019. Paulo Pereira da Silva
EvangelistaJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800403-55.2019.8.14.0049 Participação: REQUERENTE Nome: ANA PAULA
BATISTA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA NETOOAB:
25118/PA Participação: ADVOGADO Nome: ERISSON NEY FANJAS FERREIRAOAB: 24397/PA
Participação: REQUERIDO Nome: CLEMENTINO DE OLIVEIRA MONTEIRODESPACHO 1.
Considerando que o requerente CHRISTIAN DA SILVA MONTEIRO completou a maior idade civil no
decorrer deste processo, constatando-se, portanto, a ilegitimidade ativa ad causam e ad processum
superveniente da mãe do autor para representá-lo nesta ação, determino a sua intimação para, no prazo
de 15 (quinze) dias, regularizar o polo ativo desta ação. 2. Após o decurso do prazo, conclusos;3. Int. e
cumpra-se. Santa Izabel do Pará, 15 de julho de 2019. Paulo Pereira da Silva EvangelistaJuiz de Direito 
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PROCESSO Nº 000268-67.2018.814.0031, DENUNCIA, ART. 157, 2º, INCISO I E II, C/C O ART. II,
AMBOS DO CPB; RÉUS: ANDERSON COSTA PINTO (ADVOGADO: RÔMULO DE SOUZA DIAS,
OAB/AP 660 E DR. HALLAN REIS ANTONIO JOSÉ, OAB/PA 26.434); ANDRÉ MAGSON ANTUNES
MONTEIRO (ADVOGADO: MARCUS NASCIMENTO DO COUTO, OAB/PA 14.069).

 
   

 
TERMO DE AUDIÊNCIA

 
 DADOS DO PROCESSO

 
Processo: 0000268-67.2018.814.0031

 
Classificação: Art. 157, § 2º

 
Data da audiência: 14/03/2019

 
Horário: 10:00

 
 PRESENTES AO ATO:

 
Juiz: Waltencir Alves Gonçalves

 
Ministério Público: Hygéia Valente de Souza Pinto

 
Advogado: Marcus Nascimento do Couto, OAB/PA 14.069

 
Advogado: Hallan Reis, OAB/PA 26.434

 
Denunciado: Anderson Costa Pinto

 
Vítima: José Roberto Conceição de Vasconcelos

 
Testemunha do MP: Ozias Sousa dos Anjos

 
Testemunha de Defesa (Anderson): Maria Lucia Souza e Souza

 
Testemunha de Defesa (Anderson): Israel Araújo da Cunha

 
AUSENTES AO ATO:

 
Denunciado: André Magson Antunes Monteiro

 
Testemunha do MP: PM ¿ Glauber da Silva Pinheiro

 

COMARCA DE MOJÚ

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE MOJÚ
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Testemunha do MP: PM ¿ Manoel de Jesus Serrão Tavares

 
Testemunha de Defesa (André): Ana Paula Gemaque Sampaio

 
Testemunha de Defesa (André): Enivaldo Eloins dos Santos

 
Testemunha de Defesa (André): Maíza Correa Silva

 
Testemunha de Defesa (Anderson): Zenita dos Santos da Costa

 
 
ABERTA A AUDIÊNCIA:

 
 1)         Feito o pregão de praxe, constatou-se a presença das partes acima mencionadas. O MM. Juiz
decidiu prosseguir na instruç¿o, mesmo em face da ausência do réu preso, vez que a falta
decorreu de recusa de mesmo em comparecer ao presente ato, conforme E-mail-Of. nº. 079/2019-
CTM IV/SUSIPE. A testemunha disse se sentir constrangida em depor na presença do réu, pelo que foi
determinado que aguardasse fora da sala, permanecendo seu Defensor.

 
 2)         O MM. Juiz deu início a audiência pelo sistema de gravação de mídia digital, nos termos da Lei nº
11.419/06 e da Lei nº 11.719/08, que alterou o art. 405, §§ 1º e 2º do CPP, sendo desnecessária a
transcrição, de acordo com o art. 2º da Res. 105/2010 do CNJ.

 
3)         Foi realizada a oitiva da(s) vítima e da testemunha(s) acima descrita(s), esta(s) compromissada(s)
com a verdade, cujas declarações foram registradas em gravação áudio visual, conforme mídia em anexo.
Termo de presença/dispensa assinado pelas testemunhas, em anexo. A RMP insiste na oitiva das
testemunhas de acusaç¿o ausentes. 

 
DELIBERAÇ¿O EM AUDIÊNCIA: Apesar dos esforços deste Juízo, uma vez mais não se logrou
concluir a instruç¿o processual, sendo esta a terceira data designada para a colheita da prova oral.
No presente ato, o réu preso ANDRÉ MAGSON ANTUNES MONTEIRO não compareceu por ter se
recusado a vir, atendendo a movimento de paralisação dos internos do Sistema Penal; todavia,
ainda que se fizesse presente, a instruç¿o não seria concluída, pela ausência injustificada dos
militares arrolados como testemunha pelo Ministério Público, que insistiu em suas oitivas. Por
outro lado, ainda que não seja ocasião para análise meritória, é certo que os depoimentos da vítima
e da testemunha ouvidas nesta assentada infirmaram de forma bastante sensível os indícios de
autoria que outrora ensejaram a decretação da custódia cautelar decretada contra ANDRÉ
MAGSON, tendo ambos declarado que não viram o comparsa de ANDERSON e que a pessoa que o
conduzia na motocicleta apenas o deixou no local do crime, sem aparente participação ativa no
ilícito. Finalmente, é bem de ver que se trata de imputação do crime de tentativa de roubo
qualificado apenas pelo concurso de agentes, sem o uso de arma, de sorte que mesmo em face de
uma eventual condenação o réu poderá cumprir a pena em regime semiaberto, menos gravoso que
a prisão cautelar que já expia por quase um ano. Diante de todas essas considerações, com fulcro
no art. 316 do CPP, não mais subsistindo as razões que outrora a ensejaram, revogo a prisão
preventiva antes decretada contra o réu ANDRÉ MAGSON ANTUNES MONTEIRO, sem prejuízo de
nova decretação, caso se faça necessário. Imponho-lhe, contudo, as mesmas medidas cautelares
que já foram impostas ao corréu ANDERSON, quais sejam: I - comparecimento mensal em juízo para
informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares boates e lugares similares; III
 - proibição de manter contato com a vítima José Roberto Conceição de Vasconcelos; IV - proibição de
ausentar-se da Comarca por mais de 15 dias sem autorização judicial; V -recolhimento domiciliar no
período noturno, a partir das 22:00horas, e nos dias de folga. Todas essas medidas perdurarão enquanto
durar o processo, sujeitando o réu a nova decretação da prisão em caso de descumprimento. Expeça-se
alvará de soltura. Conforme requerido pela RMP, redesigno a audiência para o dia 11/09/2019, às
09h30min.. Requisitem-se os policiais militares. Intime-se o réu André Magson. Cientes os
presentes. Publique-se. Nada mais havendo mandou o MM. Juiz encerrar o Presente termo. Eu, Cléia
Gomes, o digitei.
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Juiz de Direito                                        Promotora de Justiça         

 
Réu: ___________________________________________________

 
Testemunhas de Defesa (Anderson):

 
1-      ___________________________________________________

 
2-      ___________________________________________________

 
 

 
 

 
 
 
 
DADOS DO PROCESSO

 
PROCESSO: 0002386-50.2017.814.0031

 
CLASSIFICAÇ¿O: ART. 157 DO CPB

 
DENUNCIADO: MARCELO JHONATAN DA SILVA SANTOS

 
ADVOGADO AD HOC: JOSÉ GODOFREDO RABELO FILHO, OAB/PA 19743

 
TERMO DE AUDIÊNCIA

 
DADOS DO PROCESSO

 
Processo: 0002386-50.2017.814.0031

 
Classificaç¿o: Art. 157

 
Data da audiência: 13/03/2019

 
Horário: 09:00

 
 PRESENTES AO ATO:

 
Juiz: Waltencir Alves Gonçalves

 
Ministério Público: Hygéia Valente de Souza Pinto

 
Advogado Ad hoc: José Godofredo Rabelo Filho, OAB/PA 19743

 
Vítima: Maria de Fátima dos Santos Valente

 
AUSENTES AO ATO:

 
Denunciado: Marcelo Jhonatan da Silva Santos
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Testemunha do MP: Luigi Ballabio

 
 ABERTA A AUDIÊNCIA:

 
1)         Feito o preg¿o de praxe, constatou-se a presença das partes acima mencionadas. Considerando
que o réu mudou de endereço ¿¿sem comunicar ao Juízo, decreto sua revelia de modo que ele n¿o
mais será intimado pessoalmente dos demais atos do processo, nos termos do art. 367 do CPP.
Ausente o Defensor Público sendo nomeado para o ato Dr. José Godofredo Rabelo Filho, OAB/PA 19743.

 
2)         O MM. Juiz deu início a audiência pelo sistema de gravaç¿o de mídia digital, nos termos da Lei nº
11.419/06 e da Lei nº 11.719/08, que alterou o art. 405, §§ 1º e 2º do CPP, sendo desnecessária a
transcriç¿o, de acordo com o art. 2º da Res. 105/2010 do CNJ.

 
3)         Foi realizada a oitiva da(s) vítima acima descrita(s), cujas declaraç¿es foram registradas em
gravaç¿o áudio visual, conforme mídia em anexo. Termo de presença/dispensa assinado pelas
testemunhas, em anexo. A RMP insiste na oitiva da testemunha ausente.

 
DELIBERAÇ¿O EM AUDIÊNCIA: Conforme requerido pela RMP, redesigno a audiência para o dia
11/09/2019, às 09h00min. Expeça-se mandado de intimaç¿o para a testemunha Luigi Ballabio.
Cientes os presentes. Publique-se. Considerando a ausência da Defensoria Pública e a necessidade de
nomeaç¿o de Advogado Ad hoc para realizaç¿o da audiência, fixo o valor de R$ 500,00 a título de
honorários para realizaç¿o de audiência. Nada mais havendo mandou o MM. Juiz encerrar o Presente
termo. Eu, Cléia Gomes, o digitei.

 
Juiz de Direito                  Promotora de Justiça                  Advogado
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P R O C E S S O :  0 0 0 5 5 4 4 5 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 1 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALINE COSTA DE SOUSA Ação: Busca e
Apreensão em: 16/07/2019---REQUERENTE: B V FINANCEIRA S A Representante(s):  OAB 20107-A -
GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO)   REQUERIDO: WESLEYLIVONE SOARES MARTINS. ATO
ORDINATÓRIO Fica intimado(a) o(a) autor(a), na pessoa de seu advogado, para manifestar sobre a
certidão de fl. retro. Conceição do Araguaia, 16 de julho de 2019. ALINE COSTA DE SOUSA Diretora de
Secretaria 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 0 2 0 7 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 1 7  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALINE COSTA DE SOUSA Ação: Busca e
Apreensão em: 16/07/2019---REQUERENTE: B V FINANCEIRA S A Representante(s):  OAB 20107-A -
GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO)   REQUERIDO: VALMI GONCALVES. ATO ORDINATÓRIO
Fica intimado(a) o(a) autor(a), na pessoa de seu advogado, para manifestar sobre a certidão de fl. retro.
Conceição do Araguaia, 16 de julho de 2019. ALINE COSTA DE SOUSA Diretora de Secretaria

 
 

 
 

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SECRETARIA DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2022



 

 
Número do processo: 0800708-09.2017.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: HUMBERTO DE
SOUSA RAMOS Participação: ADVOGADO Nome: FABIO BARCELOS MACHADOOAB: 13823/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Part ic ipação: ADVOGADO Nome: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEIOAB:
21678/PESENTENÇA Vistos etc.Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95.Consta
dos autos que a fase executiva fora plenamente satisfeita em seus termos.Isto posto,JULGO EXTINTO O
PROCESSOeEXTINTA A OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, II, CPC.Em relação a alegação de que
houve depósito em dobro do valor do acordo na conta do advogado da parte requerente, deverá o
requerido buscar os meios adequados para reaver o valor, não cabendo no curso da presente
execução.Sem custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho
de 2019 MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800184-41.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: F. E. DA SILVA &
CIA LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: JOELIO ALBERTO DANTASOAB: 24 Participação:
RECLAMADO Nome: JOSE IVANALDO SALES DA SILVASENTENÇAVistos etc.Relatório dispensado,
nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95.A parte requerente postulou pela desistência da ação (ID
10980040).A desistência da reclamante, nesta fase processual, independe da anuência do reclamado
(Enunciado 90, FONAJE).Diante do exposto,HOMOLOGOa desistência eJULGO EXTINTO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 485, VIII, do Código de Processo Civil.Sem
custas. Considerando o trânsito em julgado, arquivem-se Em, 11 de julho de 2019. MARCIO DANIEL
COELHO CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800266-72.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: EVA GUIDA DE
SALES Participação: ADVOGADO Nome: ANA MARIA LIMA NERYSOAB: 70-B Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO PAN S.ASENTENÇAVistos etc.Relatório dispensado, nos termos do art. 38,
da Lei nº 9.099/95.A parte requerente postulou pela desistência da ação.A desistência da reclamante,
nesta fase processual, independe da anuência do reclamado (Enunciado 90, FONAJE).Diante do
exposto,HOMOLOGOa desistência eJULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos dos artigos 485, VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas. Considerando o trânsito em
julgado, arquivem-se Em, 11 de julho de 2019. MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800049-63.2018.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: ELMA MARIA
CAMPOS Participação: ADVOGADO Nome: JOSE DANIEL OLIVEIRA DA LUZOAB: 4867/PA
Participação: RECLAMADO Nome: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
Participação: ADVOGADO Nome: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDAOAB: 23748/PESENTENÇA
Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Decido.Sem preliminares suscitadas.
Passo a análise do mérito. Narra a exordial que a parte requerente verificou em sua fatura bancária
cobrança referente a um seguro garantido pela METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA S/A., desde janeiro de 2018, sendo que, até então, foi procedido desconto em sua conta
bancária de 02 (duas) parcelas no valor de R$ 29,23 (vinte e nove reais e vinte e três centavos) cada.Com
a exordial juntou extrato de sua conta corrente (ID 3592939), onde se vê os mencionados descontos.A
requerida, postulou pela improcedência do pedido. Todavia, em análise ao contrato apresentado dos autos
(ID 5211285), este magistrado verificou que a assinatura que consta do contrato juntado aos autos pelo
banco, difere das assinaturas que a parte requerente apôs na procuração e em seu documento de
identidade.Uma vez comprovado que a parte requerente teve os descontos efetuados em sua conta
corrente, em se tratando de relação de consumo, caberia à requerida demonstrar a existência de contrato
válido legitimando o débito, o que não fez, vez que, como colocado acima, a assinatura apresentada não
se assemelha com as assinaturas da requerente constante de seu documento pessoal.A parte requerida,
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assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório de afastar as alegações da parte requerente, embora
tenha sido ofertada a referida possibilidade em momento processual próprio, visto que ao se exercer a
impugnação especificada sem provas que a substancie, não cumpre o exigido pela regra disposta no art.
6º, VIII do CDC.Nesse sentido, declaro a inexistência do contrato ora discutidos, cabendo ao requerido
promover a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme preceitua o art. 42 do
CDC.Analisando os autos, verifico que assiste razão a parte requerente quanto ao pedido de danos
moral.Vale ressaltar que, por se tratar de reparação à perturbação de estado de espírito, que são
contingentes e variáveis em cada caso, dependendo também sua extensão da própria índole do lesado,
não se exige a prova efetiva do dano, mas tão somente do fato que o originou, do qual se infere e presume
a ocorrência do padecimento íntimo.Registre-se que a reparação pecuniária não tem o condão nem a
finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo lesado, até mesmo porque impossível ao
magistrado fixar qual o valor da dor infligida, servindo a indenização apenas como lenitivo ao
constrangimento suportado.Em verdade, tal reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou
compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o
dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas práticas lesivas.Vejamos o entendimento assentado no
Superior Tribunal de Justiça: O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada em termos razoáveis, não
se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos
e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao
porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato
(REsp n. 246258/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18-4-2000) Assim, no caso concreto, o
valor a ser arbitrado deve levar em conta principalmente a capacidade econômica do ofensor, a condição
pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição
como fator de inibição de novas práticas lesivas, além da extensão e duração dos danos.Neste sentido,
considerando ainda que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a
recidiva, bem como que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato
ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima, decido fixar os danos morais em R$
3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente para: 1) CONDENAR o réu a
devolver em dobro a quantia descontada indevidamente da conta corrente do requerente, cabendo ao
mesmo juntar aos autos planilha com o valor atualizado, para eventual pagamento voluntário pela
requerida, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do
arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a
contar da citação.2) CONDENAR a requerida a reparação pelos DANOS MORAIS, no importe de R$
3.000,00 (três mil reais) à parte requerente, conforme fundamentação supra, valor este a ser corrigido
monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e
acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação. Sem custas e
honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da lei nº 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Em, 11 de julho de 2019. MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800725-45.2017.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: Roberto Moussa
Obeid Participação: ADVOGADO Nome: MORGANA RAMOS MONTEIROOAB: 57 Participação:
RECLAMADO Nome: Adilson Oliveira Casa BlancaSENTENÇA Vistos etc.Relatório dispensado nos
termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95.Consta dos autos que a fase executiva fora plenamente satisfeita em
seus termos.Isto posto,JULGO EXTINTO O PROCESSOeEXTINTA A OBRIGAÇÃO, em razão do
pagamento, nos termos do art. 924, II, CPC.Expeça-se o alvaráem nome da parte beneficiária (ou do
patrono, caso haja expresso na procuração poderes específicos para tal, a teor do disposto no art. 2º da
Portaria Conjunta nº 02/2015 do TJ/PA) no valor depositado em conta judicial e intime-se o exequente,
através do seu advogado, para proceder o levantamento do alvará, no prazo de 10 (dez) dias.Sem custas
e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO
DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito 
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Número do processo: 0003004-91.2016.8.14.0948 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DE
FATIMA DA CONCEICAO V LIMA Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO NEVES FERREIRAOAB:
3669/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BONSUCESSO S/A Participação: ADVOGADO
Nome: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHOOAB: 96864/MGSENTENÇA Relatório dispensado, nos
termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Decido.AFASTOa preliminar de incompetência do juízo em razão da
suposta complexidade da causa, pois é possível julgar o processo com fundamento nos documentos
apresentados pelas partes, tanto que a própria Turma Recursal determinou o retorno dos autos para
julgamento.AFASTOa preliminar de impugnação da Justiça Gratuita, vez que não incidem custas
processuais nesta instância (art. 54 da Lei 9099/95), logo, somente em caso de eventual recurso será
analisado se cabe os benefícios da justiça gratuita.Passo ao mérito.Foi proferido acordão (ID 6246491)
que anulou a sentença anteriormente proferida nos presentes autos (ID 6246479) e determinou o retorno a
este Juízo para julgamento do mérito do processo, no estado em que se encontra.Alegou a parte
requerente que foi efetuado um empréstimo em consignação pelo Banco Requerido, em nome da
Requerente, no valor de R$ 684,76 (seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), este
realizado no dia 15/01/2015, tendo como data final o dia 08/01/2021.Foi realizada audiência de
conciliação, no qual as partes manifestaram pela desnecessidade de produção de demais provas, razão
pela qual passo a análise do mérito da demanda.A requerida, postulou pela improcedência do pedido.
Todavia, conforme apontado, inclusive no Acordão mencionado acima, em seu item 5, ?a assinatura
presente no contrato (evento 18.12) é divergente da assinatura da procuração (evento 1.5) juntado pela
própria autora, bem como do termo de audiência (evento 19)?.Uma vez comprovado que a parte
requerente teve os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, em se tratando de relação de
consumo, caberia à requerida demonstrar a existência de contrato válido legitimando o débito, o que não
fez, vez que, como colocado acima, a assinatura apresentada não se assemelha com as assinaturas da
requerente constante de seu documento pessoal.A parte requerida, assim, não se desincumbiu de seu
ônus probatório de afastar as alegações da parte requerente, embora tenha sido ofertada a referida
possibilidade em momento processual próprio, visto que ao se exercer a impugnação especificada sem
provas que a substancie, não cumpre o exigido pela regra disposta no art. 6º, VIII do CDC.Nesse sentido,
declaro a inexistência do débito no valor deR$ 684,76 (seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis
centavos), cabendo ao requerido promover a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente,
conforme preceitua o art. 42 do CDC.Analisando os autos, verifico que assiste razão a parte requerente
quanto ao pedido de danos moral.Vale ressaltar que, por se tratar de reparação à perturbação de estado
de espírito, que são contingentes e variáveis em cada caso, dependendo também sua extensão da própria
índole do lesado, não se exige a prova efetiva do dano, mas tão somente do fato que o originou, do qual
se infere e presume a ocorrência do padecimento íntimo.Registre-se que a reparação pecuniária não tem
o condão nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo lesado, até mesmo porque
impossível ao magistrado fixar qual o valor da dor infligida, servindo a indenização apenas como lenitivo
ao constrangimento suportado.Em verdade, tal reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou
compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o
dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas práticas lesivas.Vejamos o entendimento assentado no
Superior Tribunal de Justiça: O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada em termos razoáveis, não
se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos
e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao
porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato
(REsp n. 246258/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18-4-2000) Assim, no caso concreto, o
valor a ser arbitrado deve levar em conta principalmente a capacidade econômica do ofensor, a condição
pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição
como fator de inibição de novas práticas lesivas, além da extensão e duração dos danos.Neste sentido,
considerando ainda que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a
recidiva, bem como que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato
ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima, decido fixar os danos morais em R$
3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente para:1) DECLARAR INEXISTENTE
O DÉBITO deR$ 684,76 (seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos),devendo cessar
imediatamente os descontos referentes ao empréstimo junto ao benefício previdenciário da parte
requerente, caso ainda não tenha finalizado as parcelas estipuladas.2) CONDENAR o réu a devolver em
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dobro a quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário do requerente, valor este a ser
corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362
do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação.3)
CONDENAR a requerida a reparação pelos DANOS MORAIS, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) à
parte requerente, conforme fundamentação supra, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do
IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora,
que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54
e 55 da lei nº 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Em, 11 de julho de 2019.
MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800144-59.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: ERASMINA
SALES LIMA Participação: ADVOGADO Nome: SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRAOAB:
6608MG Participação: RECLAMADO Nome: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOSATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93, XIV da CF/88, e, em
cumprimentodo provimento n.°006/2009-CJCI c/c art. 1°, § 3º, do Provimento n.° 006/2006-CJRMB:Tendo
em vista o nada opor do M.M. Juiz,designe-se a Audiência Una de Conciliação, Instrução e Julgamento
para o dia 20/08/2019 às 11h40. Intimem-se as partes, através de seus advogados.Conceição do
Araguaia-PA, 16 de Julho de 2019. GILVANY REGES FERREIRASecretário do Juizado Especial Cível e
Criminalda Comarca de Conceição do Araguaia-PA  

 
 
 
Número do processo: 0800969-71.2017.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: FRANCISCA
MACEDO DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: JOELIO ALBERTO DANTASOAB: 24
Participação: RECLAMADO Nome: ITAU UNIBANCO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: LARISSA
SENTO SE ROSSIOAB: 16330/BASENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido. Passo a analisar as preliminares suscitadas.ACOLHOa preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada em sede de contestação pela requerida ITAU UNIBANCO S.A., vez que o contrato de
empréstimo consignado, objeto da lide, foi celebrado entre a parte requerente e o BANCO BMG S/A,
pessoa jurídica diferente do banco requerido, sendo que as instituições financeiras mencionadas não
fazem parte do mesmo conglomerado.Nesse sentido, a Jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.Ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A para responder à demanda, pois o contrato objeto
do processo pertence ao Banco Itaú BMG Consignado.A instituição financeira demandada não faz parte
do conglomerado financeiro doBanco Itaú BMG Consignado, integrante do conglomerado Itaú Unibanco,
que passou a controlar a totalidade desta instituição financeira. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação
Cível Nº 70077093904, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser,
Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AC: 70077093904 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento:
25/04/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018).
CONTRATOS DE CRÉDITO CONSIGNADO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. CONTRATOS DIVERSOS, UM DOS QUAIS FIRMADOS COM BANCO
BMG S/A.PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS, NÃO PERTENCENTES AO MESMO CONGLOMERADO
FINANCEIRO.PRELIMINAR ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - RI: 03008961720178240038 Joinville 0300896-
17.2017.8.24.0038, Relator: Renato Luiz Carvalho Roberge, Data de Julgamento: 01/08/2018, Quinta
Turma de Recursos - Joinville). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. QUE MERECE
ACOLHIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR QUEA OPERAÇÃO
QUESTIONADA PELA AUTORA FOI REALIZADA PELO BANCO BMG S.A., PESSOA JURÍDICA
DISTINTA DA DO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
RECURSO PROVIDO. (...) (TJ-RS - Recurso Cível: 71007675945 RS, Relator: Luís Francisco Franco,
Data de Julgamento: 24/05/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 01/06/2018). Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da
ilegitimidade do BANCO BMG S/A para figurara no polo passivo da presente demanda diante do art. 485,
inciso VI, do CPC.Sem custas, sem despesas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, da Lei nº 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO
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DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0004099-64.2013.8.14.0948 Participação: RECLAMANTE Nome: TEREZA ROCHA
DE ALMEIDA Participação: ADVOGADO Nome: JOELIO ALBERTO DANTASOAB: 24 Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO PANAMERICANO S/ASENTENÇA Vistos etc. Relatório dispensado nos
termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Consta dos autos que a fase executiva fora plenamente satisfeita em
seus termos,tendo a aparte exequente concordado com os valores depositados e postulado pela liberação
do Alvará. Isto posto,JULGO EXTINTO O PROCESSOeEXTINTA A OBRIGAÇÃO, em razão do
pagamento, nos termos do art. 924, II, CPC. Expeça-se o alvará em nome da parte beneficiária (ou do
patrono, caso haja expresso na procuração poderes específicos para tal, a teor do disposto no art. 2º da
Portaria Conjunta nº 02/2015 do TJ/PA) no valor depositado em conta judicial e intime-se o exequente
para proceder o levantamento do alvará, no prazo de 10 (dez) dias. Sem custas e honorários advocatícios.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO DANIEL COELHO
CARUNCHO Juiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800284-93.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: LEONIDAS
BENTO SOARES Participação: ADVOGADO Nome: CLEBERSON SILVA FERREIRAOAB: 24983/PA
Participação: ADVOGADO Nome: VALERIA DE SOUZA BERNARDESOAB: 25046/PA Participação:
RECLAMADO Nome: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICOATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93, XIV da CF/88, e, em cumprimentodo provimento
n.°006/2009-CJCI c/c art. 1°, § 3º, do Provimento n.° 006/2006-CJRMB:Tendo em vista o nada opor do
M.M. Juiz,designe-se a Audiência Una de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 20/08/2019 às
12h00. Intimem-se as partes, através de seus advogados.Conceição do Araguaia-PA, 16 de Julho de
2019. GILVANY REGES FERREIRASecretário do Juizado Especial Cível e Criminalda Comarca de
Conceição do Araguaia-PA  

 
 
 
Número do processo: 0800293-89.2018.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: LEONARDO LIMA
DA CRUZ Participação: ADVOGADO Nome: LEONARDO LIMA DA CRUZOAB: 475 Participação:
RECLAMADO Nome: CICERO MENDES MACIELSENTENÇA Relatório dispensado nos termos do artigo
38 da Lei nº 9099/95.O requerido, em que pese ter sido citado/intimado (ID 6180105 - Pág. 1), não
compareceu em audiência realizada (ID 7255856 - Pág. 1), razão pela qual DECRETO sua REVELIA,
presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, aplicando-se os
seus efeitos, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses do art. 345 do CPC. Ressalto
que a presunção de veracidade, todavia, somente diz respeitos aos fatos e não ao direito aplicável.Narra a
exordial que autor é advogado nesta Comarca e teve requisitados, pelo requerido, diversos serviços de
sua alçada profissional. Conta que o contrato foi feito verbalmente mediante requisições sucessivas de
serviços ao profissional. Alega que foram feitas consultas em escritório, defesa criminal, acompanhamento
do cliente junto a órgão policial e outros atendimentos por telefone (via aplicativo), perfazendo um total de
serviços executados e não pagos no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)Com a exordial, o
requerente juntou a Petição Inicial (ID4901911 - Págs. 1 a 5), a qual foi protocolada ao Juízo de direito da
2ª Vara de Conceição do Araguaia (autos nº: 0001384-87.2017.8.14.0017).Não verifico, no caso concreto,
nenhum motivo que afaste a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte requerente, vez que
coerentes e sem contrariedades, com especial atenção ao mencionado no parágrafo anterior. Quanto ao
direito pleiteado, verifico que os fundamentos jurídicos trazidos na inicial são, realmente, aplicáveis a
espécie, merecendo, portanto, serem acolhidos.POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do
Código de Processo Civil JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e
CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), devidamente corrigido
e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do evento danoso. Isento de custas e honorário advocatícios.
Após as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO DANIEL COELHO
CARUNCHOJuiz de Direito  
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Número do processo: 0800938-51.2017.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: Roberto Moussa
Obeid Participação: ADVOGADO Nome: MORGANA RAMOS MONTEIROOAB: 57 Participação:
RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação: ADVOGADO Nome:
RENATA MENDONCA DE MORAESOAB: 24943/PA Participação: ADVOGADO Nome: BRUNO
MENEZES COELHO DE SOUZAOAB: 8770SENTENÇA Vistos etc.Relatório dispensado nos termos do
art. 38, da Lei nº 9.099/95.Consta dos autos que a fase executiva fora plenamente satisfeita em seus
termos, com a expedição do competente Alvará.Isto posto,JULGO EXTINTO O PROCESSOeEXTINTA A
OBRIGAÇÃO, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, CPC.Sem custas e honorários
advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO DANIEL
COELHO CARUNCHOJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800014-69.2019.8.14.0017 Participação: EXEQUENTE Nome: V. D. L. S.
Participação: ADVOGADO Nome: JULYANNE HERNANDES FRANCOOAB: 23733/PA Participação:
EXECUTADO Nome: F. C. N. SENTENÇA Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei nº
9.099/95.Instada a se manifestar para esclarecer os pontos constantes na decisão de ID 10070178, a
parte requerente quedou-se inerte, conforme Certidão de ID 11268553.Verifico que a presente demanda
não é de competência deste Juizado, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art.
485, IV, do CPC.Deverá o interessado proceder com a distribuição do feito no Juízo Competente.Após as
cautelas de praxe, ARQUIVE-SE.P.R.I.C. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO DANIEL COELHO
CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800229-70.2016.8.14.0948 Participação: RECLAMANTE Nome: ENEDINA LIMA
BARROS Participação: ADVOGADO Nome: JOELIO ALBERTO DANTASOAB: 24 Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUESOAB: 15201/PASENTENÇARelatório dispensado, nos termos
do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Torno sem efeito a decisão de ID 5809643, vez que trata de erro
materiallPasso a análise do mérito.Narra a exordial que a parte requerente sofreu descontos em seu
benefício previdenciário em razão de empréstimo que não contratou, sob o nº 746047290, cujo valor
corresponde a R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais).A requerida, postulou pela improcedência
do pedido. Todavia, o contrato apresentado (ID 2549278) não é capaz de ilidir os fundamentos
apresentados na petição inicial. Verifico que não consta no contrato o preenchimento da data nem as
assinaturas das testemunhas. Ademais, a requerida não juntou qualquer comprovante de transferência do
montante ora discutido, tendo sido infrutífera a resposta do Ofício expedido para o banco Bradesco,
próprio requerido, apresentar o extrato da conta da parte requerente (ID 5361887).Uma vez comprovado
que a parte requerente teve os descontos efetuados em seu benefício previdenciário (ID 573485), em se
tratando de relação de consumo, caberia à requerida demonstrar a existência de contrato legitimando o
débito, o que não fez.A parte requerida, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório de afastar as
alegações da parte requerente, embora tenha sido ofertada a referida possibilidade em momento
processual próprio, visto que ao se exercer a impugnação especificada sem provas que a substancie, não
cumpre o exigido pela regra disposta no art. 6º, VIII do CDC.Nesse sentido, declaro a inexistência do
contrato 746047290 e, por conseguinte, do débito no valor de R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro
reais), cabendo ao requerido promover a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente,
conforme preceitua o art. 42 do CDC.Analisando os autos, verifico que assiste razão a parte requerente
quanto ao pedido de danos moral.Vale ressaltar que, por se tratar de reparação à perturbação de estado
de espírito, que são contingentes e variáveis em cada caso, dependendo também sua extensão da própria
índole do lesado, não se exige a prova efetiva do dano, mas tão somente do fato que o originou, do qual
se infere e presume a ocorrência do padecimento íntimo.Registre-se que a reparação pecuniária não tem
o condão nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo lesado, até mesmo porque
impossível ao magistrado fixar qual o valor da dor infligida, servindo a indenização apenas como lenitivo
ao constrangimento suportado.Em verdade, tal reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou
compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o
dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas práticas lesivas.Vejamos o entendimento assentado no
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Superior Tribunal de Justiça: O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada em termos razoáveis, não
se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos
e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao
porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato
(REsp n. 246258/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18-4-2000) Assim, no caso concreto, o
valor a ser arbitrado deve levar em conta principalmente a capacidade econômica do ofensor, a condição
pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição
como fator de inibição de novas práticas lesivas, além da extensão e duração dos danos.Neste sentido,
considerando ainda que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a
recidiva, bem como que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato
ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima, decido fixar os danos morais em R$
3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente para: 1) DECLARAR INEXISTENTE
O DÉBITO relativo ao contrato 746047290, no valor de R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro
reais);2) CONDENAR o réu a devolver em dobro a quantia descontada indevidamente do benefício
previdenciário do requerente, cabendo ao mesmo juntar aos autos planilha com o valor atualizado, para
eventual pagamento voluntário pela requerida, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do
IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora,
que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação.3) CONDENAR a requerida a reparação pelos
DANOS MORAIS, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte requerente, conforme fundamentação
supra, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do
arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a
contar da citação. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da lei nº 9099/95. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Em, 11 de julho de 2019. MARCIO DANIEL COELHO
CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800451-47.2018.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: RONALDO
COSTA DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: MARCELO GOMES BORGESOAB: 21133/PA
Participação: RECLAMADO Nome: MARLENE DOMINGAS DE CARVALHO Participação: ADVOGADO
Nome: PEDRO CRUZ NETOOAB: 49SENTENÇA Vistos etc.Relatório dispensado nos termos do art. 38,
da Lei nº 9.099/95. Sem preliminares. Passo a análise do mérito. Narra a exordial que o requerente, em 10
de setembro de 2014, vendeu a motocicleta objeto da presente demanda para a requerida, pelo valor de
R$ 1.400.00 (mil e quatrocentos reais), vez que a mesma ficaria encarregada de arcar com os gastos
pendentes referentes às multas e ao IPVA, sendo que após 30 (trinta) dias da negociação, a compradora
procederia com a transferência junto ao DETRAN. Conta, todavia, que a requerida não cumpriu com o
pactuado verbalmente entre as partes, sendo que até hoje o veículo continua em nome do requerente com
diversas dívidas que não lhe pertencem. Requer, assim, as transferências da propriedade, das multas e
respectivos pontos, bem como das dívidas advindas para o seu nome, sob pena de multa e de busca e
apreensão do veículo.Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. No caso em tela, verifico que assiste razão ao requerente em seu pleito. Explico.
Compulsando os autos, verifico que o requerente juntou comprovante de transferência (CRV), datado de
10 de setembro de 2014, no qual se lê o nome da requerida como compradora (ID 5667812, Pág. 7), pelo
valor de R$ 1.400.00 (mil e quatrocentos reais), conforme narrado. Em que pese ter sido verbal o contrato
de que a requerida arcaria com os débitos pendentes referentes às multas e ao IPVA, considerando que a
moto foi vendida em valor abaixo de mercado (ID 5667812, Pág. 12), é verossímil a alegação da
requerente, pelo que tomo como legítimo o contrato verbal entabulado entre as partes. A requerida, por
sua vez, em audiência (ID 10570023), narrou que o bem foi alienado para terceiro e não se encontra mais
em sua posse. Todavia, não juntou nenhum documento ou trouxe qualquer testemunha que comprovasse
o alegado, sendo que, como dito, o ônus quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo cabe ao réu
provar. Em ID 10570315, a requerida informa o nome e endereço do terceiro para o qual alega ter alienado
a moto. Todavia, não cabe no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais a denunciação da lide, conforme
se extrai da leitura do art. 10, da Lei 9.099/95, na qual dispõe que é vedada perante o microssistema
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processual a intervenção de terceiros, sendo a denunciação à lide lídimo exemplo da proibição, pelo que
INDEFIRO o pleito nesse sentido. Ademais, a requerida apresentou contestação após a realização da
audiência UNA (ID 10761203). Todavia, é cediço que todos no microssistema dos Juizados, todos os atos
devem ser reunidos em uma única audiência, conforme art. 28, da lei mencionada acima, pelo que tomo a
mencionada contestação como INTESMPESTIVA e não reconheço a mesma. Assim, pelo que consta nos
autos, não tendo sido produzida nenhuma prova em sentido contrários, entendo que assiste razão ao
requerente.POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO
PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer, CONDENANDO a requerida MARLENE DOMINGAS DE
CARVALHO a efetivar a transferência do veículo, transferências das multas e seus respectivos pontos na
carteira para o seu nome. EXPEÇA-SE OFÍCIO AO DETRAN para que proceda com as devidas
transferências, no prazo de 15 (quinze) dias. Isento de custas e honorário advocatícios. Após as cautelas
de praxe, ARQUIVE-SE. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800363-72.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DO
CARMO BARROS DA CRUZ Participação: ADVOGADO Nome: VALERIA DE SOUZA BERNARDESOAB:
25046/PA Participação: ADVOGADO Nome: CLEBERSON SILVA FERREIRAOAB: 24983/PA
Participação: RECLAMADO Nome: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO
SERVIDOR PUBLICOATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93, XIV da CF/88, e, em cumprimentodo
provimento n.°006/2009-CJCI c/c art. 1°, § 3º, do Provimento n.° 006/2006-CJRMB:Tendo em vista o nada
opor do M.M. Juiz,designe-se a Audiência Una de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia
03/09/2019 às 09h20. Intimem-se as partes, através de seus advogados.Conceição do Araguaia-PA, 16 de
Julho de 2019. GILVANY REGES FERREIRASecretário do Juizado Especial Cível e Criminalda Comarca
de Conceição do Araguaia-PA  

 
 
 
Número do processo: 0800166-20.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: TATYANA
GARCIA MARGARIDO Participação: ADVOGADO Nome: AMARANTO SILVA JUNIOROAB: 25836/PA
Participação: RECLAMADO Nome: CLAUDIONOR PEDRO DA MOTA Participação: RECLAMADO Nome:
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GOMESATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93, XIV da CF/88, e, em
cumprimentodo provimento n.°006/2009-CJCI c/c art. 1°, § 3º, do Provimento n.° 006/2006-CJRMB:Tendo
em vista o nada opor do M.M. Juiz,designe-se a Audiência Una de Conciliação, Instrução e Julgamento
para o dia 27/08/2019 às 10h20. Intimem-se as partes, através de seus advogados.Conceição do
Araguaia-PA,16 de julho de 2019. WANGLES MARTINS CARVALHOSecretário do Juizado Especial Cível
e Criminalda Comarca de Conceição do Araguaia-PA  

 
 
 
Número do processo: 0042413-11.2015.8.14.0948 Participação: RECLAMANTE Nome: LUZIA DIAS DE
SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: FABIANO WANDERLEY DIAS BARROSOAB: 052
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BMG Participação: ADVOGADO Nome: SERGIO ANTONIO
FERREIRA GALVAOOAB: 3672/PASENTENÇA Vistos etc.Relatório dispensado nos termos do art. 38, da
Lei nº 9.099/95.Consta dos autos que a fase executiva fora plenamente satisfeita em seus termos.Isto
posto,JULGO EXTINTO O PROCESSOeEXTINTA A OBRIGAÇÃO, em razão do pagamento, nos termos
do art. 924, II, CPC.Expeça-se o alvará em nome da parte beneficiária (ou do patrono, caso haja expresso
na procuração poderes específicos para tal, a teor do disposto no art. 2º da Portaria Conjunta nº 02/2015
do TJ/PA) no valor depositado em conta judicial e intime-se o exequente para proceder o levantamento do
alvará, no prazo de 10 (dez) dias.Defiro o pedido constante na petição de ID11120399, para que seja
expedido em apartado o Alvará no importe dos honorários de sucumbência estabelecido pelo Acordão no
importe de R$1.606,08 (mil seiscentos e seis reais e oito centavos) e o Alvará do valor devido a
exquente.Sem custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho
de 2019 MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito 
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Número do processo: 0800293-55.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: LUIZ TEIXEIRA
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: CLEBERSON SILVA FERREIRAOAB: 24983/PA Participação:
ADVOGADO Nome: VALERIA DE SOUZA BERNARDESOAB: 25046/PA Participação: RECLAMADO
Nome: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO ATO
ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93, XIV da CF/88, e, em cumprimentodo provimento n.°006/2009-CJCI
c/c art. 1°, § 3º, do Provimento n.° 006/2006-CJRMB:Tendo em vista o nada opor do M.M. Juiz,DESIGNE-
SEa Audiência Una de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia27/08/2019 às 10h40min.Intimem-se
as partes, através de seus advogados.Conceição do Araguaia-PA, 16 de julho de 2019. Wangles Martins
de CarvalhoSecretário do Juizado Especial Cível e Criminalda Comarca de Conceição do Araguaia-PA  

 
 
 
Número do processo: 0800968-86.2017.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: FRANCISCA
MACEDO DA COSTA Participação: ADVOGADO Nome: JOELIO ALBERTO DANTASOAB: 24
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Participação:
ADVOGADO Nome: WILSON BELCHIOROAB: 20601/PA SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos
do art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido. Passo a análise das preliminares suscitadas.AFASTOa preliminar de
falta de interesse processual, vez que não há relação entre interesse processual e prévio acesso à via
administrativa. Passo a análise do mérito. AFASTOa preliminar de conexão, pois o reclamado não
demonstrou o conteúdo da ação nº 0800967-04.2017.8.14.0017.Narra a exordial que a parte requerente
sofreu descontos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo que não contratou.Para a
solução da causa, cabe verificar se houve celebração de contrato de empréstimo consignado entre as
partes.Em sede de contestação, esclarece que o requerido que o contrato 808060525 é um
refinanciamento do contrato 803397470, feito pelo correspondente R SILVA ASSESSORIA em
06/02/2017, sendo que o valor do contrato foi R$ 5.085,11, em 72 parcelas de R$ 152,35. Conta que foram
realizados 12 (doze) descontos e que o sado liberado foi deR$ 506,76.No bojo da contestação, junta
captura de tela onde se vê as informações da liberação de pagamento (ID 4894423 - Pág. 5).O reclamado,
ao apresentar o contrato assinado (ID 4894435) cumpriu seu encargo probatório.Ademais, além do
comprovante de operação apresentado no bojo da contestação, conforme colocado acima, a parte
requerente juntou EXTRATO MENSAL DE SUA CONTA (ID 3196349 - Pág. 3), onde se vê orecebimento
do valor de R$ 506,76 (quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos) em 06/02/2017.Verifica-se,
portanto, a legalidade do empréstimo consignado e dos descontos realizados pelo reclamado.Diante do
exposto,JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, a presente ação,
com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.P. R. I.Sem condenação ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO DANIEL COELHO
CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800386-52.2018.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: MARLUCIA
APARECIDA FRANCA Participação: ADVOGADO Nome: CLEBERSON SILVA FERREIRAOAB: 24983/PA
Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação:
ADVOGADO Nome: EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOROAB: 19470/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRAOAB: 017515/PA Participação: ADVOGADO
Nome: ANTONIO LOBATO PAES NETOOAB: 017277/PASENTENÇA Vistos etc.Relatório dispensado nos
termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95.Consta dos autos que a fase executiva fora plenamente satisfeita em
seus termos, tendo a aparte exequente concordado com os valores depositados e postulado pela liberação
do Alvará. Isto posto,JULGO EXTINTO O PROCESSOeEXTINTA A OBRIGAÇÃO, em razão do
pagamento, nos termos do art. 924, II, CPC. Expeça-se o alvaráem nome da parte beneficiária (ou do
patrono, caso haja expresso na procuração poderes específicos para tal, a teor do disposto no art. 2º da
Portaria Conjunta nº 02/2015 do TJ/PA) no valor depositado em conta judicial e intime-se o exequente,
através do seu advogado, para proceder o levantamento do alvará, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se.
Sem custas e honorários advocatícios. Após, dê-se baixa e arquive-se. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO
DANIEL COELHO CARUNCHO Juiz de Direito  
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Número do processo: 0800267-57.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: EVA GUIDA DE
SALES Participação: ADVOGADO Nome: ANA MARIA LIMA NERYSOAB: 70-B Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO SAFRA S A Participação: ADVOGADO Nome: GUILHERME DA COSTA
FERREIRA PIGNANELIOAB: 5546/RO Participação: ADVOGADO Nome: EDSON ANTONIO SOUSA
PINTOOAB: 43ROSENTENÇA Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9099/95.O
requerido, em que pese ter sido citado/intimado, conforme a Certidão ID 11337627, não compareceu em
audiência realizada (ID 11337171), razão pela qual, em que pese haver contestação nos autos, pautado
no Enunciado 78 do FONAJE,DECRETO sua REVELIA, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados
pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC, aplicando-se os seus efeitos, uma vez que o presente
caso não se enquadra nas hipóteses do art. 345 do CPC. Ressalto que a presunção de veracidade,
todavia, somente diz respeitos aos fatos e não ao direito aplicável.Narra a exordial que a requerente, viúva
recebendo pensão por morte do INSS, percebeu que seu benefício estava vindo abaixo do normal e,
diante disso, procurou a respectiva agência do INSS, onde obteve a informação de que havia vários
empréstimos consignados.Ademais, a requerente analisando o histórico de consignações percebeu tratar
de transações não feitas por ela, pois foi realizado um contrato de nº 000002506209, no valor de R$
8.785,95 (oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), em 72 (setenta e duas)
parcelas de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais).Entretanto, alega a requerente que foi
debitada 01 (uma) parcela e excluídas as outras a seu pedido, em razão de estar sendo impedida de
receber seu benefício integral, passando por privações em virtude de descontos indevidos, pois o ínfimo
valor restante de seu benefício não dá para comprar seus remédios de uso contínuo e pagar o
supermercado.Na inicial, a requerente juntou a Consulta de Empréstimo Consignado (ID 9729316 Págs. 1
e 2), bem como o Extrato do Banco BANPARÁ (ID 9729317 a 9729323).Sendo assim, a requerente
pleiteia que seja declarado inexistente o contrato nº 000002506209 no valor de R$ 8.785,94 (oito mil
setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), repetição de indébito no valor de R$ 528,00
(quinhentos e vinte e oito reais), o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e a inversão do ônus da prova.Não verifico, no caso concreto, nenhum motivo que afaste a
presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte requerente, vez que coerentes e sem
contrariedades, com especial atenção ao documento mencionado acima. Quanto ao direito pleiteado,
verifico que os fundamentos jurídicos trazidos na inicial são, realmente, aplicáveis a espécie, merecendo,
portanto, serem acolhidos.Analisando os autos, verifico que assiste razão a parte requerente quanto ao
pedido de dano moral.Vale ressaltar que, por se tratar de reparação à perturbação de estado de espírito,
que são contingentes e variáveis em cada caso, dependendo também sua extensão da própria índole do
lesado, não se exige a prova efetiva do dano, mas tão somente do fato que o originou, do qual se infere e
presume a ocorrência do padecimento íntimo.Registre-se que a reparação pecuniária não tem o condão
nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo lesado, até mesmo porque impossível ao
magistrado fixar qual o valor da dor infligida, servindo a indenização apenas como lenitivo ao
constrangimento suportado.Em verdade, tal reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou
compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o
dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas práticas lesivas.Vejamos o entendimento assentado no
Superior Tribunal de Justiça: O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada em termos razoáveis, não
se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos
e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao
porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato
(REsp n. 246258/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18-4-2000) Assim, no caso concreto, o
valor a ser arbitrado deve levar em conta principalmente a capacidade econômica do ofensor, a condição
pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição
como fator de inibição de novas práticas lesivas, além da extensão e duração dos danos.Neste sentido,
considerando ainda que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a
recidiva, bem como que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato
ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima, em que pese a decretação da revelia,
decido fixar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente para: 1)
DECLARAR INEXISTENTE o contrato 000002506209, no valor de R$ 8.785,95 (oito mil setecentos e
oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). 2) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 528,00
(quinhentos e vinte e oito reais) a título de REPETIÇÃO DE INDÉBITO, valor este a ser corrigido
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monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e
acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação. 3) CONDENAR o
requerido à reparação pelos DANOS MORAIS, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte
requerente, conforme fundamentação supra, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do
IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora,
que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54
e 55 da lei nº 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Em, 11 de julho de 2019.
MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0001837-44.2013.8.14.0948 Participação: RECLAMANTE Nome: ANTONIO NEVES
CASTRO Participação: ADVOGADO Nome: JOELIO ALBERTO DANTASOAB: 24 Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO PANAMERICANO S/A Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO DE
MORAES DOURADO NETOOAB: 23255/PESENTENÇA Vistos etc.Relatório dispensado nos termos do
art. 38, da Lei nº 9.099/95.Consta dos autos que a fase executiva fora plenamente satisfeita em seus
termos.Isto posto,JULGO EXTINTO O PROCESSOeEXTINTA A OBRIGAÇÃO, em razão do pagamento,
nos termos do art. 924, II, CPC.Expeça-se o alvaráem nome da parte beneficiária (ou do patrono, caso
haja expresso na procuração poderes específicos para tal, a teor do disposto no art. 2º da Portaria
Conjunta nº 02/2015 do TJ/PA) no valor depositado em conta judicial e intime-se o exequente, através do
seu advogado, para proceder o levantamento do alvará, no prazo de 10 (dez) dias.Sem custas e
honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO
DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800359-69.2018.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: LEIDIENE SOAVE
DO NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: ANTONIO NEVES FERREIRAOAB: 3669/PA
Participação: RECLAMADO Nome: celpa Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE
OLIVEIRAOAB: 017515/PASENTENÇA Vistos etc.Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei nº
9.099/95.Consta dos autos que a fase executiva fora plenamente satisfeita em seus termos, inclusive com
a expedição do Competente Alvará.Isto posto,JULGO EXTINTO O PROCESSOeEXTINTA A
OBRIGAÇÃO, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, CPC.Sem custas e honorários
advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO DANIEL
COELHO CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800173-12.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: JUBERTO
ADRIANO DE VASCONCELOS Participação: ADVOGADO Nome: JOELIO ALBERTO DANTASOAB: 24
Participação: RECLAMADO Nome: INDUSCAVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA PISCICULTURA LTDA - ME Participação: ADVOGADO Nome: OTACILIO AUGUSTO
GONCALVES RIOS JUNIOROAB: 38243/GOSentença Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da
Lei nº 9099/95.O comparecimento pessoal das partes é imprescindível tanto na audiência de conciliação
quanto na audiência de instrução e julgamento.No caso em tela, a parte requerente não compareceu à
audiência UNA de Conciliação, Instrução e Julgamento designada por este Juízo, apesar de devidamente
intimada (ID11358115).Não foi apresentada justificativa que comprovasse que a ausência decorreu de
força maior.Ante o exposto, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito do mérito, com fulcro no
art. 51, I, da Lei 9.099/95.Condeno o requerente em custas na forma do art. 51, §2º da lei 9099/95, uma
vez que não demonstrou que sua ausência decorreu de força maior.Remetam-se os autos à UNAJ e,
após, intime-se o requerente para pagamento das custas processuais, sob pena de inclusão no cadastro
de Dívida Ativa do Estado do Pará, conforme dispõe o art. 17, §3º da Lei Estadual nº 5.738/1993.Intime-se.
Cumpra-se.Após as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE Em, 11 de julho de 2019MARCIO DANIEL COELHO
CARUNCHOJuiz de Direito 
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Número do processo: 0800346-36.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: SAULO CINTRA
DE OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: JOELIO ALBERTO DANTASOAB: 24 Participação:
RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- Celpa SENTENÇA Relatório dispensado nos termos
do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Decido. Do que consta dos autos, verifica-se que a requerente abandonou o
feito, sem ter providenciado seu andamento. Nos termos do que preceitua o art. 321 do CPC, o Juiz, ao
verificar que a inicial não preenche os requisitos legais, determinaráque o requerente emende a mesma.
Todavia, uma vez não cumprida a diligência, a inicial deve ser indeferida, em conformidade com o art. 321,
parágrafoúnico. No caso em tela, apesar de a requerente ter sido intimado precisamente acerca do que
deveria ser corrigido para o recebimento da exordial, o mesmo quedou-se inerte, informando que o
documento de comprovação de residência já constava nos autos, todavia, fora dos requisitos constantes
na decisão que determinou a emenda. A falta de emenda da inicial inepta acarreta o seu indeferimento(art.
330, inciso I, do CPC), que tem como corolário a extinção do processo (art. 485, inciso I, do CPC). ISTO
POSTO, em conformidade com o art. 485, I do CPC,JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. Isento de custas. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com
observância das cautelas legais. P. R. I. C. Em, 11 de julho de 2019 Marcio Daniel Coelho CarunchoJuiz
de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800475-41.2019.8.14.0017 Participação: REQUERENTE Nome: GUILHERME
LOBATO DE LIMA Participação: ADVOGADO Nome: WEVERTON CARDOSOOAB: 3721 Participação:
REQUERIDO Nome: MUNICIPIO DE XINGUARASENTENÇA Relatório dispensado nos termos do art. 38,
da Lei nº 9.099/95. Ante a petição de ID11490478, uma vez que a demanda, conforme reconhecido, não é
de competência deste Juizado, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485,
IV, do CPC. Deverá o interessado proceder com a distribuição do feito no Juízo Competente. Após as
cautelas de praxe, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO DANIEL COELHO
CARUNCHOJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800181-23.2018.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: MANOEL
MARTINS DOS SANTOS Participação: ADVOGADO Nome: LUCAS COELHO DE ALMEIDAOAB: 773-
BPA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BMG SA Participação: ADVOGADO Nome: ANA MARIA
LIMA NERYSOAB: 70-BSENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido. Passo a analisar as preliminares suscitadas.ACOLHOa preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada em sede de contestação pela requerida BANCO BMG S/A, vez que o contrato de
empréstimo consignado, objeto da lide, foi celebrado entre a parte requerente e o BANCO ITAÚ BMG
CONSIGNADOS S/A, pessoa jurídica diferente do banco requerido, sendo que as instituições financeiras
mencionadas não fazem parte do mesmo conglomerado.Nesse sentido, a Jurisprudência pátria:
CONTRATOS DE CRÉDITO CONSIGNADO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. CONTRATOS DIVERSOS, UM DOS QUAIS FIRMADOS COM BANCO
BMG S/A.PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS, NÃO PERTENCENTES AO MESMO CONGLOMERADO
FINANCEIRO.PRELIMINAR ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - RI: 03008961720178240038 Joinville 0300896-
17.2017.8.24.0038, Relator: Renato Luiz Carvalho Roberge, Data de Julgamento: 01/08/2018, Quinta
Turma de Recursos - Joinville). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. QUE MERECE
ACOLHIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR QUEA OPERAÇÃO
QUESTIONADA PELA AUTORA FOI REALIZADA PELO BANCO BMG S.A., PESSOA JURÍDICA
DISTINTA DA DO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
RECURSO PROVIDO. (...) (TJ-RS - Recurso Cível: 71007675945 RS, Relator: Luís Francisco Franco,
Data de Julgamento: 24/05/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 01/06/2018). Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da
ilegitimidade do BANCO BMG S/A para figurara no polo passivo da presente demanda diante do art. 485,
inciso VI, do CPC.Sem custas, sem despesas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, da Lei nº 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho de 2019 MARCIO
DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito  
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Número do processo: 0800203-47.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: RAIMUNDA
MOREIRA LUSTOSA Participação: ADVOGADO Nome: CLAYTON CARVALHO DA SILVAOAB:
16634/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO PAN S.A ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art.
93, XIV da CF/88, e, em cumprimentodo provimento n.°006/2009-CJCI c/c art. 1°, § 3º, do Provimento n.°
006/2006-CJRMB:Tendo em vista o nada opor do M.M. Juiz,designe-se a Audiência Una de Conciliação,
Instrução e Julgamento para o dia 27/08/2019 às 10h00. Intimem-se as partes, através de seus
advogados.Conceição do Araguaia-PA,16 de julho de 2019. WANGLES MARTINS CARVALHOSecretário
do Juizado Especial Cível e Criminalda Comarca de Conceição do Araguaia-PA  

 
 
 
Número do processo: 0800345-51.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: JESSIKA
HORRANA DE SOUZA MORAIS Participação: ADVOGADO Nome: JESSIKA HORRANA DE SOUZA
MORAISOAB: 26017/PA Participação: RECLAMADO Nome: VIVO S.A. ATO ORDINATÓRIO Nos termos
do art. 93, XIV da CF/88, e, em cumprimentodo provimento n.°006/2009-CJCI c/c art. 1°, § 3º, do
Provimento n.° 006/2006-CJRMB:Tendo em vista o nada opor do M.M. Juiz,designe-se a Audiência Una
de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 20/08/2019 às 11h00. Intimem-se as partes, através de
seus advogados.Conceição do Araguaia-PA, 16 de Julho de 2019. GILVANY REGES
FERREIRASecretário do Juizado Especial Cível e Criminalda Comarca de Conceição do Araguaia-PA  

 
 
 
Número do processo: 0005714-55.2014.8.14.0948 Participação: RECLAMANTE Nome: KARLA DE
SOUSA OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTA PIRES FERREIRA VEIGAOAB: 012PA
Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA-REDE CELPA Participação:
ADVOGADO Nome: EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOROAB: 19470/PA Participação:
ADVOGADO Nome: ANTONIO LOBATO PAES NETOOAB: 017277/PA Participação: ADVOGADO Nome:
ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRAOAB: 017515/PASENTENÇA Vistos etc.Relatório dispensado nos
termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95.Consta dos autos que a fase executiva fora plenamente satisfeita em
seus termos,inclusive com a expedição do competente Alvará.Isto posto,JULGO EXTINTO O
PROCESSOeEXTINTA A OBRIGAÇÃO, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, CPC.Sem
custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Em, 11 de julho de 2019
MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHOJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800262-35.2019.8.14.0017 Participação: RECLAMANTE Nome: ANTONIO REIS
DE CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: CLEBERSON SILVA FERREIRAOAB: 24983/PA
Participação: ADVOGADO Nome: VALERIA DE SOUZA BERNARDESOAB: 25046/PA Participação:
RECLAMADO Nome: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES
E AGRICULTORAS FAMILIARESATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93, XIV da CF/88, e, em
cumprimentodo provimento n.°006/2009-CJCI c/c art. 1°, § 3º, do Provimento n.° 006/2006-CJRMB:Tendo
em vista o nada opor do M.M. Juiz,designe-se a Audiência Una de Conciliação, Instrução e Julgamento
para o dia 20/08/2019 às 11h20. Intimem-se as partes, através de seus advogados.Conceição do
Araguaia-PA, 16 de Julho de 2019. GILVANY REGES FERREIRASecretário do Juizado Especial Cível e
Criminalda Comarca de Conceição do Araguaia-PA  
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PROCESSO Nº: 0002849-81.2019.8.14.0011

 
CLASSE: DECORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

 
FLAGRANTEADO: CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA

 
VÍTIMA: A. V. G.

 
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA 

 
CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA, já qualificado nos autos, preso em flagrante há 05 (cinco) dias
sem oferecimento de denúncia.

 
É o relatório. PASSO A DECIDIR.

 
No presente caso, passo a reanalisar a custódia cautelar do flagranteado posto que até a presenta o
mesmo n¿o foi denunciado pelo MP, e para n¿o configurar constrangimento ilegal resolvo revogar a pris¿o
preventiva do flagranteado.

 
Salienta-se ainda que, no ordenamento jurídico pátrio, a pris¿o preventiva possui caráter facultativo, sendo
liberdade a regra. Desta forma, entendo que neste momento est¿o presentes os requisitos autorizadores
de medidas cautelares diversas a serem impostas aos acusados, também, acerca da possibilidade de
concess¿o de liberdade provisória, que possui fundamento constitucional no artigo 5º, LXIV. Vejamos:

 
LXVI - ninguém será levado à pris¿o ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou
sem fiança;

 
Portanto, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA,
observando que, se houverem outros decretos de pris¿o, deve o denunciado permanecer preso por tais
determinaç¿es.

 
INTIME-SE a vítima da presente decis¿o.

 
Oficie-se à casa penal onde os denunciados est¿o custodiados.

 
Serve a presente decis¿o como OFÍCIO/MANDADO DE INTIMAÇ¿O.

 
CIÊNCIA ao Ministério Público.

 
Cumpra-se com a máxima e imperiosa URGÊNCIA.

 
Cachoeira do Arari (PA), 11 de julho de 2019.

 
LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI

 
Juiz de Direito Titular de Cachoeira do Arari¿PA

COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
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PROCESSO Nº: 0001243-65.2018.8.14.1979

 
CLASSE: ROUBO

 
DENUNCIADO: JONATAS NERES CARDOSO

 
TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇ¿O E JULGAMENTO

 
Aos 10 dias do mês de julho de dois mil e dezenove (10/07/2019), à hora designada, na sala de audiências
do Fórum da Comarca de Cachoeira do Arari, presente o Dr. LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI, Juiz
de Direito, ausente justificadamente a Representante do Ministério Público, Dra. PAULA SUELY DE
ARAÚJO ALVES CAMACHO, Promotora de Justiça Titular da PJ de Salvaterra, respondendo
cumulativamente pela PJ de Cachoeira do Arari, presente ainda o advogado nomeado para o ato Dr.
MAURÍCIO FRANÇA, OAB/PA 10.339, foi aberta a audiência de instruç¿o e julgamento do processo em
epígrafe. Feito o preg¿o, verificou-se a:

 
Presença da testemunha do MP MARIA SILVANA LEAL NERES.

 
Ausente o denunciado JONATAS NERES CARDOSO.

 
DECLARADA ABERTA A AUDIÊNCIA:

 
Os presentes foram cientificados de que a coleta dos depoimentos será registrada por meio audiovisual,
conforme autoriza o artigo 405, §1º, do CPP, sem transcriç¿o, e, independentemente de novas intimaç¿es,
a mídia com a gravaç¿o ficará à disposiç¿o das partes a partir do primeiro dia útil seguinte à realizaç¿o
deste ato.

 
Em ato contínuo, passou-se à oitiva da testemunha do MP MARIA SILVANA LEAL NERES, brasileira,
filha de Dionizio Neres e Maria Izete Leal, natural de Santa Cruz do Arari-PA, portadora do RG nº 2026509
PC-PA, inscrita no CPF sob n° 367.216.892-00. Ouvida na condiç¿o de informante.

 
DELIBERAÇ¿O EM AUDIÊNCIA: DESPACHO. Vistos etc. REDESIGNO o presente ato para o dia 22 de
outubro de 2019, às 13hs. INTIME-SE o SGT ANTONIO BARBOSA FILHO e o Sr. PEDRO (vizinho da D.
Maria Silvana). EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Soure para oitiva do SGT EDMILSON
ANDRADE FERREIRA. EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Abaetetuba para oitiva de LUCIANE
DO EGITO OLIVEIRA (Av. Acre, nº 1162, Bairro Francilandia, Abetetuba-PA). VISTAS ao MP para
informar o endereço da vítima MAURICIO MARQUES DOS SANTOS. EXPEÇA-SE Carta Precatória à
Comarca onde o réu JONATAS NERES CARDOSO estiver custodiado. CUMPRA-SE. Nada mais havendo
mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo, que foi lido e achado conforme por todos. Eu, Sanderson
Morote (Assessor de Juiz), ________, o digitei e os presentes subscrevem.

 
 

 
LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI

 
Juiz de Direito

 
MAURÍCIO FRANÇA
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Advogado

 
MARIA SILVANA LEAL NERES

 
Testemunha
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Número do processo: 0800812-17.2018.8.14.0065 Participação: REQUERENTE Nome: BURITI IMOVEIS
LTDA Participação: ADVOGADO Nome: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHOOAB: 10652-A/PA
Participação: REQUERIDO Nome: JUNIO DOS SANTOS ANDRADEProcesso Judicial EletrônicoTribunal
de Justiça do Pará2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE XINGUARADESPACHO ORDINATÓRIOHerica
Gonçalves Silva, Analista Judiciário da Secretaria da 2ª Vara desta Comarca de Xinguara, Estado do Pará,
na forma da Lei, etc.Conforme as atribuições a mim conferidas pelo provimento 006/2009 ? CJCI, INTIMO
as partes do despacho de Id. 11523884. NADA MAIS. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de
Xinguara, Herica Gonçalves Silva, Analista Judiciário da Secretaria da 2ª Vara da cidade e Comarca de
Xinguara, em 16 de julho de 2019.Herica Gonçalves SilvaAnalista Judiciário  
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Número do processo: 0800669-91.2019.8.14.0065 Participação: AUTOR Nome: ELIANE FEITOSA DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB: 25637/PA Participação:
RÉU Nome: CARLOS FELIX ALVESProcesso Judicial EletrônicoTribunal de Justiça do Estado do Pará1ª
Vara de XinguaraProcesso: 0800669-91.2019.8.14.0065AUTOR: ELIANE FEITOSA DA SILVAAdvogado
do(a) AUTOR: KARITA CARLA DE SOUZA SILVA - PA25637Nome: ELIANE FEITOSA DA
SILVAEndereço: Rua São Geraldo, 08, Distrito Rio Vermelho, Centro, XINGUARA - PA - CEP: 68555-
011RÉU: CARLOS FELIX ALVES Nome: CARLOS FELIX ALVESEndereço: Rua São geraldo, 08, Distrito
Rio Vermelho, Centro, XINGUARA - PA - CEP: 68555-011DESPACHO Intime-se a requerente, na pessoa
de sua advogada e via DJE, para, em quinze dias, emendar a inicial juntando aos autos os documentos
que comprovem a propriedade dos bens móveis e imóveis elencados na petição. Xinguara/PA,5 de junho
de 2019. Flávia Oliveira do RosárioJuíza de Direito Titular da 1ª Vara de Xinguara/PA 

 
 
 
Número do processo: 0800761-69.2019.8.14.0065 Participação: REQUERENTE Nome: SEVERINA
LUSTOSA DAS ROCHA Participação: ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB:
25637/PA Participação: REQUERENTE Nome: BENEDITO AMELIO DA ROCHA Participação:
ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB: 25637/PA Participação: REQUERENTE
Nome: ANA MARIA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB:
25637/PA Participação: INVENTARIADO Nome: CLEYSON LUSTOZA DA ROCHAProcesso Judicial
EletrônicoTribunal de Justiça do Pará1ª Vara Cível da Comarca de XinguaraPROCESSO 0800761-
69.2019.8.14.0065CLASSE INVENTÁRIO (39)ASSUNTO [Administração de Herança, Inventário e
Partilha]Requerentes: SEVERINA LUSTOSA DAS ROCHA; BENEDITO AMELIO DA ROCHA; ANA MARIA
SILVAAdvogada: KARITA CARLA DE SOUZA SILVA OAB/PA 25.637Falecido: CLEYSON LUSTOZA DA
ROCHADESPACHO Trata-se de ação de inventário e partilha. Analisando os documentos juntados,
constato que foi juntada apenas a frente da certidão de óbito (Num. 10477999), sendo de extrema
importância verificar o verso da certidão de óbito que é onde constam as anotações/averbações. Além
disso, constato que foi juntado contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno
ocorre que referido contrato está ilegível. Por isso, intimem-se os requerentes, por sua advogada, via DJE,
para, em 15 dias, emendar a inicial, juntando o verso da certidão de óbito e contrato particular de compra e
venda legível, sob pena de indeferimento (artigo 321, parágrafo único, CPC).Xinguara, 11 de junho de
2019.Flávia Oliveira do RosárioJuíza de Direito Titular da 1ª Vara de Xinguara/PAAvenida Xingu, s/n -
CENTRO - CEP: 68555-010 - FONE (94) 34261816 

 
 
 
Número do processo: 0800761-69.2019.8.14.0065 Participação: REQUERENTE Nome: SEVERINA
LUSTOSA DAS ROCHA Participação: ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB:
25637/PA Participação: REQUERENTE Nome: BENEDITO AMELIO DA ROCHA Participação:
ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB: 25637/PA Participação: REQUERENTE
Nome: ANA MARIA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB:
25637/PA Participação: INVENTARIADO Nome: CLEYSON LUSTOZA DA ROCHAProcesso Judicial
EletrônicoTribunal de Justiça do Pará1ª Vara Cível da Comarca de XinguaraPROCESSO 0800761-
69.2019.8.14.0065CLASSE INVENTÁRIO (39)ASSUNTO [Administração de Herança, Inventário e
Partilha]Requerentes: SEVERINA LUSTOSA DAS ROCHA; BENEDITO AMELIO DA ROCHA; ANA MARIA
SILVAAdvogada: KARITA CARLA DE SOUZA SILVA OAB/PA 25.637Falecido: CLEYSON LUSTOZA DA
ROCHADESPACHO Trata-se de ação de inventário e partilha. Analisando os documentos juntados,
constato que foi juntada apenas a frente da certidão de óbito (Num. 10477999), sendo de extrema
importância verificar o verso da certidão de óbito que é onde constam as anotações/averbações. Além
disso, constato que foi juntado contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno
ocorre que referido contrato está ilegível. Por isso, intimem-se os requerentes, por sua advogada, via DJE,
para, em 15 dias, emendar a inicial, juntando o verso da certidão de óbito e contrato particular de compra e
venda legível, sob pena de indeferimento (artigo 321, parágrafo único, CPC).Xinguara, 11 de junho de
2019.Flávia Oliveira do RosárioJuíza de Direito Titular da 1ª Vara de Xinguara/PAAvenida Xingu, s/n -
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CENTRO - CEP: 68555-010 - FONE (94) 34261816 

 
 
 
Número do processo: 0800761-69.2019.8.14.0065 Participação: REQUERENTE Nome: SEVERINA
LUSTOSA DAS ROCHA Participação: ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB:
25637/PA Participação: REQUERENTE Nome: BENEDITO AMELIO DA ROCHA Participação:
ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB: 25637/PA Participação: REQUERENTE
Nome: ANA MARIA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB:
25637/PA Participação: INVENTARIADO Nome: CLEYSON LUSTOZA DA ROCHAProcesso Judicial
EletrônicoTribunal de Justiça do Pará1ª Vara Cível da Comarca de XinguaraPROCESSO 0800761-
69.2019.8.14.0065CLASSE INVENTÁRIO (39)ASSUNTO [Administração de Herança, Inventário e
Partilha]Requerentes: SEVERINA LUSTOSA DAS ROCHA; BENEDITO AMELIO DA ROCHA; ANA MARIA
SILVAAdvogada: KARITA CARLA DE SOUZA SILVA OAB/PA 25.637Falecido: CLEYSON LUSTOZA DA
ROCHADESPACHO Trata-se de ação de inventário e partilha. Analisando os documentos juntados,
constato que foi juntada apenas a frente da certidão de óbito (Num. 10477999), sendo de extrema
importância verificar o verso da certidão de óbito que é onde constam as anotações/averbações. Além
disso, constato que foi juntado contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno
ocorre que referido contrato está ilegível. Por isso, intimem-se os requerentes, por sua advogada, via DJE,
para, em 15 dias, emendar a inicial, juntando o verso da certidão de óbito e contrato particular de compra e
venda legível, sob pena de indeferimento (artigo 321, parágrafo único, CPC).Xinguara, 11 de junho de
2019.Flávia Oliveira do RosárioJuíza de Direito Titular da 1ª Vara de Xinguara/PAAvenida Xingu, s/n -
CENTRO - CEP: 68555-010 - FONE (94) 34261816 

 
 
 
Número do processo: 0800872-53.2019.8.14.0065 Participação: AUTOR Nome: ROSANGELA GALVAO
DE SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB: 25637/PA
Participação: RÉU Nome: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA RODRIGUES Participação: RÉU Nome: ROBSON
MOTTA DOS SANTOSProcesso: 08008725320198140065 Requerente:J.P.G., representado por sua
genitora,ROSANGELA GALVAO DE SOUSAAdvogado (a):Karita Carla de Souza Silva (OAB/PA
25.637)Requerido:JOSÉ RIBAMAR FERREIRA RODRIGUESEndereço:Rua Doze, nº 287, Itamaraty,
Xinguara/PA, Cep: 68555-000Requerido:ROBSON MOTTA DOS SANTOSEndereço:Rua Nove, quadra 15,
s/nº, Jardim América, Xinguara/PA, Cep: 68555-000 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Designo audiência de
conciliação/mediação, para o dia 03 de SETEMBRO de 2019 às 09:40h. Cite-se e intime-se a parte ré via
oficial de justiça. Intime-se a parte autora via oficial de justiça. Advirta-se as partes para sefazerem
presentes à audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, caput, do
CPC). Caso não haja acordo, daquela audiência correrá o prazo de 15 (quinze) dias para o requerido
apresentar defesa, sob pena de ser decretada sua revelia e se presumirem verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo requerente (artigos 335, I e 344 do CPC). Ficando, desde logo, as partes advertidas
de que, o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa (artigo 334 § 8º do CPC). Ciência ao MP. Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. (Provimento n. 003/2009 ? CJRMB). Xinguara/PA,
10 de julho de 2019. FLÁVIA OLIVEIRA DO ROSÁRIOJuíza de Direito Titular da 1ª Vara de Xinguara  

 
 
 
Número do processo: 0800887-22.2019.8.14.0065 Participação: REQUERENTE Nome: MARIA VANDA
GOMES LOPES Participação: ADVOGADO Nome: KARITA CARLA DE SOUZA SILVAOAB: 25637/PA
Participação: REQUERIDO Nome: RAIMUNDO FÉLIX LIMA LOPESProcesso Judicial EletrônicoTribunal
de  Jus t i ça  do  Pará1ª  Vara  C íve l  da  Comarca  de  X inguara  Processo :  0800887-
22.2019.8.14.0065REQUERENTE: MARIA VANDA GOMES LOPESNome: MARIA VANDA GOMES
LOPESEndereço: Rua Gorotire, 1.162, Itamarati, XINGUARA - PA - CEP: 68555-820Advogado do(a)
REQUERENTE: KARITA CARLA DE SOUZA SILVA - PA25637REQUERIDO: RAIMUNDO FÉLIX LIMA
LOPESNome: RAIMUNDO FÉLIX LIMA LOPESEndereço: RUA QUATRO, 258, NO HOTEL SÃO
VICENTE, ITAMARATY, XINGUARA - PA - CEP: 68555-011 DECISÃO Tratam os autos de ação de
alimentos.Processo sob o rito da Lei n. 5.478/68, cabendo a aplicação subsidiária das disposições das
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ações de família do CPC.O estado de filiação está comprovado nos autos (documentos ID Num.
10847303, páginas 1 a 4), satisfazendo o requisito legal.Tendo em vista que a parte requerentenão
comprovouos  rend imentos  do  requer ido ,  res ta  p re jud icada  a  aná l i se  do  b inômio
possibilidade/necessidade, razão pela qualarbitro os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento)
do salário mínimo, hoje no importe de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais)mensais, devidos a
partir da intimação e vencíveis mensalmente a cadadia 05.O valor deverá ser entregue diretamente
àrepresentante legal da parte requerente, mediante recibo.Designo audiência de conciliação, instrução e
julgamento, para odia 16 de SETEMBRO de 2019, às 09:40 horas.Consigne-se que ausência do
requerente na audiência importará em extinção e arquivamento do feito e a ausência do réu importará em
revelia, além de confissão quanto à matéria de fato (art. 7º da Lei n. 5.478/68).Intimem-sea fim de que
compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, no máximo de 03 (três) e
demais provas que pretendam produzir (art. 8º da Lei n. 5.478/68).Intime-se a parte autora, através de
correspondência com aviso de recebimento.Cite-se o requeridocorrespondência com aviso de
recebimento(art. 5º, §2º da Lei n. 5.478/68) para que, no prazo fixado de 15 (quinze) dias (art. 5º, §1º da
Lei n. 5.478/68), responda à presente ação, anotando-se no mandado que se ?não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor? (art. 344 do
CPC).Ciência ao Ministério Público.Servirá o presente, por cópia digitada, acompanhado de cópia da
inicial, como mandado, conforme Provimento n. 003/2009-CJRMB.Xinguara/PA 5 de julho de 2019FLÁVIA
OLIVEIRA DO ROSÁRIOJuíza de Direito Titular da 1ª Vara de Xinguara-PA Avenida Xingu, s/n - CENTRO
- CEP: 68555-010 - FONE (94) 34261816 
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Número do processo: 0800049-38.2019.8.14.0014 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA
RAIMUNDA RODRIGUES PINHEIRO Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO SINIMBU DE LIMA
MONTEIROOAB: 14745/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO
S/APODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE CAPITÃO
POÇO ? VARA ÚNICAIntimação via DJE - Maria Raimunda Rodrigues Pinheiro, por meio de seu
advogadoNUMERO: 0800049-38.2019.8.14.0014CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)ASSUNTO: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Indenização por
Dano Material, Bancários]Nome: MARIA RAIMUNDA RODRIGUES PINHEIROEndereço: TRAVESSA WE
7, 4, UC DA ESQUERDA, JR, CAPITãO POçO - PA - CEP: 68650-000Nome: BANCO BONSUCESSO
CONSIGNADO S/AEndereço: Rua Alvarenga Peixoto, 974, - até 1179/1180, Lourdes, BELO HORIZONTE
- MG - CEP: 30180-120DECISÃO Tramite-se com prioridade, nos termos da Lei nº 10.741/03. O presente
processo se encontra sob a égide da Lei nº 9.099/95. MARIA RAIMUNDA RODRIGUES PINHEIRO,
habilitado(a) nos autos, propôs a presente ação em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A, também qualificado, com fundamento nas disposições legais. A parte requerente é aposentada e ao
receber sua aposentadoria, foi surpreendida com descontos relativos a um empréstimo. Declara que
desconhece a procedência do referido empréstimo, por tal razão, pugna pela concessão de tutela de
urgência a fim de que seja determinada a suspensão do contrato de empréstimo registrado sob o nº
312582628-3 e, por conseguinte, dos descontos relativos a estes. Juntou procuração e outros
documentos. É o relatório. DECIDO. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo
300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ?A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo?. No caso em comento, verifico que estão
presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido de tutela de urgência. Em sede de
cognição sumária, após examinar, na situação vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os
documentos que a acompanham, entendo que restaram satisfeitos os pressupostos necessários ao
deferimento da medida liminar. No que tange à probabilidade do direito, esta foi devidamente comprovada
pelos documentos anexados relacionados aos descontos que vêm sendo efetuados na aposentadoria
do(a) requerente em razão de um suposto empréstimo bancário fraudulento. Por sua vez, o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo decorre do constante abalo à honra do(a) promovente, tendo em
vista ser o benefício sua única fonte de renda. Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de
Processo Civil,DEFIROo pedido de tutela de urgênciapara determinar que o requerido, até ulterior
deliberação: a) proceda aSUSPENSÃOdo contrato nº 312582628-3, bem como dos respectivos descontos
que vêm sendo efetuados na aposentadoria da parte autora e relativos ao referido contrato, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso
de não cumprimento do aqui ordenado. Na situação em exame observo que a relação jurídica de direito
material discutida nos autos configura relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições
normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qualinverto o ônus da provapor entender que restam
preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal. Por conseguinte, cite-se a parte
requerida, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 9.099/95, para comparecer à audiência una de
conciliação, instrução e julgamento designada para o dia12/09/2019, às 09:20 horas, com a advertência de
que na ocasião deverá trazer toda a documentação que entender pertinente, bem como, caso não haja
conciliação, apresentar a contestação no ato, sob pena de revelia. Outrossim, advirta-se a parte
requerente de que o não comparecimento a qualquer das audiências do processo implicará na extinção
deste e a condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95). Em
sendo o caso, expeça-se carta precatória. Servirá esta decisão, por cópia digitada, como mandado, nos
termos do Provimento nº. 003/2009 CJCI. Capitão Poço, 01 de março de 2019.CAROLINE SLONGO
ASSADJUÍZA DE DIREITO 

 
 
 
Número do processo: 0800054-60.2019.8.14.0014 Participação: RECLAMANTE Nome: BENEDITO

COMARCA DE CAPITÃO POÇO

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO
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PEREIRA SOBRINHO Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIROOAB:
14745/PA Participação: RECLAMADO Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPSPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁCOMARCA DE CAPITÃO POÇO ? VARA ÚNICAINTIMAÇÃO VIA DJE - BENEDITO
PEREIRA SOBRINHO, POR MEIO DE SEU ADVOGADONUMERO: 0800054-60.2019.8.14.0014CLASSE:
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)ASSUNTO: [DIREITO DO CONSUMIDOR,
Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]Nome: BENEDITO PEREIRA
SOBRINHOEndereço: RUA DOIS, QUADRA 13, 14, RESIDENCIAL JARDIM GOIANIA, TATAJUBA,
CAPITãO POçO - PA - CEP: 68650-000Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPSEndereço: Avenida Borges de Medeiros, 446,
CONJUNTO 312 A 320, Centro Histórico, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90020-023DECISÃO Tramite-se
com prioridade, nos termos da Lei nº 10.741/03. A presente ação está sob a égide da Lei. 9.099/95
BENEDITO PEREIRA SOBRINHO, habilitado(a) nos autos, propôs a presente ação em face de
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
ANAPPS, também qualificada, com fundamento nas disposições legais. A parte requerente é aposentada
e ao receber sua aposentadoria, foi surpreendida com um desconto realizado pela parte requerida.
Declara que desconhece a procedência do referido desconto, por tal razão, pugna pela concessão da
antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão do desconto indevido em
sua aposentadoria. Juntou procuração e outros documentos. É o relatório. DECIDO. O regime geral das
tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os
pressupostos fundamentais para a sua concessão: ?A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo?. No caso em comento, verifico que estão presentes os requisitos ordenados em lei para
concessão do pedido de tutela de urgência. Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação
vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, entendo que
restaram satisfeitos os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. No que tange à
probabilidade do direito, esta foi devidamente comprovada pelo documento anexado relacionado ao
desconto que foi efetuado na aposentadoria da parte requerente. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo decorre do constante abalo à honra do(a) promovente, tendo em vista ser o
benefício sua única fonte de renda. Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo
Civil,DEFIROo pedido de tutela de urgênciapara determinar que o requerido, até ulterior deliberação: a)
proceda aSUSPENSÃOdo(s) desconto(s) relativos à contribuição ANAPPS que vêm sendo efetuados na
aposentadoria da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado. Na situação em exame
observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação de consumo,
estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qualinverto o
ônus da provapor entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal.
Por conseguinte, cite-se a parte requerida, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 9.099/95, para
comparecer à audiência una de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia12/09/2019, às
10:30 horas, com a advertência de que na ocasião deverá trazer toda a documentação que entender
pertinente, bem como, caso não haja conciliação, apresentar a contestação no ato, sob pena de revelia.
Outrossim, advirta-se a parte requerente de que o não comparecimento a qualquer das audiências do
processo implicará na extinção deste e a condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, inciso
I, da Lei nº 9.099/95). Em sendo o caso, expeça-se carta precatória. Servirá esta decisão, por cópia
digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº. 003/2009 CJCI. Intime-se. Cumpra-se. Capitão
Poço, 01 de março de 2019.CAROLINE SLONGO ASSADJUÍZA DE DIREITO 

 
 
 
Número do processo: 0800055-45.2019.8.14.0014 Participação: RECLAMANTE Nome: ANTONIA DE
SOUZA FREITAS Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIROOAB:
14745/PA Participação: RECLAMADO Nome: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTA DA PREVIDENCIA SOCIAL - ANAPPSPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁCOMARCA DE CAPITÃO POÇO ? VARA ÚNICAINTIMAÇÃO VIA DJE - ANTONIA DE
SOUZA FREITAS, POR MEIO DE SEU ADVOGADONUMERO: 0800055-45.2019.8.14.0014CLASSE:
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)ASSUNTO: [DIREITO DO CONSUMIDOR,
Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]Nome: ANTONIA DE SOUZA
FREITASEndereço: TRAVESSA WE ONZE, 751, COUTILANDIA, CAPITãO POçO - PA - CEP: 68650-
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000Nome: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA
SOCIAL - ANAPPSEndereço: Avenida Borges de Medeiros, 446, CJ 312 A 320, Centro Histórico, PORTO
ALEGRE - RS - CEP: 90020-023DECISÃO Tramite-se com prioridade, nos termos da Lei nº 10.741/03. A
presente ação está sob a égide da Lei. 9.099/95 ANTÔNIA DE SOUZA FREITAS, habilitado(a) nos autos,
propôs a presente ação em face de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS, também qualificada, com fundamento nas disposições legais. A
parte requerente é aposentada e ao receber sua aposentadoria, foi surpreendida com um desconto
realizado pela parte requerida. Declara que desconhece a procedência do referido desconto, por tal razão,
pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão do
desconto indevido em sua aposentadoria. Juntou procuração e outros documentos. É o relatório. DECIDO.
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que
unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ?A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo?. No caso em comento, verifico que estão presentes os requisitos ordenados
em lei para concessão do pedido de tutela de urgência. Em sede de cognição sumária, após examinar, na
situação vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham,
entendo que restaram satisfeitos os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. No que
tange à probabilidade do direito, esta foi devidamente comprovada pelo documento anexado relacionado
ao desconto que foi efetuado na aposentadoria da parte requerente. Por sua vez, o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo decorre do constante abalo à honra do(a) promovente, tendo em vista
ser o benefício sua única fonte de renda. Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo
Civil,DEFIROo pedido de tutela de urgênciapara determinar que o requerido, até ulterior deliberação: a)
proceda aSUSPENSÃOdo(s) desconto(s) relativos à contribuição ANAPPS que vêm sendo efetuados na
aposentadoria da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado. Na situação em exame
observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação de consumo,
estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qualinverto o
ônus da provapor entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal.
Por conseguinte, cite-se a parte requerida, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 9.099/95, para
comparecer à audiência una de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia12/09/2019, às
10:45 horas, com a advertência de que na ocasião deverá trazer toda a documentação que entender
pertinente, bem como, caso não haja conciliação, apresentar a contestação no ato, sob pena de revelia.
Outrossim, advirta-se a parte requerente de que o não comparecimento a qualquer das audiências do
processo implicará na extinção deste e a condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, inciso
I, da Lei nº 9.099/95). Em sendo o caso, expeça-se carta precatória. Servirá esta decisão, por cópia
digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº. 003/2009 CJCI. Intime-se. Cumpra-se. Capitão
Poço, 01 de março de 2019.CAROLINE SLONGO ASSADJUÍZA DE DIREITO 

 
 
 
Número do processo: 0800052-90.2019.8.14.0014 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DE
FATIMA MOURA DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO SINIMBU DE LIMA
MONTEIROOAB: 14745/PA Participação: RECLAMADO Nome: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
A P O S E N T A D O S  E  P E N S I O N I S T A  D A  P R E V I D E N C I A  S O C I A L  -  A N A P P S P O D E R
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE CAPITÃO POÇO ? VARA
ÚNICAIntimação via DJE -MARIA DE FATIMA MOURA DE SOUZA, POR MEIO DE SEU
ADVOGADONUMERO: 0800052-90.2019.8.14.0014CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)ASSUNTO: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Indenização por
Dano Material, Bancários]Nome: MARIA DE FATIMA MOURA DE SOUZAEndereço: COLONIA GROTA
SECA, 315, ZONA RURAL, CAPITãO POçO - PA - CEP: 68650-000Nome: ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA SOCIAL - ANAPPSEndereço: Avenida Borges
de Medeiros, 446, CONJUNTO 312 A 320, Centro Histórico, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90020-
023DECISÃO Tramite-se com prioridade, nos termos da Lei nº 10.741/03. A presente ação está sob a
égide da Lei. 9.099/95 MARIA DE FÁTIMA MOURA DE SOUZA, habilitado(a) nos autos, propôs a
presente ação em face de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS, também qualificada, com fundamento nas disposições legais. A parte
requerente é aposentada e ao receber sua aposentadoria, foi surpreendida com um desconto realizado
pela parte requerida. Declara que desconhece a procedência do referido desconto, por tal razão, pugna
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pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão do
desconto indevido em sua aposentadoria. Juntou procuração e outros documentos. É o relatório. DECIDO.
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que
unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ?A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo?. No caso em comento, verifico que estão presentes os requisitos ordenados
em lei para concessão do pedido de tutela de urgência. Em sede de cognição sumária, após examinar, na
situação vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham,
entendo que restaram satisfeitos os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. No que
tange à probabilidade do direito, esta foi devidamente comprovada pelo documento anexado relacionado
ao desconto que foi efetuado na aposentadoria da parte requerente. Por sua vez, o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo decorre do constante abalo à honra do(a) promovente, tendo em vista
ser o benefício sua única fonte de renda. Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo
Civil,DEFIROo pedido de tutela de urgênciapara determinar que o requerido, até ulterior deliberação: a)
proceda aSUSPENSÃOdo(s) desconto(s) relativos à contribuição ANAPPS que vêm sendo efetuados na
aposentadoria da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado. Na situação em exame
observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação de consumo,
estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qualinverto o
ônus da provapor entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal.
Por conseguinte, cite-se a parte requerida, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 9.099/95, para
comparecer à audiência una de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia12/09/2019, às
10:00 horas, com a advertência de que na ocasião deverá trazer toda a documentação que entender
pertinente, bem como, caso não haja conciliação, apresentar a contestação no ato, sob pena de revelia.
Outrossim, advirta-se a parte requerente de que o não comparecimento a qualquer das audiências do
processo implicará na extinção deste e a condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, inciso
I, da Lei nº 9.099/95). Em sendo o caso, expeça-se carta precatória. Servirá esta decisão, por cópia
digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº. 003/2009 CJCI. Intime-se. Cumpra-se. Capitão
Poço, 01 de março de 2019.CAROLINE SLONGO ASSADJUÍZA DE DIREITO 

 
 
 
Número do processo: 0800048-53.2019.8.14.0014 Participação: RECLAMANTE Nome: PEDRO
CONCEICAO MORAES Part icipação: ADVOGADO Nome: RICARDO SINIMBU DE LIMA
MONTEIROOAB: 14745/PA Part icipação: RECLAMADO Nome: BANCO PAN S/APODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE CAPITÃO POÇO ? VARA
ÚNICAIntimação via DJE - Pedro Conceição Moraes, por meio de seu advogadoNUMERO: 0800048-
53.2019.8.14.0014CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)ASSUNTO:
[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material,
Bancários]Nome: PEDRO CONCEICAO MORAESEndereço: QUARTA TRAVESSA DE MOSSORÓ, S/N,
VILA SAO FRANCISCO, ZONA RURAL, CAPITãO POçO - PA - CEP: 68650-000Nome: BANCO PAN
S/AEndereço: Avenida Paulista, 1374, 12 ANDAR, Bela Vista, SãO PAULO - SP - CEP: 01310-
100DECISÃO Tramite-se com prioridade, nos termos da Lei nº 10.741/03. O presente processo se
encontra sob a égide da Lei nº 9.099/95. PEDRO CONCEIÇÃO MORAIS, habilitado(a) nos autos, propôs a
presente ação em face de BANCO PAN S/A, também qualificado, com fundamento nas disposições legais.
A parte requerente é aposentada e ao receber sua aposentadoria, foi surpreendida com descontos
relativos a um empréstimo. Declara que desconhece a procedência do referido empréstimo, por tal razão,
pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a suspensão do contrato de
empréstimo registrado sob o nº318334092-0e, por conseguinte, dos descontos relativos a estes. Juntou
procuração e outros documentos. É o relatório. DECIDO. O regime geral das tutelas de urgência está
preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a
sua concessão: ?A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo?. No caso em comento,
verifico que estão presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido de tutela de
urgência. Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação vertente, os argumentos
apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, entendo que restaram satisfeitos os
pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. No que tange à probabilidade do direito, esta
foi devidamente comprovada pelos documentos anexados relacionados aos descontos que vêm sendo
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efetuados na aposentadoria do(a) requerente em razão de um suposto empréstimo bancário fraudulento.
Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do constante abalo à honra
do(a) promovente, tendo em vista ser o benefício sua única fonte de renda. Ante o exposto, e com base no
art. 300 do Código de Processo Civil,DEFIROo pedido de tutela de urgênciapara determinar que o
requerido, até ulterior deliberação: a) proceda aSUSPENSÃOdo contrato nº318334092-0, bem como dos
respectivos descontos que vêm sendo efetuados na aposentadoria da parte autora e relativos ao referido
contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado. Na situação em exame observo que a
relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação de consumo, estando, portanto,
sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qualinverto o ônus da provapor
entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal. Por conseguinte,
cite-se a parte requerida, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 9.099/95, para comparecer à audiência
una de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia12/09/2019, às 09:00 horas, com a
advertência de que na ocasião deverá trazer toda a documentação que entender pertinente, bem como,
caso não haja conciliação, apresentar a contestação no ato, sob pena de revelia. Outrossim, advirta-se a
parte requerente de que o não comparecimento a qualquer das audiências do processo implicará na
extinção deste e a condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95).
Em sendo o caso, expeça-se carta precatória. Servirá esta decisão, por cópia digitada, como mandado,
nos termos do Provimento nº. 003/2009 CJCI. Capitão Poço, 18 de fevereiro de 2019.CAROLINE
SLONGO ASSADJUÍZA DE DIREITO 

 
 
 
Número do processo: 0800053-75.2019.8.14.0014 Participação: RECLAMANTE Nome: IVANEIDE DO
NASCIMENTO BARBOSA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO SINIMBU DE LIMA
MONTEIROOAB: 14745/PA Participação: RECLAMADO Nome: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
A P O S E N T A D O S  E  P E N S I O N I S T A  D A  P R E V I D E N C I A  S O C I A L  -  A N A P P S P O D E R
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE CAPITÃO POÇO ? VARA
ÚNICAINTIMAÇÃO VIA DJE -IVANEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA, POR MEIO DE SEU
ADVOGADONUMERO: 0800053-75.2019.8.14.0014CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL (436)ASSUNTO: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Indenização por
Dano Material, Bancários]Nome: IVANEIDE DO NASCIMENTO BARBOSAEndereço: RESIDENCIAL
GOIANIA, RUA DOIS, 34, TATAJUBA, CAPITãO POçO - PA - CEP: 68650-000Nome: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA SOCIAL - ANAPPSEndereço:
Avenida Borges de Medeiros, 446, CONJUNTO 312 A 320, Centro Histórico, PORTO ALEGRE - RS -
CEP: 90020-023DECISÃO Tramite-se com prioridade, nos termos da Lei nº 10.741/03. A presente ação
está sob a égide da Lei. 9.099/95 IVANEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA, habilitado(a) nos autos,
propôs a presente ação em face de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS, também qualificada, com fundamento nas disposições legais. A
parte requerente é aposentada e ao receber sua aposentadoria, foi surpreendida com um desconto
realizado pela parte requerida. Declara que desconhece a procedência do referido desconto, por tal razão,
pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão do
desconto indevido em sua aposentadoria. Juntou procuração e outros documentos. É o relatório. DECIDO.
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que
unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ?A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo?. No caso em comento, verifico que estão presentes os requisitos ordenados
em lei para concessão do pedido de tutela de urgência. Em sede de cognição sumária, após examinar, na
situação vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham,
entendo que restaram satisfeitos os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. No que
tange à probabilidade do direito, esta foi devidamente comprovada pelo documento anexado relacionado
ao desconto que foi efetuado na aposentadoria da parte requerente. Por sua vez, o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo decorre do constante abalo à honra do(a) promovente, tendo em vista
ser o benefício sua única fonte de renda. Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo
Civil,DEFIROo pedido de tutela de urgênciapara determinar que o requerido, até ulterior deliberação: a)
proceda aSUSPENSÃOdo(s) desconto(s) relativos à contribuição ANAPPS que vêm sendo efetuados na
aposentadoria da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado. Na situação em exame
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observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação de consumo,
estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qualinverto o
ônus da provapor entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal.
Por conseguinte, cite-se a parte requerida, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 9.099/95, para
comparecer à audiência una de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia12/09/2019, às
10:15 horas, com a advertência de que na ocasião deverá trazer toda a documentação que entender
pertinente, bem como, caso não haja conciliação, apresentar a contestação no ato, sob pena de revelia.
Outrossim, advirta-se a parte requerente de que o não comparecimento a qualquer das audiências do
processo implicará na extinção deste e a condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, inciso
I, da Lei nº 9.099/95). Em sendo o caso, expeça-se carta precatória. Servirá esta decisão, por cópia
digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº. 003/2009 CJCI. Intime-se. Cumpra-se. Capitão
Poço, 01 de março de 2019.CAROLINE SLONGO ASSADJUÍZA DE DIREITO 

 
 
 
Número do processo: 0800056-30.2019.8.14.0014 Participação: RECLAMANTE Nome: RAIMUNDA SILVA
DE SOUZA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIROOAB: 14745/PA
Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL - CENTRAPEPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA
DE CAPITÃO POÇO ? VARA ÚNICAINTIMAÇÃO VIA DJE -RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, POR MEIO
DE SEU ADVOGADONUMERO: 0800056-30.2019.8.14.0014CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436)ASSUNTO: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral,
Indenização por Dano Material, Bancários]Nome: RAIMUNDA SILVA DE SOUZAEndereço: ESTRADA
NOVA COLONIA, 105, RUA QUEBRADEIRA, ZONA RURAL, CAPITãO POçO - PA - CEP: 68650-
000Nome: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL -
CENTRAPEEndereço: Avenida Paulista, 1159, CJ 1503, Bela Vista, SãO PAULO - SP - CEP: 01310-
100DECISÃO Tramite-se com prioridade, nos termos da Lei nº 10.741/03. A presente ação tramita com
base nas disposições da Lei nº 9.099/95. RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, habilitado(a) nos autos, propôs a
presente ação em face de CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL -
CENTRAPE, também qualificado, com fundamento nas disposições legais. A parte requerente é
aposentada e ao receber sua aposentadoria, foi surpreendida com um desconto realizado pela parte
requerida. Declara que desconhece a procedência do referido desconto, por tal razão, pugna pela
concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a suspensão do desconto indevido em sua
aposentadoria. Juntou procuração e outros documentos. É o relatório, decido. O regime geral das tutelas
de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos
fundamentais para a sua concessão: ?A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo?. No
caso em comento, verifico que estão presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido
de tutela de urgência. Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação vertente, os argumentos
apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, entendo que restaram satisfeitos os
pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. No que tange à probabilidade do direito, esta
foi devidamente comprovada pelos documentos anexados relacionados ao desconto supostamente
indevido e que vem sendo efetuado na aposentadoria do(a) requerente. Por sua vez, o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo decorre do constante abalo à honra do(a) promovente, tendo em vista
ser o benefício sua única fonte de renda. Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo
Civil,DEFIROo pedido de tutela de urgênciapara determinar que o requerido, até ulterior deliberação: a)
proceda aSUSPENSÃOdo(s) desconto(s) relativo(s) à contribuição CENTRAPE que vem sendo
efetuado(s) na aposentadoria da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
até o limite de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado. Na
situação em exame observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação
de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo
qualinverto o ônus da provapor entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido
diploma legal. Por conseguinte, cite-se a parte requerida, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 9.099/95,
para comparecer à audiência una de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia12/09/2019,
às 11:00 horas, com a advertência de que na ocasião deverá trazer toda a documentação que entender
pertinente, bem como, caso não haja conciliação, apresentar a contestação no ato, sob pena de revelia.
Outrossim, advirta-se a parte requerente de que o não comparecimento a qualquer das audiências do
processo implicará na extinção deste e a condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, inciso
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I, da Lei nº 9.099/95). Em sendo o caso, expeça-se carta precatória. Servirá esta decisão, por cópia
digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº. 003/2009 CJCI. Capitão Poço, 01 de março de
2019.CAROLINE SLONGO ASSADJUÍZA DE DIREITO 

 
 
 
Número do processo: 0800050-23.2019.8.14.0014 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DOS REIS
DAMASCENO SILVA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIROOAB:
14745/PA Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL - CENTRAPEPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁCOMARCA DE CAPITÃO POÇO ? VARA ÚNICAIntimação via DJE - Maria das Reis
Damasceno Silva, por meio de seu advogadoNUMERO: 0800050-23.2019.8.14.0014CLASSE:
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)ASSUNTO: [DIREITO DO CONSUMIDOR,
Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]Nome: MARIA DOS REIS
DAMASCENO SILVAEndereço: TRAVESSA WE 8, 732, COUTILANDIA, CAPITãO POçO - PA - CEP:
68650-000Nome: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL -
CENTRAPEEndereço: Avenida Paulista, 1159, CJ 1503, Bela Vista, SãO PAULO - SP - CEP: 01310-
100DECISÃO Tramite-se com prioridade, nos termos da Lei nº 10.741/03. A presente ação tramita com
base nas disposições da Lei nº 9.099/95. MARIA DOS REIS DAMASCENO SILVA, habilitado(a) nos autos,
propôs a presente ação em face de CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL - CENTRAPE, também qualificado, com fundamento nas disposições legais. A parte requerente é
aposentada e ao receber sua aposentadoria, foi surpreendida com um desconto realizado pela parte
requerida. Declara que desconhece a procedência do referido desconto, por tal razão, pugna pela
concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a suspensão do desconto indevido em sua
aposentadoria. Juntou procuração e outros documentos. É o relatório, decido. O regime geral das tutelas
de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos
fundamentais para a sua concessão: ?A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo?. No
caso em comento, verifico que estão presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido
de tutela de urgência. Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação vertente, os argumentos
apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, entendo que restaram satisfeitos os
pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. No que tange à probabilidade do direito, esta
foi devidamente comprovada pelos documentos anexados relacionados ao desconto supostamente
indevido e que vem sendo efetuado na aposentadoria do(a) requerente. Por sua vez, o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo decorre do constante abalo à honra do(a) promovente, tendo em vista
ser o benefício sua única fonte de renda. Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo
Civil,DEFIROo pedido de tutela de urgênciapara determinar que o requerido, até ulterior deliberação: a)
proceda aSUSPENSÃOdo(s) desconto(s) relativo(s) à contribuição CENTRAPE que vem sendo
efetuado(s) na aposentadoria da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
até o limite de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado. Na
situação em exame observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação
de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo
qualinverto o ônus da provapor entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido
diploma legal. Por conseguinte, cite-se a parte requerida, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 9.099/95,
para comparecer à audiência una de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia12/09/2019,
às 09:30 horas, com a advertência de que na ocasião deverá trazer toda a documentação que entender
pertinente, bem como, caso não haja conciliação, apresentar a contestação no ato, sob pena de revelia.
Outrossim, advirta-se a parte requerente de que o não comparecimento a qualquer das audiências do
processo implicará na extinção deste e a condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, inciso
I, da Lei nº 9.099/95). Em sendo o caso, expeça-se carta precatória. Servirá esta decisão, por cópia
digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº. 003/2009 CJCI. Capitão Poço, 01 de março de
2019.CAROLINE SLONGO ASSADJUÍZA DE DIREITO 

 
 
 
Número do processo: 0800051-08.2019.8.14.0014 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DE
NAZARE SALES MOTA Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO SINIMBU DE LIMA
MONTEIROOAB: 14745/PA Participação: RECLAMADO Nome: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
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A P O S E N T A D O S  E  P E N S I O N I S T A  D A  P R E V I D E N C I A  S O C I A L  -  A N A P P S P O D E R
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE CAPITÃO POÇO ? VARA
ÚNICAIntimação via DJE - Maria de Nazaré Sales Mota, por meio de seu advogadoNUMERO: 0800051-
08.2019.8.14.0014CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)ASSUNTO:
[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material,
Bancários]Nome: MARIA DE NAZARE SALES MOTAEndereço: VILA SAO PEDRO, S/N, RUA
PRINCIPAL, ZONA RURAL, CAPITãO POçO - PA - CEP: 68650-000Nome: ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA SOCIAL - ANAPPSEndereço: Avenida Borges
de Medeiros, 446, CONJUNTO 312 A 320, Centro Histórico, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90020-
023DECISÃO Tramite-se com prioridade, nos termos da Lei nº 10.741/03. A presente ação está sob a
égide da Lei. 9.099/95 MARIA DE NAZARÉ SALES MOTA, habilitado(a) nos autos, propôs a presente
ação em face de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - ANAPPS, também qualificada, com fundamento nas disposições legais. A parte requerente é
aposentada e ao receber sua aposentadoria, foi surpreendida com um desconto realizado pela parte
requerida. Declara que desconhece a procedência do referido desconto, por tal razão, pugna pela
concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão do desconto
indevido em sua aposentadoria. Juntou procuração e outros documentos. É o relatório. DECIDO. O regime
geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os
pressupostos fundamentais para a sua concessão: ?A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo?. No caso em comento, verifico que estão presentes os requisitos ordenados em lei para
concessão do pedido de tutela de urgência. Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação
vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, entendo que
restaram satisfeitos os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. No que tange à
probabilidade do direito, esta foi devidamente comprovada pelo documento anexado relacionado ao
desconto que foi efetuado na aposentadoria da parte requerente. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo decorre do constante abalo à honra do(a) promovente, tendo em vista ser o
benefício sua única fonte de renda. Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo
Civil,DEFIROo pedido de tutela de urgênciapara determinar que o requerido, até ulterior deliberação: a)
proceda aSUSPENSÃOdo(s) desconto(s) relativos à contribuição ANAPPS que vêm sendo efetuados na
aposentadoria da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado. Na situação em exame
observo que a relação jurídica de direito material discutida nos autos configura relação de consumo,
estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/90, motivo pelo qualinverto o
ônus da provapor entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal.
Por conseguinte, cite-se a parte requerida, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei nº 9.099/95, para
comparecer à audiência una de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia12/09/2019, às
09:45 horas, com a advertência de que na ocasião deverá trazer toda a documentação que entender
pertinente, bem como, caso não haja conciliação, apresentar a contestação no ato, sob pena de revelia.
Outrossim, advirta-se a parte requerente de que o não comparecimento a qualquer das audiências do
processo implicará na extinção deste e a condenação ao pagamento de custas processuais (art. 51, inciso
I, da Lei nº 9.099/95). Em sendo o caso, expeça-se carta precatória. Servirá esta decisão, por cópia
digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº. 003/2009 CJCI. Intime-se. Cumpra-se. Capitão
Poço, 01 de março de 2019.CAROLINE SLONGO ASSADJUÍZA DE DIREITO 
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Número do processo: 0800605-46.2019.8.14.0109 Participação: RECLAMANTE Nome: JOSE FERREIRA
DE ABREU Participação: ADVOGADO Nome: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUESOAB: 8060
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA ALVES CAMPBELL GOMESOAB: 021111/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: MARIANA BARROS MENDONCAOAB: 121891/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BASENTENÇA EM AUDIÊNCIA:?Sentença Homologatória
de Acordo. Vistos etc. HOMOLOGO, por sentença, o acordo pactuado entre as partes para que produza
seus jurídicos efeitos, inclusive de título executivo judicial. Cada parte arcará com os honorários de seus
advogados. Sem condenação em custas. Aguarde-se o prazo para pagamento da indenização. Havendo a
comprovação do pagamento, dê-se baixa nos autos e arquive-se. Sentença publicada em audiência, dela
intimadas as partes presentes. Registre-se e cumpra-se.?. 

 
 
 
Número do processo: 0800549-13.2019.8.14.0109 Participação: RECLAMANTE Nome: CICERO
RODRIGUES DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: IGOR CRUZ DE AQUINOOAB: 26637/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO S/A Participação: ADVOGADO Nome: ACACIO
FERNANDES ROBOREDOOAB: 13904/PASENTENÇA EM AUDIÊNCIA:?Sentença com resolução de
méritoVistos etc.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n° 9.099/95.Inicialmente, levando-se
em consideração a hipossuficiência da parte autora, a dificuldade desta em produzir determinadas provas,
a verossimilhança das alegações, e finalmente as regras ordinárias da experiência, se faz necessária a
inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.A
parte autora alega que em janeiro/2018 teve indevidamente lançado em seu benefício previdenciário um
contrato de empréstimo realizado pelo banco réu, no valor de R$ 1.500,00, sendo descontadas
mensalmente parcelas de R$ 57,79, valores que vêm sendo descontados até a presente data. Aduz que
não realizou tal contratação de empréstimo com o banco réu, pugnando pelo cancelamento do mesmo,
devolução dos valores descontados de forma devidamente corrigida e em dobro e indenização por danos
morais.A ré contestou afirmando que o contrato questionado foi regularmente firmado pela parte autora em
terminal de auto-atendimento, na modalidade de empréstimo pessoal, não havendo contrato físico
impresso e assinado, sendo o valor contratado depositado em sua conta corrente, inexistindo qualquer
fraude ou irregularidade a macular a avença. Entende que não houve qualquer falha em seu
procedimento, pugnando a improcedência da ação.Analisando a prova produzida no feito, entendo que a
parte requerida não conseguiu provar a regularidade da contratação. Com efeito, a tela de computador e o
extrato bancário de ID11416078 mostram unicamente que em 09/01/2018 foi lançado no sistema do banco
um contrato na modalidade de empréstimo pessoal no valor de nº 1.500,00 a ser pago em 40 parcelas de
R$ 57,79, tendo o contrato o número 338556666. Verifica-se que nessa data foi creditado na conta do
autor a quantia de R$ 1.501,25 como crédito deste contrato. Os extratos bancários de id 10106937
mostram que as parcelas do empréstimo pessoal vêm sendo descontadas normalmente na conta corrente
do requerente. Constata-se, entretanto, que o mesmo empréstimo foi lançado no benefício previdenciário
do autor como empréstimo consignado, conforme comprova o extrato do INSS de id 10106989, sendo
descontadas mensalmente as mesmas parcelas já descontadas diretamente na conta corrente, tendo este
contrato os mesmos número, data e valores.Inegável, dessarte, que o banco requerido incidiu em erro,
tendo lançado um empréstimo consignado regular, o qual o requerente reconhece, também como
empréstimo pessoal, fazendo o desconto da parcela em duplicidade. Nesse diapasão, entendo que houve
falha do banco réu, o qual permitiu o lançamento na conta corrente da parte autora de contrato que este
não pactuou e que se originou de fraude, não mantendo a segurança exigida pelo sistema bancário,
devendo assim arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo consumidor.Verifica-se que no período de
fevereiro/2018 a junho/2019 foram descontadas da conta corrente da parte autora 17 parcelas de R$
57,79, totalizando a quantia de R$ 982,43 (novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos)
impondo-se o cancelamento do contrato de nº338556666, com a obrigação da requerida de ressarcir os
danos materiais da parte autora, com a devolução de todas as parcelas descontadas de sua conta
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corrente, no valor total de R$ 982,43 (novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), valor
sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do primeiro desconto indevido (07/02/2018) e
juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da propositura da ação (05/05/2019).Em relação ao pedido
de devolução em dobro, entendo que o desconto decorreu de fraude, e não de cobrança indevida
deliberadamente feita pela parte requerida, não sendo o caso de aplicação de devolução em dobro,
conforme prevista nos art. 42, do CDC e art. 940, do Código Civil, razão pela qual indefiro o pedido, neste
aspecto.No que concerne à alegação de demora no ajuizamento da ação, entendo que tal demora é
justificada pela própria condição de analfabeto da parte autora, a qual tem dificuldade em perceber os
descontos indevidos, bem como não possui facilidade de acesso aos meios de informação próprios e
também acesso à assistência judiciária onde possa questionar judicialmente tais valores.No que tange aos
danos morais, na aplicação da responsabilidade objetiva, como in casu, para que haja o dever de
indenizar é irrelevante a conduta do agente (culpa ou dolo), bastando a existência do dano e o nexo de
causalidade entre o fato e o dano.Entendo, pois, que os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pela
requerente com o desconto indevido de parcelas em seu benefício previdenciário por vários meses,
sofrendo limitação financeira significativa, considerando sua idade e o valor de seu benefício,
ultrapassaram o mero dissabor tipificando, inescapavelmente, verdadeiro dano moral indenizável,
conforme jurisprudência pátria, in verbis:?APELAÇÕES CÍVEIS ? RESPONSABILIDADE CIVIL ? AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ? FRAUDE NA
CONTRATAÇÃO ? DANO MORAL ? CONFIGURAÇÃO ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE
FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO ? Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou
indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado
está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve ter o condão de
prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter
pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do
causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de
reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.
Manutenção do montante fixado na sentença, pois adequado ao caso concreto e aos parâmetros desta
Câmara. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJPA ? Ap 00019096020128140012 ? (149972) ?
Cametá ? 3ª C.Cív.Isol. ? Relª Des. Maria Filomena de Almeida Buarque ? DJe 24.08.2015 ? p.
146)??JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão: 27895.
Comarca de Garrafão do Norte. Data de Julgamento: 11/09/2017. Processo nº: 0002527-
29.2017.8.14.0109. Magistrada relatora: Dra. Ana Angélica Abdulmassih Olegário. Câmara: Turma
Recursal Permanente. Ação: Recurso Inominado. DJE nº 6279/2017. Publicado em 15/09/2017).?O ato
lesivo praticado pelo réu impõe ao mesmo o dever de reparar o dano. Logo, configurada a
responsabilidade civil do reclamado, visto que devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta
praticada por ele e o fato lesivo, impõe-se ao réu o dever de indenizar, devendo ser ressaltado que a
reparação pecuniária não tem o condão nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo
lesado, até mesmo porque impossível ao magistrado fixar qual o valor da dor do ofendido, servindo a
indenização apenas como lenitivo ao constrangimento suportado ao prejudicado.Em verdade, tal
reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor,
visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas
práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de
indenizar.Quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve ser atribuído
segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das partes
envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a
retratação espontânea do agente.Neste sentido, observado o cunho social da Lei 9.099/95, bem como a
exigência do bem comum, adotando neste caso decisão que se apresenta mais justa e equânime para o
caso em concreto, nos termos do art. 5º e 6º da referida lei, decido fixar os danos morais em R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais).Em relação ao pedido de compensação do crédito depositado, entendo como
inviável. Com efeito, apesar de restar comprovado que houve o depósito do crédito, este diz respeito ao
contrato consignado o qual foi regularmente pactuado e vem sendo descontado mensalmente diretamente
do benefício previdenciário, não podendo tal quantia ser compensada como crédito do empréstimo pessoal
irregular, razão pela qual indefiro o pedido de compensação.Em relação à alegação de má-fé, não
vislumbro na lide qualquer conduta da parte autora a justificar tal alegação, rejeitando o pedido do
requerido, neste aspecto. ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
extinguindo o processo com resolução de mérito, confirmando a decisão liminar que suspendeu os
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descontos do empréstimo, declarando nulo o contrato de empréstimo pessoal denº338556666, lançado em
nome da parte autora em sua conta corrente, permanecendo os descontos na modalidade empréstimo
consignado, condenando o requeridoBANCO BRADESCO S.Aao pagamento a parte autora CÍCERO
RODRIGUES DA SILVA de indenização porDANOS MORAISna quantia deR$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), ede indenização porDANOS MATERIAISno valor deR$ 982,43 (novecentos e oitenta e
dois reais e quarenta e três centavos), tudo a ser pago no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado,
UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, através da expedição de guia própria,
devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês,
contados a correção monetária e os juros moratórios dos danos materiais conforme descriminado acima, e
a correção monetária e os juros moratórios dos danos morais a partir desta data, uma vez que já fixado em
valor atualizado, até o efetivo pagamento. Condeno o requerido ainda aOBRIGAÇÃO DE FAZERde
cancelar o contrato de empréstimo pessoal de nº 338556666, lançado na conta corrente do requerente, no
prazo de cinco dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado
de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência, em virtude da gratuidade do primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e
55, da Lei n.º 9099/95).Publicada em audiência. Cientes os presentes. Certificado o trânsito em julgado,
aguarde-se o cumprimento voluntário da sentença pelo requerido no prazo de quinze dias, findo o qual
deverá o débito ser acrescido com a incidência de pena de multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do
CPC.?.  

 
 
 
Número do processo: 0800568-19.2019.8.14.0109 Participação: RECLAMANTE Nome: BENEDITA
PORFIRO Participação: ADVOGADO Nome: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUESOAB: 8060
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA ALVES CAMPBELL GOMESOAB: 021111/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Participação:
ADVOGADO Nome: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCIOAB: 15674/PASENTENÇA EM
AUDIÊNCIA:?Sentença com resolução de méritoVistos etc.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38,
da Lei n° 9.099/95.Inicialmente, levando-se em consideração a hipossuficiência da parte autora, a
dificuldade desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações, e finalmente as
regras ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art.
6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.A parte autora alega que em março/2019 teve
indevidamente lançado em seu benefício previdenciário de aposentadoria um contrato de empréstimo
realizado pelo banco réu, no valor de R$ 601,87 sendo descontadas mensalmente parcelas de R$ 16,60,
valores que vêm sendo descontados até a presente data. Aduz que não realizou tal contratação de
empréstimo com o banco réu, pugnando pelo cancelamento do mesmo, devolução dos valores
descontados de forma devidamente corrigida e em dobro e indenização por danos morais.A ré contestou
afirmando que o contrato questionado é regular, uma vez que decorre de contrato de empréstimo pessoal
firmado pela parte autora, sendo liberado o crédito em sua conta corrente, inexistindo falha do banco a
autorizar qualquer alegação de dano material ou moral à parte requerente.Analisando a prova produzida
no feito, verifica-se que a parte requerida não conseguiu comprovar a regularidade da contratação. Com
efeito, apesar de existir um empréstimo pessoal supostamente contratado em terminal de auto-
atendimento com o mesmo número do contrato questionado, o contrato objeto da lide é um contrato
consignado, o qual está sendo descontado do benefício previdenciário da autora, conforme extrato do
INSS de id 10186927, não existindo lógica em um contrato ser, ao mesmo tempo consignado e
empréstimo pessoal, sendo descontado duas vezes da requerente. Vale ressaltar que o empréstimo
pessoal foi no valor de R$ 256,84 e o empréstimo consignado é no valor de R$ 601,87. Por último, vale
ressaltar que o requerido não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo pessoal, não
reconhecendo este juízo que o depósito realizado em 08/03/2019 na conta da autora no valor de R$
256,84 tenha qualquer vinculação com o contrato ora questionado, não se reconhecendo qualquer
depósito de crédito deste contrato.Inegável, deste modo, que deve preponderar a alegação autoral de que
o contrato foi irregular, se originando de fraude com a utilização dos dados pessoais da requerente,
forçando a autora a uma contratação que não desejou, havendo o provável desvio da quantia emprestada
e visando manter o consumidor atrelado ao pagamento de parcelas do empréstimo, uma vez que este
confirma que já realizou empréstimos anteriormente.Nesse diapasão, entendo que houve falha do banco
réu, o qual permitiu o lançamento no benefício previdenciário da autora de um contrato de empréstimo que
esta não pactuou e que se originou de fraude, não mantendo a segurança exigida pelo sistema bancário,
devendo assim arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo consumidor.Verifica-se que no período de
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março/2019 a maio/2019 foram descontadas do benefício previdenciário da parte autora 03 parcelas de R$
16,60, totalizando a quantia de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos), impondo-se o
cancelamento do contrato de nº 0123364625040, com a obrigação da requerida de ressarcir os danos
materiais da parte autora, com a devolução de todas as parcelas descontadas, no valor total de R$ 49,80
(quarenta e nove reais e oitenta centavos), valor sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir
do primeiro desconto indevido (07/03/2019) e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da
propositura da ação (08/05/2019).Em relação ao pedido de devolução em dobro, entendo que o desconto
decorreu de fraude, e não de cobrança indevida deliberadamente feita pela parte requerida, não sendo o
caso de aplicação de devolução em dobro, conforme prevista nos art. 42, do CDC e art. 940, do Código
Civil, razão pela qual indefiro o pedido, neste aspecto.No que concerne à alegação de demora no
ajuizamento da ação, entendo que tal demora é justificada pela própria condição de analfabeto da parte
autora, a qual tem dificuldade em perceber os descontos indevidos, bem como não possui facilidade de
acesso aos meios de informação próprios e também acesso à assistência judiciária onde possa questionar
judicialmente tais valores.No que tange aos danos morais, na aplicação da responsabilidade objetiva,
como in casu, para que haja o dever de indenizar é irrelevante a conduta do agente (culpa ou dolo),
bastando a existência do dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.Entendo, pois, que os
constrangimentos e aborrecimentos sofridos pela requerente com o desconto indevido de parcelas em seu
benefício previdenciário por vários meses, sofrendo limitação financeira significativa, considerando sua
idade e o valor de seu benefício, ultrapassaram o mero dissabor tipificando, inescapavelmente, verdadeiro
dano moral indenizável, conforme jurisprudência pátria, in verbis:?APELAÇÕES CÍVEIS ?
RESPONSABILIDADE CIVIL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ?
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ? FRAUDE NA CONTRATAÇÃO ? DANO MORAL ? CONFIGURAÇÃO ?
QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO ? Comprovada a ilicitude
do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de
empréstimo que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. O
quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado
novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de
razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e
repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de
eventual contribuição da vítima ao evento danoso. Manutenção do montante fixado na sentença, pois
adequado ao caso concreto e aos parâmetros desta Câmara. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(TJPA ? Ap 00019096020128140012 ? (149972) ? Cametá ? 3ª C.Cív.Isol. ? Relª Des. Maria Filomena de
Almeida Buarque ? DJe 24.08.2015 ? p. 146)??JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
FRAUDULENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão: 27895. Comarca de Garrafão do Norte. Data de Julgamento:
11/09/2017. Processo nº: 0002527-29.2017.8.14.0109. Magistrada relatora: Dra. Ana Angélica
Abdulmassih Olegário. Câmara: Turma Recursal Permanente. Ação: Recurso Inominado. DJE nº
6279/2017. Publicado em 15/09/2017).?O ato lesivo praticado pelo réu impõe ao mesmo o dever de
reparar o dano. Logo, configurada a responsabilidade civil do reclamado, visto que devidamente
demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ele e o fato lesivo, impõe-se ao réu o dever de
indenizar, devendo ser ressaltado que a reparação pecuniária não tem o condão nem a finalidade de
pagar pelo sofrimento experimentado pelo lesado, até mesmo porque impossível ao magistrado fixar qual
o valor da dor do ofendido, servindo a indenização apenas como lenitivo ao constrangimento suportado ao
prejudicado.Em verdade, tal reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e
punitivo e educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de
desestimulá-lo de novas práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio
que rege o dever de indenizar.Quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve
ser atribuído segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das
partes envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a
retratação espontânea do agente.Neste sentido, observado o cunho social da Lei 9.099/95, bem como a
exigência do bem comum, adotando neste caso decisão que se apresenta mais justa e equânime para o
caso em concreto, nos termos do art. 5º e 6º da referida lei, decido fixar os danos morais em R$ 3.000,00
(três mil reais).Considerando que a parte requerida não comprovou a existência de qualquer depósito do
crédito do empréstimo na conta da autora, descabe o pedido de compensação do crédito.Em relação à
alegação de má-fé, não vislumbro na lide qualquer conduta da parte autora a justificar tal alegação,
rejeitando o pedido do requerido, neste aspecto. ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, confirmando a decisão
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liminar que suspendeu os descontos do empréstimo, declarando nulo o contrato denº 0123364625040,
lançado em nome da parte autora, condenando o requeridoBANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/Aao pagamento à autora BENEDITA PORFIRO de indenização porDANOS MORAISna quantia deR$
3.000,00 (três mil reais), de indenização porDANOS MATERIAISno valor deR$ 49,80 (quarenta e nove
reais e oitenta centavos), tudo a ser pago no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado,
UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, através da expedição de guia própria,
devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês,
contados a correção monetária e os juros moratórios dos danos materiais conforme descriminado acima, e
a correção monetária e os juros moratórios dos danos morais a partir desta data, uma vez que já fixado em
valor atualizado, até o efetivo pagamento. Condeno o requerido ainda aOBRIGAÇÃO DE FAZERde
cancelar o contrato de nº0123364625040, no prazo de cinco dias, sob pena de conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Isento as partes de custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência, em virtude da gratuidade do primeiro grau de
jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95).Publicada em audiência. Cientes os
presentes. Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o cumprimento voluntário da sentença pelo
requerido no prazo de quinze dias, findo o qual deverá o débito ser acrescido com a incidência de pena de
multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.?.  

 
 
 
Número do processo: 0800167-54.2018.8.14.0109 Participação: REQUERENTE Nome: M. J. T. V.
Participação: ADVOGADO Nome: KAMILA HOSANA DE MENEZESOAB: 24587/PA Participação:
REQUERIDO Nome: J. A. O. S. Participação: ADVOGADO Nome: ANDRE DE MELO CARVALHOOAB:
25863-B/PADELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:?Dou por encerrada a instrução processual, Ficam intimadas
as partes apresentar Memoriais Finais no prazo comum de dez dias. Findo o prazo, vista ao Ministério
Público. Devolvidos os autos, conclusos para sentença. Intimados em audiência os presentes. Ciente o
representante do Ministério Público.?. 

 
 
 
Número do processo: 0800329-15.2019.8.14.0109 Participação: REQUERENTE Nome: EDILENE
TEOFILO DO NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: ELINA GOUVEA MEURER
FERREIRAOAB: 26240/PA Participação: ADVOGADO Nome: ROSILENE DE SOUZA SILVAOAB: 334PA
Participação: ADVOGADO Nome: MARA TAMIRES BEZERRA LIMAOAB: 652PA Participação:
REQUERIDO Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA Participação: REQUERIDO Nome:
ELIVANIA DO NASCIMENTO SOUZA Participação: REQUERIDO Nome: ANTONIO ELIVANDO DO
NASCIMENTO SOUZADELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:?Dou por encerrada a instrução processual. Vista
dos autos ao Ministério Público para manifestação?. 

 
 
 
Número do processo: 0800603-76.2019.8.14.0109 Participação: RECLAMANTE Nome: IZABEL CUNHA
DE JESUS Participação: ADVOGADO Nome: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUESOAB: 8060
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA ALVES CAMPBELL GOMESOAB: 021111/PA
Par t i c ipação :  RECLAMADO Nome:  BANCO BRADESCO S/APROCESSO:  0800603-
76.2019.8.14.0109AÇÃO INDENIZATÓRIA (JUIZADO ESPECIAL)Ao nono dia do mês de julho de dois mil
e dezenove, na hora designada, na sala de audiências do Fórum da Comarca de Garrafão do Norte,
presente o MM. Juiz Titular, Dr. CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA. Feito o pregão, compareceu a requerente
Sra. IZABEL CUNHA DE JESUS, portadora do RG nº 1974561 SSP/PA, desacompanhado de seu
advogado. Ausente o requerido BANCO BRADESCO S/A.ABERTA A AUDIÊNCIAo MM. Juiz verificou que
o AR citatório foi dirigido à empresa BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. quando na verdade o
empréstimo questionado foi feito pela empresa BANCO BRADESCO S.A., impondo-se uma nova citação,
para evitar futura alegação de nulidade, impondo-se a redesignação do ato. Em seguida foi encerrada a
audiência sendo proferida a seguinte deliberação.DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: ?Retifique-se a
autuação, mudando o polo passivo para BANCO BRADESCO S.A.Redesigno a audiência UNA de
conciliação, instrução e julgamento parao dia 25/09/2019, às 09:00hs.Cite-se o requerido BANCO
BRADESCO S.A. via postal com AR, no endereçoCIDADE DE DEUS, VILA YARA - OSASCO/SP - CEP:
06.029-900, intimando-o da audiência designada e da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
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Cientifique-se ao requerido que inexistindo acordo em audiência, ele deverá de imediato contestar o
pedido oralmente ou por escrito, passando-se em seguida a oitiva de eventuais testemunhas, as quais
deverão ser apresentadas em audiência independentemente de intimação. A ausência da parte autora
trará como consequência a extinção do processo e da parte requerida a presunção de veracidade das
alegações autorais, em decorrência da revelia. Intimados em audiência a parte autora. Intime-se seu
advogado via DJE.?.Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo. Eu, __ Luciano Jansen Pereira,
diretor de secretaria, digitei. 

 
 
 
Número do processo: 0800567-34.2019.8.14.0109 Participação: RECLAMANTE Nome: BENEDITA
PORFIRO Participação: ADVOGADO Nome: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUESOAB: 8060
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA ALVES CAMPBELL GOMESOAB: 021111/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Participação:
ADVOGADO Nome: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCIOAB: 15674/PASENTENÇA EM
AUDIÊNCIA:?Sentença com resolução de méritoVistos etc.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38,
da Lei n° 9.099/95.Inicialmente, levando-se em consideração a hipossuficiência da parte autora, a
dificuldade desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações, e finalmente as
regras ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art.
6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.A parte autora alega que em dezembro/2018 teve
indevidamente lançado em seu benefício previdenciário de aposentadoria um contrato de empréstimo
realizado pelo banco réu, no valor de R$ 6.700,81 sendo descontadas mensalmente parcelas de R$
185,66, valores que vêm sendo descontados até a presente data. Aduz que não realizou tal contratação de
empréstimo com o banco réu, pugnando pelo cancelamento do mesmo, devolução dos valores
descontados de forma devidamente corrigida e em dobro e indenização por danos morais.A ré contestou
afirmando que o contrato questionado é regular, uma vez que decorre de contrato de empréstimo firmado
pela parte autora, sendo liberado o crédito em sua conta corrente, inexistindo falha do banco a autorizar
qualquer alegação de dano material ou moral à parte requerente.Analisando a prova produzida no feito,
verifica-se que a parte requerida não produziu qualquer prova documental no processo. Com efeito, não
foram apresentados o suposto contrato, os documentos pessoais utilizados na contratação, ou sequer o
comprovante do depósito do crédito na conta corrente da parte autora.Inegável, deste modo, que deve
preponderar a alegação autoral de que o contrato foi irregular, se originando de fraude com a utilização
dos dados pessoais da requerente, forçando a autora a uma contratação que não desejou, havendo o
provável desvio da quantia emprestada e visando manter o consumidor atrelado ao pagamento de
parcelas do empréstimo, uma vez que este confirma que já realizou empréstimos anteriormente.Nesse
diapasão, entendo que houve falha do banco réu, o qual permitiu o lançamento no benefício previdenciário
da autora de um contrato de empréstimo que esta não pactuou e que se originou de fraude, não mantendo
a segurança exigida pelo sistema bancário, devendo assim arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo
consumidor.Verifica-se que no período de janeiro/2019 a maio/2019 foram descontadas do benefício
previdenciário da parte autora 05 parcelas de R$ 185,66, totalizando a quantia de R$ 928,30 (novecentos
e vinte e oito reais e trinta centavos), impondo-se o cancelamento do contrato de nº 811138782, com a
obrigação da requerida de ressarcir os danos materiais da parte autora, com a devolução de todas as
parcelas descontadas, no valor total de R$ 928,30 (novecentos e vinte e oito reais e trinta centavos), valor
sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do primeiro desconto indevido (07/01/2019) e
juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da propositura da ação (08/05/2019).Em relação ao pedido
de devolução em dobro, entendo que o desconto decorreu de fraude, e não de cobrança indevida
deliberadamente feita pela parte requerida, não sendo o caso de aplicação de devolução em dobro,
conforme prevista nos art. 42, do CDC e art. 940, do Código Civil, razão pela qual indefiro o pedido, neste
aspecto.No que concerne à alegação de demora no ajuizamento da ação, entendo que tal demora é
justificada pela própria condição de analfabeto da parte autora, a qual tem dificuldade em perceber os
descontos indevidos, bem como não possui facilidade de acesso aos meios de informação próprios e
também acesso à assistência judiciária onde possa questionar judicialmente tais valores.No que tange aos
danos morais, na aplicação da responsabilidade objetiva, como in casu, para que haja o dever de
indenizar é irrelevante a conduta do agente (culpa ou dolo), bastando a existência do dano e o nexo de
causalidade entre o fato e o dano.Entendo, pois, que os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pela
requerente com o desconto indevido de parcelas em seu benefício previdenciário por vários meses,
sofrendo limitação financeira significativa, considerando sua idade e o valor de seu benefício,
ultrapassaram o mero dissabor tipificando, inescapavelmente, verdadeiro dano moral indenizável,
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conforme jurisprudência pátria, in verbis:?APELAÇÕES CÍVEIS ? RESPONSABILIDADE CIVIL ? AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ? FRAUDE NA
CONTRATAÇÃO ? DANO MORAL ? CONFIGURAÇÃO ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE
FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO ? Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou
indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado
está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve ter o condão de
prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter
pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do
causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de
reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.
Manutenção do montante fixado na sentença, pois adequado ao caso concreto e aos parâmetros desta
Câmara. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJPA ? Ap 00019096020128140012 ? (149972) ?
Cametá ? 3ª C.Cív.Isol. ? Relª Des. Maria Filomena de Almeida Buarque ? DJe 24.08.2015 ? p.
146)??JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão: 27895.
Comarca de Garrafão do Norte. Data de Julgamento: 11/09/2017. Processo nº: 0002527-
29.2017.8.14.0109. Magistrada relatora: Dra. Ana Angélica Abdulmassih Olegário. Câmara: Turma
Recursal Permanente. Ação: Recurso Inominado. DJE nº 6279/2017. Publicado em 15/09/2017).?O ato
lesivo praticado pelo réu impõe ao mesmo o dever de reparar o dano. Logo, configurada a
responsabilidade civil do reclamado, visto que devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta
praticada por ele e o fato lesivo, impõe-se ao réu o dever de indenizar, devendo ser ressaltado que a
reparação pecuniária não tem o condão nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo
lesado, até mesmo porque impossível ao magistrado fixar qual o valor da dor do ofendido, servindo a
indenização apenas como lenitivo ao constrangimento suportado ao prejudicado.Em verdade, tal
reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor,
visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas
práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de
indenizar.Quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve ser atribuído
segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das partes
envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a
retratação espontânea do agente.Neste sentido, observado o cunho social da Lei 9.099/95, bem como a
exigência do bem comum, adotando neste caso decisão que se apresenta mais justa e equânime para o
caso em concreto, nos termos do art. 5º e 6º da referida lei, decido fixar os danos morais em R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais).Considerando que a parte requerida não comprovou a existência de qualquer
depósito do crédito do empréstimo na conta da autora, descabe o pedido de compensação do crédito.Em
relação à alegação de má-fé, não vislumbro na lide qualquer conduta da parte autora a justificar tal
alegação, rejeitando o pedido do requerido, neste aspecto. ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, confirmando a decisão
liminar que suspendeu os descontos do empréstimo, declarando nulo o contrato denº 811138782, lançado
em nome da parte autora, condenando o requeridoBANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/Aao
pagamento à autora BENEDITA PORFIRO de indenização porDANOS MORAISna quantia deR$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais), de indenização porDANOS MATERIAISno valor deR$ 928,30 (novecentos e
vinte e oito reais e trinta centavos), tudo a ser pago no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado,
UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, através da expedição de guia própria,
devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês,
contados a correção monetária e os juros moratórios dos danos materiais conforme descriminado acima, e
a correção monetária e os juros moratórios dos danos morais a partir desta data, uma vez que já fixado em
valor atualizado, até o efetivo pagamento. Condeno o requerido ainda aOBRIGAÇÃO DE FAZERde
cancelar o contrato de nº811138782, no prazo de cinco dias, sob pena de conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Isento as partes de custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência, em virtude da gratuidade do primeiro grau de
jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95).Publicada em audiência. Cientes os
presentes. Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o cumprimento voluntário da sentença pelo
requerido no prazo de quinze dias, findo o qual deverá o débito ser acrescido com a incidência de pena de
multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.?.  
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Número do processo: 0800572-56.2019.8.14.0109 Participação: RECLAMANTE Nome: BENEDITA
PORFIRO Participação: ADVOGADO Nome: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUESOAB: 8060
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA ALVES CAMPBELL GOMESOAB: 021111/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Participação:
ADVOGADO Nome: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCIOAB: 15674/PASENTENÇA EM
AUDIÊNCIA:?Sentença com resolução de méritoVistos etc.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38,
da Lei n° 9.099/95.Inicialmente, levando-se em consideração a hipossuficiência da parte autora, a
dificuldade desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações, e finalmente as
regras ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art.
6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.A parte autora alega que em março/2018 teve
indevidamente lançado em seu benefício previdenciário de aposentadoria um contrato de empréstimo
realizado pelo banco réu, no valor de R$ 800,73 sendo descontadas mensalmente parcelas de R$ 23,10,
valores que vêm sendo descontados até a presente data. Aduz que não realizou tal contratação de
empréstimo com o banco réu, pugnando pelo cancelamento do mesmo, devolução dos valores
descontados de forma devidamente corrigida e em dobro e indenização por danos morais.A ré contestou
afirmando que o contrato questionado é regular, uma vez que decorre de contrato de empréstimo firmado
pela parte autora, sendo liberado o crédito em sua conta corrente, inexistindo falha do banco a autorizar
qualquer alegação de dano material ou moral à parte requerente.Analisando a prova produzida no feito,
verifica-se que a parte requerida não produziu qualquer prova documental no processo. Com efeito, não
foram apresentados o suposto contrato, os documentos pessoais utilizados na contratação, ou sequer o
comprovante do depósito do crédito na conta corrente da parte autora.Inegável, deste modo, que deve
preponderar a alegação autoral de que o contrato foi irregular, se originando de fraude com a utilização
dos dados pessoais da requerente, forçando a autora a uma contratação que não desejou, havendo o
provável desvio da quantia emprestada e visando manter o consumidor atrelado ao pagamento de
parcelas do empréstimo, uma vez que este confirma que já realizou empréstimos anteriormente.Nesse
diapasão, entendo que houve falha do banco réu, o qual permitiu o lançamento no benefício previdenciário
da autora de um contrato de empréstimo que esta não pactuou e que se originou de fraude, não mantendo
a segurança exigida pelo sistema bancário, devendo assim arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo
consumidor.Verifica-se que no período de abril/2018 a maio/2019 foram descontadas do benefício
previdenciário da parte autora 14 parcelas de R$ 23,10, totalizando a quantia de R$ 323,40 (trezentos e
vinte e três reais e quarenta centavos), impondo-se o cancelamento do contrato de nº 0123341599381,
com a obrigação da requerida de ressarcir os danos materiais da parte autora, com a devolução de todas
as parcelas descontadas, no valor total de R$ 323,40 (trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos),
valor sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do primeiro desconto indevido (07/04/2018)
e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da propositura da ação (08/05/2019).Em relação ao
pedido de devolução em dobro, entendo que o desconto decorreu de fraude, e não de cobrança indevida
deliberadamente feita pela parte requerida, não sendo o caso de aplicação de devolução em dobro,
conforme prevista nos art. 42, do CDC e art. 940, do Código Civil, razão pela qual indefiro o pedido, neste
aspecto.No que concerne à alegação de demora no ajuizamento da ação, entendo que tal demora é
justificada pela própria condição de analfabeto da parte autora, a qual tem dificuldade em perceber os
descontos indevidos, bem como não possui facilidade de acesso aos meios de informação próprios e
também acesso à assistência judiciária onde possa questionar judicialmente tais valores.No que tange aos
danos morais, na aplicação da responsabilidade objetiva, como in casu, para que haja o dever de
indenizar é irrelevante a conduta do agente (culpa ou dolo), bastando a existência do dano e o nexo de
causalidade entre o fato e o dano.Entendo, pois, que os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pela
requerente com o desconto indevido de parcelas em seu benefício previdenciário por vários meses,
sofrendo limitação financeira significativa, considerando sua idade e o valor de seu benefício,
ultrapassaram o mero dissabor tipificando, inescapavelmente, verdadeiro dano moral indenizável,
conforme jurisprudência pátria, in verbis:?APELAÇÕES CÍVEIS ? RESPONSABILIDADE CIVIL ? AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ? FRAUDE NA
CONTRATAÇÃO ? DANO MORAL ? CONFIGURAÇÃO ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE
FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO ? Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou
indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado
está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve ter o condão de
prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter
pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do
causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de
reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.
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Manutenção do montante fixado na sentença, pois adequado ao caso concreto e aos parâmetros desta
Câmara. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJPA ? Ap 00019096020128140012 ? (149972) ?
Cametá ? 3ª C.Cív.Isol. ? Relª Des. Maria Filomena de Almeida Buarque ? DJe 24.08.2015 ? p.
146)??JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão: 27895.
Comarca de Garrafão do Norte. Data de Julgamento: 11/09/2017. Processo nº: 0002527-
29.2017.8.14.0109. Magistrada relatora: Dra. Ana Angélica Abdulmassih Olegário. Câmara: Turma
Recursal Permanente. Ação: Recurso Inominado. DJE nº 6279/2017. Publicado em 15/09/2017).?O ato
lesivo praticado pelo réu impõe ao mesmo o dever de reparar o dano. Logo, configurada a
responsabilidade civil do reclamado, visto que devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta
praticada por ele e o fato lesivo, impõe-se ao réu o dever de indenizar, devendo ser ressaltado que a
reparação pecuniária não tem o condão nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo
lesado, até mesmo porque impossível ao magistrado fixar qual o valor da dor do ofendido, servindo a
indenização apenas como lenitivo ao constrangimento suportado ao prejudicado.Em verdade, tal
reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor,
visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas
práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de
indenizar.Quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve ser atribuído
segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das partes
envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a
retratação espontânea do agente.Neste sentido, observado o cunho social da Lei 9.099/95, bem como a
exigência do bem comum, adotando neste caso decisão que se apresenta mais justa e equânime para o
caso em concreto, nos termos do art. 5º e 6º da referida lei, decido fixar os danos morais em R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais).Considerando que a parte requerida não comprovou a existência de qualquer
depósito do crédito do empréstimo na conta da autora, descabe o pedido de compensação do crédito.Em
relação à alegação de má-fé, não vislumbro na lide qualquer conduta da parte autora a justificar tal
alegação, rejeitando o pedido do requerido, neste aspecto. ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, confirmando a decisão
liminar que suspendeu os descontos do empréstimo, declarando nulo o contrato denº 0123341599381,
lançado em nome da parte autora, condenando o requeridoBANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/Aao pagamento à autora BENEDITA PORFIRO de indenização porDANOS MORAISna quantia deR$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de indenização porDANOS MATERIAISno valor deR$ 323,40
(trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos), tudo a ser pago no prazo de quinze dias após o
trânsito em julgado, UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, através da expedição
de guia própria, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples
de 1% ao mês, contados a correção monetária e os juros moratórios dos danos materiais conforme
descriminado acima, e a correção monetária e os juros moratórios dos danos morais a partir desta data,
uma vez que já fixado em valor atualizado, até o efetivo pagamento. Condeno o requerido ainda
aOBRIGAÇÃO DE FAZERde cancelar o contrato de nº0123341599381, no prazo de cinco dias, sob pena
de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, em virtude da gratuidade
do primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95).Publicada em
audiência. Cientes os presentes. Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o cumprimento voluntário
da sentença pelo requerido no prazo de quinze dias, findo o qual deverá o débito ser acrescido com a
incidência de pena de multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.?.  

 
 
 
Número do processo: 0800569-04.2019.8.14.0109 Participação: RECLAMANTE Nome: BENEDITA
PORFIRO Participação: ADVOGADO Nome: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUESOAB: 8060
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA ALVES CAMPBELL GOMESOAB: 021111/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO PAN S.ASENTENÇA EM AUDIÊNCIA:?Sentença com
resolução de méritoVistos etc.Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n°
9.099/95.Inicialmente, levando-se em consideração a hipossuficiência da parte autora, a dificuldade desta
em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações, e finalmente as regras ordinárias da
experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6°, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor.A parte autora alega que em dezembro/2016 teve indevidamente
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lançado em seu benefício previdenciário de aposentadoria um contrato de empréstimo realizado pelo
banco réu, no valor de R$ 1.260,23 sendo descontadas mensalmente parcelas de R$ 38,50, valores que
vêm sendo descontados até a presente data. Aduz que não realizou tal contratação de empréstimo com o
banco réu, pugnando pelo cancelamento do mesmo, devolução dos valores descontados de forma
devidamente corrigida e em dobro e indenização por danos morais.A ré não contestou a ação, sendo revel
no feito.Deste modo, inexistindo qualquer prova produzida a comprovar a regularidade da contratação,
deve preponderar a alegação autoral de que o contrato foi irregular, se originando de fraude com a
utilização dos dados pessoais da requerente, forçando a autora a uma contratação que não desejou,
havendo o provável desvio da quantia emprestada e visando manter o consumidor atrelado ao pagamento
de parcelas do empréstimo, uma vez que este confirma que já realizou empréstimos anteriormente.Nesse
diapasão, entendo que houve falha do banco réu, o qual permitiu o lançamento no benefício previdenciário
da autora de um contrato de empréstimo que esta não pactuou e que se originou de fraude, não mantendo
a segurança exigida pelo sistema bancário, devendo assim arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo
consumidor.Verifica-se que no período de janeiro/2017 a maio/2019 foram descontadas do benefício
previdenciário da parte autora 29 parcelas de R$ 38,50, totalizando a quantia de R$ 1.116,50 (um mil,
cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), impondo-se o cancelamento do contrato de nº 312874468-
1, com a obrigação da requerida de ressarcir os danos materiais da parte autora, com a devolução de
todas as parcelas descontadas, no valor total de R$ 1.116,50 (um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta
centavos), valor sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do primeiro desconto indevido
(07/01/2017) e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da propositura da ação (08/05/2019).Em
relação ao pedido de devolução em dobro, entendo que o desconto decorreu de fraude, e não de cobrança
indevida deliberadamente feita pela parte requerida, não sendo o caso de aplicação de devolução em
dobro, conforme prevista nos art. 42, do CDC e art. 940, do Código Civil, razão pela qual indefiro o pedido,
neste aspecto.No que concerne à alegação de demora no ajuizamento da ação, entendo que tal demora é
justificada pela própria condição de analfabeto da parte autora, a qual tem dificuldade em perceber os
descontos indevidos, bem como não possui facilidade de acesso aos meios de informação próprios e
também acesso à assistência judiciária onde possa questionar judicialmente tais valores.No que tange aos
danos morais, na aplicação da responsabilidade objetiva, como in casu, para que haja o dever de
indenizar é irrelevante a conduta do agente (culpa ou dolo), bastando a existência do dano e o nexo de
causalidade entre o fato e o dano.Entendo, pois, que os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pela
requerente com o desconto indevido de parcelas em seu benefício previdenciário por vários meses,
sofrendo limitação financeira significativa, considerando sua idade e o valor de seu benefício,
ultrapassaram o mero dissabor tipificando, inescapavelmente, verdadeiro dano moral indenizável,
conforme jurisprudência pátria, in verbis:?APELAÇÕES CÍVEIS ? RESPONSABILIDADE CIVIL ? AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ? FRAUDE NA
CONTRATAÇÃO ? DANO MORAL ? CONFIGURAÇÃO ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE
FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO ? Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou
indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado
está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve ter o condão de
prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter
pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do
causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de
reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.
Manutenção do montante fixado na sentença, pois adequado ao caso concreto e aos parâmetros desta
Câmara. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJPA ? Ap 00019096020128140012 ? (149972) ?
Cametá ? 3ª C.Cív.Isol. ? Relª Des. Maria Filomena de Almeida Buarque ? DJe 24.08.2015 ? p.
146)??JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão: 27895.
Comarca de Garrafão do Norte. Data de Julgamento: 11/09/2017. Processo nº: 0002527-
29.2017.8.14.0109. Magistrada relatora: Dra. Ana Angélica Abdulmassih Olegário. Câmara: Turma
Recursal Permanente. Ação: Recurso Inominado. DJE nº 6279/2017. Publicado em 15/09/2017).?O ato
lesivo praticado pelo réu impõe ao mesmo o dever de reparar o dano. Logo, configurada a
responsabilidade civil do reclamado, visto que devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta
praticada por ele e o fato lesivo, impõe-se ao réu o dever de indenizar, devendo ser ressaltado que a
reparação pecuniária não tem o condão nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo
lesado, até mesmo porque impossível ao magistrado fixar qual o valor da dor do ofendido, servindo a
indenização apenas como lenitivo ao constrangimento suportado ao prejudicado.Em verdade, tal
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reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor,
visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas
práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de
indenizar.Quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve ser atribuído
segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das partes
envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a
retratação espontânea do agente.Neste sentido, observado o cunho social da Lei 9.099/95, bem como a
exigência do bem comum, adotando neste caso decisão que se apresenta mais justa e equânime para o
caso em concreto, nos termos do art. 5º e 6º da referida lei, decido fixar os danos morais em R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais).Considerando que a parte requerida não comprovou a existência de qualquer
depósito do crédito do empréstimo na conta da autora, descabe o pedido de compensação do
crédito.ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo
com resolução de mérito, confirmando a decisão liminar que suspendeu os descontos do empréstimo,
declarando nulo o contrato denº 312874468-1, lançado em nome da parte autora, condenando o
requeridoBANCO PAN S/Aao pagamento à autora BENEDITA PORFIRO de indenização porDANOS
MORAISna quantia deR$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de indenização porDANOS MATERIAISno
valor deR$ 1.116,50 (um mil, cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), tudo a ser pago no prazo de
quinze dias após o trânsito em julgado, UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ,
através da expedição de guia própria, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de
juros moratórios simples de 1% ao mês, contados a correção monetária e os juros moratórios dos danos
materiais conforme descriminado acima, e a correção monetária e os juros moratórios dos danos morais a
partir desta data, uma vez que já fixado em valor atualizado, até o efetivo pagamento. Condeno o
requerido ainda aOBRIGAÇÃO DE FAZERde cancelar o contrato de nº312874468-1, no prazo de cinco
dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 8.000,00
(oito mil reais). Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, em
virtude da gratuidade do primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e 55, da Lei n.º
9099/95).Publicada em audiência. Cientes os presentes. Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE O
BANCO REQUERIDO VIA POSTAL COM AR, PARA cumprimento voluntário da sentença no prazo de
quinze dias, findo o qual deverá o débito ser acrescido com a incidência de pena de multa de 10%, nos
termos do art. 523, § 1º, do CPC.?.  

 
 
 
Número do processo: 0800602-91.2019.8.14.0109 Participação: RECLAMANTE Nome: IZABEL CUNHA
DE JESUS Participação: ADVOGADO Nome: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUESOAB: 8060
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA ALVES CAMPBELL GOMESOAB: 021111/PA
Par t i c ipação :  RECLAMADO Nome:  BANCO BRADESCO S/APROCESSO:  0800602-
91.2019.8.14.0109AÇÃO INDENIZATÓRIA (JUIZADO ESPECIAL)Ao nono dia do mês de julho de dois mil
e dezenove, na hora designada, na sala de audiências do Fórum da Comarca de Garrafão do Norte,
presente o MM. Juiz Titular, Dr. CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA. Feito o pregão, compareceu a requerente
Sra. IZABEL CUNHA DE JESUS, portadora do RG nº 1974561 SSP/PA, desacompanhado de seu
advogado. Ausente o requerido BANCO BRADESCO S/A.ABERTA A AUDIÊNCIAo MM. Juiz verificou que
o AR citatório foi dirigido à empresa BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. quando na verdade o
empréstimo questionado foi feito pela empresa BANCO BRADESCO S.A., impondo-se uma nova citação,
para evitar futura alegação de nulidade, impondo-se a redesignação do ato. Em seguida foi encerrada a
audiência sendo proferida a seguinte deliberação.DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: ?Retifique-se a
autuação, mudando o polo passivo para BANCO BRADESCO S.A.Redesigno a audiência UNA de
conciliação, instrução e julgamento parao dia 25/09/2019, às 08:30hs.Cite-se o requerido BANCO
BRADESCO S.A. via postal com AR, no endereçoCIDADE DE DEUS, VILA YARA - OSASCO/SP - CEP:
06.029-900, intimando-o da audiência designada e da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
Cientifique-se ao requerido que inexistindo acordo em audiência, ele deverá de imediato contestar o
pedido oralmente ou por escrito, passando-se em seguida a oitiva de eventuais testemunhas, as quais
deverão ser apresentadas em audiência independentemente de intimação. A ausência da parte autora
trará como consequência a extinção do processo e da parte requerida a presunção de veracidade das
alegações autorais, em decorrência da revelia. Intimados em audiência a parte autora. Intime-se seu
advogado via DJE.?.Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo. Eu, __ Luciano Jansen Pereira,
diretor de secretaria, digitei. 
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Número do processo: 0800566-49.2019.8.14.0109 Participação: REQUERENTE Nome: M. D. D. L. A.
Participação: ADVOGADO Nome: JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIOOAB: 9620PA Participação:
REQUERIDO Nome: M. D. S. F. D. N. Participação: ADVOGADO Nome: MARIA MIRANICE GONCALVES
DE FREITASOAB: 28316/PADELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:?Aguarde-se a apresentação de
contestação pelo requerido no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Independente de apresentação ou
não de contestação,designo desde já audiência de instrução parao dia 13/09/2019, às 10:00hs,ocasião em
que serão ouvidas as partes e até duas testemunhas de cada parte, as quais comparecerão
independentemente de intimação. Intimados em audiência os presentes. Ciente o representante do
Ministério Público.?. 

 
 
 
Número do processo: 0800566-49.2019.8.14.0109 Participação: REQUERENTE Nome: M. D. D. L. A.
Participação: ADVOGADO Nome: JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIOOAB: 9620PA Participação:
REQUERIDO Nome: M. D. S. F. D. N. Participação: ADVOGADO Nome: MARIA MIRANICE GONCALVES
DE FREITASOAB: 28316/PADELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:?Aguarde-se a apresentação de
contestação pelo requerido no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Independente de apresentação ou
não de contestação,designo desde já audiência de instrução parao dia 13/09/2019, às 10:00hs,ocasião em
que serão ouvidas as partes e até duas testemunhas de cada parte, as quais comparecerão
independentemente de intimação. Intimados em audiência os presentes. Ciente o representante do
Ministério Público.?. 

 
 
 
Número do processo: 0800228-75.2019.8.14.0109 Participação: RECLAMANTE Nome: ADALTO LOPES
DA CUNHA Participação: ADVOGADO Nome: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUESOAB: 8060
Participação: ADVOGADO Nome: FERNANDA ALVES CAMPBELL GOMESOAB: 021111/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: CELSO DAVID ANTUNESOAB: 033027/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS CARLOS
MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BASENTENÇA EM AUDIÊNCIA:?Sentença sem resolução de
méritoVistos etc. Trata-se de Ação Indenizatória movida pela requerente contra o requerido. Designada
audiência de conciliação, a parte autora não compareceu, apesar de devidamente intimada desta, através
de seu advogado, conforme certidão de publicação no sistema PJE. Conforme previsto no art. 51, inciso I,
da Lei n° 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais se extingue sem julgamento de mérito quando a
parte autora deixar de comparecer, injustificadamente, a qualquer das audiências do processo. ANTE O
EXPOSTO, nos termos do art. 485, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 51, inciso I, da Lei
dos Juizados Especiais, extingo o presente processo sem resolução de mérito, revogando, ex tunc, a
tutela antecipada anteriormente concedida. Condeno a parte autora nas custas processuais, dispensadas.
Publicada em audiência. Intimados os presentes.?.Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se.?.  

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 8 2 2 7 4 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: K. S. M.
Representante(s): OAB 9620 - JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO (ADVOGADO) REPRESENTANTE:
R. F. S. REQUERIDO: J. O. M. M. Ato Ordinatório. Fica intimada a requerente, através de seu Advogado,
Dr. JOSE LINDOMAR ARAG¿O SAMPAIO, OAB/PA 9620/PA, para que no prazo de cinco dias, manifeste
interesse no prosseguimento do feito, nos autos do processo n°. 0005822-74.2017.8.14.0109 ¿ Execuç¿o
de Alimentos. Garraf¿o do Norte-PA, 15 de julho de 2019 MELINA PINTO DE SOUZA CALDEIRA Diretora
de Secretaria da Comarca de Garraf¿o do Norte
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P R O C E S S O :  0 0 0 6 5 6 7 2 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): NEWTON CARNEIRO PRIMO Ação: Petição Cível
em: 29/05/2019---AUTOR: ANTONIA FERNANDES MARTINS RG. 3994199 Representante(s):  OAB
23962 - FRANCISCO SILAS DA SILVA SENA (ADVOGADO)   REQUERIDO: BANCO BANERJ SA
UNIFICADO POR BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA. Representante(s):  OAB 25949 - RAFAEL
SILVA DE JESUS  Ação Indenizatória Processo n. 0006567-21.2017.8.14.0023 DESPACHO 1.   
 Renovem-se diligências visando à realização de audiência de instrução e julgamento para o dia
17/09/2019, às 09h30min; 2.     Intime-se o requerido, por seus patronos constituídos, e a requerente
pessoalmente, bem como por seu advogado. Irituia/PA, 15 de abril de 2019. Newton Carneiro Primo Juiz
de Direito *Republicado por retificação 
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PROCESSO: 0002087-18.2011.8.14.0009

 
AÇÃO: MONITÓRIA

 
REQUERENTE: BANCO CNH CAPITAL S/A. ADVOGADOS: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO -
OAB/SP 144.880, LUCIANA SEZANOWKSI MACHADO OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA
DA SILVA ¿ OAB/PR 53.612

 
REQUERIDO: EVANDRO BENEDITO NASCIMENTO DA SILVA

 
ATO ORDINATÓRIO INTIMAÇÃO

 
Nos termos do Art. 1º, § 2º, IV, do Provimento nº 006/2006-CJRMB c/c artigo 1º do Provimento 006/2009-
CJCI, e em cumprimento à Portaria nº 5244/2015 GP, INTIMO O(A) Requerente, por meio de seu(sua)
ADVOGADO(A) constituída nos autos, para proceder ao recolhimento das Custas Intermediárias nos
presentes autos, no prazo de trinta dias, para regular prosseguimento do feito, sob as penas da lei.
Bragança(Pa), 29.05.2018. Klayton Luiz Campelo Silva. Diretor de Secretaria Judicial Mat. 4907-7

 
 

 
 
 
 
PROCESSO: 0001470-75.2010.8.14.0009

 
AÇÃO: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO

 
REQUERENTE: NEWTON DOS SANTOS COSTA. ADVOGADOS: JOSÉ FLÁVIO MEIRELES DE
FREITAS ¿ OAB/CE 10.883 E MARIANA CHAVES CARVALHO ¿ OAB/CE 20.283

 
REQUERIDO: REAL LEASING S/A E AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 
1-Certifique-se sobre manifestação de interesse pelo requerente. 2-Intime-se o ADVOGADO do autor para
manifestar se tem interesse no prosseguimento do presente feito no prazo de 10(dez) dias, sob pena de
extinção do processo sem julgamento do mérito e arquivamento, nos termos do art.486, §1º, do NCPC. 3-
Deve o procurador do autor fornecer o endereço atualizado do(s) requerente(s), no mesmo prazo. 4-
Intime-se o advogado dos autos, via D.J. CUMPRA-SE. Bragança, 02 de fevereiro de 2018. Roberto
Ribeiro Valois. Juiz de Direito 
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PROCESSO: 0000233-73.2011.8.14.0009

 
REQUERIDO: MARIA  SUELY SANTOS DO CARMO

 
REQUERENTE: UNIBANCO LEASING S/A

 
ADVOGADO:JOÃO BRASIL DE CASTRO ¿ OAB/PA 14.045

 
1- Intime-se o autor para manifestar interesse no prosseguimento do presente feito no prazo de 15(quinze)
dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito e

 
arquivamento, nos termos do art.486, §1º, do NCPC.2- Caso demonstre interesse, deverá juntar
notificação do requerido no mesmo prazo, sob pena de extinção e arquivamento .CUMPRA-SE. Bragança,
01 de abril de 2019

 
Roberto Ribeiro Valois

 
Juiz de Direito

 
BRAGANÇA

 
 

 
 
 
 
PROCESSO: 0001946-96.2012.8.14.0009

 
REQUERENTE: BANCO SAFRA S/A

 
ADVOGADO:FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑES ¿ OAB/SP 206.339

 
REQUERIDO: ANTONIO CARLOS MARTINS SANTOS

 
O autor informa às fls.41 dos autos que não dispõe do endereço atual do requerido,

 
requerendo a este Juízo que tome procedimentos para a busca junto ao INFOJUD. No

 
entanto, verifico que o requerente não exauriu as possibilidades para localização do devedor, sendo sua
incumbência a indicação do endereço para a formação da relação processual. Neste sentido, a
jurisprudência pátria: Data de publicação: 09/07/2013

 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.

 
PESQUISA DE ENDEREÇOS DOS DEVEDORES POR MEIO DOS CONVÊNIOS

 
BACEN JUD, INFOJUD E INFOSEG. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS QUENÃO GUARDAM
SIGILO. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS AO AGRAVANTE NÃO
DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O DEFERIMENTO DE PESQUISA JUNTO AOS ÓRGÃOS

GABINETE DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA
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PÚBLICOS SOMENTE É POSSÍVEL COM A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O EXEQUENTE DILIGENCIOU
NO SENTIDO DE LOCALIZAR OS ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS. UMA ÚNICA TENTATIVA
FRUSTRADA NÃO É SUFICIENTE PARA QUE POSSA SE VALER DO PODER JUDICIÁRIO A FIM DE
SE DESINCUMBIR DE UM ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETE. 2. A EFETIVIDADE
PROCESSUAL SOMENTE SE ALCANÇA COM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO AUTOR, REALIZANDO AS
DILIGÊNCIAS

 
NECESSÁRIAS AOS FINS COLIMADOS. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO

 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Assim, intime-se o autor, no seu advogado, para que que informe o
endereço atual do requerido no prazo de 60(sessenta) dias, a fim de dar prosseguimento à ação.
Bragança, 11 de março de 2019

 
Roberto Ribeiro Valois

 
Juiz de Direito

 
 

 
 
 
RESENHA: 03/07/2019 A 03/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BRAGANCA - VARA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANCA PROCESSO:
00400367120158140009 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ROBERTO RIBEIRO VALOIS Ação: Procedimento Comum em: 03/07/2019 REQUERENTE:HUINA
DAIANE DA SILVA E SILVA Representante(s): OAB 53400 - ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK
(ADVOGADO) REQUERIDO:SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT SA. 1- Intime-se a
autora, na pessoa de seu advogado constituído às fls. 43, para INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO
DO REQUERIDO no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo e arquivamento dos autos,
nos termos da lei. Bragança, 03 de julho de 2019 Roberto Ribeiro Valois Juiz de Direito da 2ª Vara
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 1 5 4 9 2 0 1 4 8 1 4 0 0 0 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Procedimento Comum em: REQUERIDO:
L. S. C. REQUERIDO: D. A. S. C. REPRESENTANTE: L. S. M. S. REQUERENTE: R. A. S. C.
Representante(s): OAB 14224-B - GERALDO ROLIM TAVARES JUNIOR (DEFENSOR) PROCESSO:
00009933520128140009 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Procedimento Comum em: REQUERENTE: M. S. M. S. Representante(s): OAB 16264 -
FERNANDO EURICO LOPES ARRUDA FILHO (DEFENSOR) REQUERIDO: J. G. M. A. REQUERIDO: S.
C. M. S. INTERESSADO: S. V. M. A. PROCESSO: 00025010620188140009 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Guarda em: REQUERENTE: A. M. S.
Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) INTERESSADO: L. M. S.
INTERESSADO: L. S. M. REQUERIDO: M. S. M. S. REQUERIDO: J. A. P. M. PROCESSO:
00128616820168140009 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Procedimento Comum em: REQUERENTE: E. T. M. Representante(s): OAB 12499 - ROBERTA
OLIVEIRA MOREIRA (DEFENSOR) REQUERIDO: J. A. S. S.  

 
 
 
RESENHA: 04/07/2019 A 04/07/2019 - SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BRAGANCA - VARA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANCA PROCESSO:
00012652920128140009 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ROBERTO RIBEIRO VALOIS Ação: Reintegração / Manutenção de Posse em: 04/07/2019
REQUERENTE:GREGORIA GATO SILVA Representante(s): OAB 7124 - ELY FATIMA OLIVEIRA DE
SOUZA SANTOS (ADVOGADO) OAB 19913 - WADIH BRAZAO E SILVA (ADVOGADO)
REQUERIDO:JOAO DE TAL E OUTROS Representante(s): OAB 19471 - JONATAN DOS SANTOS
PEREIRA (ADVOGADO) . 1- Considerando inexistir nos autos renúncia do advogado constituído dos
requeridos, e ante a recusa da Defensoria Pública às fls. 285, verso, INTIMEM-SE os requeridos para que
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indiquem novo advogado nos autos ou manifestem interesse na nomeação da Defensoria Pública, no
prazo de 15(quinze) dias. 2- Renovem-se as diligências para audiência de instrução e julgamento para o
dia 06.02.2020, às 09:00 horas. 3- Intime-se as partes para comparecerem à audiência, acompanhadas de
suas testemunhas. 4- OFICIE-SE à Secretaria Municipal de Promoção Social para que procedam ao
acompanhamento da desocupação do imóvel objeto desta lide, realizando o cadastro das famílias
deslocadas. 5- OFICIE-SE ao Conselho Tutelar de Bragança para que procedam ao cadastro das crianças
que estão em companhia das famílias que residem no imóvel. 6- Cumpra-se o Mandado de Reintegração
do imóvel, devendo ser requisitado apoio do Comando da Polícia Militar para a desocupação, a ser
realizada de forma pacífica. 7- Dê-se ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. CUMPRA-SE.
Bragança, 04 de ju lho de 2019 Roberto Ribeiro Valois Juiz de Direi to PROCESSO:
00037275620128140009 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ROBERTO RIBEIRO VALOIS Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em: 04/07/2019
REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA Representante(s): OAB 13935 - MARCIO JOSE ISAKSON
NOGUEIRA (ADVOGADO) OAB 15201-A - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO ) REQUERIDO:M. M. BRITO COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO. 1-Defiro o pedido de
suspensão do processo pelo prazo de 30(trinta) dias. 2-Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE
O AUTOR na pessoa de seu advogado constituído às fls. 73 para manifestar interesse no prosseguimento
do feito no prazo de 05(cinco) dias, bem como informar o endereço atualizado do requerido, sob pena de
extinção do processo sem julgamento do mérito e arquivamento dos autos. Bragança, 04 de julho de 2019
Roberto Ribeiro Valois Juiz de Direito PROCESSO: 00065035320178140009 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO RIBEIRO VALOIS Ação: Procedimento
Comum em: 04/07/2019 REQUERENTE:MARIA PATRICIA ALMEIDA DE OLIVEIRA Representante(s):
OAB 23807 - SELMA FERREIRA LINS DA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:SEGURADORA LIDER
Representante(s): OAB 17865 - CAROLINE MIZUE MAUES HARADA (ADVOGADO) OAB 8770 - BRUNO
MENEZES COELHO DE SOUZA (ADVOGADO) . 1-Considerando inexistir nos autos fundamentos para
alvarás apartados, indefiro o pedido. 2-Expeça-se alvará conforme fls. 103. Bragança, 04 de julho de 2019
Roberto Ribeiro Valois Juiz de Direito PROCESSO: 00157566520178140009 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ROBERTO RIBEIRO VALOIS Ação: Reintegração /
Manutenção de Posse em: 04/07/2019 REQUERENTE:CLARINDO RODRIGUES Representante(s): OAB
9789 - SAMUEL BORGES CRUZ (ADVOGADO) REQUERENTE:E FERNANDO RAMOS DOS REIS
Representante(s): OAB 9789 - SAMUEL BORGES CRUZ (ADVOGADO) REQUERIDO:JOSIANE DOS
SANTOS RODRIGUES REQUERIDO:RAIMUNDA DE TIMOTEO REQUERIDO:JULIELMA LIMA DOS
SANTOS REQUERIDO:DHON PAULO DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO:DAVI RIBEIRO DA
SILVA REQUERIDO:SANDRA SILVA DA SILVA REQUERIDO:MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS
REQUERIDO:CELINA LUCENA DA COSTA REQUERIDO:JULYANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS
REQUERIDO:MARIVANIA SANTANA DE OLIVEIRA REQUERIDO:ANA CRISTINA GOMES
REQUERIDO:DORALICE MARTINS REQUERIDO:DORIVAL BORGES AQUINO REQUERIDO:ANTONIO
JANDERSON CARVALHO DOS SANTOS REQUERIDO:JOAO CARLOS MARTINS DOS SANTOS
REQUERIDO:WALDEMIR PEREIRA REQUERIDO:JANAINA DA SILVA LOPES REQUERIDO:SILVANE
SOUZA CRUZ REQUERIDO:MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO:RONISON SILVA
DOS SANTOS REQUERIDO:THAYNARA STEFANI DA COSTA SANTOS REQUERIDO:MARIA HELENA
DA SILVA E  S ILVA REQUERIDO:MANOEL ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
REQUERIDO:DOMINGOS PADILHA DO ROSARIO. Verifico que a presente ação tornou-se complexa em
virtude do litisconsórcio passivo formado com diversos pedidos de inclusão e exclusão de pessoas do polo
passivo, razão por que passo a sanear o feito: 1- São requeridos na presente ação JOSIANE DOS
SANTOS RODRIGUES, citada às fls. 53 e 94; JULIELMA LIMA DOS SANTOS, a qual não foi encontrada
pelos srs. Oficiais de Justiça por ser desconhecida, conforme fls. 59 e 91; DHON PAULO DOS SANTOS
RODRIGUES, citado às fls. 54; DAVI RIBEIRO DA SILVA, que compareceu aos autos às fls. 66, apesar de
não ter sido encontrado pelo sr. Oficial de Justiça às fls. 51 por ter endereço incompleto; MARIA JOSÉ
MARTINS DOS SANTOS, citada às fls.57 e 68; JULYANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS, a qual
segundo certificado pelos srs. Oficiais de Justiça às fls. 55 e 98 mudou de endereço; MARIVÂNIA
SANTANA DE OLIVEIRA, cujo endereço não foi encontrado pelo oficial de Justiça às fls. 60, tendo após
Oficial de Justiça diverso certificado que apesar de ter encontrado o endereço a requerida mudou-se
(fls.97). 2-Às fls. 61 foram incluídos no polo passivo a pedido dos autores, por seu advogado constituído,
os requeridos: ANA CRISTINA GOMES, citada às fls. 83; DORALICE MARTINS, citada às fls. 88;
DORIVAL BORGES AQUINO, cujo endereço não foi localizado pelo sr. Oficial de Justiça às fls. 84;
ANTÔNIO JANDERSON CARVALHO DOS SANTOS, citado às fls. 86; JOÃO CARLOS MARTINS DOS
SANTOS, citado às fls. 93; WALDEMIR PEREIRA, citado às fls.89, que declarou ser seu nome correto
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VALDEMIR DA SILVA SANTOS; JANAÍNA DA SILVA LOPES, a qual não foi localizada pelo sr. Oficial de
Justiça por ser desconhecida no local (fls. 100); SILVANE SOUSA CRUZ, citada às fls. 87. 3- Às fls. 68
foram incluídos no polo passivo a pedido dos autores, por seu advogado constituído, os requeridos:
RONISON SILVA DOS SANTOS, o qual mudou de endereço, conforme certificado pelo sr. Oficial de
Justiça às fls. 99; THAYNARA STEFANI DA COSTA SANTOS, cujo endereço não foi encontrado pelo sr.
Oficial de Justiça (fls.85); MANOEL ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS, o qual mudou de endereço,
conforme certificado pelo sr. Oficial de Justiça às fls. 95; DOMINGOS PADILHA DO ROSÁRIO, o qual foi
citado às fls. 96; e MARIA HELENA DA SILVA E SILVA, a qual foi citada às fls. 92 e declarou que seu
nome correto é MARIA DE NAZARÉ ALVES DE OLIVEIRA. 4-Às fls. 71 verifico que compareceu o sr.
BENEDITO AUGUSTO DA SILVA que se apresentou em conjunto com os demais requeridos,
acompanhados do mesmo advogado constituído pelos réus dr. Walmick Melo, bem como às fls. 101, verso
compareceu a sra. ROSILENE NASCIMENTO DA SILVA, porém seus nomes não estão no rol do polo
passivo na presente ação, nem consta haver pedido de inclusão na lide. 5-Verifico que houve
redesignações da audiência de conciliação em virtude da não citação de todos os requeridos para a
presente ação. Na audiência designada para o dia 27.06.2019, novamente vários requeridos não foram
citados por não terem sido localizados, bem como outros deixaram de comparecer apesar de devidamente
citados de forma pessoal. Deixou de comparecer ao ato, ainda, o advogado dos autores, apesar de ciente
do ato processual, o que por si não tem o condão de provocar a extinção do processo sem julgamento do
mérito, já que a audiência tinha caráter conciliatório. Da mesma forma, considero preencher a petição
inicial todos os requisitos exigidos na legislação processual civil. 6-Desta forma, dou continuidade ao feito,
determinando: AOS AUTORES: A) A intimação dos autores, na pessoa de seu advogado constituído dr.
SAMUEL BORGES CRUZ, OAB/PA 9789, para que se manifestem NO PRAZO DE 30 DIAS sobre a não
localização dos requeridos JULIELMA LIMA DOS SANTOS (fls.59 e 91), JULYANE CRISTINA SILVA DOS
SANTOS (fls.55 e 98); MARIVÂNIA SANTANA DE OLIVEIRA, (fls. 60 e 97), DORIVAL BORGES AQUINO
(fls. 84), JANAÍNA DA SILVA LOPES (fls. 100), THAYNARA STEFANI DA COSTA SANTOS (fls.85) e
MANOEL ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS(fls.95). B) A intimação dos autores, na pessoa de seu
advogado constituído dr. SAMUEL BORGES CRUZ, OAB/PA 9789, para que se manifestem NO PRAZO
DE 30 (TRINTA) DIAS sobre a inclusão no polo passivo de BENEDITO AUGUSTO DA SILVA e de
ROSILENE NASCIMENTO DA SILVA, aquele presente na audiência às fls. 71 dos autos, e esta presente
da audiência de fls. 101, verso. C) Determino a retificação do nome da requerida MARIA HELENA DA
SILVA E SILVA, a qual foi citada às fls. 92 e declarou que seu nome correto é MARIA DE NAZARÉ ALVES
DE OLIVEIRA. D) Determino a retificação do nome do requerido WALDEMIR PEREIRA, o qual foi citado
às fls. 89 e declarou que seu nome correto é VALDEMIR DA SILVA SANTOS. AOS REQUERIDOS: E)
Determino a EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO dos requeridos CELINA LUCENA DA COSTA, SANDRA
SILVA DA SILVA e RAIMUNDA DA TIMÓTEO, por não residirem no imóvel objeto desta lide, conforme
informado às fls. 69 dos autos pelos autores, por seu advogado. F) Considerando o litisconsórcio passivo
formado e a redesignação das audiências de conciliação pela ausência de alguns requeridos, bem como o
comparecimento em audiência dos requeridos a seguir nominados, determino a INTIMAÇÃO pessoal de
VALDEMIR DA SILVA SANTOS, RONISON SILVA DOS SANTOS e DHON PAULO DOS SANTOS
RODRIGUES para que CONTESTEM a presente ação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e
confissão ficta da matéria de fato, nos termos do art. 344, do CPC. G) Considerando a ausência
injustificada à audiência de fls. 101 dos requeridos citados Ana Cristina Gomes, Antônio Janderson
Carvalho dos Santos, Maria Doralice Martins, Silvane Sousa Cruz, Davi Ribeiro da Silva, João Carlos
Martins, Maria de Nazaré Alves de Oliveira (nominada nos autos como Maria Helena da Silva e Silva),
Josiane dos Santos Rodrigues, Domingos Padilha do Rosário, Maria José Martins dos Santos (intimada às
fls. 79), todos cientes de que não havendo acordo da audiência haveria início de contagem de prazo para
contestação, DECLARO ABERTO o prazo legal de 15(quinze) dias úteis para apresentação de defesa por
estes requeridos, com início de contagem da publicação desta decisão no Diário da Justiça do Estado do
Pará, devendo a Secretaria Judicial proceder ao controle do decurso do prazo, certificando. 7- Dê-se
ciência aos advogados constituídos nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça. 8-Decorridos os
prazos, certifique-se e conclusos. Bragança, 04 de julho de 2019 Roberto Ribeiro Valois Juiz de Direito
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 7 2 2 6 2 0 1 1 8 1 4 0 0 0 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 1 1 0 0 1 3 3 9 3
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em:
REQUERIDO: A. C. R. REQUERENTE: R. L. A. R. REQUERENTE: L. C. B. A. PROCESSO:
0 0 0 1 8 7 6 8 2 2 0 1 0 8 1 4 0 0 0 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Execução de Alimentos em:
EXECUTADO: G. J. O. P. EXEQUENTE: R. S. S. Representante(s): OAB 5374 - HELDA MARIA NONATO
ARANHA (ADVOGADO) PROCESSO: 00070880820178140009 PROCESSO ANTIGO: ----
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Averiguação de Paternidade em:
REQUERENTE: E. P. J. S. REQUERIDO: M. L. R. S. PROCESSO: 00085007120178140009 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação de Alimentos em:
REQUERENTE: V. J. L. R. Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)
REPRESENTANTE: J. C. A. L. Representante(s): OAB -- - DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR)
REQUERIDO: J. S. R. PROCESSO: 00116705120178140009 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 em:
REQUERENTE: V. G. F. L. REQUERIDO: L. R. L. PROCESSO: 00146965720178140009 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 em: REQUERENTE: M. B. B. R. Representante(s): OAB 16264 - FERNANDO EURICO LOPES
ARRUDA FILHO (DEFENSOR) REQUERIDO: R. P. R. Representante(s): OAB 15950 - BRUNO
FERREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO) OAB 21092 - ANDRE PENNA SOUZA (ADVOGADO)  

 
 
 
 
0004546-80.2018.8.14.0009

 
CLASSE: BUSCA E APREENSÃO

 
REQUERENTE: BANCO HONDA S/A

 
ADVOGADO:MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA ¿ OAB/PA 10.219

 
REQUERIDO:TOMIX ASSUNÇÃO LOPES FERNANDES

 
Vistos etc. Trata-se de ação aforada pelo autor, qualificado, por intermédio de procurador, em desfavor
do(s) requerido(S), todos devidamente qualificados nos autos.

 
O requerente apresentou desistência da ação, informando não ter interesse no

 
prosseguimento da causa. É o relatório. Decido: Em razão da desistência apresentada pelo autor,
HOMOLOGO a desistência por sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VIII, do CPC.Intime-se. Dê-se ciência aos procuradores das partes.  Custas pelo autor. Arquivem-
se.

 
Bragança, 13 de julho de 2018 Roberto Ribeiro Valois Juiz de Direito

 
 

 
 
 
 
Secretaria da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança-Pa. Processo: 0001348-
19.2006.8.14.0009¿AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ¿Requerente: CIA ITAULEASING DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL(Adv. Dr. Jose Carlos Skrzyszowski Junior, OAB/PR 45.445-
Requerido: ANTONIO ELIZIARIO MADEIRA FO: DESPACHO: 1-Considerando a paralização destes
autos há mais de 01(um) ano por negligência do requerente, que deixou de efetuar o pagamento das
custas processuais intermediárias para o regular andamento do feito, e para resguardar direitos, determino
a intimação do autor no seu advogado constituído às fls. 48 para manifestar interesse no prosseguimento
do presente feito no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito
e arquivamento, nos termos do art.485, §1º, do NCPC. 2-Caso tenha interesse na continuidade, deverá
efetuar o pagamento das custas processuais intermediárias, a fim de haver a continuidade regular desta
ação, no mesmo prazo e sob as mesmas penas. CUMPRA-SE. Bragança, 01 de julho de 2019 Roberto
Ribeiro Valois Juiz de Direito
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PROCESSO: 0013018-41.2016.8.14.0009

 
CLASSE: ARROLAMENTO DE BENS

 
REQUERENTE: JOSÉ GUARANY MEDEIROS

 
ADVOGADO: RUI GUILHERME TOCANTINS ¿ OAB/PA 5132

 
S E N T E N Ç A

 
Vistos, etc.

 
JOSÉ GUARANY MEDEIROS, LÚCIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROSA, LÚCIA

 
CRISTIANE ROSA GOMES, CRISTIANO JOSÉ DE MEDEIROS ROSA JÚNIOR,

 
CLÁUDIA VANESSA DOS SANTOS ROSA, RIBAMAR FERNANDO DE MEDEIROS

 
ROSA, MARIA ANGÉLICA DE MEDEIROS ROSA COSTA, RICARDO AUGUSTO DE MEDEITOS ROSA,
BEATRIZ PETRONILA DE MEDEIROS ROSA BAPTISTA, IVETE MARIA DE MEDEIROS ROSA e
SÉRGIO MAURÍCIO DE MEDEIROS ROSA, devidamente qualificados e por intermédio de procurador
legalmente constituído requerem arrolamento sumário e alvará judicial que lhes autorize o recebimento de
saldo depositado no Banco do Brasil S/A deixado por BEATRIZ BRAGANÇA MEDEIROS, falecida em 11
de setembro de 1995. Juntaram documentos. O Ministério Público manifestou-se pela juntada de certidões
negativas de débito junto à Fazendas Pública, a nível municipal, estadual e federal. Considerando tratar-se
de bem em dinheiro, novamente remetidos os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela
desnecessidade de intervenção por inexistir interesse de incapazes no presente feito (fls.55).Vieram os
autos conclusos. Relatado o indispensável, decido: O art. 1.784 do Código Civil dispõe que aberta a
sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. O art. 1.845 do
mesmo diploma afirma que são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

 
Os autores são herdeiros diretos da falecida. O documento de fls.43 dos autos comprova a existência de
saldo depositado no Banco do Brasil S/A em nome da falecida sra. Beatriz Bragança Medeiros. Os
documentos apresentados comprovam a legitimidade do pleito, especialmente as certidões de nascimento
e de óbito juntadas aos autos, que comprovam o vínculo de parentesco entre a falecida e os autores da
presente ação.Posto isto, DEFIRO o pedido, autorizando a liberação, o levantamento e saque dos valores,
pelos autores, na medida de suas legítimas, conforme descrito na petição inicial às fls. 06 dos autos,
existentes no Banco do Brasil S/A, em conta em nome de BEATRIZ BRAGANÇA MEDEIROS, falecida em
11 de setembro de 1995.EXPEÇAM-SE ALVARÁS, após o devido recolhimento de custas remanescentes,
se houver. Intimem-se. Arquivem-se os autos.

 
Bragança/PA, 31 de agosto de 2017

 
Roberto Ribeiro Valois

 
Juiz de Direito
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PROCESSO: 0013501-71.2016.8.14.0009

 
CLASSE: BUSCA E APREENSÃO

 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 
ADVOGADO:ANTONIO BRAZ DA SILVA ¿ OAB/PA 20638A

 
REQUERIDO:IRANY MARIA SOUSA RIPARDO

 
Vistos etc.

 
Trata-se de ação aforada pelo autor, qualificado, por intermédio de procurador, em desfavor do(s)
requerido(S), todos devidamente qualificados nos autos.

 
O requerente apresentou desistência da ação, informando não ter interesse no

 
prosseguimento da causa. É o relatório. Decido:

 
Em razão da desistência apresentada pelo autor, HOMOLOGO a desistência por sentença, extinguindo o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Intime-se. Dê-se ciência aos
procuradores das partes.

 
Custas pelo autor. Arquivem-se.

 
Bragança, 26 de fevereiro de 2018

 
Roberto Ribeiro Valois

 
Juiz de Direito
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RESENHA: 12/07/2019 A 12/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE AURORA DO PARA - VARA:
VARA UNICA DE AURORA DO PARA PROCESSO: 00004847820198140100 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação:
Obrigação de Reparar o Dano em: 12/07/2019 REQUERENTE:PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA
Representante(s): OAB 392116 - OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO SA. Processo n°0000484-78.2019.8.14.0100 DECISÃO Vistos etc.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pela parte demandante,
PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA, devidamente qualificado e representado por meio de seu advogado
constituído, em desfavor da parte demandada, BANCO BRADESCO S/A, igualmente qualificado nos autos
do processo em epígrafe. Em síntese, a parte autora, informou através de sua inicial, que recebe benefício
previdenciário de aposentadoria por idade, sob o n°1454060724. Aduziu na oportunidade, que em meados
de dezembro de 2018, procurou uma instituição bancária de confiança a fim de fazer solicitação de um
cartão de crédito consignado, tendo em vista que o INSS regulamentou a liberação de 5% (cinco por
cento) de margem consignada junto ao benefício para esta modalidade de crédito. Posteriormente, alegou
que houve recusa do INSS referente a margem anteriormente mencionada, pois encontrava-se reservada
indevidamente por outra instituição financeira, a qual, se trata da parte demandada nesta ação. Além
disso, a parte requerente mencionou que também foi efetuado descontos em seu benefício previdenciário,
sendo que sequer realizou qualquer contrato com o banco-réu. Por fim, pelos fatos expostos, ressaltou
que ficou impedido de efetuar qualquer contrato de cartão de crédito com o banco de sua confiança.
Juntou documentos, às fls.10/14. Desta forma, em fase de cognição sumária, pretende a autora que lhe
seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência. Presentes os requisitos legais,
previstos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, poderá o juiz conceder total, ou, parcialmente os
efeitos da tutela, desde que exista a probabilidade do direito, e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Todavia não há nos autos, pelos documentos que foram acostados, a probabilidade do direito
que pleiteia, tendo em vista que os descontos supostamente efetuados pelo banco requerido, diretamente
no benefício previdenciário do autor, se deram apenas no ano de 2017, não se verificando dessa maneira
a continuidade da redução até o presente momento, razão pela qual, indefiro a tutela pretendida pela
autora, pela ausência de um dos requisitos do art. 300 do NCPC, devendo ser necessário aguardar a
instrução processual devida. Ao mesmo tempo, defiro e determino abaixo as seguintes ponderações a
serem cumpridas: 1 - Defiro à parte autora, os benefícios da assistência judiciária gratuita. 2 -Cite-se o réu,
pelo correio (art.246, I, do CPC/15) para que tome ciência do inteiro teor desta decisão e para, querendo,
contestar os termos da presente ação, sob pena de revelia. 3 - Apresentada a contestação pela parte
demandada, e, havendo qualquer situação prevista no art.350, e art.351 do CPC, intime-se a parte autora
para que apresente réplica no prazo de 15 (quinze) dias, após, faça-os conclusos. 4 - Tratando-se de
questão afeta a relação de consumo, e considerando a hipossuficiência da consumidora requerente face
ao requerido, inverto o ônus da prova, com fundamento no art.6º, VIII, do CDC. Cumpra-se. Aurora do
Pará, 03 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA
COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00005229020198140100 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação:
Obrigação de Reparar o Dano em: 12/07/2019 REQUERENTE:RAIMUNDO SALDANHA DA COSTA
Representante(s): OAB 392116 - OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BGN CETELEM SA. Processo n°0000522-90.2019.8.14.0100 DECISÃO Vistos etc.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pela parte requerente,
RAIMUNDO SALDANHA DA COSTA, devidamente qualificado e representado por meio de seu advogado
constituído, em desfavor da parte demandada, BANCO CETELEM S/A (Atual denominação - Banco BGN
S/A), CNPJ N°00.558.456/0001-71, igualmente qualificado nos autos do processo em epígrafe Em síntese,
a parte autora, informou através de sua inicial, que recebe benefício previdenciário de aposentadoria por
idade, sob o n°1249201605. Aduziu na oportunidade, que realizou contratos de empréstimos consignado
juntamente com a parte requerida, sendo informada que o pagamento pelo empréstimo, seria feito com os
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descontos mensais diretamente do benefício previdenciário da autora. Ocorre que, de acordo com o
requerente, ao realizar o empréstimo consignado, ao mesmo tempo, fora surpreendido com o desconto
"reserva de margem de cartão de crédito", no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de seu
benefício, inclusive tendo o banco requerido mandado cartão de crédito para o autor, sendo que o mesmo
sequer desbloqueou o cartão, pelo motivo de jamais ter solicitado. Demonstrou ainda, a quantidade de
descontos efetuados pelo banco requerido, ao todo foram 05 (cinco) anos, perfazendo o total de R$
1.224,90 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos). Por fim, requereu a concessão da
tutela provisória de urgência a fim de que o banco se abstenha de efetuar tais descontos, bem como ao
final, a procedência da ação, declarando a inexistência da contratação, e ao recebimento dos valores
descontados em dobro, além da condenação a título de danos morais. Juntou documentos, às fls.14/19.
Nesse sentido, sendo a presunção relativa, caso realmente exista relação entre as partes e a dívida,
através da reserva de margem de cartão de crédito - RMC, em nome da parte requerente junto ao
requerido, não será difícil para este fazer prova da relação contratual e do seu direito de cobrar os valores
ora discutidos. Desta forma, para fins de cognição preliminar, por ora, deverão ser prestigiadas as
alegações do reclamante, ainda mais diante da sua afirmação de que jamais solicitou a contratação de
cartão de crédito, bem como também desconhece a prática da reserva de margem consignável. É de notar
que o deferimento da medida de urgência não implica em irreversibilidade do provimento para o caso de,
no mérito, vir a ser julgado improcedente o pedido. Dessa maneira, observados nos autos elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, restam
satisfeitos os requisitos para concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Tutela
Antecipada da parte requerente, nos termos do art. 300, §1º do Código de Processo Civil pátrio. Em
consequência, determino ao reclamado que se abstenha de proceder com os descontos referente a
reserva de margem consignável, bem como em ao empréstimo sobre a própria RMC, em nome da parte
autora, RAIMUNDO SALDANHA DA COSTA - CPF N°559.316.932-20, até ulterior decisão, sob pena de
multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada mês descumprido, até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
a contar do recebimento desta decisão pela Requerida. E ainda: 1 - Defiro ao autor, os benefícios da
assistência judiciária gratuita. 2 -Cite-se o réu, pelo correio (art.246, I, do CPC/15) para que tome ciência
do inteiro teor desta decisão e para, querendo, contestar os termos da presente ação, sob pena de revelia.
3 - Apresentada a contestação pela parte demandada, e, havendo qualquer situação prevista no art.350, e
art.351 do CPC, intime-se a parte autora para que apresente réplica no prazo de 15 (quinze) dias, após,
faça-os conclusos. 4 - Tratando-se de questão afeta a relação de consumo, e considerando a
hipossuficiência da parte consumidora requerente face ao requerido, inverto o ônus da prova, com
fundamento no art.6º, VIII, do CDC. Cumpra-se. Aurora do Pará, 04 de julho de 2019. BRENO MELO DA
COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO:
00006010620188140100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Ação Civil Pública em: 12/07/2019 AUTOR:MIINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DO PARA REQUERENTE:W. S. N. REQUERENTE:DENISE DOS SANTOS
REQUERIDO:MUNICIPIO DE AURORA DO PARA REQUERIDO:JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA.
Processo n°0000601-06.2018.8.14.0100 SENTENÇA Trata-se de ação civil pública com preceito
cominatório de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória, ajuizada pela parte requerente,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na defesa do interesse individual indisponível do menor
WALACE SANTOS DO NASCIMENTO, filho de DENISE DOS SANTOS, devidamente qualificados, em
face do MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA e SALOMÃO SILVA
SOUSA todos também qualificados nos autos do processo em epígrafe. Segundo a inicial, em 19 de
janeiro de 2018, a parte requerente, no interesse individual do menor citado anteriormente, recebeu Ofício
n°055/18 - CT, expedido pelo Conselho Tutelar, no qual relatava que a criança, Walace Santos do
Nascimento, seria portador de necessidades especiais (CID - 10 - G80.0; F83 e G40.8), sendo necessários
cuidados em tempo integral. Por tal razão, acrescentou que a criança necessita de algumas medicações
de uso controlado para crises convulsivas, como "DEPAKENE ou VALPROATO DE SÓDIO" e "SABRIL",
cujo componente ativo se dá pela "VIGABATRINA", além de um espessante alimentar (THICKEN UP
RESOURCE), bem como a realização de exames essenciais para sua saúde, tais como, Hemograma,
Ferritina e Glicemia. Além disso, salientou em sua inicial, que a criança também precisa de 07 (sete)
pacotes de fraldas descartáveis por mês. Ocorre que a família do menor, não possui condições favoráveis
para todos os gastos mencionados. Com base nisso, o Ministério Público enviou à Secretaria de Saúde,
Ofício n° 036/2018/MP/PJPA, requerendo informações sobre as medidas adotadas para solucionar o
problema, contundo, obteve como resposta que as medicações requeridas não estão na lista da rede de
Farmácia Básica, e, portanto, não compõem o processo licitatório para aquisição e disponibilidade. Por
fim, no intuito de assegurar a saúde da criança, o Ministério Público do Estado do Pará, informou que não
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sobrou outra alternativa, ingressando então com a presente demanda. Requereu a concessão de tutela
provisória, bem como ao final a procedência da ação. Juntou documentos, fls.14/24. Recebida a presente
ação, este Juízo, no dia 16 de fevereiro de 2018, deferiu o pedido liminar em sua totalidade, bem como
determinou a citação dos requeridos, como se afere às fls.38/39 dos autos. Nesse intervalo, nota-se que
às fls.43/45, a representante legal da criança, compareceu no Ministério Público do Estado do Pará, e,
conforme termo de declaração, acostada aos autos, informou que a parte requerida, não vem cumprindo
com a determinação dada pelo Juízo. Sendo assim, o Ministério Público requereu a intimação da parte
demandada, a fim de que comprovassem o cumprimento da tutela solicitada. Como resposta, a parte
requerida, informou, por meio de manifestação, localizada às fls.47/48, que vem cumprindo com a
determinação judicial. Anexou aos autos, ordem de entrega, de fls.49/58. Ocorre, que o Ministério Público
do Estado do Pará, narrou que a quantidade fornecida não tem sido satisfatória para atender as
necessidades da criança, requerendo dessa maneira, o aumento no quantitativo provido pelo demandado,
que, como retorno informou que a representante legal da criança não estava comparecendo à Secretaria
de Saúde por mais de 02 (dois) meses, para fazer a retirada das medicações, bem como das fraldas
descartáveis. Corroborando a versão acima, o Ministério Público, relatou em sua manifestação que a
Representante Legal da criança, não mais residem no endereço indicado nos autos, inclusive, houve
informações de que estes encontram-se residindo no Município de Acará/PA. Sendo assim, requereu a
extinção do processo. É o relatório. Decido. Sabe-se que o interesse processual se verifica pela presença
da utilidade do provimento jurisdicional vindicado pelo demandante, utilidade esta aferida pela
necessidade e adequação da tutela pretendida. No caso dos autos, a parte requerente se manteve inerte,
não comparecendo à Secretaria Municipal de Saúde, para receber os medicamentos e fraldas
descartáveis que fazia jus há mais de 02 (dois) meses. De acordo com a manifestação do Ministério
Público, a parte interessada não mais se encontrar no endereço fornecido em sua petição inicial, não
fazendo a atualização devida. É de conhecimento que trata-se de obrigação do interessado informar seus
dados recentes, como endereço, telefone de contato, para devida intimação, por exemplo. Verifica-se
ainda, que o processo já se encontrada parado pelo lapso temporal de 06 (seis) meses, sem nenhuma
diligência da parte requerente. Ora, uma vez sendo o demandante o principal interessado no
processamento de sua pretensão, ao provocar o exercício da jurisdição, possui o dever processual de
movimentar o processo. Desse modo, fica evidente a inércia da parte autora quanto ao prosseguimento do
feito, revelando a perda superveniente do interesse processual no sentido de não se encontrar mais
demonstrada a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional vindicado inicialmente, fato esse que
enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ao lado disso,
ressalte-se que também se constitui em causa que igualmente enseja a extinção do processo, o fato deste
ficar paralisado por mais de 30(trinta) dias em virtude da ausência da promoção, pela autora, das
diligências que lhe competir, como se verifica no art. 485, III, do CPC. Pelo exposto, configurada a falta de
interesse processual superveniente, com fundamento no art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil,
declaro extinto o processo sem resolução do mérito. P.R.I.C. e, após certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se, observadas as formalidades legais, dando-se baixa na distribuição e no sistema Libra.
Aurora do Pará, 25 de junho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA
COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00006838120118140100 PROCESSO ANTIGO:
201120004176 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019 VITIMA:A. P. S. VITIMA:V. S. G.
DENUNCIADO:ANA PAULA GONCALVES DE LIRA TERCEIRO:GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
V I S E U .
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ PROCESSO N. 0000683-
81.2011.8.14.0100 CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 302, CAPUT E ART. 303, CAPUT, DA LEI 9.503/97 C/C
ART. 70, CPB. DENUNCIADA: ANA PAULA GONÇALVES DE LIRA ADVOGADOS(AS): BEATRIZ DIAS
RIZZO, OAB/SP 118.727; FLÁVIA LIMA DE OLIVEIRA, OAB/SP 358.719; GUSTAVO VISEU, OAB/SP
117.417; AMÉLIA EMY REBOUÇAS IMASAKI, OAB/SP 286.435; CARLOS AUGUSTO MANFRIN RIBAS
FERREIRA, OAB/SP 320.519. VÍTIMAS: V.S.G. E A.P.S. DESPACHO Vistos. Considerando a decisão
sobre o Mandado de Segurança de fls. 217-233, foi concedida a liminar para que seja expedida Carta
Precatória para a Comarca de Marabá/PA, onde reside a acusada ANA PAULA GONÇALVES DE LIRA,
para que ela seja interrogada (último ato da instrução) após a oitiva das testemunhas restantes, por este
modo, à Secretaria judicial para cumprir imediatamente à decisão e que a missiva seja expedida para ser
cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, tão logo as testemunhas tenham sido ouvidas. Em razão da decisão
supra, cancelem-se as audiências designadas para os dias 14/08/2019, às 11h (fl. 212) e a do dia
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09/10/2019, às 09h30 (fl. 214). Desde já, comunique-se, mediante ofício, o juízo deprecado que resta
cancelado o mandado de fl. 199. Expeça-se o mandado no novo endereço da testemunha BRYTTNER
BARBOSA CHAVES (fl. 206), bem como verifique se houve o retorno da Carta Precatória em relação à
testemunha ANDRÉ DA SILVA QUIRINO (fls. 197-198). Caso não tenha retornado a missiva, cobre o juízo
deprecado com urgência. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. BRENO MELO DA COSTA BRAGA Juiz
de Direito Titular da Comarca de Aurora do Pará PROCESSO: 00006842220188140100 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA
Ação: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO em: 12/07/2019 REQUERENTE:MARIA ODORICA DOS
SANTOS OLIVEIRA Representante(s): OAB 21424 - JÉSSICA ÉLERES KASAHARA E SILVA
(ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO PAN. Processo n° 0000684-22.2018.8.14.0100 DECISÃO Trata-se
de Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS, movido por MARIA ODORICA DOS SANTOS OLIVEIRA em face do BANCO PAN, ambos
qualificados na inicial. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial) e o perigo
de dano (tutela satisfativa) ou o risco ao resultado útil do processo (tutela cautelar) - CPC artigo 300,
caput. No caso em tela, vislumbro presente os requisitos formais para concessão da tutela requerida, vez
que demonstrada os descontos indevidos dos benefícios de pensão da Autora, sob o n°163.885.313-1,
caracterizando a plausibilidade do direito substancial. Por sua vez, presente ainda o periculum in mora, por
encontrar-se sofrendo descontos mensais, tendo sua renda diminuída, por empréstimos supostamente
inexistentes. Se mostra salutar a abstenção de qualquer desconto mensal através dos contratos
n°308794567-5, n°315283214-7, bem como ao contrato n°0229015293311 através do cartão PAN, tendo
em vista que a medida é dotada de total reversibilidade e sem qualquer prejuízo à eventual crédito da
empresa demanda. Portanto, DEFIRO a TUTELA ora requerida, para que a empresa demandada se
abstenha de realizar descontos mensais referente aos contratos já mencionados anteriormente, sob pena
de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada mês descumprido, a contar do recebimento desta
decisão pela Requerida. DA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. Assim, aplicando o mais
recente ordenamento processual vigente (Lei 13.105/15), o qual trouxe como obrigatória a audiência de
composição, nos termos do art. 334 do NCPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia
___/___/____ às ____:___h, para a qual as partes DEVERÃO vir acompanhadas de seus advogados (Art.
334, §9º, do NCPC), alertando-se que o não comparecimento de qualquer delas é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, conforme inteligência do art. 334, §8º. CITE-SE o réu, pelo
correio (art.246, I do CPC/15), para comparecimento na audiência designada, advertindo-o das
consequências de sua ausência, e quanto ao prazo para contestação que só terá seu termo inicial na data
da referida audiência (art. 335, I do CPC/15) Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista
a nítida hipossuficiência da requerente, com fundamento no art.6, VIII, do CDC. Intimem-se a parte
demandante por intermédio de sua advogada habilitada. Outrossim, DETERMINO a reunião dos
processos de nº 0000703-28.2018.8.14.0100, por vislumbrar o instituto da conexão entre eles, nos termos
do art.55 do NCPC. Cumpra-se. Aurora do Pará, 10 de julho de 2018. BRENO MELO DA COSTA BRAGA
JUIZ  DE DIREITO T ITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO:
0 0 0 0 7 1 3 8 7 2 0 0 9 8 1 4 0 1 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 5 3 7 8
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Petição
Cível em: 12/07/2019 REQUERIDO:INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REQUERENTE:MARIA DO ANO OLIVEIRA AMARO Representante(s): OAB 5306 - VERA LUCIA DA
SILVA (ADVOGADO) . DESPACHO À Secretaria tendo em vista existir petição pendente de juntada. Após
a devida realização, faça-os conclusos. Cumpra-se. Aurora do Pará, 09 de julho de 2019. BRENO MELO
DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO:
0 0 0 0 7 1 6 4 2 2 0 0 9 8 1 4 0 1 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 4 8 6 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Petição
Cível em: 12/07/2019 REQUERIDO:INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AUTOR:LEOPOLDINA DE ALMEIDA COUTINHO Representante(s): OAB 5306 - VERA LUCIA DA SILVA
(ADVOGADO) OAB 13246-A - LEONARDO THOME DOMINGOS (ADVOGADO) . Processo n° 0000716-
42.2009.8.14.0100 SENTENÇA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por meio de sua
Douta Procuradoria, sentenciado nos autos de ação previdenciária de pensão por morte (rural), movida por
LEOPOLDINA DE ALMEIDA COUTINHO, interpôs, tempestivamente, EMBARGOS À EXECUÇÃO, contra
o valor total de R$ 23.269,57 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos). Em suma, a embargada, ajuizou ação previdenciária de pensão por morte (rural) em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que, desde o falecimento de seu cônjuge em 11 de
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dezembro de 2008, sofreu diversas dificuldades para gerir as necessidades de sua família, tendo em vista
que a principal força de trabalho, inclusive a que mantinha a casa, vinha de seu ex companheiro. Informou
ainda, que diante de seu desgaste físico, não mais permite o mesmo rigor e produtividade no campo.
Ressaltou que não teve seu direito reconhecido no âmbito administrativo, tendo recorrido ao Poder
Judiciário para valer-se então, da devida pensão por morte, ora pretendida. Dessa maneira, O MM Juiz
que à época, respondia pela Comarca de Aurora do Pará - Estado do Pará, reconheceu o direito da
embargada, e proferiu sentença de mérito às fls. 74/77 dos autos. Diante disto, a embargada apresentou
tabela de cálculos, requerendo a execução da sentença, fls.93/99. Devidamente citado para apresentar
embargos à execução, assim procedeu o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS às fls. 105/123,
aduzindo e requerendo: Do excesso de execução, arguindo que os cálculos apresentados pela parte
embargada estariam excedente em R$ 22.721,22 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e
dois centavos) A embargada apresentou impugnação aos embargos às fls. 125/126 dos autos.
Apresentados cálculos pelo Contador do Juízo às fls. 130/139. Em síntese é o relatório. Passo a
sentenciar. Decido. A propósito do tema, frise-se que a prática de atualização dos cálculos após a
preclusão de interposição dos embargos do devedor gera a necessidade de intimação da parte adversa
para que se manifeste e, somente após, haja a homologação dos valores pelo juízo. Acontece que, não
raras vezes, a parte executada acaba discordando do quantum debeatur atualizado, forçando o juízo a
dirimir a dúvida através de contador judicial. Tendo em vista ocorrer controvérsia no que diz respeito a
memória de cálculo apresentada tanto pelo exequente quanto pelo executado, os autos foram remetidos
ao Contador Judicial, com o fito de ser efetuado cálculo do valor devido até a presente data. O Contador
do Juízo, emitiu seu parecer e memória de cálculos às fls. 130/139, concluindo pelo valor devido ao
embargado no montante de R$ 18.818,82 (dezoito mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e dois
centavos), somando-se a R$ 3.763,76 (três mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e seis
centavos) a título de honorários advocatícios. A função jurisdicional não se limita à emissão de sentença,
através do processo de conhecimento, há também a sentença condenatória em que alia-se a declaração à
sanção, formando assim um título executivo necessário para que esta possa ser concretamente atuada.
Assim, configura-se outra forma de tutela jurisdicional, através do processo que se denomina de execução.
O processo de execução visa uma prestação jurisdicional que consiste em tornar efetiva a sanção
mediante a pratica dos atos próprios da execução forçada. Dispositivo Posto isto, julgo improcedentes os
Embargos à Execução, acolhendo, portanto, o valor líquido e certo da planilha fornecida oportunamente
pelo Contador do Juízo, onde observa-se que houve decréscimo do valor anteriormente pleiteado,
totalizando o valor de R$ 18.818,82 (dezoito mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos),
somando-se a R$ 3.763,76 (três mil, setecentos e sessenta e três reais, e setenta e seis centavos), a título
de honorários advocatícios. Determino ainda, que: a) expeça-se requisição de pequenos valores - RPV,
junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que o INSS pague a dívida principal de R$
18.818,82 (dezoito mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), de natureza alimentar de
LEOPOLDINA DE ALMEIDA COUTINHO; b) expeça-se requisição de pequenos valores - RPV, junto ao
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que o INSS pague a dívida principal de R$ 3.763,76 (três
mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), de honorários advocatícios: Sendo
divididos em 60% (sessenta por cento) à DRA. VERA LÚCIA DA SILVA, que corresponde a R$ 2.258,26;
20% (vinte por cento) ao DR. LEONARDO THOMÉ DOMINGOS, que corresponde a R$ 752,75
(setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos); E, 20% (vinte por cento) ao DR.
CLEUBER MARQUES MENDES, correspondente a R$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois reais e
setenta e cinco centavos). c) Observe-se que, quando da realização do depósito, o valor da execução
deverá ser atualizado monetariamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Custas como de
lei. Aurora do Pará (PA), 03 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO
TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00007223420188140100 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA
Ação: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO em: 12/07/2019 REQUERENTE:DEOLINDA DE SENA
GOMES Representante(s): OAB 21424 - JÉSSICA ÉLERES KASAHARA E SILVA (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BRADESCO FINANCEIRA S/A. Processo n° 0000722-34.2018.8.14.0100
DESPACHO Defiro o requerido pela parte demandante, por meio de seu advogado constituído.
Desarquivem-se os presentes autos, para os fins pretendidos pela requerida com fundamento no art.107,
III do NCPC. Intime-se o advogado da parte interessada, para comparecer em Secretaria, no prazo de 10
(dez) dias. Cumpra-se. Aurora do Pará, 04 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE
DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00007224920098140100
PROCESSO ANTIGO: 200910004891 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO
MELO DA COSTA BRAGA Ação: Petição Cível em: 12/07/2019 REQUERIDO:INSS INSTITUTO
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NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AUTOR:MANOEL MARQUE MANITO Representante(s): OAB 5306 -
VERA LUCIA DA SILVA (ADVOGADO) OAB 13246-A - LEONARDO THOME DOMINGOS (ADVOGADO) .
DESPACHO À Secretaria tendo em vista existir petição pendente de juntada. Após a devida realização,
faça-os conclusos. Cumpra-se. Aurora do Pará, 09 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA
JUIZ  DE DIREITO T ITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO:
00008658620198140100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Obrigação de Reparar o Dano em: 12/07/2019
REQUERENTE:MANOEL MONTEIRO DE BRITO Representante(s): OAB 392116 - OTAVIO SOCORRO
ALVES SANTA ROSA (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO PAN SA. Processo n°0000865-
86.2019.8.14.0100 DECISÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA, ajuizada pela parte requerente, MANOEL MONTEIRO DE BRITO, devidamente qualificado e
representado por meio de seu advogado constituído, em desfavor da parte demandada, BANCO PAN S/A,
igualmente qualificado nos autos do processo em epígrafe Em síntese, a parte autora, informou através de
sua inicial, que recebe benefício previdenciário de aposentadoria por idade, sob o n°1485847416. Aduziu
na oportunidade, que realizou contratos de empréstimos consignado juntamente com a parte requerida,
sendo informado que o pagamento pelo empréstimo, seria feito com os descontos mensais diretamente do
benefício previdenciário da autora. Ocorre que, de acordo com o requerente, ao realizar o empréstimo
consignado, ao mesmo tempo, fora surpreendido com o desconto "reserva de margem de cartão de
crédito", no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de seu benefício, inclusive tendo o banco
requerido mandado cartão de crédito para o autor, sendo que o mesmo sequer desbloqueou o cartão, pelo
motivo de jamais ter solicitado. Demonstrou ainda, a quantidade de descontos efetuados pelo banco
requerido, ao todo foram 05 (cinco) anos, perfazendo o total de R$ 482,56 (quatrocentos e oitenta e dois
reais e cinquenta e seis centavos). Por fim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência a fim de
que o banco se abstenha de efetuar tais descontos, bem como ao final, a procedência da ação,
declarando a inexistência da contratação, e ao recebimento dos valores descontados em dobro, além da
condenação a título de danos morais. Juntou documentos, às fls.15/20. Nesse sentido, sendo a presunção
relativa, caso realmente exista relação entre as partes e a dívida, através da reserva de margem de cartão
de crédito - RMC, em nome da parte requerente junto ao requerido, não será difícil para este fazer prova
da relação contratual e do seu direito de cobrar os valores ora discutidos. Desta forma, para fins de
cognição preliminar, por ora, deverão ser prestigiadas as alegações do reclamante, ainda mais diante da
sua afirmação de que jamais solicitou a contratação de cartão de crédito, bem como também desconhece
a prática da reserva de margem consignável. É de notar que o deferimento da medida de urgência não
implica em irreversibilidade do provimento para o caso de, no mérito, vir a ser julgado improcedente o
pedido. Dessa maneira, observados nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, restam satisfeitos os requisitos para concessão da tutela
pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Tutela Antecipada da parte requerente, nos termos do art.
300, §1º do Código de Processo Civil pátrio. Em consequência, determino ao reclamado que se abstenha
de proceder com os descontos referente a reserva de margem consignável, bem como em ao empréstimo
sobre a própria RMC, em nome da parte autora, MANOEL MONTEIRO DE BRITO - CPF N°279.303.272-
72, até ulterior decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada mês descumprido, até o
limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a contar do recebimento desta decisão pela Requerida. E ainda: 1
- Defiro ao autor, os benefícios da assistência judiciária gratuita. 2 -Cite-se o réu, pelo correio (art.246, I,
do CPC/15) para que tome ciência do inteiro teor desta decisão e para, querendo, contestar os termos da
presente ação, sob pena de revelia. 3 - Apresentada a contestação pela parte demandada, e, havendo
qualquer situação prevista no art.350, e art.351 do CPC, intime-se a parte autora para que apresente
réplica no prazo de 15 (quinze) dias, após, faça-os conclusos. 4 - Tratando-se de questão afeta a relação
de consumo, e considerando a hipossuficiência da parte consumidora requerente face ao requerido,
inverto o ônus da prova, com fundamento no art.6º, VIII, do CDC. Cumpra-se. Aurora do Pará, 04 de julho
de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA
D O  P A R Á  P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 6 5 4 8 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação:
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO em: 12/07/2019 REQUERENTE:VANILDA MENDES BRAGA
Representante(s) :  OAB 20961 -  ALESSANDRO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:BAANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA. Processo n°0001165-48.2019.8.14.0100
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela parte demandante,
VANILDA MENDES BRAGA, devidamente qualificado e representado por seus advogados habilitados, em
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desfavor da parte requerida, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, sob o CNPJ N° 07.207.996/0001-
50, igualmente qualificado nos autos do processo em epígrafe. Em síntese, a parte requerente alegou
através de sua inicial, que em meados de 2018, soube da realização de 03 (três) empréstimos indevidos
em sua conta bancária, oriunda do banco demandado. Os dois primeiros empréstimos foram efetuados no
dia 23/03/2018, nos valores de R$ 9.711,50 (nove mil, setecentos e onze reais e cinquenta centavos) e R$
4.603,68 (quatro mil, seiscentos e três reais e sessenta e oito centavos), bem como houve novamente em
29/03/2018, no valor de R$ 6.710,93 (seis mil, setecentos e dez reais e noventa e três centavos).
Sustentou que a parte requerida, em tentativa de corrigir o erro, transigiu acordo com a requerente para o
ressarcimento no valor de R$ 16.951,43 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e
três centavos). Em setembro de 2018, a parte requerente recebeu ligação do funcionário do banco
bradesco da agência desta Comarca, tendo solicitado na oportunidade, os dados bancários da autora para
ter acesso a chave de segurança de sua conta corrente, sendo alegado pelo suposto funcionário que os
dados fornecidos seriam para transferência dos créditos referentes aos danos morais, por consequência
dos empréstimos indevidos. Ressaltou ainda, que durante o ocorrido se mudou para Cidade de Belo
Horizonte/MG, tendo solicitado aos funcionários do banco bradesco de Aurora do Pará a devida
transferência da agência para nova Cidade, momento que soube em 19 de setembro de 2018, que a
gerente bancária de Belo Horizonte, informou que havia um crédito em sua conta corrente n°0501506-5,
agência 5418-6, no valor de R$ 16.951,43 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e
três centavos) a título de compensação, quantia devidamente contida pela requerente. Ocorre que,
posteriormente, ao invés da parte demandada realizar a transferência de agência para Belo Horizonte, o
banco requerido procedeu com abertura de uma nova conta corrente (CC n°002338-8 - Agência 29289),
sendo a parte autora novamente surpreendida com a realização de novos empréstimos indevidos em sua
conta bancária. Aduziu que em relação aos novos empréstimos indevidos, o primeiro se deu na data de 06
de setembro de 2018, no valor de R$ 3.980,65 (três mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e cinco
centavos). Já no dia 11 de setembro de 2018, o segundo empréstimo perfez a quantia de R$ 9.420,66
(nove mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos), bem como no dia 14 de setembro do
mesmo ano, o terceiro e último empréstimo indevido no valor de R$ 5.513,06 (cinco mil, quinhentos e treze
reais e seis centavos). Por fim, salientou que conforme documentação acostada aos autos, houveram
várias transferências bancárias indevidas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em diversos dias e sem
autorização da parte autora. Dessa maneira, procurou novamente a instituição financeira para tentativa de
acordo, contudo, se restou infrutífera. Juntou documentos, às fls.13/46. Nesse sentido, sendo a presunção
relativa, caso realmente exista relação jurídica entre as partes e a dívida, através dos supostos
empréstimos realizados em nome da parte requerente junto ao requerido, não será difícil para este fazer
prova da relação contratual e do seu direito de cobrar os valores ora discutidos. Desta forma, para fins de
cognição preliminar, por ora, deverão ser prestigiadas as alegações do reclamante, ainda mais diante da
sua hipossuficiência e afirmação de que jamais solicitou a realização dos empréstimos já mencionados,
bem como das transferências realizadas. É de notar que o deferimento da medida de urgência não implica
em irreversibilidade do provimento para o caso de, no mérito, vir a ser julgado improcedente o pedido.
Dessa maneira, observados nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, restam satisfeitos os requisitos para concessão da tutela
pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Tutela Antecipada da requerente, nos termos do art. 300,
§1º do Código de Processo Civil pátrio. Em consequência, determino ao reclamado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A - CNPJ N°07.207.996/0001-50 que se abstenha de proceder com os descontos das
parcelas mensais dos empréstimo consignados: Contrato n°187151196 (no valor de R$ 3.980,65);
Contrato n°203621035 (no valor de R$ 9.420,66); Contrato n°215780116 (no valor de R$ 5.513,06), em
nome da parte autora, VANILDA MENDES BRAGA - CPF N°174.413.582-72, até ulterior decisão, sob
pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada mês descumprido, até o limite de R$ 12.000,00 (doze
mil reais), a contar do recebimento desta decisão pela Requerida. E ainda: Adoto o Rito dos Juizados.
Defiro ao autor, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Designo audiência de conciliação, instrução
e julgamento para o dia _____/______/______ às _____:_____h a ser realizada na sala de audiência
deste Fórum. Cite-se o reclamado, via postal, para comparecer à audiência, com suas testemunhas e
advogado, onde poderá apresentar contestação, caso não haja acordo entre as partes, informando o
mesmo que sua ausência importará em revelia e confissão, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95.
Intime-se o reclamante para comparecer, acompanhado de seu advogado e testemunhas, informando ao
mesmo que sua ausência importará em arquivamento do processo. Tratando-se de questão afeta a
relação de consumo, e considerando a hipossuficiência da consumidora requerente face ao requerido,
inverto o ônus da prova, com fundamento no art.6º, VIII, do CDC. Cumpra-se. Aurora do Pará, 05 de julho
de 2019. . BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA
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D O  P A R Á  P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 0 8 3 7 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019 DENUNCIADO:SEBASTIAO CIMI PINHEIRO SOARES
Representante(s): OAB 10579 - LUIS CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES (ADVOGADO) VITIMA:I.
C. F. S. VITIMA:P. R. A. M. . PROCESSO Nº: 0001308-37.2019.8.14.0100 ACUSADO: SEBASTIÃO CIMI
PINHEIROS SOARES ADVOGADO: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES, OAB/PA 10.579.
CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2º, II e IV C/C ART. 14, II DO CPB, POR DUAS VEZES, COM
INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO ARTS. 70 E 73 DO CPB. DESPACHO Vistos. Considerando-se o
disposto no art. 25, da Lei nº 10.826/2006 e o que determina o art. 1º da Resolução 134 do CNJ, é
necessário realizar a imediata destinação da arma de fogo apreendida nos presentes autos. Em análise,
observo que a arma de fogo e a munição apreendidas já foram periciadas (fls. 149-152), aquela fabricada
por Forjas Taurus S/A, calibre .40, modelo PT 940, número de série SFY56041, número patrimonial da
PM-PA 7253, conforme laudo juntado aos autos. Vistas ao Ministério Público para se manifestar. P.R.I.C.
BRENO MELO DA COSTA BRAGA Juiz de Direito Titular da Comarca de Aurora do Pará PROCESSO:
00013083720198140100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019
DENUNCIADO:SEBASTIAO CIMI PINHEIRO SOARES Representante(s): OAB 10579 - LUIS CARLOS
DO NASCIMENTO RODRIGUES (ADVOGADO) VITIMA:I. C. F. S. VITIMA:P. R. A. M. . PROCESSO Nº:
0001308-37.2019.8.14.0100 ACUSADO: SEBASTIÃO CIMI PINHEIROS SOARES ADVOGADO: LUIS
CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES, OAB/PA 10.579. CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2º, II e
IV C/C ART. 14, II DO CPB, POR DUAS VEZES, COM INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO ARTS. 70 E 73
DO CPB. DESPACHO Trata-se de pedido de autorização (fls. 153-155) para oitiva do acusado no
Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), que será realizado no Centro de Recuperação
"Cel. Anastácio das Neves". Considerando a formação do processo administrativo por meio da Portaria de
PADS nº 002/2019 - CorCRP 12, garantindo a formalidade para que o acusado concretize o seu direito de
defesa (art. 5º, LV, CF/88 c/c Súmula Vinculante nº 5), autorizo a oitiva conforme solicitado na fl. 153.
Oficie-se a Corregedoria Geral da Polícia Militar, ora requerente do pedido, para que tenha ciência da
presente decisão. Ciência ao Ministério Público. P.R.C. BRENO MELO DA COSTA BRAGA Juiz de Direito
Titular da Comarca de Aurora do Pará PROCESSO: 00013655520198140100 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Busca e
Apreensão em: 12/07/2019 REQUERENTE:BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
REQUERIDO:FRANCISCO EVARISTO DO NASCIMENTO. Processo n°0001365-55.2019.8.14.0100
DECISÃO Trata-se de ação de busca e apreensão, ajuizada pela parte requerente, BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificada e representada por meio de seus
advogados habilitados, em desfavor da parte requerida, FRANCISCO EVARISTO DO NASCIMENTO,
igualmente qualificado, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69. Em síntese, a parte autora alegou em
sua inicial que o demandado integrou o grupo/cota de consórcio sob o n°9513/295, através de sua
contemplação, adquiriu o bem - veículo: Marca: Volkswagen - Modelo: Novo Gol 1.0 - Cor: Vermelha -
Placa OFO0167 - Chassi: 9BWAA05U6DP096085 - Ano: 2012/2013 - Renavan: 483466263; Aduziu ainda,
que após a contemplação, a parte demandada realizou contrato com garantia de alienação fiduciária,
tendo transferido à parte requerente o domínio resolúvel e a posse indireta do bem anteriormente descrito.
Ocorre que o requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações desde
12 de novembro de 2018. Informou o autor que seguiu com os procedimentos estabelecidos pela Lei n°
13.043/2014, constituído a mora do demandado através de notificação formalizada por carta registrada
com aviso de recebimento. Por fim, salientou que o débito vencido, corresponde a R$ 1.296,70 (mil,
duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos), e que em aberto perfaz o montante de R$ 14.114,04
(quatorze mil, cento e quatorze reais e quatro centavos). É o relatório. Decido No caso dos autos, observo
a comprovação das razões relatadas pela parte requerente em sua exordial, merecendo acolhida o pedido
urgente. Com a petição inicial, vieram o demonstrativo do débito (fls. 08) e o instrumento de notificação
para efeitos de constituição em mora do devedor (fls. 12), em atenção ao que dispõe do art. 2º, § 2º, do
Decreto-Lei nº911/69. Vejamos: Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a
terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial
ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da
venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado,
se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). (...) § 2º A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a
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do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). (...). Nos termos do art. 3º do
Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora da devedora, como na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do
STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente"), o caso é de se deferir liminarmente a medida de busca e apreensão do seguinte bem:
Marca: Volkswagen - Modelo: Novo Gol 1.0 - Cor: Vermelha - Placa OFO0167 - Chassi:
9BWAA05U6DP096085 - Ano: 2012/2013 - Renavan: 483466263; Por ora, nomeio depositário fiel dos
bens o Requerente, na pessoa indicada do representante legal da Requerente, subscritor da inicial. Sendo
assim, defiro a liminar requestada, determinando, pois, a expedição de mandado de busca e apreensão do
veículo descrito na inicial, assim como dos documentos de porte obrigatório e de transferência do bem,
com a entrega ao credor/fiduciário, através de seu representante legal, ou a quem ele indicar. Intime-se o
credor/fiduciário para que proceda aos atos necessários ao depósito do veículo, a fim de que possa ser
cumprida a liminar ora deferida, devendo o devedor/fiduciante ser informado de que 5 (cinco) dias após
executada a liminar consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do
credor/fiduciário, bem como que no prazo acima referido o devedor/fiduciante poderá pagar a integralidade
da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o
bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-se a parte demandada de que, em caso de purgação da
mora, com pagamento do débito integral, deve incidir o percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor
da causa, a título de honorários advocatícios. Após cumprida a liminar, cite-se o devedor fiduciante para
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, a resposta poderá ser
apresentada ainda que o devedor tenha efetuado o pagamento liminar, caso entenda que este fora a maior
e deseje restituição. Desde logo, fica facultado ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência, de
proceder na conformidade do § 2º do art. 212 do CPC, para cumprimento do mandado, se necessário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Aurora do Pará, 10 de julho de 2019. BRENO MELO DA
COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO:
00021882920198140100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Procedimentos Investigatórios em: 12/07/2019 VITIMA:D. F. S.
D E N U N C I A D O : D E O C L E C I O  P E D R O  D O S  S A N T O S .
_________________________________________________________________________ PROCESSO
Nº 0002188-29.2019.8.14.0100 DENUNCIADO:DEOCLECIO PEDRO DOS SANTOS VÍTIMAS: D.F.D.S.
INFRAÇÃO PENAL: ART. 129, §9º, CPB, COM INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO ART. 5º, II, DA LEI Nº
11.340/2006 DECISÃO Indefiro o pedido à fl. 04 dos autos, tendo em vista o poder de requisição que
detém o próprio Ministério Público, conforme previsão no art. 26 da Lei nº 8.625/93, além do art. 129, VI,
da CF/88, e bem como fundamentação localizada na LC 75/90. Deste modo, remetam-se os autos ao
Ministério Público para que se manifeste no que entender cabível. Cumpra-se. Aurora do Pará/PA, 25 de
junho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA Juiz de Direito Titular da Comarca de Aurora do Pará
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 8 8 2 9 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 0  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação:
Procedimentos Investigatórios em: 12/07/2019 VITIMA:D. F. S. DENUNCIADO:DEOCLECIO PEDRO DOS
SANTOS. ___________________________________________________________________________
PROCESSO Nº: 0002188-29.2019.8.14.0100 DENUNCIADO(A): DEOCLECIO PEDRO DOS SANTOS
VÍTIMA: D.F.D.S. CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 129, §9º, CPB, COM INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO
ART. 5º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. DECISÃO Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público
contra o acusado em epígrafe, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática, em tese, do delito descrito
no ART. 129, §9º, CPB, COM INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO ART. 5º, II, DA LEI Nº 11.340/2006.
Destarte, após compulsar os autos, entendo presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo
Penal, especificamente, a narração do fato delituoso, com suas circunstâncias, a qualificação do
denunciado, a classificação do crime, bem como o rol de testemunhas, motivo pelo qual recebo a
Denúncia, à luz da dicção do art. 396, do mencionado código de ritos, ao tempo em que defiro os
requerimentos do Ministério Público constantes da denúncia. Ressalto, ademais, que neste primeiro
momento vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social,
relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração
Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos criminosos.
Cite-se o Denunciado, com cópia da Denúncia, para apresentar Resposta à Acusação por escrito em 10
(dez) dias, cientificando-lhe que poderá arguir preliminares, oferecer documentos, justificações, especificar
provas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo, se entender necessário, sua intimação para
audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 396-A, do CPP. Após transcurso do prazo acima
referido e não apresentada a resposta por escrito, ou se o acusado citado não constituir defensor,
manifestando interesse em assistência judiciária, nomeio lhe, desde já, e sob as aludidas condições, o(a-s)
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Defensor(a) Público(a) com atuação nesta Vara, com vistas à patrocinar sua defesa técnica ad finem (§ 2º,
art. 396-A, CPP), o(a) qual deverá ser intimado(a), mediante vista - observadas as regras da Lei
Complementar nº 80/94 e da Lei nº 1.060/50. Se ainda não providenciado, requisite-se os antecedentes da
pessoa acima referida junto ao Instituto de Criminalística e à Distribuição local. Com a apresentação da
resposta, venha-me os autos conclusos para decisão. Aurora do Pará/PA, 25 de junho de 2019. BRENO
MELO DA COSTA BRAGA Juiz de Direito Titular da Comarca de Aurora do Pará PROCESSO:
00022689020198140100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Busca e Apreensão em: 12/07/2019 REQUERENTE:BANCO
BRADESCO SA REQUERIDO:RAILANE PINHEIRO DOS SANTOS. Processo n°0002268-
90.2019.8.14.0100 DECISÃO Trata-se de ação de busca e apreensão, ajuizada pela parte requerente,
BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado e representado por seus advogados habilitados, em
desfavor da parte requerida, RAILANE PINHEIRO DOS SANTOS, igualmente qualificada nos autos do
processo em epígrafe. Em síntese, a parte autora aduziu em sua inicial que concedeu a requerida, um
financiamento na importância de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), por meio da Cédula de
Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF n°621/4473581 -
Conta Corrente n°503615 - Agência 5418. Sustentou que seria restituído através do quantitativo de 24
(vinte e quatro) parcelas mensais, no valor de R$ 1.207,44 (mil, duzentos e sete reais e quarenta e quatro
centavos), tendo como vencimento final em 02 de julho de 2020, garantido por alienação fiduciária,
celebrado em 02 de julho de 2018. Informou que em garantia da obrigação assumida, a parte demandada
transferiu em alienação fiduciária o bem: Caminhão/Carroceria Fechada/Carga - Ford/Cargo 712-T (4x2 -
2P) Fabricação/Modelo: 2009/2010 - Placa NSQ 4368 - Renavam 171835395 - Chassi
9BFVCAC99ABB40317. Por outro lado, narrou que a parte requerida não conseguiu adimplir com sua
obrigação desde 02 de dezembro de 2018, sendo constituído em mora por meio de protesto de título.
Salientou que o débito atualizado até março/19, corresponde a quantia total de R$ 26.258,45 (vinte e seis
mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Juntou documentos, fls.13/53. Ocorre
que, posteriormente ao ajuizamento da presente ação, verificou-se manuseando os autos, precisamente
às fls.57/59, que as partes compuseram acordo amigavelmente, ficando estabelecido que o débito, objeto
deste processo, recairá no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo efetuado o pagamento pela parte
demandada da seguinte forma: Inicialmente, pagamento a vista do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
como forma de entrada do presente acordo, datado de 29 de abril de 2019, sendo que o restante do valor,
correspondente a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), serão quitados em 20 (vinte) parcelas mensais e
consecutivas no valor aproximado de R$ 1.051,05 (mil e cinquenta e um reais e cinco centavos), iniciando
a primeira parcela (à época) no dia 29 de maio de 2019, tendo como última a data de 29/12/2020. Por fim,
destacaram que a parte executada do presente acordo, concordou em manter como garantia de alienação
fiduciária do bem descrito no contrato, até a quitação integral do acordo. Em relação a forma de
pagamento, esta se dará por meio da conta corrente do executado n°503615, na agência n°5418 - Banco
Bradesco, comprometendo-se a manter nas datas determinadas a suficiente provisão de fundos para
suportar o débito em questão. Sendo assim, declaro suspensa a execução, com fundamento no art. 922,
do Código de Processo Civil, durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra a
obrigação até o final de seu cumprimento, que se dará em 29/12/2020. Findo o prazo sem cumprimento da
obrigação, retornem os autos conclusos para prosseguimento da execução. Findo o prazo com
cumprimento da obrigação, retornem os autos conclusos para sentença de extinção. Intimem-se e
Cumpra-se. Aurora do Pará, 10 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO
TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00025032820178140100 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA
Ação: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO em: 12/07/2019 REQUERENTE:DORINALDO PASTANA
PINTO Representante(s): OAB 25286 - HALEX BRYAN SARGES DA SILVA (ADVOGADO)
REQUERIDO:MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. DESPACHO À Secretaria tendo em vista existir
petição pendente de juntada. Após a devida realização, faça-os conclusos. Cumpra-se. Aurora do Pará, 09
de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE
AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00028855020198140100 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação:
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO em: 12/07/2019 REQUERENTE:LUIS SOARES CAETANO
Representante(s): OAB 8021 - MANOEL MENDES NETO (ADVOGADO) REQUERIDO:BANCO
BRADESCO SA. Processo n°0002885-50.2019.8.14.0100 DESPACHO Analisando os autos, observo que
a parte requerente, por meio de seu advogado constituído, ajuizou a presente ação adotando o rito dos
juizados especiais cíveis. Sabe-se que para a ação ser recebida no rito da Lei n° 9.099/95, é necessário
que o valor envolvido não seja superior a 40 (quarenta) salários mínimos. No caso em tela, nota-se que o
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valor da causa corresponde a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia que excede claramente o patamar
mencionado anteriormente. Dessa maneira, conforme dispõe o art.6°, do Novo Código de Processo Civil,
assino o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor emende a petição inicial, retificando o rito a ser
seguido, ou, caso queira permanecer no rito escolhido, que adeque corretamente o valor da causa, sob
pena de indeferimento e extinção do processo sem exame de mérito, como prevê o art.485, I do CPC.
Cumpra-se. Aurora do Pará, 09 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO
TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00030690620198140100 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA
Ação: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO em: 12/07/2019 REQUERENTE:DOMINGOS CIRILO NETO
Representante(s): OAB 28495 - EDUARDA CECILIA DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BNG CETELEM SA. Processo n°0003069-06.2019.8.14.0100 DECISÃO Vistos etc.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela parte demandante, DOMINGOS CIRILO NETO,
devidamente qualificado e representado por seus advogados habilitados, em desfavor da parte requerida
BANCO CETELEM S/A, sob o CNPJ N°00.558.456/0001-71, igualmente qualificado nos autos do processo
em epígrafe. Em síntese, a parte requerente informou em sua inicial, que recebe benefício previdenciário
pelo INSS, através de sua aposentadoria por idade, sob o n°1634989713. Salientou ainda, que vem
sofrendo descontos mensais por meio de empréstimos indevidos realizados através do banco requerido.
Acrescentou que o valor total do empréstimo, corresponde a quantia de R$ 574,28 (quinhentos e setenta e
quatro reais e vinte e oito centavos), sendo que o valor do referido desconto perfaz a quantia mensal de
R$ 16,65 (dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), o qual se originou desde 16 de setembro de
2017. O reclamante suscitou que a soma dos descontos, por meio de 19 (dezenove) oportunidades,
resultou no valor, até o momento de R$ 316,35 (trezentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos). Na
oportunidade, ressaltou ainda, que em virtude do ocorrido, solicitou informações junto ao INSS, sendo
constatado a existência do suposto empréstimo fraudulento no valor de R$ 574,28 (quinhentos e setenta e
quatro reais e vinte e oito centavos). Por fim, aduziu que em nenhum momento realizou o empréstimo com
o banco requerido. Dessa forma, requereu a concessão da tutela antecipada para que seja determinada
abstenção de quaisquer descontos e no mérito a condenação do demandado a título de indenização por
danos morais, e o ressarcimento das parcelas já pagas em dobro. Juntou documentos, às fls.17/22. Nesse
sentido, sendo a presunção relativa, caso realmente exista relação jurídica entre as partes e a dívida,
através do suposto empréstimo consignado sob o contrato de n°51-826297304/17, em nome da parte
requerente junto ao requerido, não será difícil para este fazer prova da relação contratual e do seu direito
de cobrar os valores ora discutidos. Desta forma, para fins de cognição preliminar, por ora, deverão ser
prestigiadas as alegações do reclamante, ainda mais diante da sua hipossuficiência e afirmação de que
jamais solicitou a realização do empréstimo consignado. É de notar que o deferimento da medida de
urgência não implica em irreversibilidade do provimento para o caso de, no mérito, vir a ser julgado
improcedente o pedido. Dessa maneira, observados nos autos elementos que evidenciam a probabilidade
do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, restam satisfeitos os requisitos para
concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Tutela Antecipada do requerente, nos
termos do art. 300, §1º do Código de Processo Civil pátrio. Em consequência, determino ao reclamado
BANCO CETELEM S/A - CNPJ N°00.558.456/0001-71 que se abstenha de proceder com os descontos
das parcelas mensais do empréstimo consignado, no valor de R$ 16,65 (dezesseis reais e sessenta e
cinco centavos) sob o contrato mencionado anteriormente, em nome da parte autora, DOMINGOS CIRILO
NETO, até ulterior decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada mês descumprido, até
o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a contar do recebimento desta decisão pela Requerida. E ainda:
1 - Defiro ao autor, os benefícios da assistência judiciária gratuita. 2 - Assim, aplicando o mais recente
ordenamento processual vigente (Lei 13.105/15), o qual trouxe como obrigatória a audiência de
composição, nos termos do art.334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia
____/____/____ às ____:_____h, para qual as partes deverão vir acompanhadas de seus advogados. 3 -
Cite-se a parte demandada, pelo correio (art.246, I, do CPC/15), para comparecimento à audiência
designada, advertindo-o das consequências de sua ausência, e quanto ao prazo para contestar que só
terá termo inicial na data da referida audiência. 4- Intime-se a parte demandante, por intermédio de seu
advogado habilitado nos autos. 5 - Tratando-se de questão afeta a relação de consumo, e considerando a
hipossuficiência da consumidora requerente face ao requerido, inverto o ônus da prova, com fundamento
no art.6º, VIII, do CDC. Cumpra-se. Aurora do Pará, 10 de julho de 2019. . BRENO MELO DA COSTA
BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO:
00033295420178140100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Guarda em: 12/07/2019 MENOR:T. E. B. R.
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REQUERENTE:ANTONIA JAINE DE SOUZA BRITO Representante(s): OAB 6510 - JULIO DE OLIVEIRA
BASTOS (ADVOGADO) . Processo n°0003329-54.2017.8.14.0100 DESPACHO Analisando os autos,
observo que a parte requerente compareceu pessoalmente na Secretaria Judicial desta Comarca no
objetivo de informar a mudança de endereço, como se observa à fl.35. Dessa maneira, determino que
expeça-se Carta Precatória à Comarca de Rio Claro - Estado de São Paulo, a fim de que seja elaborado
Estudo Social no endereço do Sr. JADSON BRUNO SOARES Rodrigues, atual responsável legal da
menor T.E.B.R, localizado na Rua 01, n°346, Jardim das Nações - Condomínio Líbano - CEP: 13.502.773 -
Bloco 12 - Ap 104 (Telefone para Contato: (91) 99602-8459. Após, com a resposta da realização do
estudo social, faça-os conclusos. Cumpra-se. Aurora do Pará, 09 de julho de 2019. BRENO MELO DA
COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO:
00039066120198140100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019
FLAGRANTEADO:JOSE FERNANDO DA SILVA CARDOSO VITIMA:C. B. S. . PROCESSO Nº 0003906-
61.2019.8.14.0100 DENUNCIADO: JOSÉ FERNANDO DA SILVA CARDOSO VÍTIMAS: C. B. D. S.
INFRAÇÃO PENAL: ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, EM
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP) DECISÃO Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério
Público contra o acusado em epígrafe, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática, em tese, do delito
descrito no art. 155, caput, do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP).
Destarte, após compulsar os autos, entendo presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo
Penal, especificamente, a narração do fato delituoso, com suas circunstâncias, a qualificação do
denunciado, a classificação do crime, bem como o rol de testemunhas, motivo pelo qual recebo a
Denúncia, à luz da dicção do art. 396, do mencionado código de ritos, ao tempo em que defiro os
requerimentos do Ministério Público constantes da denúncia. Ressalto, ademais, que neste primeiro
momento vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social,
relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração
Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos criminosos.
Cite-se o Denunciado, com cópia da Denúncia, para apresentar Resposta à Acusação por escrito em 10
(dez) dias, cientificando-lhe que poderá arguir preliminares, oferecer documentos, justificações, especificar
provas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo, se entender necessário, sua intimação para
audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 396-A, do CPP. Após transcurso do prazo acima
referido e não apresentada a resposta por escrito, ou se o acusado citado não constituir defensor,
manifestando interesse em assistência judiciária, nomeio lhe, desde já, e sob as aludidas condições, o(a-s)
Defensor(a) Público(a) com atuação nesta Vara, com vistas à patrocinar sua defesa técnica ad finem (§ 2º,
art. 396-A, CPP), o(a) qual deverá ser intimado(a), mediante vista - observadas as regras da Lei
Complementar nº 80/94 e da Lei nº 1.060/50. Se ainda não providenciado, requisite-se os antecedentes da
pessoa acima referida junto ao Instituto de Criminalística e à Distribuição local. Com a apresentação da
resposta, venha-me os autos conclusos para decisão. Aurora do Pará/PA, 10 de julho de 2019. BRENO
MELO DA COSTA BRAGA Juiz de Direito Titular da Comarca de Aurora do Pará PROCESSO:
00039452920178140100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO em: 12/07/2019
REQUERENTE:JADSOM SANTOS DA SILVA REQUERIDO:ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA.
DESPACHO À Secretaria tendo em vista existir petição pendente de juntada. Após a devida realização,
faça-os conclusos. Cumpra-se. Aurora do Pará, 09 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA
JUIZ  DE DIREITO T ITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO:
00045446520178140100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO em: 12/07/2019
REQUERENTE:VANDA DE JESUS SILVA SOARES Representante(s): OAB 25286 - HALEX BRYAN
SARGES DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. DESPACHO À
Secretaria tendo em vista existir petição pendente de juntada. Após a devida realização, faça-os
conclusos. Cumpra-se. Aurora do Pará, 09 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE
DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00046014920188140100
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA
C O S T A  B R A G A  A ç ã o :  P R O C E S S O  C Í V E L  E  D O  T R A B A L H O  e m :  1 2 / 0 7 / 2 0 1 9
REQUERENTE:FRANCISCO SANTOS FERREIRA Representante(s): OAB 25286 - HALEX BRYAN
SARGES DA SILVA (ADVOGADO) REQUERENTE:FRANCINETE SANTOS FERREIRA
Representante(s) :  OAB 25286 -  HALEX BRYAN SARGES DA SILVA (ADVOGADO)
REQUERENTE:VANDA DE JESUS SILVA SOARES Representante(s): OAB 25286 - HALEX BRYAN
SARGES DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. DESPACHO À
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Secretaria tendo em vista existir petição pendente de juntada. Após a devida realização, faça-os
conclusos. Cumpra-se. Aurora do Pará, 09 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE
DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00059060520178140100
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA
COSTA BRAGA Ação: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO em: 12/07/2019 REQUERENTE:ANA
DEUSA MACIEL DA SILVA REQUERENTE:JOAO CLAUDINEI OLIVEIRA SANTANA MENOR:A. B. M. S.
REQUERIDO:FRANCINALDA MACIEL DE SOUZA. DESPACHO À Secretaria tendo em vista existir
petição pendente de juntada. Após a devida realização, faça-os conclusos. Cumpra-se. Aurora do Pará, 09
de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE
AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00409704720158140100 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação:
Execução de Alimentos em: 12/07/2019 REPRESENTANTE:ANTONIA NAZARE DE OLIVEIRA SANTOS
REQUERIDO:ANTONIO EDVALDO DE CARVALHO REQUERENTE:JOAO PEDRO SANTOS DE
CARVBALHO. Processo n°004097047.2015.8.14.0100 DESPACHO Analisando os autos, verifico ser
necessário determinar que se dê vistas ao Ministério Público, a fim de que este Juízo, posteriormente,
cumpra com o disposto no art.19 da Lei de Alimentos, n°5.478/1968. Cumpra-se. Aurora do Pará, 10 de
julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE
AURORA DO PARÁ PROCESSO: 01169708820158140100 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019 REQUERENTE:JOAO DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS
Representante(s): OAB 4199 - OSCAR MARIA DE ALENCAR FERNANDES (ADVOGADO)
REQUERENTE:ROSA SILVA SANTOS Representante(s): OAB 4199 - OSCAR MARIA DE ALENCAR
FERNANDES (ADVOGADO) REQUERIDO:MUNICIPIO DE PARAGOMINAS Representante(s): OAB
22167 - JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS (ADVOGADO) . Processo n°0116970-
88.2015.8.14.0100 DECISÃO Analisando os autos, e, tendo em vista a certidão de encerramento de
trâmite físico de processo, localizada à fl.168, bem como o Ofício n°116/2018-CD2G, à fl.170, determino
que a Secretaria Judicial desta Comarca, proceda com o devido arquivamento dos autos. Cumpra-se.
Aurora do Pará, 10 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA
COMARCA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00025495620138140100 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação de Alimentos em: REQUERENTE:
A. C. E. S. R. REQUERIDO: A. C. S. R.  

 
 
 
RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE AURORA DO PARA - VARA:
VARA UNICA DE AURORA DO PARA PROCESSO: 00008849220198140100 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação:
Obrigação de Reparar o Dano em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOAO DE ALMEIDA OLIVEIRA
Representante(s): OAB 392116 - OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA (ADVOGADO)
REQUERIDO:BANCO BMG SA. Processo n°0000884-92.2019.8.14.0100 DECISÃO Vistos etc. Trata-se
de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pela parte requerente, JOÃO DE
ALMEIDA OLIVEIRA, devidamente qualificado e representado por meio de seu advogado constituído, em
desfavor da parte demandada, BANCO BMG S/A - CNPJ N° 61.186.680/0001-74, igualmente qualificado
nos autos do processo em epígrafe Em síntese, a parte autora, informou através de sua inicial, que recebe
benefício previdenciário de aposentadoria por idade, sob o n°1529411626. Aduziu na oportunidade, que
realizou contratos de empréstimos consignado juntamente com a parte requerida, sendo informado que o
pagamento pelo empréstimo, seria feito com os descontos mensais diretamente do benefício
previdenciário da autora. Ocorre que, de acordo com o requerente, ao realizar o empréstimo consignado,
ao mesmo tempo, fora surpreendido com o desconto "reserva de margem de cartão de crédito", no
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de seu beneficio, inclusive tendo o banco requerido
mandado cartão de crédito para o autor, sendo que o mesmo sequer desbloqueou o cartão, pelo motivo de
jamais ter solicitado. Demonstrou ainda, a quantidade de descontos efetuados pelo banco requerido, ao
todo foram 05 (cinco) anos, perfazendo o tota! de R$ 1.690,56 (mil, seiscentos e noventa reais e cinqüenta
e seis centavos). Por fim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que o banco se
abstenha de efetuar tais descontos, bem como ao final, a procedência da ação, declarando a inexistência
da contratação, e ao recebimento dos valores descontados em dobro, além da condenação a título de
danos morais. Poder Judiciário do Estado do Pará Tribunal de Justiça do Estado Vara Única da Comarca
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de Aurora do Pará Juízo de Ia Instância Processo n°0000884-92.2019.8.14.0100 Juntou documentos, às
fls. 15/21. Nesse sentido, sendo a presunção relativa, caso realmente exista relação entre as partes e a
dívida, através da reserva de margem de cartão de crédito - RMC, em nome da parte requerente junto ao
requerido, não será difícil para este fazer prova da relação contratual e do seu direito de cobrar os valores
ora discutidos. Desta forma, para fins de cognição preliminar, por ora, deverão ser prestigiadas as
alegações do reclamante, ainda mais diante da sua afirmação de que jamais solicitou a contratação de
cartão de crédito, bem como também desconhece a prática da reserva de margem consignável. E de notar
que o deferimento da medida de urgência não implica em irreversibilidade do provimento para o caso de.
no mérito, vir a ser julgado improcedente o pedido. Dessa maneira, observados nos autos elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, restam
satisfeitos os requisitos para concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Tutela
Antecipada da parte requerente, nos termos do art. 300, §1° do Código de Processo Civil pátrio. Em
conseqüência, determino ao reclamado que se abstenha de proceder com os descontos referente a
reserva de margem consignável, bem como em ao empréstimo sobre a própria RMC, em nome da parte
autora, JOÃO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF N°198.345.862-72, até ulterior decisão, sob pena de multa
de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada mês descumprido, até o limite de R$ 12.000,00 (doze mií reais), a
contar do recebimento desta decisão pela Requerida. E ainda: - Defiro ao autor, os benefícios da
assistência judiciária gratuita. -Cite-se o réu, pelo correio (art.246, I, do CPC/15) para que tome ciência do
inteiro teor desta decisão e para, querendo, contestar os termos da presente ação, sob pena de revelia. -
Apresentada a contestação pela parte demandada, e, havendo qualquer situação prevista no art.350, e
art.351 do CPC, intime-se a parte autora para que apresente réplica no prazo de 15 (quinze) dias, após,
faça-os conclusos. Poder Judiciário do Estado do Pará Tribunal de Justiça do Estado Vara Única da
Comarca de Aurora do Pará " . ' l " Juízo de Ia Instância Processo n°0000884-92.2019.8.14.0100 -
Tratando-se de questão afeta a relação de consumo, e considerando a hipossuficiência da parte
consumidora requerente face ao requerido, inverto o ônus da prova, com fundamento no art.6o, VIII, do
CDC. Cumpra-se. Aurora do Pará, 04 de julho de 2019. BRENO MELGkbV COSTA BRAGA JUIZ DE
DIREITO TITULAR DA ÒÒMaVcA DE AURORA DO PARÁ PROCESSO: 00045284320198140100
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA
COSTA BRAGA Ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019 AUTOR DO
FATO:MATEUS FARIAS DE OLIVEIRA VITIMA:S. F. N. . Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado
do Pará Juízo de Direito da Comarca de Aurora do Pará DECISÃO-MANDADO Autos de Medidas
Protetivas Processo nº. 0004528-43.2019.8.14.0100 Requerente: S.F.D.N Requerido: M.F.D.O Vistos, etc.
Trata-se de autos de pedido de medida protetiva de urgência, encaminhados pelo Delegado de Polícia
Civil em exercício pela Comarca de Aurora do Pará, por meio do Ofício n°269/2019 - DPCAP, e deduzido
por SYLMARA FERREIRA DAS NEVES, mulher, vítima de violência doméstica e familiar qualificada nos
autos, em face do suposto agressor MATEUS FARIAS DE OLIVEIRA, seu ex companheiro, também
qualificado nos autos, à fl.02. Em suma, a requerente compareceu na Delegacia de Polícia Civil desta
Comarca, registrando Boletim de Ocorrência, sob o n°00120/2019.100269-0, em 11 de julho de 2019, no
intuito de informar que no mesmo dia, por volta de 19h30min da noite, foi agredida pelo seu ex
companheiro, Sr. Mateus Farias de Oliveira. Em relação aos fatos, a vítima alegou que teve um
relacionamento amoroso com o agressor durante o período de 06 (seis) meses, e, como fruto dessa
relação, houve o nascimento de uma filha, atualmente com quase 02 (dois) anos de idade. A requerente
informou, que, após o nascimento da menor, ajuizou ação requerendo a fixação de pensão alimentícia,
bem como a regulamentação do direito de visitas. Dessa forma, ficou estabelecido entre as partes que o
genitor da criança, ora requerido, poderia ficar com a menor às terças e sábados, nos horários de 10h às
17h. Porém, a vítima alegou que na data de 11 de julho de 2019 (quinta-feira), o suposto agressor
compareceu em sua residência, querendo levar sua filha para comer pizza. Prontamente, a requerente
disse que não deixaria, pois, a menor estava doente, bem como não era o dia e nem hora do presente
acordo anteriormente mencionado. Por tal razão, o requerido pegou a criança à força, colocando-a no
carro, tendo a vítima resistido, na tentativa de impedir a ação, momento pelo qual, o suposto agressor a
enforcou e deu tapas em seu rosto. Por fim, vendo a situação, a atual namorada do requerido entregou a
filha da declarante e foram embora. Requerimento de Medida Protetiva de Urgência, fl.05; Auto de Exame
de Corpo de Delito, fl.06; Certidão de Antecedentes Criminais do agressor, fl.08/08v. Vieram-me os autos
conclusos. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos do art. 12, §1º, da Lei 11.340/2006, passo à
apreciação do pedido de medida protetiva de urgência formulado pela vítima. A Lei 11.340/2006
estabelece um rol de medidas protetivas de urgência destinadas a salvaguardar a mulher vítima de
violência de gênero no âmbito da unidade doméstica e familiar e em qualquer relação íntima de afeto. O
elenco de medidas possui caráter exemplificativo e está previsto nos arts. 22 a 24 e em outras disposições
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esparsas da lei em comento. A mais abalizada doutrina entende que o fundamento das medidas em
questão é assegurar à mulher em situação de risco o direito a uma vida sem violência, sendo certo que a
adoção da providência cautelar ou satisfativa pelo juiz está vinculada à vontade da vítima (DIAS, Maria
Berenice, A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência
doméstica e familiar contra a mulher, 2ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 106). No presente
caso, vislumbro estarem presentes a plausibilidade da existência do direito invocado pela vítima de
obtenção das medidas pleiteadas e o risco da demora do provimento jurisdicional a acarretar dano
irreparável ou, ao menos, de difícil reparação à vida e integridade física, moral e psicológica da vítima.
Assim, quanto aos pedidos deduzidos pela ofendida, diante dos fatos por ora apurados, configuradores de
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006, art. 7º) e demonstrados pelos
depoimentos colhidos perante a autoridade policial, devem ser deferidos as seguintes medidas protetivas
de urgência: a) Proibição do agressor de aproximar-se da ofendida, e de seus familiares a uma distância
mínima de 300 (trezentos) metros; b) Proibição do agressor de manter contato com a ofendida e seus
familiares por qualquer meio de comunicação; c) Restrição/Suspensão de visitas à filha menor do casal.
Intime-se pessoalmente a vítima sobre esta decisão. Cite-se pessoalmente o agressor, pelos meios
necessários, que poderá contestar o pedido, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de
Defensor Público ou advogado particular. Após a apresentação ou não de contestação pela parte
requerida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito. Cientifique-
se, ainda, a vítima que deverá informar: a) a cessação do risco, para fins de revogação da medida, se for o
caso e; b) qualquer mudança de endereço, sob pena de revogação da medida. Fica o agressor ciente da
possibilidade de decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento da medida deferida.
SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. P.R.I.C. Aurora do Pará, 11 de julho de 2019.
BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ
Breno Melo da Costa Braga Juiz de Direito PROCESSO: 00048738220148140100 PROCESSO ANTIGO: -
--- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação:
Separação Consensual em: 15/07/2019 REQUERENTE:DANIEL FILHO DA SILVA SOUZA
Representante(s) :  OAB 19098 -  LUCIVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
REQUERIDO:RAIMUNDA FIALHO DA SILVA RAI. Processo n°0004873-82.2014.8.14.0100 DESPACHO
À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença de fls.68/73. Após, arquive-se. Aurora
do Pará, 10 de julho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA JUIZ DE DIREITO TITULAR DA
COMARCA DE AURORA DO PARÁ 

 
 
 
RESENHA: 19/07/2019 A 19/07/2019 - GABINETE DA VARA UNICA DE AURORA DO PARA - VARA:
VARA UNICA DE AURORA DO PARA PROCESSO: 00010053320138140100 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): BRENO MELO DA COSTA BRAGA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 19/07/2019 DENUNCIADO:FRANCISCO ANTONIO AZEVEDO
Representante(s): OAB 22647 - EDINALDO DA SILVA ASSUNÇÃO (ADVOGADO) VITIMA:J. K. S. L. .
____________________________________________________________________________
PROCESSO Nº: 0001005-33.2013.8.14.0100 SETENCIADO (A): FRANCISCO ANTÔNIO AZEVEDO
VÍTIMA (S): K.D.S.L CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 129, §9º, DO CPB C/C ART. 5º, III e ART. 7º II, DA LEI
Nº 11.340/2006 S E N T E N Ç A Trata-se de denúncia que atribui à FRANCISCO ANTÔNIO AZEVEDO,
nos autos qualificado, a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com incidência nas
regras dos artigos 5º, III e 7º, II, da Lei 11.340/06. O fato teria ocorrido em 10/03/2013 e a denúncia foi
recebida em 14/01/2014, segundo se pode verificar à fl. 64. Em sentença, o juízo condenou o réu à pena
de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção. É o breve relatório. Decido. Analisando os presentes autos,
verifico que o réu foi condenado a cumprir pena definitiva de 01 ano e 03 meses de detenção, cuja
sentença transitou em julgado para o Ministério Público. Destarte, após prolação da sentença condenatória
considera-se, para aferição do prazo prescricional, a pena em concreto estabelecida pelo juízo, tal como
estabelece o art. 110 do CPP, in verbis: "Prescrição depois de transitar em julgado sentença final
condenatória Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela
pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o
condenado é reincidente. § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado
para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em
nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. § 2o (Revogado pela Lei nº
12.234, de 2010)." In casu, verifico a ocorrência da prescrição retroativa. Sobre a prescrição retroativa,
assim ensina Guilherme de Sousa Nucci: "(...) é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena
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aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria
sentença (...). A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do
recebimento da denúncia e a sentença condenatória (...)". (Código Penal Comentado; 11ª edição; Editora
Revista dos Tribunais; p. 601). Acerca do tema, trago à baila o aresto jurisprudencial publicado no
Informativo nº 481, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verbis: "PRESCRIÇÃO. SENTENÇA.
PUBLICAÇÃO. ART. 389 DO CPP. Trata-se de recurso em habeas corpus que tem por objeto ser
declarada a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição retroativa. Inicialmente, ressaltou o Min.
Relator que, in casu, embora a sentença seja datada de 3/6/2009, último dia antes da consumação do
prazo prescricional, não se sabe, ao certo, a data em que houve a sua entrega em mãos do escrivão, uma
vez que esse, em descumprimento ao disposto no art. 389 do CPP, não lavrou o respectivo termo de
recebimento. Nem as informações complementares prestadas pelo juízo a quo esclareceram tal fato.
Assim, entendeu que, sendo o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da
sentença, a ciência que o MP nela apôs, em 8/6/2009, deve ser considerada como a efetiva publicação.
Observou, ademais, não se poder admitir que, na solução da dúvida decorrente da omissão cartorária,
adote-se o entendimento mais prejudicial ao réu, ou seja, presumir que a publicação da sentença em mãos
do escrivão ocorreu na mesma data da sua prolação, segundo fez o acórdão recorrido. Diante disso, a
Turma, por maioria, deu provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do paciente pela
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 110, caput, ambos do CP.
Precedente citado do STF: HC 73.242-GO, DJ 24/5/1996. RHC 28.822-AL, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 22/8/2011." Desta forma, fica fixada a prescrição em quatro anos, na forma do art. 110
c/c 109, V, do Código Penal. Verifico que o recebimento da denúncia se deu em 14/01/2014 (fl. 64). Por
outro lado, a prolação da sentença condenatória ocorreu em 05/03/2018 (fls. 100/102), o que importa um
lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento da denúncia e o pronunciamento
judicial definitivo, deste modo, tendo se operado a perda do direito de punir do Estado, levando-se em
conta os prazos anteriores à própria sentença, aplicável assim para o caso em análise a PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. Relevante, ainda, destacar que o art. 61, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz
deve reconhecer a extinção da punibilidade de ofício em qualquer fase do processo. Feitas tais
considerações, tendo havido a perda jus puniendi do Estado, em decorrência da ocorrência de prescrição,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE IMPOSTA À FRANCISCO ANTÔNIO AZEVEDO, relativamente ao
presente processo, consoante artigo art. 107, IV, 109, V c/c art. 110, §1º, todos do CPB, nos termos da
fundamentação acima. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
arquive-se. Aurora do Pará/PA, 25 de junho de 2019. BRENO MELO DA COSTA BRAGA Juiz de Direito
titular da Comarca de Aurora do Pará 
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Ref.

 
Processo nº 0001349-08.2019.8.14.0034

 
Autos de REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

 
REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 
PATRONO: MAGDA EGGER OAB-PA 27.403-A

 
REQUERIDO: GILMAR MOURA FREIRE

 
Vistos, etc. Foi certificado às fls.26 pelo oficial de justiça da Comarca que o veículo objeto do presente
feito não foi localizado no endereço do requerido, alegando este que o repassou para terceiro, pelo que foi
não possível a apreensão do referido bem. Diante disso, determino a intimação do requerente, por
intermédio de sua patrona, para que se manifeste no prazo de até 10 (dez) dias quanto à aludida certidão,
requerendo o que de direito ao caso. Em seguida, com o transcurso do prazo ou com a manifestação,
após certificar nos autos, venham conclusos. Cumpra-se. Nova Timboteua, 12 de julho de 2019. Antônio
Francisco Gil Barbosa. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua ¿ PA.

 
 

 
 
 
 
Ref.

 
Processo n.º:    0000399-67.2017.8.14.0034

 
Autos de: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 
EXEQUENTE: EQUIANE BRITO SILVA

 
PATRONO: JO¿O BATISTA PEREIRA GASPAR OAB-PA 4.830

 
EXECUTADO: VAN CARLOS PINHEIRO DA SILVA

 
Foi certificado às fls. 30 a intimação do executado da decisão de fls. 28, porém, até a presente data não foi
noticiado o cumprimento ou não das ordens lá emanadas. É o que basta relatar. Decido. Determino a
intimação da exequente, por intermédio de seu patrono, para que informe no prazo de 10 (dez) dias se já
houve a venda da casa objeto do presente feito, sendo que, em caso negativo, deverá informar, no mesmo
prazo, se o executado cumpriu com as determinações exaradas na decisão de fls. 28, requerendo o que
de direito ao caso. Saliente-se também que se a parte não cumprir o presente despacho nos prazos acima
assinalados, a contar da intimação, dará causa a extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do NCPC. Escoado o referido prazo, com ou sem manifestação,
voltem os autos conclusos. Nova Timboteua¿ PA, 12 de julho de 2019. Antonio Francisco Gil Barbosa. 
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua¿ PA.

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA
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PROCESSO Nº: 0002665-27.2017.8.14.0034

 
AUTOS: AÇ¿O DE INDENIZAÇ¿O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

 
REQUERENTE: NEYLA RAQUEL COSTA MORAES LIMA

 
PATRONA: WALDILÉIA DOS S. ALVES DA SILVA OAB-PA 21.553

 
REQUERIDA: POP SOM S/C LTDA.

 
PATRONO: CARLOS FELIPE ALVES GUIMAR¿ES OAB-PA 18.307

 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA-PA

 
PATRONO: PROCURADOR MUNICIPAL

 
Tratam os presentes autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por NEYLA
RAQUEL COSTA MORAES LIMA, por intermédio de advogada particular, em desfavor de POP SOM S/C
LTDA e MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA-PA, todos qualificados nos autos. Em atendimento ao
despacho de fls. 97, a Secretaria certificou às fls. 99 da inexistência de Inquérito Policial e Ação Penal
pertinente aos mesmos fatos objeto do presente feito. É o que basta relatar. Decido. Compulsando os
autos, verifico às fls. 20/27 o Boletim de Ocorrência Policial de n.º 189/2016.000266-8. Todavia, ao
pesquisar junto ao sistema LIBRA, observei a inexistência de Inquérito Policial enviado a este juízo
referente à apuração da morte de RAQUEL DANIELY MORAES DAVID. No caso, na forma do artigo 315
do NCPC, o processo cível de que trata os presentes autos poderá ser suspenso até que se pronuncie a
justiça criminal sobre os mesmos fatos. Inclusive, a requerida POP SOM S/C LTDA requereu às fls. 52 o
sobrestamento do feito até a conclusão da correspondente persecução penal. Diante disso, determino que
a Secretaria oficie à autoridade policial requisitando informações, a serem prestadas no prazo máximo de
15 (quinze) dias, quanto ao procedimento investigatório instaurado para apurar a morte de RAQUEL
DANIELY MORAES DAVID, objeto do Boletim de Ocorrência Policial de n.º 189/2016.000266-8, de
03/07/2016. Em seguida, com a manifestação ou transcorrido o prazo, após certificar, venham os autos
conclusos. Cumpra-se. Nova Timboteua/PA, 12 de julho de 2019. Antonio Francisco Gil Barbosa. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua¿ PA.

 
 

 
 
 
 
PROCESSO Nº: 0000101-37.2001.8.14.0034

 
AUTOS DE: AÇ¿O DE EXECUÇ¿O

 
EXEQUENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

 
PATRONO: WALCIMARA ALINE MOREIRA CARDOSO ARAÚJO OAB/PA 11.663

 
EXECUTADO: JOSÉ BEZERRA DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA  
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Vistos etc. Em cumprimento à diligência de fls. 109, foi certificado às fls.110 que o executado JOSÉ
BEZERRA DA SILVA não reside mais no endereço informado, conforme informações prestadas pela filha
dele. Diante disso, determino a intimação do exequente, por intermédio de seu patrono, para se manifestar
sobre a certidão de fls. 110 no prazo de até 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito ao caso.
Transcorrido o prazo ou com a manifestaç¿o, após certificado, conclusos. Cumpra-se. Nova Timboteua ¿
PA, 12 de julho de 2019. Antonio Francisco Gil Barbosa. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Nova Timboteua ¿ PA.
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PROCESSOS FINALIZADOS ¿ PERÍODO 07/01/2019 ATÉ 30/06/2019

 
PROCESSO: 00002138120118140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 24/01/2019  - REQUERIDO - BANCO DO BRASIL SAREQUERENTE -
MARCELO EDUARDO DE OLIVEIRA

 
PROCESSO: 00002050720118140025  - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  - VARA
UNICA DE ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 28/02/2019  - REQUERIDO - AURINETE DOS
SANTOS ABREUREQUERENTE - BANCCO ITAUCARD SA

 
 PROCESSO: 00042972320148140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 07/03/2019  -  REQUERENTE - SERGIO REIS DA SILVAREQUERIDO -
CARLOS ALBERTO RODRIGUES LOPESREQUERIDO - AUTO ESCOLA PADRAO

 
PROCESSO: 00006598420118140025  - GUARDA  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  - CÁLCULO
EFETUADO EM: 08/03/2019  - REQUERENTE - JOSE ANIVALDO ROSENDO DA SILVAREQUERIDO -
CARLIANE ALVESMENOR - RAY ALVES DA SILVA

 
PROCESSO: 00003618220178140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 08/03/2019  - REU - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-
INSSAUTOR - ROSA DA CONCEICAO LIMA

 
PROCESSO: 00000735220088140025  - EXECUÇÃO FISCAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  - EXEQUENTE - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO
PARAEXECUTADO - SERRARIA MONTE CASTELO LTDA

 
PROCESSO: 00007053420158140025  - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL  - VARA UNICA DE
ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  - EMBARGADO - O ESTADO DO
PARAEMBARGANTE - POSTO LAGO VERMELHO LTDA

 
PROCESSO: 00000334120068140025  - ALVARÁ JUDICIAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  - REQUERENTE - DORVALINO DOMICIANO DA
SILVAREQUERIDO - DEPARTAMENTO NACIONAL DE P. MINERAL - DNPM 
 PROCESSO: 00000199620028140025  - EXECUÇÃO FISCAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  - EXECUTADO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS
PAESE LTDAEXEQUENTE - FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 
PROCESSO: 00000289220018140025  - EXECUÇÃO FISCAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  - EXEQUENTE - FAZENDA PUBLICA NACIONALEXECUTADO -
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PAESE LTDA

 
PROCESSO: 00003037920178140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  - AUTOR - M SOCORRO LIMA EPPREU - DMC PROMOTORA
LTDA ME

 
PROCESSO: 00060630920178140025  - AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE  - VARA UNICA DE
ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  - PROMOTOR - MINISTERIO PUBLICO DO

COMARCA DE ITUPIRANGA
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ESTADO DO PARAREQUERENTE - DIVINO AMORIM DE OLIVEIRAREQUERIDO - DIEGO SOUZA DE
OLIVEIRAREPRESENTANTE - GISLENE GONTIJO SOUZA

 
PROCESSO: 00135682220158140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  - REQUERIDO - BANCO ITAU BMGREQUERENTE - ANTONIA
MARIA DO ESPIRITO SANTO SOUSA 
PROCESSO: 00003227120068140025  - MONITÓRIA  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  - CÁLCULO
EFETUADO EM: 11/03/2019  - REQUERENTE - CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A-
CELPAREQUERIDO - MADEIREIRA IRMAOS CARNEIRO LTDA

 
 PROCESSO: 00021282420188140025  - AÇÃO DE ALIMENTOS  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  - REQUERIDO - JULIANA DA SILVA PASSOSREQUERENTE -
HILEMAN COELHO DE SOUZA PASSOS

 
PROCESSO: 00000256920038140025  - EXECUÇÃO FISCAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  - EXECUTADO - IRMAOS XAVIER & CIA LTDAEXEQUENTE -
FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 
 PROCESSO: 00008529420148140025  - PROCEDIMENTO SUMÁRIO  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA
 - CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  -

REQUERIDO - ROCHA MAGAZINE - LOJA DE DEPARTAMENTOSREQUERENTE - NAYSSA
NOGUEIRA DA SILVA

 PROCESSO: 00010374020118140025  - EXECUÇÃO FISCAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  -

EXEQUENTE - A UNIAOEXECUTADO - RIBAMAR ALVES DE SOUZA

 PROCESSO: 00001142920028140025  - EXECUÇÃO FISCAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  -

EXEQUENTE - FAZENDA PUBLICA NACIONALEXECUTADO - INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS PAESE LTDA

 PROCESSO: 00008628520078140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  -

REQUERIDO - MANOEL SANTOSREQUERENTE - DALGER JOSE PEDRO PETRI

 PROCESSO: 00009438720148140025  - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  - VARA UNICA DE
ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  -

REQUERIDO - BANCO DO BRASILREQUERENTE - GEVANIA MARIA DA CONCEICAO SILVA

 PROCESSO: 00002625920108140025  - AÇÃO CIVIL PÚBLICA  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 11/03/2019  -

TERCEIRO - GERENCIA EXECUTIVA DE MARABA IBAMA PAREQUERENTE - MINISTERIO PUBLICO
ESTADUALREQUERIDO - JOAQUIM DA SILVA LIMA FILHO

 PROCESSO: 00000200820078140025  - EXECUÇÃO FISCAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
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CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

EXEQUENTE - FAZENDA PUBLICA ESTADUALEXECUTADO - J M BRITO FILHO

 PROCESSO: 00000267320118140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERIDO - BAZOLAO ELETROMOVEIS LTDAREQUERENTE - EDIMILSON GUIMARAES DOS
SANTOS

 PROCESSO: 00009906620118140025  - AÇÃO CIVIL PÚBLICA  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERENTE - MINISTERIO PUBLICO ESTADUALREQUERIDO - CENTRAIS ELETRICA DO PARA SA
REDE CELPA

 PROCESSO: 00000370520118140025  - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  - VARA
UNICA DE ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

PROMOTOR - MINISTERIO PUBLICOREQUERENTE - MUNICIPIO DE ITUPIRANGAREQUERIDO -
ADECIMO GOMES DOS SANTOS

 PROCESSO: 00000076720118140025  - AÇÃO CIVIL PÚBLICA  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERENTE - MINISTERIO PUBLICO ESTADUALREQUERIDO - ELOI ANTONIO DE SOUSA

 PROCESSO: 00007452120128140025  - AÇÃO CIVIL PÚBLICA  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERENTE - MINISTEERIO PUBLICO ESTADUALREQUERIDO - VMR ALCANTARA
TRANSPORTADORA ME

 PROCESSO: 00006081020108140025  - AÇÃO CIVIL PÚBLICA  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERENTE - MINISTERIO PUBLICO ESTADUALREQUERIDO - FLAVIO ANDRADE GUILHEM

 PROCESSO: 00000189620118140025  - AÇÃO CIVIL PÚBLICA  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERIDO - NATALINO DE JESUS DA SILVA SOARESREQUERENTE - MINISTERIO PUBLICO
ESTADUAL

 PROCESSO: 00002634420108140025  - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  - VARA UNICA DE
ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERENTE - MINISTERIO PUBLICO ESTADUALREQUERIDO - WELLINTON ALVES DE SOUSA

 PROCESSO: 00084673320178140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
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CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERENTE - AGNA MARIA TEIXEIRA LIMAREQUERIDO - CEMAR COMPANHIA ENERGETICA DO
MARANHAO

 PROCESSO: 00027931620138140025  - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  - VARA UNICA DE
ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERIDO - AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS
ARCONREQUERENTE - COOPERATIVA DOS TRANS AUTON DO MUNI DE ITUPIRANGA COOPTAIR

 PROCESSO: 00007192820098140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERIDO - JOSE CORONEL DE SOUZAREQUERENTE - WILLIAN JEFFERSON GONCALVES

 PROCESSO: 00050094220168140025  - AÇÃO DE ALIMENTOS  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERENTE - IANES BEZERRA DOS SANTOSREPRESENTANTE - MARLEIDY GUILHERME
VALENTEREQUERIDO - WILIANE VALENTE DOS SANTOS

 PROCESSO: 00004138320148140025  - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  - VARA UNICA DE
ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 12/03/2019  -

REQUERIDO - BANCO BRADESCO SEGUROSREQUERENTE - VALDIN PEREIRA DA SILVA

 PROCESSO: 00011650220078140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 13/03/2019  -

REQUERIDO - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DNPMREQUERENTE -
MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO SA

 PROCESSO: 00007799820098140025  - AÇÃO CIVIL PÚBLICA  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 13/03/2019  -

REQUERENTE - MINISTERIO PUBLICO ESTADUALREQUERENTE - MINISTERIO PUBLICO
ESTADUALREQUERIDO - ANTONIO HELDER TAVARES CRUZ

 PROCESSO: 00097482420178140025  - ALVARÁ JUDICIAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 14/03/2019  -

PROMOTOR - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREQUERENTE - LUIZA PEREIRA DE
CARVALHO MOREIRA

 PROCESSO: 00002812120178140025  - PROCESSO DE EXECUÇÃO  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA
 - CÁLCULO EFETUADO EM: 18/03/2019  -

REU - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARAAUTOR - FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE
AMORIM
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 PROCESSO: 00005515520118140025  - EXECUÇÃO FISCAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 18/03/2019  -

EXEQUENTE - ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUALEXECUTADO - SANTA FE
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP

 PROCESSO: 00008667820148140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 18/03/2019  -

REQUERENTE - FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVAREQUERIDO - BANCO DO BRASIL

 PROCESSO: 00064315220168140025  - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  - VARA UNICA DE
ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 18/03/2019  -

PROMOTOR - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREQUERENTE - IVONEIDE DA SILVA
BARROSOREQUERIDO - JOSE PEREIRA LIMA

 PROCESSO: 00006255120078140025  - EXECUCAO  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  - CÁLCULO
EFETUADO EM: 18/03/2019  -

EXEQUENTE - JOSE MARTINS NETOEXECUTADO - EDSON DE SOUZA AMARAL

 PROCESSO: 00006119620098140025  - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  - VARA UNICA DE
ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 18/03/2019  -

REQUERENTE - JOSE ROSARIO MELOREQUERIDO - EDSON MELO

 PROCESSO: 00004865520148140025  - PROCEDIMENTO COMUM  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 18/03/2019  -

REQUERIDO - ROCHA MAGAZINE - LOJA DE DEPARTAMENTOSREQUERIDO - CEMAZ INDUSTRIA
ELETRONICA DA AMAZONIA SAREQUERENTE - ZAQUEU COSTA E SILVA

 PROCESSO: 00002893720138140025  - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO  - VARA UNICA DE
ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 18/03/2019  -

REQUERENTE - ELISVAN BAIMA ARAUJOREQUERIDO - BANCO DO ESTADO PARA BAMPARA

 PROCESSO: 00026352420148140025  - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  - VARA UNICA DE
ITUPIRANGA  - CÁLCULO EFETUADO EM: 18/03/2019  -

REQUERIDO - BANCO BRADESCO SEGUROSREQUERENTE - DENILSON FERREIRA LIMA

 PROCESSO: 00037602220178140025  - EMBARGOS  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  - CÁLCULO
EFETUADO EM: 22/03/2019  -

REU - BANCO DO BRASIL S/AAUTOR - SEVERINO ALVES SILVA

 PROCESSO: 00049996120178140025  - EMBARGOS À EXECUÇÃO  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA
 - CÁLCULO EFETUADO EM: 22/03/2019  -
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EMBARGADO - BANCO DO BRASIL S.AEMBARGANTE - ELIETE DE LIMA SILVA

 PROCESSO: 00006242220148140025  - PROCEDIMENTO SUMÁRIO  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA
 - CÁLCULO EFETUADO EM: 28/03/2019  -

REQUERIDO - BANCO BRADESCO SEGUROSREQUERENTE - LUCAS DA SILVA SANTOS

 PROCESSO: 00010348520118140025  - EXECUÇÃO FISCAL  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA  -
CÁLCULO EFETUADO EM: 27/05/2019  -

EXEQUENTE - A UNIAOEXECUTADO - ANTONIO HELDER TAVARES CRUZ

 PROCESSO: 01075733620158140025  - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS  - VARA UNICA DE ITUPIRANGA
 - CÁLCULO EFETUADO EM: 04/06/2019  -

REPRESENTANTE - GREICE QUELE LEAL DOS SANTOSEXECUTADO - HENRIQUE FEITOSA
COSTAEXEQUENTE - HENRIQUE JUNIOR DOS SANTOS COSTA
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PROCESSO Nº 0003565-88.2014.8.14.0042

 
Requerido: Jornal Diário do Pará e RBA; Advogados: ARTHUR DOMINGOS DE BRITTO ZAHLUTH
NETTO, OAB/PA 20.510 e ALEX PINHEIRO CENTENO, OAB/PA 15.042

 
DESPACHO

 
Face habilitação de advogada à fl. 199/200, renove-se a diligência de intimação da parte autora, por
intermédio de sua advogada constituída, o que poderá ser efetivado pelo Diário da Justiça Eletrônico, para
juntar a mídia referida na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 
Com a juntada, intime-se o réu para que se manifeste.

 
Após manifestação ou decorrido o prazo para tanto, certifique-se venham os autos conclusos.

 
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 
Ponta de Pedras/PA, 03 de julho de 2019

 
JONAS DA CONCEIÇÃO SILVA

 
Juiz de Direito

 
 

 
 
 
 
Processo nº 0000676-56.2011.814.0042

 
Requerente: Inocência Miranda Ferreira e Osvaldina Ferreira Miranda Adv: Rosilene Soares Ferreira,
OAB/PA 8.934

 
Requerido: Município de Ponta de Pedras/PA

 
SENTENÇA

 
INOCÊNCIA MIRANDA FERREIRA e OSVALDINA FERREIRA MIRANDA, já qualificadas na inicial,
propuseram a presente ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança contra o MUNICÍPIO DE
PONTA DE PEDRAS, narrando, em síntese, que:

 
a)      Foram admitidas na condição de servidoras efetivas no cargo de professora e servente,
respectivamente, no ano de 1980, conforme portarias anexas, trabalhando sem solução de continuidade
até o ajuizamento desta ação;

 
b)      Nas três últimas administrações as autoras passaram a ser tratadas como servidoras temporárias,

COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS
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com prejuízo de pagamento de salário de janeiro e fevereiro, em vista dos encerramentos de contratos em
todos os meses de dezembro, além do mês de julho;

 
c)      Nos contratos temporários há ausência de pagamento de adicionais por tempo de serviço, que
somente é concedido aos servidores efetivos, e ocasionalmente não lhes pagas as férias e décimo terceiro
salário;

 
d)      O réu reconhece como data de ingresso no serviço público o ano de 1987, o que leva erroneamente
a crer que as autoras não são estáveis no serviço público.

 
Requer, assim, liminarmente a retificação nos assentamentos funcionais, a fim de corrigir a data de
ingresso para o ano de 1980, e concessão de todos os direito previstos na legislação municipal, como
pagamento de adicionais por tempo de serviço, férias integrais, decimo terceiro integral, licença prêmio,
enquadramento funcional para a autora Inocência como professora, e demais direitos previstos na
legislação do servidor público municipal.

 
No mérito, pedem a confirmação da liminar, o pagamento do valor de R$18.115,30(dezoito mil, cento e
quinze reais e trinta centavos) referente a verbas salariais dos vencimentos de janeiro, fevereiro e julho
anuais, do período não prescrito, bem como a diferença de férias e décimo-terceiro salários em razão do
encerramento de contrato de trabalho anual, conforme planilha anexa; ainda pagamento de adicionais por
tempo de serviço, referentes a cinco quinquênios a incidir sobre o vencimento base das autoras, dos
períodos não prescritos, com juros e correção monetária.

 
Juntaram planilhas com os valores descritos para fins de indenização, assim como documentos que
comprovam o vínculo com o Município, fls. 8/80.

 
Citado, o Município apresentou sua contestação de fls. 84/103, alegando:

 
1)      Preliminarmente, falta de interesse de agir, inadequação de via eleita, carência de ação, uma vez
que deveriam ajuizar ação declaratória de reconhecimento de estabilidade e não ação de cobrança;

 
2)      Ainda preliminar de ilegitimidade de parte, posto que ainda não foram declaradas estáveis no serviço
público;

 
3)      Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de litisconsórcio processual
inexistente, pedido juridicamente impossível, porque há incompatibilidade fáticas, de direito e das partes,
posto que a senhora Inocência Miranda desempenhava a função de professora e Osvaldina, de servente,
impossibilitando a defesa do réu. Ademais trabalharam em períodos distintos, resultando em direitos
distintos;

 
4)      Preliminar de prescrição quinquenal para cobrança de verbas, pois as autoras ajuizaram a ação em
11.11.2011, requerendo pagamento de valores referentes aos anos de 2006 a 2011, e assim as verbas
anteriores a 11.11.2006 est¿o prescritas;

 
5)      No mérito, há ausência de estabilidade funcional garantida no art. 19 dos ADCT, posto que não
comprovam que trabalharam para o município durante o período mencionado;

 
6)      São improcedentes todas as parcelas pleiteadas, pois que ambas foram contratadas no regime
jurídico administrativo, a partir da lei 2.840/93;

 
7)      Não há possibilidade de inverter o ônus da prova quando cabe às autoras comprovarem o período
trabalhado. Ademais, os arquivos da prefeitura foram queimados em 1999, não dispondo mais de
documentação funcionais, mas o município assinava a CTPS e a devolvia aos trabalhadores, e desse
modo há como as autoras comprovarem o alegado;
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8)      Chamamento ao processo da ex-prefeita para compor a presente lide por se tratar de cobrança de
debito relativo à sua gestão.

 
Não juntou documentos.

 
Em réplica, a parte autora se manifestou às fls. 106/111, afirmando que:

 
a)      Ação declaratória não se aplica ao caso, visto que as autoras comprovaram seu direito, juntando
documentos, portarias de admissão, demonstrando que são estáveis no serviço com base no art. 19 da
ADCT;

 
Existe legitimidade de parte uma vez que as autoras são funcionárias do réu e imputam a este lesão a
direito;

a)      Os pedidos são juridicamente possíveis, pois não são genéricos e sim específicos, amoldam-se
perfeitamente aos fatos, não havendo incompatibilidade fática entre as duas autoras;

b)      A formação de litisconsórcio é válida, uma vez que há comunhão de direitos e obrigações;

c)      Quanto à prescrição, a própria parte autora já fez ressalva quando ao período já prescrito das
verbas;

d)      No mérito, as autoras comprovam o exercício através do decreto de admissão no ano de 1980, e
sempre foram tratadas como servidoras efetivas, e nas administrações seguintes passaram a ser
contratadas temporariamente, com supressão de direitos;

e)      O réu não impugnou as portarias apresentadas pelas autoras, o que demonstra que tais documentos
foram admitidos como verdadeiro, nos termos do art. 334, e 333, II, do CPC/72;

Houve despacho do juízo, fl. 113, que saneou o processo por entender inexistentes nulidades.

Em audiência de fl. 125, a juíza antecessora tornou sem efeito o despacho anterior que determinava o
depoimento pessoal das partes, e ordenou a conclusão dos autos para sentença.

Fl. 127, este magistrado determinou audiência de instrução, revendo posição anterior da antecessora,
ouvindo testemunhas, fl. 131/133.

As partes apresentaram alegações finais, fls. 134/135 e 141/142.

É o relatório. DECIDO.

Passo à análise das preliminares.

Como bem esclareceu a parte autora em sua réplica, a ação declaratória não se aplica ao caso, visto que
as autoras já demonstraram nos autos a existência de relação jurídica com o réu e o próprio direito,
juntando documentos, Portaria nº 45/80, de admissão na data de 26.07.1980, da senhora Inocência
Miranda Ferreira para exercer as funções de professora, fl. 15; e Portaria nº 58/80, de 30.07.1980,
admitindo a senhora Osvaldina Ferreira Miranda, para exercer as funções de servente, demonstrando que
são estáveis no serviço com base no art. 19 da ADCT;

Obviamente se possuem vínculo jurídico com a parte ré e alegando supressão de direitos decorrente
dessa relação há plena legitimidade de parte.
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Pedem as autoras em decorrência dessa existência de vínculo jurídico com a administração municipal
verbas remuneratórias não pagas, sendo assim juridicamente possíveis tais pedidos, pois não são
genéricos, e sim específicos, amoldam-se perfeitamente aos fatos, não havendo incompatibilidade fática
entre as duas autoras.

Não há qualquer impedimento legal na presente formação de litisconsórcio, uma vez que há comunhão de
direitos e obrigações decorrentes da relação jurídica mantida entre as partes.

A parte ré não observou que as verbas já prescritas foram ressalvadas pelas autoras no pedido de
condenação do réu a quando do pagamento de verbas, sendo, portanto, despiciendo o alegado.

A inépcia da inicial não deve ser acolhida, posto que a inicial possui todos os requisitos legais, sendo que
a comprovação do direito não se exige que seja demonstrado somente através dos documentos juntados
na inicial, podendo ainda ser produzida em instrução processual. Assim, rejeito a preliminar.

O chamamento aos autos da anterior gestora também deve ser rejeitado, posto que a administração pode
intentar ação de regresso, não existindo obrigatoriedade da participação de terceiro no presente caso.

Desse modo, indefiro as preliminares postas, com base na fundamentação acima.

No mérito, observo que as autoras comprovaram suficientemente que são estáveis no serviço público com
base no art. 19 dos ADCT em vista da juntada da Portaria nº 45/80, de admissão na data de 26.07.1980,
da senhora Inocência Miranda Ferreira, para exercer as funções de professora, fl. 15; e Portaria nº 58/80,
de 30.07.1980, admitindo a senhora Osvaldina Ferreira Miranda, para exercer as funções de servente. O
réu deixou de impugnar tais documentos, o que os torna verdadeiros, revestidos de fé pública.

O réu afirma não haver comprovação de continuidade de exercício na função pública pelas autoras e que
somente há registro comprovando recolhimento previdenciário a partir de 1987, conforme documento de fl.
22. Contudo, não se pode repassar ao servidor o ônus da omissão do Município, que deveria ter
documentação regular de seus servidores. As constantes modificações dos gestores, perda de
documentos, desorganização administrativa, não devem servir para suprimir direitos dos funcionários
públicos.

O réu somente acolhe como prova de ingresso no serviço público o documento produzido por órgão da
autarquia federal, no caso o comprovante de recolhimento de contribuição previdenciária em 1987, fl. 22,
do INSS. Inexplicavelmente, deixa de observar a portaria de admissão das autoras, assinadas por gestor
municipal. Dessa forma é óbvia a atitude prejudicial do município ao suprimir direitos das servidoras,
buscando locupletar-se ilicitamente, uma vez que, por vários anos, as funcionárias permaneceram
vinculadas ao município, mas sem receber as vantagens decorrentes da estabilidade no serviço público.

O reconhecimento do tempo de serviço requer início de prova material, ou seja, a existência de prova
documental idônea contemporânea aos fatos que se objetiva provar. Tal requisito mostra-se plenamente
satisfeito nos autos com as Portarias de fls. 15 e 19, constando a contratação das autoras no mês de julho
de 1980, pelo Município de Ponta de Pedras. Ademais, de notório conhecimento da sociedade local sobre
incêndio ocorrido na sede da prefeitura, no ano de 1999, onde se encontravam arquivados documentos
dos servidores públicos. Mesmo assim, as autoras juntaram documentos comprobatórios do vínculo com o
Município antes daquele sinistro.

Temos ainda nos autos os relatos das testemunhas que, de forma harmoniosa, sem contrariedade,
atestaram a prestação de serviços da parte autora junto à Administração Municipal, confirmando o tempo
de serviço público das autoras, sem qualquer solução de continuidade.

José Raimundo Ferreira Viana, fl. 131, afirmou que trabalhou para o município antes das autoras na
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década de 70 e, no ano de 1980 ou 1981, o município as contratou, sendo Osvaldina como servente e
Inocência como professora, ambas na escola municipal da comunidade de Tartarugueiro. Declarou que
elas continuam trabalhando naquela escola do município desde que foram contratadas.

A senhora Rosânia Lobato Seabra, fl. 132, declarou que passou a visitar as pessoas no Tartarugueiro no
ano de 1980 e sabe com certeza que ambas trabalhavam na escola daquela comunidade desde 1982,
quando passou a conhecê-las como servidoras do município.

Desse modo, satisfatoriamente a parte autora comprovou com documentos e testemunhas o alegado na
inicial. Provas contrárias ao alegado não foram minimamente produzidas para infirmar as declarações
colhidas em juízo, onde encontramos correspondência com os termos da peça vestibular e documentos
juntados.

Não se pode repassar ao servidor o ônus da omissão do Município, que deveria ter documentação regular
de seus servidores. As constantes modif icações dos gestores, perda de documentos,
desorganização administrativa, incêndio, não devem servir para suprimir direitos dos funcionários públicos.
Ademais, os servidores de modo geral nesta comarca possuem formação de nível fundamental e dada sua
situação econômica, cultural, são penalizados quando buscam por seus direitos, pois muitas vezes
não guardam documentos importantes, de ordem pessoal, trabalhista, e somente observam a necessidade
quando se aproximam da aposentadoria. Somado a esse fato, o município da mesma forma não tem
iniciativa para restaurar seus documentos perdidos, ocasionando com essa falta, prejuízos aos seus
servidores.
Fato notório que houve incêndio no prédio municipal em 10 de setembro de 1999, que guardava os
documentos dos funcionários e somente através de outros meios há possibilidade de comprovação dos
direitos de servidores que antes do sinistro já trabalhavam para o município.

Nesse sentido, a parte autora juntou documentos suficientes que confirmam sua estabilidade no serviço
público, pois admitidas antes de 5(cinco) anos anteriores à promulgação da Constituição Federal.

Em razão dessa estabilidade, não há como aceitar a rescisão do contrato das servidoras durante o período
em que permaneceram vinculadas à Administração. Devem, portanto, receber valores em ressarcimento
desse período em que, imotivadamente, sem qualquer processo administrativo, foram excluídas do quadro
de servidores e deixaram de receber seus vencimentos nos meses de janeiro, fevereiro e julho de cada
ano, conforme planilha juntada com a inicial, pois a Administração Municipal rescinde o contrato dos
temporários antes das férias de final e meio de ano, conforme relatado.

Desse modo, observo que a parte autora comprovou suficientemente a estabilidade no serviço público
com base no art. 19 dos ADCT.

Comprovado a estabilidade excepcional para servidores n¿o concursados, tal direito confere às
requerentes a permanência no serviço público, ocupando o cargo para o qual foram admitidas, com o
pagamento dos valores respectivos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido
formulado nos presentes autos declaro as autoras estáveis no serviço público municipal, nos termos do
art. 19, dos ADCT, e condeno o município réu a:

a)      Retificar nos assentamentos funcionais das autoras a data de ingresso no serviço público municipal
que deverá ser para a senhora INOCÊNCIA MIRANDA FERREIRA, a data de 26.06.1980 e para a
senhora OSVALDINA FERREIRA MIRANDA, a data de 30 de julho de 1980, conforme Portarias de fls. 15
e 19.

b)      Pagar às autoras os valores correspondentes a adicionais por tempo de serviço a incidir sobre o

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2102



 

 
 
 
 
Processo número: 0002545-86.2019.8.14.0042

 
Denunciado: Frank Wendel Ferreira dos Santos Adv: Maria do Socorro Ribeiro Bahia, OAB/PA 5.350;
Denunciado: Wesley Akelack Pantoja Costa

 
DECISÃO

 
Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face de Frank Weldel Ferreira dos Santos e
Wesley Akelack Pantoja Costa, qualificados, dando-os como incurso na sanção do art. 155, §4º, IV do
CPB.

 
Vieram os autos conclusos para ANÁLISE QUANTO AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 
A materialidade do delito e os indícios de autoria restaram demonstrados pelos elementos de provas
carreados aos autos, em especial pelo depoimento da vítima e testemunhas, razão pela qual recebo a
denúncia de fls. 02/03 ofertada em desfavor dos acusados.

 
Com fundamento no artigo 396, do Código de Processo Penal, citem-se os denunciados, com cópia da

vencimento base; adicionais de férias não pagos e férias integrais não indenizadas; décimo terceiro
integral; e demais direitos previstos aos servidores estáveis e não efetivos no RJU.

c)      Pagar o valor de R$18.115,30(dezoito mil, cento e quinze reais e trinta centavos) referente a verbas
salariais dos meses de janeiro, fevereiro e julho anuais e diferença de férias e décimo terceiro, em vista da
rescisão imotivada das autoras em tais períodos, obedecendo a prescrição quinquenal e conforme
planilhas juntadas com a inicial;

d)      Enquadrar as servidoras no nível, classe correspondente ao tempo de serviço, com direito ao
recebimento do vencimento correspondente no RJU, e no Estatuto do Magistério, no caso de INOCÊNCIA
MIRANDA FERREIRA;

e)      Sobre os valores indenizatórios, a serem apurados no cumprimento de sentença, deve incidir
correção pelo INPC desde a data que ambas deveriam ter recebido a respetiva remuneração mensal, e
juros de 0,5% ao mês a contar da citação.

Arbitro honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se o Município com a remessa dos autos.

Com ou sem apresentação de recurso, encaminhem os autos para reexame necessário.

Ponta de Pedras, PA, 15 de julho de 2019.

JONAS DA CONCEIÇÃO SILVA

                                      Juiz de Direito Titular da Comarca de Ponta de Pedras
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denúncia, para apresentarem resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, por intermédio de advogado,
consignando-se no expediente que a não apresentação de defesa neste prazo implicará na nomeação de
defensor dativo para que o faça.

 
O Oficial de Justiça deverá indagar o denunciado se o mesmo tem ou pretende constituir defensor,
certificando-se a resposta.

 
Ainda, pelos documentos juntados nos autos, não restou demonstrado que o denunciado Frank Weldel
Ferreira dos Santos é incapaz de pagar a fiança arbitrada, assim, indefiro o pedido de isenção de fiança
requerido à fl., nos termos do art. 350, do CPP.

 
Dê ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 
Ponta de Pedras, PA, 25 de junho de 2019

 
JONAS DA CONCEIÇÃO SILVA

 
Juiz de Direito 
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Número do processo: 0800310-21.2019.8.14.0105 Participação: REQUERENTE Nome: BANCO MORADA
S/A - FALIDA Participação: ADVOGADO Nome: MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDOOAB:
65541/RJ Participação: REQUERIDO Nome: domingos garcia monteiro PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁProcesso nº: 0800310-
21.2019.8.14.0105Nome: BANCO MORADA S/A - FALIDAEndereço: AV. NILO PEÇANHA, N° 50, 33°
ANDAR, NÃO INFORMADO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20020-906 Nome: domingos garcia
monteiroEndereço: desconhecido Verifica-se que os autos vieram a este Juízo em razão da declinação de
competência do Juízo da Comarca do Rio de Janeiro. Entretanto, verifica-se que a parte Autora ainda não
regularizou a petição inicial e o pagamento das custas. Assim, determino a intimação da parte Autora para
regularizar a petição inicial nos autos, bem como apresentar o valor atualizado e o pagamento das custas
processuais, tudo no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.
S e r v i r á  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o ,  i n c l u s i v e  p o r  c ó p i a ,  c o m o M A N D A D O  D E
NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO,nos termos do Provimento nº 03/2009, da CJCI ? TJE/PA.
Concórdia do Pará, 11 de julho de 2019ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVAJuiz de Direito 

 
 

COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
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PROCESSO: 0005822-53.2017.8.14.0116

 
REQUERENTE: VALE SA

 
ADVOGADO: DR. VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA OAB/PA 23.244 e DR. MARCEL DE
SANTA BRIGIDA BITTENCOURT OAB/PA 16.786

 
ADVOGADO: DR. RODOLFO MEIRA ROESSING OAB/PA 12.719

 
REQUERIDO: HIDRAUMEQ MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS /HIDRAULICOS LTDA ME.

 
ADVOGADOS: DRª. ELIZANGELA TAVARES LELLIS OAB/MG 148.478, PEDRO HENRIQUE SILVA
OLIVEIRA OAB/MG 141.958, RITA DOMINGOS DA SILVA OAB/SP 13.566 e  DR. DIEGO FELIPE REIS
PINTO OAB/PA 15.799

 
ATO ORDINATÓRIO

 
                       Nos termos do Provimento nº 006/2009-CJCI de 26/05/2009 e §2º, inciso II do Provimento
nº 006/2006 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, INTIMO a parte requerente,
por seu advogado, para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação a reconvenção
juntada às fls. retro.

 
Ourilândia do Norte-PA, 14 de junho de 2019.

 
JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS MACIEL

 
Diretor de Secretaria

 
Comarca de Ourilândia do Norte-PA

 
_______________________________________________________________________________

 
PROCESSO: 0117423-35.2015.8.14.0116

 
REQUERENTE: UNIMED SUL DO PARÁ ¿ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 
ADVOGADO: Dr. Humberto Farias da Silva Junior OAB/PA 11.988

 
REQUERIDO: CIME SERVICE CONSTRUÇÕES E ELETRICA LTDA

 
ATO ORDINATÓRIO

 
Nos termos do Provimento 006/2009-CJCI, Art. 1º, § 2º, XI, INTIMO a parte autora, por seu procurador,

COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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para recolhimento das custas processuais no prazo quinze (15) dias.

 
Ourilândia do Norte (PA), 14 de junho de 2019.

 
JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS MACIEL

 
Diretora de Secretaria

 

PROCESSO: 0001148-03.2015.8.14.0116

 
REQUERENTE: ANTONIO VIEIRA DOS REIS

 
ADVOGADOS: DRª THAMIRES ALVARENGA DUMONT OAB/MG 156.960, AUGUSTO CÉZAR SILVA
COSTA OAB/PA 16.075-A e CLAYTON CARVALHO DA SILVA OAB/PA 16.634.

 
REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE -PA

 
SENTENÇA

 
Adoto como relatório os fatos constantes nos presentes autos.

 
Vieram os autos conclusos.     

 
É o relatório.

 
Passo à fundamentação.

 
Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem
resolução do mérito a inação do autor por mais de 30 (trinta) dias, que resta caracterizada quando este for
devidamente chamado para a realização de determinada diligência ou ato processual, mas se queda
inerte.

 
Analisando os autos, é possível perceber que houve inércia do autor/exequente, restando caracterizado
está seu total desinteresse no prosseguimento do processo, merecendo a sua extinção.    

 
Compulsando os autos, verifica-se que a ausência, pelos motivos expostos, de manifestação dos autores
propicia tacitamente o desinteresse no prosseguimento da demanda e na satisfação da tutela jurisdicional.

 
No presente caso, relevante se faz asseverar, que o requerente foi intimado do despacho que determinou
que ele manifestasse interesse no prosseguimento do feito ou praticasse algum ato processual, todavia, o
autor/exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual, razão pela qual a
medida mais acertada é extinção do processo por abandono de causa. 

 
Ora, a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça
em Secretaria Judicial ou ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal
interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder
Judiciário.   

 
Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação.

 
DECIDO

Ato delegado, conforme provimento supra.
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Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇ¿O MÉRITO por abandono de causa pelo
autor por mais de 30 (trinta) dias, assim o fazendo com fulcro no artigo 485, inciso III do Novo Código de
Processo Civil.       

 
Custas processuais por conta do requerente.

 
Consideram-se as partes intimadas nas pessoas de seus advogados, via DJE.

 
Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à UNAJ para proceder ao cálculo das custas
processuais finais. Após, intime-se o autor/exequente, por carta com aviso de recebimento, para, no prazo
de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento das custas remanescentes, se houver. Transcorrido o prazo
sem o pagamento, certifique-se nos autos e extraia-se certidão de crédito para fins de inscrição em dívida
ativa estadual.      

 
Após, arquivem-se imediatamente os autos.

 
SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO, OFÍCIO E CARTA CITAÇ¿O.

 
Ourilândia do Norte (PA), 14 de junho de 2019.                  

 
LIBÉRIO H. DE VASCONCELOS

 
Juiz de Direito Substituto

 
TERMO DE AUDIÊNCIA

 
PROCESSO: 0010465-20.2018.8.14.0116

 
REQUERENTE: ANTONIO RONALDO ALVES DOS SANTOS

 
ADVOGADO: WEBER COUTINHO FERREIRA OAB/PA 18.266

 
REQUERIDO: ELIENE DA COSTA DOS SANTOS

 
ADVOGADO: ERIKA DA SILVA PIMENTEL OAB/PA 21.131

 
Aos vinte e três do mês de fevereiro do ano de 2019 (23.04.2019), nesta cidade e Comarca de Ourilândia
do Norte, Estado do Pará, no Fórum Local, na sala das audiências, às 11h55min, onde se achava
presente o MM. Juiz Dr. Libério Henrique de Vasconcelos.

 
Feito o pregão de praxe, verificou-se presença do autor acompanhado do advogado WEBER COUTINHO
FERREIRA. Presente a requerida acompanhada de sua advogada ÉRICA DA SILVA PIMENTEL.

 
A defesa da requerida pugnou pela juntada de procuração e de substabelecimento.

 
A conciliação restou infrutífera entre as partes. As partes manifestarem que estão de acordo apenas com
relação ao pedido de divórcio. Ausência de acordo com relação a partilha de bens do casal.

 
DELIBERAÇ¿ES/DECIS¿O: Considerando o disposto no art. 335, I, CPC, aguarde-se o prazo para a
contestação, que será contado desta audiência (mas a partir da disponibilização do processo em
Secretaria). Em seguida, intime-se o autor, por seu advogado, para réplica. Após, conclusos para
saneamento. Termo encerrado às 12h16min.
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JUIZ DE DIREITO ¿ Dr. Libério Henrique de Vasconcelos
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Nº PROCESSO: 00045734620178140123

 
REQUERENTE: SIRLENE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA

 
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

 
ADVOGADO: DR. LUANA SILVA SANTOS, OAB/PA: 16.292

 
ADVOGADO: DR. MARILIA DIAS ANDRADE, OAB/PA: 14.351

 
Em cumprimento às atribuiç¿es no provimento nº 006/2009 da CJCI, intime-se a parte requerida para, no
prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento dos honorários periciais, conforme determinado em
sentença (fls. 147/149).

 
Novo Repartimento/PA, 17 de maio de 2019.

 
Victor Costa Dorice

 
Diretor de Secretaria

 
Portaria nº 1799/2019-GP

 
Nos termos do provimento 006/2009-CJCI

 
 

 
 
 
 
Nº PROCESSO: 00042556320178140123

 
REQUERENTE: RAIMUNDA SARAIVA LIMA

 
ADVOGADO: DR. MAYCON MIGUEL ALVES, OAB/PA: 20.859

 
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 
ADVOGADO: DR. WILSON SALES BELCHIOR, OAB/PA: 20.601-A

 
SENTENÇA

 
Proc. n° 0004255-63.2017.8.14.0123

 
Dispensado o relatório com arrimo no art. 38, da Lei n.9.099/95.

 

COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO
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Alega a parte autora, em breve síntese, que foi surpreendida pelo desconto em seu benefício
previdenciário de valores indevidos provenientes de empréstimo fraudulento realizado pelo requerido.
Pretende a declaraç¿o de inexistência do contrato de empréstimo, a restituiç¿o em dobro das parcelas
descontadas e, por derradeiro, a reparaç¿o pelos danos morais sofridos.

 
Em sede de contestaç¿o foi apresentada preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de
perícia. No mérito, o Banco Requerido sustenta, em suma, a legalidade das cobranças e o n¿o cabimento
dos danos morais pleiteados.

 
De plano, em apreciaç¿o a preliminar de incompetência do Juízo, por necessidade de perícia técnica,
imperioso entender pela sua rejeiç¿o, pois é possível o deslinde da quest¿o pela prova documental
produzida. 

 
Presentes os pressupostos processuais e as condiç¿es para o regular exercício do direito de aç¿o, passo
a analisar o mérito.

 
Considerando que o conflito de interesses da presente demanda cinge-se à análise da existência ou n¿o
de relaç¿o contratual entre as partes no que tange a pactuaç¿o de empréstimo bancário, tenho que, em
relaç¿o a parte Requerente, é suficiente a comprovaç¿o dos descontos, fato constitutivo do direito que
alega, sendo ônus da Requerida comprovar o efetivo depósito e a contrataç¿o regular, como fato
impeditivo do direito da parte autora.

 
Desta forma, compulsando os autos, verifico que o Requerido n¿o se desincumbiu do ônus que lhe cabia,
uma vez que n¿o consta dos autos prova irrefutável de que o autor tenha logrado proveito do suposto
empréstimo, raz¿o pela qual a demanda deve ser julgada procedente.

 
Esclareço, com apoio no disposto nos artigos 2º da Lei 9.099/95 e artigo 375 do CPC, que a prova de que
o autor teria se beneficiado do suposto empréstimo seria suficiente para afastar o indício de cometimento
de fraude, nos termos do precedente a seguir:

 
Aç¿o de Indenizaç¿o por Danos Morais. Empréstimo bancário consignado em benefício previdenciário. 
Disponibilizaç¿o em conta demonstrada. Ausência de indício de fraude. Ato ilícito n¿o
comprovado. Reparaç¿o indevida. Acerto do decisum a quo. Desprovimento. Havendo prova de que o
numerário fora devidamente disponibilizado em conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, n¿o há se
falar em invalidade do contrato. Ao dever de indenizar imp¿e-se configuraç¿o de ato ilícito, nexo causal e
dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, de modo que, ausente demonstraç¿o de um
destes requisitos a improcedência do pedido de reparaç¿o por danos morais é medida que se imp¿e.
(Apelaç¿o nº 0035224-65.2013.815.2001, 2ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. DJe 28.03.2018).

 
Ademais, deve ter se em vista que: i) nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, o juiz poderá realizar invers¿o
do ônus da prova a favor do consumidor quando for verossímil a alegaç¿o ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, ii) nos termos do artigo 2º da Lei 9.099/95,
os princípios processuais específicos do rito informal e simplificado dos juizados especiais; tem como
objetivo permitir a celeridade e informalidade no julgamento e iii) nos termos do artigo 375 do CPC, o juiz
aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observaç¿o do que ordinariamente
acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

 
Dessa forma, caberia a Requerida comprovar que o autor teria se beneficiado do suposto empréstimo,
juntando aos autos cópia da transferência realizada em conta corrente de titularidade da Requerente ou
dos comprovantes de saque pessoal efetivamente realizado por meio de ordem de pagamento.

 
Neste particular, destaco que este Juízo, apoiado no poder de livre investigaç¿o que a lei lhe atribui, tem
sido proativo na instruç¿o processual, com objetivo de impedir o cometimento de crimes neste município e
comarca, tendo em vista que é de conhecimento público e notório a ocorrência de fraudes na contrataç¿o
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de empréstimos consignados, atingindo, principalmente, idosos e pessoas analfabetas, sendo que apenas
nesta comarca tramitam mais de mil processos desta natureza.

 
Assim, em todos os processos desta natureza este Juízo tem, de ofício, determinado a quebra do sigilo
bancário e a juntada de extrato de conta corrente bem como a juntada de comprovante de saque de ordem
de pagamento.

 
In casu, n¿o obstante a iniciativa de instruç¿o processual deste Juízo, a Requerida n¿o comprova que a
Requerente logrou proveito do suposto empréstimo, inexistindo prova efetiva de transferência ou saque de
ordem de pagamento.

 
Em sentido contrário, a Requerida apresenta alegaç¿es genéricas e impertinentes, fugindo a comprovaç¿o
efetiva do pagamento à Requerente ou aduzindo informaç¿es inconsistentes sobre o pagamento,
colacionando aos autos cópias de documentos unilaterais.

 
Assim, declaro a inexistência do negócio jurídico supostamente firmado entre as partes, conforme
apontado na inicial, consequentemente, reconheço a irregularidade dos descontos ocorridos no benefício
da Requerente e, em consequência, o dever de reparaç¿o em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo
único do CDC.

 
Concernente aos danos morais sofridos, entendo que estes se formalizam in re ipsa, ou seja, pela mera
ocorrência do fato danoso.

 
Acerca do montante pecuniário, no dano moral, conforme reiterado em diversos precedentes do STJ, o
valor deve ficar ao prudente critério do juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso.

 
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para declarar a
nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, contrato n°
733320414, determinando a restituiç¿o em dobro dos descontos decorrentes dos referidos
contratos, em valor a ser apurado por simples cálculo aritmético, o qual deverá ser realizado pela
Requerente. Condeno também a Parte Reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenizaç¿o por danos morais, devendo sobre o montante incidir correç¿o monetária
pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da presente data, até o efetivo
pagamento. Por fim, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇ¿O DO MÉRITO, com arrimo no art.
487, inciso I, do CPC.

 
Sem custas e honorários no primeiro grau de jurisdiç¿o, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.

 
Com o transito em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuiç¿o e arquivem-se os presentes autos.

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 
Novo Repartimento, 14 de maio de 2019.

 
PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA.

 
Juiz de Direito

 
 

 
 
 
 
Nº PROCESSO: 00092306520168140123
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REQUERENTE: RAIMUNDA FERREIRA LIMA CRUZ

 
ADVOGADO: DR. MAYCON MIGUEL ALVES, OAB/PA: 20.859

 
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO

 
ADVOGADO: DR. SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/PE:28.490

 
SENTENÇA

 
Proc. 0009230-65.2016.8.14.0123

 
Trata-se de AÇ¿O DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS C/C
REPETIÇ¿O DE INDÉBITO ajuizada por RAIMUNDA FERREIRA LIMA CRUZ em face do BANCO
BONSUCESSO S/A. 

 
Dispensado o relatório com arrimo no art. 38, da Lei n.9.099/95.

 
Alega a parte Reclamante, em breve síntese, que foi surpreendida pelo desconto em seu benefício
previdenciário de valores indevidos provenientes de empréstimo fraudulento realizado pela instituiç¿o
financeira reclamada. Pretende a declaraç¿o de inexistência do contrato de empréstimo, a restituiç¿o em
dobro das parcelas descontadas e, por derradeiro, a reparaç¿o pelos danos morais sofridos.

 
Em sede de contestaç¿o foi apresentada preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de
perícia. No mérito, a parte Reclamada sustenta, em suma, a legitimidade do contrato e das cobranças e o
n¿o cabimento dos danos morais postulados pela parte ex adversa.

 
De plano, em apreciaç¿o à preliminar de incompetência do Juízo, por necessidade de perícia técnica,
imperioso entender pela sua rejeiç¿o, pois é possível o deslinde da quest¿o pela prova documental
produzida. 

 
Presentes os pressupostos processuais e as condiç¿es para o regular exercício do direito de aç¿o, passo
a analisar o mérito.

 
Considerando que o conflito de interesses da presente demanda cinge-se à análise da existência ou n¿o
de relaç¿o contratual entre as partes no que tange à pactuaç¿o de empréstimo bancário, tenho que, em
relaç¿o a parte Reclamante, é suficiente a comprovaç¿o dos descontos, fato constitutivo do direito que
alega, sendo ônus da Requerida comprovar o efetivo depósito e a contrataç¿o regular, como fato
impeditivo do direito da parte autora.

 
Desta forma, compulsando os autos, verifico que, em que pese a prova dos descontos, consta dos autos
prova irrefutável de que a parte Reclamante, efetivamente, logrou proveito do suposto empréstimo, fls.
69/70, raz¿o pela qual a demanda deve ser julgada improcedente.

 
Esclareço, com apoio no disposto nos artigos 2º da Lei 9.099/95 e artigo 375 do CPC, que a prova de que
o autor teria se beneficiado do suposto empréstimo é suficiente para afastar o indício de cometimento de
fraude, nos termos do precedente a seguir:

 
¿Aç¿o de Indenizaç¿o por Danos Morais. Empréstimo bancário consignado em benefício previdenciário. 
Disponibilizaç¿o em conta demonstrada. Ausência de indício de fraude. Ato ilícito n¿o
comprovado. Reparaç¿o indevida. Acerto do decisum a quo. Desprovimento. Havendo prova de que o
numerário fora devidamente disponibilizado em conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, n¿o há se
falar em invalidade do contrato. Ao dever de indenizar imp¿e-se configuraç¿o de ato ilícito, nexo causal e
dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, de modo que, ausente demonstraç¿o de um
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destes requisitos a improcedência do pedido de reparaç¿o por danos morais é medida que se imp¿e.¿
(Apelaç¿o nº 0035224-65.2013.815.2001, 2ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. DJe 28.03.2018).

 
N¿o obstante, a prova constante dos autos demonstra que o Requerente efetivamente se beneficiou do
valor em quest¿o.

 
Neste particular, destaco que este Juízo, apoiado no poder de livre investigaç¿o que a lei lhe atribui, tem
sido proativo na instruç¿o processual, com objetivo de impedir o cometimento de crimes neste município e
comarca, tendo em vista que é de conhecimento público e notório a ocorrência de fraudes na contrataç¿o
de empréstimos consignados, atingindo, principalmente, idosos e pessoas analfabetas, sendo que apenas
nesta comarca tramitam mais de mil processos desta natureza.

 
Assim, em todos os processos desta natureza este Juízo tem, de ofício, determinado a quebra do sigilo
bancário e a juntada de extrato de conta corrente bem como a juntada de comprovante de saque de ordem
de pagamento.

 
In casu, a iniciativa de instruç¿o processual deste Juízo comprovou que a Requerente de fato logrou
proveito do suposto empréstimo, o que afasta os indícios de irregularidade do contrato.

 
Por outro lado, denoto que a parte autora pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente
para induzir o órg¿o julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigaç¿es pactuadas, conduta tida
como prática de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
raz¿o pela qual, nos termos do art. 81, do Código de Processo Civil, condeno o litigante de má-fé a pagar
multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

 
Esclareço que a gratuidade da justiça deferida n¿o exime o pagamento da multa de litigância de má-fé
aplicada, nos termos do enunciado 114, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE.

 
Por fim, este Juízo n¿o pode ignorar que a conduta do patrono da causa, Dr. MAYCON MIGUEL ALVES,
inscrito na OAB/PA sob o nº 20859, denota a possível ocorrência de captaç¿o irregular de clientes ou o
exercício reiterado de inépcia no exercício profissional. Explico.

 
É notório o grande número de processos desta natureza patrocinados pelo referido advogado, fato
verificado por este próprio Magistrado e confirmado em consulta aos sistemas informatizados deste
Tribunal. É cediço que a busca pelo êxito da causa e uma boa colocaç¿o no mercado é direito objetivo do
advogado, entretanto, estes devem ser buscados de forma lícita. Nesse sentido, a improcedência reiterada
de processos desta natureza, onde se verifica que as partes Reclamantes, ao contrário do alegado,
efetivamente lograram proveito de valores decorrentes de empréstimos consignados, denota a existência
de indícios de que o advogado em quest¿o pode estar atuando de maneira ilícita na captaç¿o de clientes,
uma vez que n¿o é razoável imaginar que centenas de pessoas tenham tido exatamente a mesma ideia e
atitude de buscar a prestaç¿o jurisdicional pelo Poder Judiciário com informaç¿es inverídicas, no af¿ de
obter proveito econômico.

 
Assim, denoto que existem indícios de que o advogado em quest¿o pode ter incidido em uma, dentre duas
possíveis e alternadas condutas: i) ou o advogado  captou clientes de forma irregular, aliciando pessoas a
fim de convencê-las a ajuizar uma demanda sabidamente infundada, ou ii) o advogado agiu dolosa ou
culposamente, incidindo em erros reiterados que evidenciam inépcia profissional, uma vez que - se n¿o
aliciou clientes -  n¿o os advertiu quanto a eventual improcedência da pretens¿o frente ao efetivo
recebimento de valores ou, ainda, se os advertiu, consentiu em litigar contra expressa disposiç¿o legal,
agindo, de qualquer modo, com reiterada inépcia profissional.

 
Esclareço, ainda, que o exercício da advocacia n¿o pode ser criminalizado ou desprestigiado e n¿o se
vincula ao resultado da demanda, inexistindo qualquer ilegalidade no simples fato de se obter a
improcedência de suas pretens¿es.
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Ocorre, que chama atenç¿o o litígio reiterado contra disposiç¿o legal e com alteraç¿o da verdade dos
fatos, em circunstâncias que denotam ou a captaç¿o irregular de clientes, ou a inépcia profissional.

 
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e EXTINGO O PROCESSO COM
RESOLUÇ¿O DO MÉRITO, com arrimo no art. 487, inciso I, do CPC.

 
Por esta raz¿o, determino a expediç¿o de ofício ao Tribunal de Ética da OAB Seç¿o Pará e ao Ministério
Público, com cópia desta decis¿o, para adoç¿o das medidas administrativas, cíveis e criminais que
entenderem cabíveis, caso entendam pela existência de indícios de infraç¿o penal, cível ou administrativa.

 
Sem custas e honorários no primeiro grau de jurisdiç¿o, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei Federal nº
9.099/95.

 
Com o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuiç¿o e arquivem-se os presentes autos.

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

 
Novo Repartimento, 17 de maio de 2019.

 
PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA

 
Juiz de Direito Titular da COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

 
 

 
 
 
 
Nº PROCESSO: 00005652620178140123

 
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO

 
ADVOGADO: DR. ERIVALDO ALVES FEITOSA, OAB/PA: 12.910-B

 
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 
ADVOGADO: DR. SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVAO, OAB/PA: 3.672

 
ADVOGADO: DR. GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/PA: 12.479

 
SENTENÇA

 
0000565-26.2017.8.14.0123

 
Dispensado o relatório com arrimo no art. 38, da Lei n.9.099/95.

 
Alega a parte autora, em breve síntese, que foi surpreendida pelo desconto em seu benefício
previdenciário de valores indevidos provenientes de empréstimo fraudulento realizado pelo requerido.
Pretende a concess¿o de tutela de urgência, anulaç¿o do contrato de empréstimo, a restituiç¿o em dobro
das parcelas descontadas e, por derradeiro, a reparaç¿o pelos danos morais sofridos.

 
Em sede de contestaç¿o foi apresentada preliminar incompetência do Juizado por necessidade de perícia.
No mérito, o Banco Requerido sustenta a legalidade das cobranças e o n¿o cabimento dos danos morais
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pleiteados.

 
De plano, em apreciaç¿o a preliminar de incompetência do Juízo, por necessidade de perícia técnica,
imperioso entender pela sua rejeiç¿o, pois é possível o deslinde da quest¿o pela prova documental
produzida e, por se tratar eminentemente de matéria de direito.

 
Presentes os pressupostos processuais e as condiç¿es para o regular exercício do direito de aç¿o, passo
a analisar o mérito.

 
O conflito de interesses da presente demanda cinge-se à análise da existência ou n¿o de relaç¿o
contratual entre as partes no que tange a pactuaç¿o de empréstimo bancário.

 
Sendo assim, por conta da prova irrefutável obtida através de quebra de sigilo bancário, fls. 59/61, ordem
de pagamento, fls. 36, cópia do contrato de empréstimo, fls. 30/31, comprova-se a formalizaç¿o do
contrato de empréstimo entre as partes, desta forma, entendo que n¿o merece prosperar a pretens¿o
autoral.

 
Neste sentido é a jurisprudência pátria:

 
Aç¿o de Indenizaç¿o por Danos Morais. Empréstimo bancário consignado em benefício previdenciário. 
Disponibilizaç¿o em conta demonstrada. Ausência de indício de fraude. Ato ilícito n¿o
comprovado. Reparaç¿o indevida. Acerto do decisum a quo. Desprovimento. Havendo prova de que o
numerário fora devidamente disponibilizado em conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, n¿o há se
falar em invalidade do contrato. Ao dever de indenizar imp¿e-se configuraç¿o de ato ilícito, nexo causal e
dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, de modo que, ausente demonstraç¿o de um
destes requisitos a improcedência do pedido de reparaç¿o por danos morais é medida que se imp¿e.
(Apelaç¿o nº 0035224-65.2013.815.2001, 2ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. DJe 28.03.2018).

 
Ademais, denoto que a parte autora pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para
induzir o órg¿o julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigaç¿es pactuadas, conduta tida como
prática de litigância de má-fé, vez que a requerente tinha consciência da existência da relaç¿o jurídica
mantida com o requerido, originadora da dívida, condutas estas que est¿o previstas no art. 80 do Código
de Processo Civil:

 
Art. 80.  Considera-se litigante de má-fé aquele que:

 
(...)

 
II - alterar a verdade dos fatos;

 
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

 
(...)

 
Tais condutas ensejam, conforme art. 81 do Código de Processo Civil, o pagamento de multa:

 
Art. 81.  De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária
pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.

 
Desta forma, denota-se que a requerente incidiu no art. 80, incisos II e III do CPC, sendo inadmissível a
utilizaç¿o da máquina Judiciária como um ¿jogo de azar¿ na tentativa de se livrar, por meio de processo
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jurisdicional, de obrigaç¿o assumida regularmente, além de pretender o recebimento de vantagem
pecuniária descabida. Outra conclus¿o n¿o pode ser extraída quanto a aplicaç¿o da multa por litigância de
má-fé, uma vez que, ao sustentar com veemência a inexistência do empréstimo consignado, agiu mal e
dolosamente.

 
Esclareço que a gratuidade da justiça deferida n¿o exime o pagamento da multa de litigância de má-fé
aplicada, pois tal entendimento foi consolidado através do enunciado 114 do Fórum Nacional dos Juizados
Especiais - FONAJE.

 
Enunciado 114 ¿ A gratuidade da justiça n¿o abrande o valor devido em condenaç¿o por litigância de má-
fé.

 
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resoluç¿o do
mérito, com arrimo no art. 487, inciso I, do CPC.

 
Condeno a requerente a pagar a título de litigância de má-fé a multa no percentual de 1% sobre o valor da
causa, fixada esta, com base no art. 81, do CPC.

 
Sem custas e honorários no primeiro grau de jurisdiç¿o, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.

 
Com o transito em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuiç¿o e arquivem-se os presentes autos.

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 
Novo Repartimento, 17 de maio de 2019.

 
PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA.

 
Juiz de Direito

 
 

 
 
 
 
Nº PROCESSO: 00091368320178140123

 
REQUERENTE: MARIA ROSA FERREIRA PIRES

 
ADVOGADO: DR. ERIVALDO ALVES FEITOSA, OAB/PA: 12.910-B

 
REQUERIDO: BANCO CIFRA S.A

 
ADVOGADO: DR. EDUARDO CHALFIN, OAB/PA: 23.522-A

 
SENTENÇA

 
Proc. n° 0009136-83.2017.8.14.0123

 
Dispensado o relatório com arrimo no art. 38, da Lei n.9.099/95.

 
Alega a parte autora, em breve síntese, que foi surpreendida pelo desconto em seu benefício
previdenciário de valores indevidos provenientes de empréstimo fraudulento realizado pelo requerido.
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Pretende a declaraç¿o de inexistência do contrato de empréstimo, a restituiç¿o em dobro das parcelas
descontadas e, por derradeiro, a reparaç¿o pelos danos morais sofridos.

 
Em sede de contestaç¿o foi apresentada preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de
perícia. No mérito, o Banco Requerido sustenta, em suma, a legalidade das cobranças e o n¿o cabimento
dos danos morais pleiteados.

 
De plano, em apreciaç¿o a preliminar de incompetência do Juízo, por necessidade de perícia técnica,
imperioso entender pela sua rejeiç¿o, pois é possível o deslinde da quest¿o pela prova documental
produzida. 

 
Presentes os pressupostos processuais e as condiç¿es para o regular exercício do direito de aç¿o, passo
a analisar o mérito.

 
Considerando que o conflito de interesses da presente demanda cinge-se à análise da existência ou n¿o
de relaç¿o contratual entre as partes no que tange a pactuaç¿o de empréstimo bancário, tenho que, em
relaç¿o a parte Requerente, é suficiente a comprovaç¿o dos descontos, fato constitutivo do direito que
alega, sendo ônus da Requerida comprovar o efetivo depósito e a contrataç¿o regular, como fato
impeditivo do direito da parte autora.

 
Desta forma, compulsando os autos, verifico que o Requerido n¿o se desincumbiu do ônus que lhe cabia,
uma vez que n¿o consta dos autos prova irrefutável de que o autor tenha logrado proveito do suposto
empréstimo, raz¿o pela qual a demanda deve ser julgada procedente.

 
Esclareço, com apoio no disposto nos artigos 2º da Lei 9.099/95 e artigo 375 do CPC, que a prova de que
o autor teria se beneficiado do suposto empréstimo seria suficiente para afastar o indício de cometimento
de fraude, nos termos do precedente a seguir:

 
Aç¿o de Indenizaç¿o por Danos Morais. Empréstimo bancário consignado em benefício previdenciário. 
Disponibilizaç¿o em conta demonstrada. Ausência de indício de fraude. Ato ilícito n¿o
comprovado. Reparaç¿o indevida. Acerto do decisum a quo. Desprovimento. Havendo prova de que o
numerário fora devidamente disponibilizado em conta-corrente, sem qualquer indício de fraude, n¿o há se
falar em invalidade do contrato. Ao dever de indenizar imp¿e-se configuraç¿o de ato ilícito, nexo causal e
dano, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, de modo que, ausente demonstraç¿o de um
destes requisitos a improcedência do pedido de reparaç¿o por danos morais é medida que se imp¿e.
(Apelaç¿o nº 0035224-65.2013.815.2001, 2ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. DJe 28.03.2018).

 
Ademais, deve ter se em vista que: i) nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, o juiz poderá realizar invers¿o
do ônus da prova a favor do consumidor quando for verossímil a alegaç¿o ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, ii) nos termos do artigo 2º da Lei 9.099/95,
os princípios processuais específicos do rito informal e simplificado dos juizados especiais; tem como
objetivo permitir a celeridade e informalidade no julgamento e iii) nos termos do artigo 375 do CPC, o juiz
aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observaç¿o do que ordinariamente
acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

 
Dessa forma, caberia a Requerida comprovar que o autor teria se beneficiado do suposto empréstimo,
juntando aos autos cópia da transferência realizada em conta corrente de titularidade da Requerente ou
dos comprovantes de saque pessoal efetivamente realizado por meio de ordem de pagamento.

 
Neste particular, destaco que este Juízo, apoiado no poder de livre investigaç¿o que a lei lhe atribui, tem
sido proativo na instruç¿o processual, com objetivo de impedir o cometimento de crimes neste município e
comarca, tendo em vista que é de conhecimento público e notório a ocorrência de fraudes na contrataç¿o
de empréstimos consignados, atingindo, principalmente, idosos e pessoas analfabetas, sendo que apenas
nesta comarca tramitam mais de mil processos desta natureza.
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Assim, em todos os processos desta natureza este Juízo tem, de ofício, determinado a quebra do sigilo
bancário e a juntada de extrato de conta corrente bem como a juntada de comprovante de saque de ordem
de pagamento.

 
In casu, n¿o obstante a iniciativa de instruç¿o processual deste Juízo, a Requerida n¿o comprova que a
Requerente logrou proveito do suposto empréstimo, inexistindo prova efetiva de transferência ou saque de
ordem de pagamento.

 
Em sentido contrário, a Requerida apresenta alegaç¿es genéricas e impertinentes, fugindo a comprovaç¿o
efetiva do pagamento à Requerente ou aduzindo informaç¿es inconsistentes sobre o pagamento,
colacionando aos autos cópias de documentos unilaterais.

 
Assim, declaro a inexistência do negócio jurídico supostamente firmado entre as partes, conforme
apontado na inicial, consequentemente, reconheço a irregularidade dos descontos ocorridos no benefício
da Requerente e, em consequência, o dever de reparaç¿o em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo
único do CDC.

 
Concernente aos danos morais sofridos, entendo que estes se formalizam in re ipsa, ou seja, pela mera
ocorrência do fato danoso.

 
Acerca do montante pecuniário, no dano moral, conforme reiterado em diversos precedentes do STJ, o
valor deve ficar ao prudente critério do juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso.

 
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para declarar a
nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, contrato n°
225406, determinando a restituiç¿o em dobro dos descontos decorrentes do referido contrato, em
valor a ser apurado por simples cálculo aritmético, o qual deverá ser realizado pela Requerente.
Condeno também a Parte Reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenizaç¿o por danos morais, devendo sobre o montante incidir correç¿o monetária pelo INPC e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da presente data, até o efetivo pagamento. Por
fim, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇ¿O DO MÉRITO, com arrimo no art. 487, inciso I, do
CPC.

 
Sem custas e honorários no primeiro grau de jurisdiç¿o, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.

 
Com o transito em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuiç¿o e arquivem-se os presentes autos.

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 
Novo Repartimento, 25 de abril de 2019.

 
PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA.

 
Juiz de Direito

 
 

 
 
 
 
Nº PROCESSO: 00019077720148140123

 
REQUERENTE: R. D. S. B.
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REPRESENTANTE: ADRIELLE VIANA DA SILVA

 
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

 
EDITAL DE INTIMAÇ¿O

 
Prazo: 15 dias

 
Do Excelentíssimo Senhor Doutor PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito Titular desta
Comarca de Novo Repartimento, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei etc.

 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e
expediente da Secretaria Judicial desta Comarca, que está em curso a AÇ¿O DE DE COBRANÇA (RITO
ORDINÁRIO) - Processo nº 0001907-77.2014.8.14.0123, em que s¿o partes: R. D. S. B.
(REQUERENTE); ADRIELLE VIANA DA SILVA (REPRESENTANTE); SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (REQUERIDA), e que, pelo presente Edital, fica a requerente
por sua representante ADRIELLE VIANA DA SILVA, atualmente em local incerto e n¿o sabido, 
INTIMADO para ciência da Sentença.

 
SEDE DO JUÍZO: Av. Cupuaçu, s/nº, bairro Morumbi ¿ Novo Repartimento ¿ CEP: 68.473-000 - Fone/Fax
(094) 3785-0270.

 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e n¿o possam no futuro, alegar ignorância, será o
presente Edital publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume.

 
DADO E PASSADO nesta Comarca, em 21 de Maio de 2019. Eu__ Auxiliar de Secretaria desta Comarca,
conferi e subscrevo.

 
Victor Costa Dorice

 
Diretor de Secretaria

 
Nos termos do Provimentos 006/2009-CJCI 

 

 

 
 

CERTID¿O DE PUBLICAÇ¿O

CERTIFICO, em virtude das atribuiç¿es que me s¿o conferidas por lei que, nesta data publiquei o
presente edital nas dependências este Fórum, no quadro de avisos.

O referido e verdade e dou fé.

Novo Repartimento, __/__/20__.

Victor Costa Dorice

Diretor de Secretaria

Nos termos do Provimentos 006/2009-CJCI 
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Nº PROCESSO: 00017596620148140123

 
REQUERENTE: EVANDO RODRIGUES SILVA

 
REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

 
EDITAL DE INTIMAÇ¿O

 
Prazo: 15 dias

 
Do Excelentíssimo Senhor Doutor PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito Titular desta
Comarca de Novo Repartimento, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, na forma da Lei etc.

 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e
expediente da Secretaria Judicial desta Comarca, que está em curso a AÇ¿O DE COBRANÇA (RITO
ORDINÁRIO) - Processo nº 0001759-66.2014.8.14.0123, em que s¿o partes: EVANDRO RODRIGUES
DA SILVA (REQUERENTE); SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
(REQUERIDA), e que, pelo presente Edital, fica a parte requerente EVANDRO RODRIGUES DA SILVA,
atualmente em local incerto e n¿o sabido, INTIMADO para ciência da Sentença.

 
SEDE DO JUÍZO: Av. Cupuaçu, s/nº, bairro Morumbi ¿ Novo Repartimento ¿ CEP: 68.473-000 - Fone/Fax
(094) 3785-0270.

 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e n¿o possam no futuro, alegar ignorância, será o
presente Edital publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume.

 
DADO E PASSADO nesta Comarca, em 21 de Maio de 2019. Eu__ Auxiliar de Secretaria desta Comarca,
conferi e subscrevo.

 
Victor Costa Dorice

 
Diretor de Secretaria

 
Nos termos do Provimentos 006/2009-CJCI 

 

 

CERTID¿O DE PUBLICAÇ¿O

CERTIFICO, em virtude das atribuiç¿es que me s¿o conferidas por lei que, nesta data publiquei o
presente edital nas dependências este Fórum, no quadro de avisos.

O referido e verdade e dou fé.

Novo Repartimento, __/__/20__.

Victor Costa Dorice

Diretor de Secretaria

Nos termos do Provimentos 006/2009-CJCI 
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Número do processo: 0800282-33.2019.8.14.0047 Participação: REQUERENTE Nome: L. M. G.
Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRAOAB: 11-B
Participação: REQUERENTE Nome: M. M. G. Participação: ADVOGADO Nome: RICARDO HENRIQUE
QUEIROZ DE OLIVEIRAOAB: 11-B Participação: REQUERIDO Nome: I. B. C.TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁVARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA/PA PROCESSO: 0800282-
33.2019.8.14.0047CLASSE: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)ASSUNTO: [Investigação de
Paternidade]REQUERENTE: M. M. G.REQUERIDA: I. B. C.Vistos,DESPACHOProcesse-se em segredo
de justiça, consoante norma inserta no art. 189, II, do CPC.Defiro o benefício da justiça gratuita, nos
termos do art. 98 do CPC.Nos termos do art. 695, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia
06/11/2019, às 09:30h.CITE-SE a requerida, intimando-a com a antecedência mínima de quinze dias, para
comparecimento à audiência.Cientifique-se a requerida de que o prazo de quinze dias para contestação
começará a fluir a partir da audiência de conciliação, caso não realizado acordo.O não comparecimento
injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade
da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, devendo as partes estarem acompanhadas por
seus advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º. CPC).Intime-se a autora, por sua
representante legal, e o Ministério Público.Expeça-se o necessário.Rio Maria/PA, 11 de julho de 2019.
FLÁVIA OLIVEIRA DO ROSÁRIOJuíza de Direito Designada  

 
 
 
Número do processo: 0800297-02.2019.8.14.0047 Participação: REQUERENTE Nome: ABADIO
PEREIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: RONE MESSIAS DA SILVAOAB: 11638/PA
Participação: ADVOGADO Nome: JULIETE BARBOSA MIRANDAOAB: 25467/PATRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁVARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA/PAPROCESSO: 0800297-
02.2019.8.14.0047CLASSE JUDICIAL: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE
REGISTRO CIVIL (1682)ASSUNTO: [Retificação de Nome, Retificação de Sexo]AUTOR(ES):
REQUERENTE: ABADIO PEREIRA DA SILVAVistos,DESPACHOI - Defiro o benefício da gratuidade da
justiça, nos termos da Lei.II - Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para, no prazo de lei, oferecer
manifestação cabível.III - Após, voltem os autos conclusos.IV - Expeça-se o necessário.Rio Maria/PA, 12
de julho de 2019FLÁVIA OLIVEIRA DO ROSÁRIOJuíza de Direito Designada 

 
 

COMARCA DE RIO MARIA

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE RIO MARIA
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Número do processo: 0800055-80.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: NAIR DA SILVA
PEREIRA VIANA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: MARIANA BARROS MENDONCAOAB: 121891/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BASENTENÇA / MANDADO / OFÍCIO Processo
nº:0800055-80.2019.8.14.0067 Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE:
NAIR DA SILVA PEREIRA VIANA Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: TONY HEBER
RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: NAIR DA SILVA PEREIRA VIANAEndereço: Vila Pinto, s/n,
Zona Rual, Zona rural, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço:
Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara,
SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS CARLOS
MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS MENDONCA Vistos.1- RELATÓRIO:Relatório dispensado
(artigo 38, caput, Lei 9.099/95).2 ? PRELIMINARES2.1 DA CONEXÃOO Código de Processo Civil define
como conexas duas ou mais ações quando lhes forem comuns o pedido ou a causa de pedir. Tal conceito,
segundo Daniel Assumpção é respaldado pelo princípio da economia processual e com o objetivo de
oferecer maior celeridade na prestação jurisdicional (ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel. 2016).Cabe ressaltar,
contudo, ainda que não tenham essa similaridade na causa de pedir, o próprio CPC permite que duas ou
mais ações sejam julgadas em conjunto quando houver risco de decisões conflitantes ou
contraditórias.Pela redação do caput do art. 55 do Novo Código de Processo Civil, "reputam-se conexas 2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". E, mesmo sem conexão, de
acordo com o § 3º do mesmo dispositivo, deverá haver a reunião de processos para julgamento conjunto
quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.In casu, comparando as ações de nº
0800052-28.2019.8.14.0067, 0800054-95.2019.8.14.0067, 0800055-80.2019.8.14.0067 e 0800058-
35.2019.8.14.0067, percebe-se que foram ajuizadas em sequência, pela mesma parte autora, em face da
mesma instituição financeira requerida, contudo em razão de distintos contratos, afirmando ter sido vítima
de fraude praticada por terceiro junto à instituição bancária em seu nome, de forma que ambas possuem a
mesma causa de pedir.Considerando que as ações questionam o mesmo tipo de fraude contratual, ainda
que em contratos de números diferentes, mas supostamente sofrida pela mesma autora idosa, buscando-
se, em ambas demandas, a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito além de
condenação por danos materiais e morais, a solução de um caso deverá, inevitavelmente, corresponder a
do outro.No caso, poderá haver decisões conflitantes, considerando que se trata da mesma parte e causa
de pedir, diferenciando apenas o contrato.Com efeito, denota-se que a parte autora, no dia 23.01.2019,
ingressou com04 (quatro) ações contra oBancoItaú BMG Consignado S.A, em que se discute a mesma
temática, alegação de empréstimo de consignado supostamente indevidos, diferindo somente os números
dos contratos. Vejamos: 1) Processo n. 0800052-28.2019.8.14.0067, Contrato n. 569763377; 2) Processo
n. 0800054-95.2019.8.14.0067, Contrato n. 562452780; 3) Processo n. 0800055-80.2019.8.14.0067,
Contrato n. 562342163; e 4) Processo n. 0800058-35.2019.8.14.0067, Contrato n. 240234431.Dessa feita,
a autora ingressou no mesmo dia com 04 ações contra o mesmo Banco quando poderia ter utilizado um
único processo, o que de fato afronta a economia e celeridade processuais.Desse modo, é de rigor o
reconhecimento da conexão entre as ações descritas, já que todas envolvem a mesma temática de
suposto vício de empréstimo consignado, existindo identidade entre os litigantes (polo ativo e passivo),
assim como causa de pedir e pedido, diferindo somente os números do contratos, o que impõe, por
conseguinte, a necessidade de análise una.O professor Elpídio Donizetti leciona que "a jurisprudência não
leva ao pé da letra o conceito de conexão e continência. Basta que haja a mera possibilidade de
julgamentos conflitantes para se determinar a reunião das ações (STJ, 3ª Turma, REsp n. 3.511, RJ,
Ministro Relator Eduardo Ribeiro, DJU de 11-3-1991)" (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito
Processual Civil. 14ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010, página 267).Neste mesmo sentido é o
posicionamento de Cássio Scarpinella Bueno, o dispositivo "não trata de conexão como o reconhece
expressamente. Trata, diferentemente, de aplicação de sua consequência ? julgamento conjunto de
processos - assumindo a opção política de evitar decisões conflitantes ou contraditórias sem, contudo,
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haver identidade de pedidos ou de causa de pedir."(in Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 78).Outrossim, a medida deve ser adotada também com o fito de organizar os
processos, a fim de evitar morosidade em seu julgamento, a propiciar economia processual, bem como
celeridade aos feitos. Conquanto, este Juiz atende os ditames da Lei n. 13.105/2015, em especial, as
normas fundamentais do processual civil, elencadas do artigo 1º ao 10 do referido diploma legal.Nesta
esteira, não menos importante, deve-se atentar a parte que os sujeitos do processo devem cooperar entre
si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º da Lei
13.105/2015).Assim, com o fito de impedir decisões conflitantes, além de efetivar a economia processual,
determino a conexão dos autos acima, a fim de serem julgados em conjunto.2.2 DA INCOMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIALAntes de ingressar na análise do mérito rechaço a preliminar de incompetência
apresentada pela parte requerida.Cuida-se de controvérsia acerca da competência deste juízo para
julgamento do presente processo, uma vez que se faria necessária perícia grafotécnica para atestar a
autenticidade ou não de assinatura aposta pelo reclamante nas referidas cédulas bancárias.Há de se
assentar que não reside no presente caso complexidade capaz de demandar a utilização de perícia,
bastando, tão somente, para o deslinde da causa, que se demonstre nos autos documentos
comprobatórios da realização do empréstimo. Esse entendimento, inclusive, vem sendo ratificado pela
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do TJ/PA, in verbis:JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. (...)5. Inicialmente, não prospera a preliminar do recorrente referente ao suposto cerceamento
de defesa devido o juiz de origem ter indeferido o pedido de expedição de ofício ao banco no qual a
recorrida possui conta e onde o valor do contrato foi supostamente depositado, pois cabia ao recorrente a
produção e apresentação de provas na contestação, já que o juiz valora as provas e defere os pedidos
que entende necessários para o deslinde da causa. Não sendo caso, portanto, de cerceamento de defesa.
Passo à análise do mérito.6. Restou provada a fundamentação fática da inicial. O banco não se
desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pela
recorrida, pois, em que pese o recorrente ter juntado aos autos cédula de crédito bancário com a suposta
assinatura da recorrida (fls. 38/41) e uma suposta ordem de pagamento (fl. 30), não comprovou que a
recorrida recebeu o valor do suposto empréstimo. (PODER JUDICIÁRIO.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ. TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO Nº
0004084-84.2016.8.14.9001. Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A. Advogado (a): MARCIO LOUZADA
CARPENA. Recorrida: CATALINA PINTO RIBEIRO. Advogado (a): GUSTAVO GONÇALVES DA SILVA.
Origem: 2ª VARA DE CAMETÁ. Relatora: JUÍZA DANIELLE DE CASSIA SILVEIRABÜHRNHEIM)Em que
pese ser relevante uma perícia para conferir a veracidade das assinaturas questionadas, esta questão, por
si só, não é suficiente para impedir a apreciação da matéria neste foro, bastando que se demonstre nos
autos pelas requeridas a ocorrência dos empréstimos mencionados e que isto seja ratificado por
documentos comprobatórios da relação jurídica. Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.2.3 DA
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDAAlega a parte requerida ausência de pretensão resistida, o que
ensejaria à autora da ação falta de interesse de agir. O fundamento de tal pedido tem como base o fato de
a parte não ter notificado extrajudicialmente o banco sobre o evento que supostamente teria lhe causado
danos. Tal alegação não merece prosperar.Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves ?o interesse de
agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional
reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter? (ASSUMPÇÃO
NEVES, DANIEL. 2016). Sendo assim, não vislumbro a falta de interesse, haja vista que a autora recorreu
ao judiciário na eminência de uma provável lesão a seu direito (descontos na sua aposentadoria por uma
contratação inexistente/irregular) e requereu uma tutela adequada do Poder Judiciário (devolução dos
descontos e indenização por danos morais), cumprindo os requisitos do interesse de agir. Portanto,
indefiro tal preliminar.2.4 DA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVOTendo em vista que não houve
prejuízo para as partes, a secretaria deverá ratificar o polo passivo da demanda fazendo constarBanco
Itaú Consignado S.A.3- MÉRITO: A parte autora fundamenta sua pretensão na alegação de que sofreu um
golpe e teve realizado em seu nome um empréstimo materializado nocontrato de nº 562342163 em um
valor total de R$ 3.403,08 (três mil reais e quatrocentos e três reais e oito centavos), em72 parcelas de R$
103,76 (cento e três reais e setenta e seis centavos), com início em07/10/2016 eexcluído em 30/06/2018,
sem sua anuência, sofrendo danos materiais e morais em decorrência da fraude.3.1.1 -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA:Para quesurja o dever de indenizar a partir da prática de ato ilícito, é
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necessária a presença dos seguintes elementos:a)ato ilícito;b)resultado danoso;c)nexo de causalidade.a)
A ação voluntária ilícita da ré deve ser reconhecida.O autor nega a realização das transações financeiras
concernentes às contratações de Empréstimo no valor e apresenta demonstrativo em que comprova a
ocorrência dos descontos.Na oportunidade a parte requerida alegou a inexistência de dano moral,
pugnando, por fim, pela improcedência dos pedidos autorais. Embora tenha juntado um contrato
supostamente assinado pela autora e um DOC efetivado, nota-se que não há comprovante de
recebimento do valor pela parte autora, além disso não há comprovação de que a requerente possui conta
em Abaetetuba (para onde o DOC foi direcionado). Assim, o requerido não comprovou a efetiva
disponibilização de valores em favor do promovente, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus de
demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).Dessa forma,
presente o ato ilícito a ensejar a responsabilidade da requerida. b)Resultado danoso Odesconto indevido,
oriundo de relação jurídica inexistente gerou danos evidentes, vez que fração relevante dos proventos do
promovente foram suprimidos para pagamento de parcelas não contratadas, inviabilizando seu uso para
outras atividades do autor, bem como seu sustento próprio e de sua família.Verifico dos autos que,o
empréstimo foi contraído para ser pago em 72 parcelas de R$ 103,76 (cento e três reais e setenta e seis
centavos), com início em 07/10/2016 e excluído em 30/06/2018.Conforme a parte autora, foram
descontadas no total 23 parcelas, ou seja, R$ 2.386,48 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e
quarenta e oito centavos).c)Nexo de causalidadeDe resto, patente a existência de nexo de causalidade
entre a fraude realizada em na conta do autor e a cobrança indevida do banco, pois a parte sofreu os
prejuízos com a cobrança de valores ilegais pelo requerido.Demonstrado o dano e o nexo de causalidade,
a responsabilidade do requerido só ficaria afastada se provada uma das excludentes do art. 14, § 3º, do
CDC, do que o requerido não se desincumbiu.Como é cediço, a legislação protetiva do consumidor,
adotando a teoria do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela deficiência na
prestação dos serviços postos à disposição da coletividade (art. 14), exceto em casos de culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro (§ 3º, inciso II), inocorrentes à espécie.Registro também que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno.De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: ?As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias?.O STJ afirma que a responsabilidade do banco
(fornecedor do serviço) decorre da violação a um dever contratualmente assumido, qual seja o de gerir
com segurança as movimentações bancárias de seus clientes (Min. Luis Felipe Salomão).A jurisprudência
do STJ entende que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam
danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem
parte do próprio risco do empreendimento (REsp 1197929/PR).No presente caso, ocorreu um fortuito
interno na operação bancária relacionado com uma fraude praticada por terceiro, configurando um defeito
no serviço bancário, sendo isso configurado fato do serviço, em razão de um acidente de consumo
provocado por serviço defeituoso (art. 14 do CDC).Entende-se que não houve fortuito externo porque o
caso em análise está relacionado com a organização da empresa, é um fato ligado aos riscos da atividade
desenvolvida pelo fornecedor, visto que não houve a garantia da segurança das informações pelo banco
promovido, na medida em que não criou equipamentos hábeis a coibir que outras pessoas pudessem
visualizar senhas dos clientes e as instituições financeiras não proporcionaram segurança a seus clientes
no ambiente de seus estabelecimentos.Assim, o banco não pode alegar culpa exclusiva de terceiro para
isentar-se de sua responsabilidade, na medida em que a culpa exclusiva de terceiros somente elide a
responsabilidade objetiva do fornecedor caso configurada situação de fortuito externo. Se o caso for de
fortuito interno, persiste a obrigação de indenizar.Jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios confirmam
tal entendimento:?Ação de ressarcimento de valores cumulada com danos morais. Famigerado golpe do
caixa eletrônico. Correntista abordada para retornar ao caixa e fechar o sistema que se encontrava aberto.
Solicitação de senha para finalização. Cópia dos dados secundada de transações ilícitas. Procedência.
Prestígio. Responsabilidade objetiva. Culpa pelo fortuito interno. Fraudes e delitos praticados por terceiros,
no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras devem
proporcionar segurança a seus clientes não apenas no ambiente de seus estabelecimentos, mas, também,
em todos os sítios em que forneçam serviços. Teoria do risco da atividade. Imperiosa devolução das
quantias indevidamente retiradas. Danos morais. Prejuízo. Justa indenização. R$ 7.000,00. Dosimetria
imune a críticas. Escorreita valoração do grau de culpa, condição econômica do ofensor, freio inibitório, na
salvaguarda da recidiva sem descurar do flagelo do enriquecimento ilícito. Sucumbência delineada a
contento. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10142268120148260008 SP 1014226-
81.2014.8.26.0008, Relator: Sérgio Rui, Data de Julgamento: 25/02/2016, 22ª Câmara de Direito Privado,
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Data de Publicação: 29/02/2016).? Resta demonstrado, portanto, a falha na prestação dos serviços do réu.
Há nexo causal entre a referida falha e os danos alegados em inicial. Estes, por sua vez, restaram
cabalmente demonstrados nos autos.3.1.2 - DO DANO MATERIALPasso a analisar o pleito autoral quanto
à ocorrência de dano material em relação ao contrato nº 562342163, vinculado ao requerido.O autor
logrou êxito ao demonstrar a realização de descontos em seu benefício previdenciário. O direito à
reparação por danos está plenamente consagrado em nosso ordenamento jurídico (Art. 5º, X da CF c/c
Arts. 186 e 927 do CC).No que diz respeito ao dano material, salvo as exceções expressamente previstas
em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar (Art. 402 do CC).O ato praticado pela parte requerida, ao autorizar os
descontos de empréstimo não contratados pelo requerente geraram um prejuízo efetivo, os quais devem
ser restituídos pelo presente promovido, à título de reparação dos danos materiais suportados,no limite
das parcelas descontadas.3.1.3 - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITOÉ certo que o consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (Art. 42, §u, do
CDC).A norma tem incidência nas hipóteses em que o consumidor é cobrado de indébito, havendo o
pagamento da dívida indevida, a justificar a ação de repetição de indébito (actio in rem verso). Assim, a
mera cobrança indevida não é motivo para o pagamento em dobro do que está sendo cobrado.Expõe
Rizzatto Nunes que é necessário o preenchimento de dois requisitos para a subsunção da norma: ?a)
cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado? (RIZZATTO NUNES,
Luiz Antonio. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.
522).Quando ocorreu o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa. Sim, pois quem recebe
pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta. Seja porque a
dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), o fato é que o Banco que
recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem. E quem enriquecesse dessa maneira está a
enriquecer sem causa idônea a legitimar o locupletamento. A lei consumerista garante ao consumidor
lesado pelo credor que cobre débito indevido o direito à sua repetição.O Direito brasileiro definitivamente
não se compraz com a conduta daquele que "quer se dar bem às custas dos outros", isto é, lograr proveito
sem cumprir obrigação, ganhar dinheiro fácil, sem o merecimento pertinente. Isso porque A função social
do contrato, como elemento de justiça social, impondo igualdade de sacrifícios entre as partes
contratantes, carrega o princípio que obsta o enriquecimento sem causa como um indicador de justa
relação contratual. (NANNI, 2004, p. 416apud FARIAS e ROSENVALD, 2012, p. 128).Ante o exposto,
defiro o pedido de repetição do indébito em dobro.3.1.4 - DANO MORAL:Como se sabe, o dano moral é a
lesão a direito de personalidade. Assim, inexistindo causa legítima apta autorizar os débitos no benefício
previdenciário da autora, em regra, há dano moral a ser compensado. Ocorre que, vem sendo bastante
comum a adoção de uma prática em que aposentados ou pensionistas questionam eventuais ilegalidades
dos empréstimos consignados utilizando-se do ajuizamento de uma ação para cada empréstimo, quando
poderia utilizar uma única ação. O que se busca é pulverizar o maior número de ações para obtenção de
valores maiores quando somados, que não seriam fixados caso fosse proposta uma única ação. Isso,
verdadeiramente, é um subterfúgio que se utilizam para a obtenção de altos valores a título de dano moral,
ao mesmo tempo que sobrecarrega o Poder Judiciário com milhares de ações desse jaez.Exatamente
para evitar essa prática que assombra não só esta Comarca de Mocajuba, mas também outras da região,
a exemplo de Baião, já que a prática vem se alastrando nesta região do país, nas quais são propostas
milhares de ações questionando empréstimos consignados.Assim para evitar o enriquecimento ilícito,
doravante esse Juízo ao diligenciar junto ao sistema PJE, verificou-se a existência de outras ações em
nome da parte autora, e, mais específico, nos autos de nº 0800052-28.2019.8.14.0067 foi obtido da
mesma instituição financeira valores de dano moral fundamentada em descontos indevidos de empréstimo
consignado em períodos próximos. Por conseguinte, é inviável nova fixação de dano moral.Ora, se a parte
autora sofreu descontos indevidos em determinado período, o dano moral existiu. E se foi indenizada, não
significa que tenha sofrido vários e diversos abalos emocionais por cada contrato. O dano é único e única
será a indenização.No caso específico submetido a julgamento, o autor possui outros 04
(quatro)processos contra o mesmo réu nos quais requer a declaração de inexistência de débito com a
devolução dos valores descontados indevidamente e a condenação dos requeridos em danos morais
(Processos nº 0800052-28.2019.8.14.0067; 0800054-95.2019.8.14.0067; 0800055-80.2019.8.14.0067 e
0800058-35.2019.8.14.0067).O que explica ações distintas, somente o interesse do autor de se locupletar
ilicitamente com ajuizamento de ações distintas, acreditando que tal circunstância não seria percebida pelo
Juízo.Nesse aspecto, nos autos de n.º 0800052-28.2019.8.14.0067, este juízo, a título de condenação por
dano moral, fixou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo que a falha na prestação do serviço
deve ser considerada como um único dano moral e não vários, sob pena de enriquecimento sem causa
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por parte da Autora.Assim, não evidencio seja o caso de condenar novamente a requerida em danos
morais, tendo em vista que já houve a condenação devida quando dos autos 0800052-28.2019.8.14.0067.
Acaso houvesse nova condenação haveria o enriquecimento ilícito com bis in idem. 4 - DISPOSITIVO:Por
todo o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOSda inicial, extinguindo o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:I)DECLARAR A
INEXISTÊNCIAdo contrato de nº 562342163 em um valor total de R$ 3.403,08 (três mil reais e
quatrocentos e três reais e oito centavos), em 72 parcelas de R$ 103,76 (cento e três reais e setenta e
seis centavos), com início em 07/10/2016 e excluído em 30/06/2018, devendo qualquer lançamento ser
cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do
CPC/15.ii)CONDENARo réu a pagar à parte autoraINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e a título de
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO,o valor de R$ 4.772,96 (quatro mil, setecentos e setenta e dois
reais e noventa e seis centavos), corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto
indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
inicial, nos termos do art. 398 do CC.iii)INDEFERIRo pleito de indenização por danos morais, haja vista a
condenação já proferida em conexão nos autos do processo n. 0800052-28.2019.8.14.0067. Sem custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº
9.099/95.Reconhecida a conexão, determino o apensamento aos autos da ação nº 0800052-
28.2019.8.14.0067.Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação
dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se.Mocajuba,15 de julho de 2019.
RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800058-35.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: NAIR DA SILVA
PEREIRA VIANA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.SENTENÇA / MANDADO /
O F Í C I O  P r o c e s s o  n º : 0 8 0 0 0 5 8 - 3 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7  A s s u n t o : [ C o n t r a t o s  B a n c á r i o s ,
Bancár ios ]Requerente :RECLAMANTE:  NAIR DA SILVA PEREIRA VIANA Advogado
Requerente:Advogado(s) do reclamante: TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome:
NAIR DA SILVA PEREIRA VIANAEndereço: Vila Pinto, s/n, Zona Rual, Zona rural, MOCAJUBA - PA -
CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço
Requerido:Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição,
100, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902
Advogado Requerido: Vistos.1- RELATÓRIO:Relatório dispensado (artigo 38, caput, Lei 9.099/95).2 ?
PRELIMINARDA CONEXÃOO Código de Processo Civil define como conexas duas ou mais ações quando
lhes forem comuns o pedido ou a causa de pedir. Tal conceito, segundo Daniel Assumpção é respaldado
pelo princípio da economia processual e com o objetivo de oferecer maior celeridade na prestação
jurisdicional (ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel. 2016).Cabe ressaltar, contudo, ainda que não tenham essa
similaridade na causa de pedir, o próprio CPC permite que duas ou mais ações sejam julgadas em
conjunto quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.Pela redação do caput do art. 55
do Novo Código de Processo Civil, "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir". E, mesmo sem conexão, de acordo com o § 3º do mesmo dispositivo, deverá
haver a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de decisões conflitantes ou
contraditórias.In casu, comparando as ações de nº 0800052-28.2019.8.14.0067, 0800054-
95.2019.8.14.0067, 0800055-80.2019.8.14.0067 e 0800058-35.2019.8.14.0067, percebe-se que foram
ajuizadas em sequência, pela mesma parte autora, em face da mesma instituição financeira requerida,
contudo em razão de distintos contratos, afirmando ter sido vítima de fraude praticada por terceiro junto à
instituição bancária em seu nome, de forma que ambas possuem a mesma causa de pedir.Considerando
que as ações questionam o mesmo tipo de fraude contratual, ainda que em contratos de números
diferentes, mas supostamente sofrida pela mesma autora idosa, buscando-se, em ambas demandas, a
declaração de inexistência de débito, repetição de indébito além de condenação por danos materiais e
morais, a solução de um caso deverá, inevitavelmente, corresponder a do outro.No caso, poderá haver
decisões conflitantes, considerando que se trata da mesma parte e causa de pedir, diferenciando apenas o
contrato.Com efeito, denota-se que a parte autora, no dia 23.01.2019, ingressou com04 (quatro) ações
contra oBancoItaú BMG Consignado S.A, em que se discute a mesma temática, alegação de empréstimo
de consignado supostamente indevidos, diferindo somente os números dos contratos. Vejamos: 1)
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Processo n. 0800052-28.2019.8.14.0067, Contrato n. 569763377; 2) Processo n. 0800054-
95.2019.8.14.0067, Contrato n. 562452780; 3) Processo n. 0800055-80.2019.8.14.0067, Contrato n.
562342163; e 4) Processo n. 0800058-35.2019.8.14.0067, Contrato n. 240234431.Dessa feita, a autora
ingressou no mesmo dia com 04 ações contra o mesmo Banco quando poderia ter utilizado um único
processo, o que de fato afronta a economia e celeridade processuais.Desse modo, é de rigor o
reconhecimento da conexão entre as ações descritas, já que todas envolvem a mesma temática de
suposto vício de empréstimo consignado, existindo identidade entre os litigantes (polo ativo e passivo),
assim como causa de pedir e pedido, diferindo somente os números do contratos, o que impõe, por
conseguinte, a necessidade de análise una.O professor Elpídio Donizetti leciona que "a jurisprudência não
leva ao pé da letra o conceito de conexão e continência. Basta que haja a mera possibilidade de
julgamentos conflitantes para se determinar a reunião das ações (STJ, 3ª Turma, REsp n. 3.511, RJ,
Ministro Relator Eduardo Ribeiro, DJU de 11-3-1991)" (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito
Processual Civil. 14ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010, página 267).Neste mesmo sentido é o
posicionamento de Cássio Scarpinella Bueno, o dispositivo "não trata de conexão como o reconhece
expressamente. Trata, diferentemente, de aplicação de sua consequência ? julgamento conjunto de
processos - assumindo a opção política de evitar decisões conflitantes ou contraditórias sem, contudo,
haver identidade de pedidos ou de causa de pedir."(in Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 78).Outrossim, a medida deve ser adotada também com o fito de organizar os
processos, a fim de evitar morosidade em seu julgamento, a propiciar economia processual, bem como
celeridade aos feitos. Conquanto, este Juiz atende os ditames da Lei n. 13.105/2015, em especial, as
normas fundamentais do processual civil, elencadas do artigo 1º ao 10 do referido diploma legal.Nesta
esteira, não menos importante, deve-se atentar a parte que os sujeitos do processo devem cooperar entre
si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º da Lei
13.105/2015).Assim, com o fito de impedir decisões conflitantes, além de efetivar a economia processual,
determino a conexão dos autos acima, a fim de serem julgados em conjunto.3- MÉRITO: A parte autora
fundamenta sua pretensão na alegação de que sofreu um golpe e teve realizado em seu nome um
empréstimo materializado nocontrato de nº 240234431 em um valor total de valor de R$ 2.095,77 (dois mil
e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), em60 parcelas de R$ 64,34 (sessenta e quatro reais e
trinta e quatro centavos), com início em07/07/2014e sem informação de exclusão, sem sua anuência,
sofrendo danos materiais e morais em decorrência da fraude.3.1.1 - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA:Para quesurja o dever de indenizar a partir da prática de ato ilícito, é necessária a presença
dos seguintes elementos:a)ato ilícito;b)resultado danoso;c)nexo de causalidade.a) A ação voluntária ilícita
da ré deve ser reconhecida.O autor nega a realização das transações financeiras concernentes às
contratações de Empréstimo no valor e apresenta demonstrativo em que comprova a ocorrência dos
descontos.Ausente na audiência conforme ID 11256185, foi decretada revelia da parte requerida, sendo,
por isso, presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.Assim, o requerido não comprovou a
efetiva disponibilização de valores em favor do promovente, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus
de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).Dessa forma,
presente o ato ilícito a ensejar a responsabilidade da requerida. b)Resultado danosoOdesconto indevido,
oriundo de relação jurídica inexistente gerou danos evidentes, vez que fração relevante dos proventos do
promovente foram suprimidos para pagamento de parcelas não contratadas, inviabilizando seu uso para
outras atividades do autor, bem como seu sustento próprio e de sua família.Verifico dos autos que,o
empréstimo foi contraído para ser pago em 60 parcelas de R$ 64,34 (sessenta e quatro reais e trinta e
quatro centavos), com início em 07/07/2014 e sem informação de exclusão.Conforme a parte autora,
foram descontadas no total 27 parcelas, ou seja, R$ 1.737,18 (um mil, setecentos e trinta e sete reais e
dezoito centavos).c)Nexo de causalidadeDe resto, patente a existência de nexo de causalidade entre a
fraude realizada em na conta do autor e a cobrança indevida do banco, pois a parte sofreu os prejuízos
com a cobrança de valores ilegais pelo requerido.Demonstrado o dano e o nexo de causalidade, a
responsabilidade do requerido só ficaria afastada se provada uma das excludentes do art. 14, § 3º, do
CDC, do que o requerido não se desincumbiu.Como é cediço, a legislação protetiva do consumidor,
adotando a teoria do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela deficiência na
prestação dos serviços postos à disposição da coletividade (art. 14), exceto em casos de culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro (§ 3º, inciso II), inocorrentes à espécie.Registro também que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno.De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: ?As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias?.O STJ afirma que a responsabilidade do banco
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(fornecedor do serviço) decorre da violação a um dever contratualmente assumido, qual seja o de gerir
com segurança as movimentações bancárias de seus clientes (Min. Luis Felipe Salomão).A jurisprudência
do STJ entende que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam
danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem
parte do próprio risco do empreendimento (REsp 1197929/PR).No presente caso, ocorreu um fortuito
interno na operação bancária relacionado com uma fraude praticada por terceiro, configurando um defeito
no serviço bancário, sendo isso configurado fato do serviço, em razão de um acidente de consumo
provocado por serviço defeituoso (art. 14 do CDC).Entende-se que não houve fortuito externo porque o
caso em análise está relacionado com a organização da empresa, é um fato ligado aos riscos da atividade
desenvolvida pelo fornecedor, visto que não houve a garantia da segurança das informações pelo banco
promovido, na medida em que não criou equipamentos hábeis a coibir que outras pessoas pudessem
visualizar senhas dos clientes e as instituições financeiras não proporcionaram segurança a seus clientes
no ambiente de seus estabelecimentos.Assim, o banco não pode alegar culpa exclusiva de terceiro para
isentar-se de sua responsabilidade, na medida em que a culpa exclusiva de terceiros somente elide a
responsabilidade objetiva do fornecedor caso configurada situação de fortuito externo. Se o caso for de
fortuito interno, persiste a obrigação de indenizar.Jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios confirmam
tal entendimento:?Ação de ressarcimento de valores cumulada com danos morais. Famigerado golpe do
caixa eletrônico. Correntista abordada para retornar ao caixa e fechar o sistema que se encontrava aberto.
Solicitação de senha para finalização. Cópia dos dados secundada de transações ilícitas. Procedência.
Prestígio. Responsabilidade objetiva. Culpa pelo fortuito interno. Fraudes e delitos praticados por terceiros,
no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras devem
proporcionar segurança a seus clientes não apenas no ambiente de seus estabelecimentos, mas, também,
em todos os sítios em que forneçam serviços. Teoria do risco da atividade. Imperiosa devolução das
quantias indevidamente retiradas. Danos morais. Prejuízo. Justa indenização. R$ 7.000,00. Dosimetria
imune a críticas. Escorreita valoração do grau de culpa, condição econômica do ofensor, freio inibitório, na
salvaguarda da recidiva sem descurar do flagelo do enriquecimento ilícito. Sucumbência delineada a
contento. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10142268120148260008 SP 1014226-
81.2014.8.26.0008, Relator: Sérgio Rui, Data de Julgamento: 25/02/2016, 22ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 29/02/2016).? Resta demonstrado, portanto, a falha na prestação dos serviços do réu.
Há nexo causal entre a referida falha e os danos alegados em inicial. Estes, por sua vez, restaram
cabalmente demonstrados nos autos.3.1.2 - DO DANO MATERIALPasso a analisar o pleito autoral quanto
à ocorrência de dano material em relação ao contrato nº 240234431, vinculado ao requerido.O autor
logrou êxito ao demonstrar a realização de descontos em seu benefício previdenciário. O direito à
reparação por danos está plenamente consagrado em nosso ordenamento jurídico (Art. 5º, X da CF c/c
Arts. 186 e 927 do CC).No que diz respeito ao dano material, salvo as exceções expressamente previstas
em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar (Art. 402 do CC).O ato praticado pela parte requerida, ao autorizar os
descontos de empréstimo não contratados pelo requerente geraram um prejuízo efetivo, os quais devem
ser restituídos pelo presente promovido, à título de reparação dos danos materiais suportados,no limite
das parcelas descontadas.3.1.3 - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITOÉ certo que o consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (Art. 42, §u, do
CDC).A norma tem incidência nas hipóteses em que o consumidor é cobrado de indébito, havendo o
pagamento da dívida indevida, a justificar a ação de repetição de indébito (actio in rem verso). Assim, a
mera cobrança indevida não é motivo para o pagamento em dobro do que está sendo cobrado.Expõe
Rizzatto Nunes que é necessário o preenchimento de dois requisitos para a subsunção da norma: ?a)
cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado? (RIZZATTO NUNES,
Luiz Antonio. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.
522).Quando ocorreu o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa. Sim, pois quem recebe
pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta. Seja porque a
dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), o fato é que o Banco que
recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem. E quem enriquecesse dessa maneira está a
enriquecer sem causa idônea a legitimar o locupletamento. A lei consumerista garante ao consumidor
lesado pelo credor que cobre débito indevido o direito à sua repetição.O Direito brasileiro definitivamente
não se compraz com a conduta daquele que "quer se dar bem às custas dos outros", isto é, lograr proveito
sem cumprir obrigação, ganhar dinheiro fácil, sem o merecimento pertinente. Isso porque A função social
do contrato, como elemento de justiça social, impondo igualdade de sacrifícios entre as partes
contratantes, carrega o princípio que obsta o enriquecimento sem causa como um indicador de justa
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relação contratual. (NANNI, 2004, p. 416apud FARIAS e ROSENVALD, 2012, p. 128).Ante o exposto,
defiro o pedido de repetição do indébito em dobro.3.1.4 - DANO MORAL:Como se sabe, o dano moral é a
lesão a direito de personalidade. Assim, inexistindo causa legítima apta autorizar os débitos no benefício
previdenciário da autora, em regra, há dano moral a ser compensado. Ocorre que, vem sendo bastante
comum a adoção de uma prática em que aposentados ou pensionistas questionam eventuais ilegalidades
dos empréstimos consignados utilizando-se do ajuizamento de uma ação para cada empréstimo, quando
poderia utilizar uma única ação. O que se busca é pulverizar o maior número de ações para obtenção de
valores maiores quando somados, que não seriam fixados caso fosse proposta uma única ação. Isso,
verdadeiramente, é um subterfúgio que se utilizam para a obtenção de altos valores a título de dano moral,
ao mesmo tempo que sobrecarrega o Poder Judiciário com milhares de ações desse jaez.Exatamente
para evitar essa prática que assombra não só esta Comarca de Mocajuba, mas também outras da região,
a exemplo de Baião, já que a prática vem se alastrando nesta região do país, nas quais são propostas
milhares de ações questionando empréstimos consignados.Assim para evitar o enriquecimento ilícito,
doravante esse Juízo ao diligenciar junto ao sistema PJE, verificou-se a existência de outras ações em
nome da parte autora, e, mais específico, nos autos de nº 0800052-28.2019.8.14.0067 foi obtido da
mesma instituição financeira valores de dano moral fundamentada em descontos indevidos de empréstimo
consignado em períodos próximos. Por conseguinte, é inviável nova fixação de dano moral.Ora, se a parte
autora sofreu descontos indevidos em determinado período, o dano moral existiu. E se foi indenizada, não
significa que tenha sofrido vários e diversos abalos emocionais por cada contrato. O dano é único e única
será a indenização.No caso específico submetido a julgamento, o autor possui outros 04
(quatro)processos contra o mesmo réu nos quais requer a declaração de inexistência de débito com a
devolução dos valores descontados indevidamente e a condenação dos requeridos em danos morais
(Processos nº 0800052-28.2019.8.14.0067; 0800054-95.2019.8.14.0067; 0800055-80.2019.8.14.0067 e
0800058-35.2019.8.14.0067).O que explica ações distintas, somente o interesse do autor de se locupletar
ilicitamente com ajuizamento de ações distintas, acreditando que tal circunstância não seria percebida pelo
Juízo.Nesse aspecto, nos autos de n.º 0800052-28.2019.8.14.0067, este juízo, a título de condenação por
dano moral, fixou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo que a falha na prestação do serviço
deve ser considerada como um único dano moral e não vários, sob pena de enriquecimento sem causa
por parte da Autora.Assim, não evidencio seja o caso de condenar novamente a requerida em danos
morais, tendo em vista que já houve a condenação devida quando dos autos 0800052-28.2019.8.14.0067.
Acaso houvesse nova condenação haveria o enriquecimento ilícito com bis in idem. 4 - DISPOSITIVO:Por
todo o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOSda inicial, extinguindo o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:I)DECLARAR A
INEXISTÊNCIAdo contrato de nº 240234431 em um valor total de valor de R$ 2.095,77 (dois mil e noventa
e cinco reais e setenta e sete centavos), em 60 parcelas de R$ 64,34 (sessenta e quatro reais e trinta e
quatro centavos), com início em 07/07/2014 e sem informação de exclusão, devendo qualquer lançamento
ser cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do
CPC/15.ii)CONDENARo réu a pagar à parte autoraINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e a título de
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO,o valor de R$ 3.474,36 (três mil, quatrocentos e setenta e quatro
reais e trinta e seis centavos), corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido
de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial,
nos termos do art. 398 do CC.iii)INDEFERIRo pleito de indenização por danos morais, haja vista a
condenação já proferida em conexão nos autos do processo n. 0800052-28.2019.8.14.0067. Sem custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº
9.099/95.Reconhecida a conexão, determino o apensamento aos autos da ação nº 0800052-
28.2019.8.14.0067.Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação
dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se. Mocajuba,15 de julho de 2019.
RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  
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Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Participação: ADVOGADO Nome: FLAIDA BEATRIZ
NUNES DE CARVALHOOAB: 96864/MGDECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo
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nº:0800164-94.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE:
BERNALDO DA SILVA CORREA Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA
SOUZA, TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: BERNALDO DA SILVA
CORREAEndereço:  Rua Deus Proverá,  s /n,  Novo,  MOCAJUBA -  PA -  CEP: 68420-
000Requerido:RECLAMADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Endereço Requerido:Nome:
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/AEndereço: Rua Alvarenga Peixoto, 974, - até 1179/1180, 8
Andar, Lourdes, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 Advogado Requerido:Advogado(s) do
reclamado: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por
carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Determino, na forma
do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta
decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800121-60.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: FELIPE
MONTEIRO BRAGA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: MARIANA BARROS MENDONCAOAB: 121891/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO
P r o c e s s o  n º : 0 8 0 0 1 2 1 - 6 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7 A s s u n t o : [ C o n t r a t o s  B a n c á r i o s ,
Bancários]Requerente:RECLAMANTE: FELIPE MONTEIRO BRAGA Advogado Requerente:Advogado(s)
do reclamante: TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: FELIPE MONTEIRO
BRAGAEndereço: Sitio Deus por Nos, As Margens da Pa 151, ZONA RURAL, MOCAJUBA - PA - CEP:
68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado
Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS
MENDONCA Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para
dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA,
com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE
INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO
VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800124-15.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: FELIPE
MONTEIRO BRAGA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: MARIANA BARROS MENDONCAOAB: 121891/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO
P r o c e s s o  n º : 0 8 0 0 1 2 4 - 1 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7 A s s u n t o : [ C o n t r a t o s  B a n c á r i o s ,
Bancários]Requerente:RECLAMANTE: FELIPE MONTEIRO BRAGA Advogado Requerente:Advogado(s)
do reclamante: TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: FELIPE MONTEIRO
BRAGAEndereço: Sitio Deus por Nos, As Margens da Pa 151, ZONA RURAL, MOCAJUBA - PA - CEP:
68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado
Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS
MENDONCA Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para
dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA,
com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE
INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO
VALE SOUZAJuiz de Direito  
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Número do processo: 0800169-19.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: JOAO MARIA
ALMEIDA VIANA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO PAN S.A Participação: ADVOGADO Nome: JOAO VITOR
CHAVES MARQUES DIASOAB: 30348/CEDECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo
nº:0800169-19.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE:
JOAO MARIA ALMEIDA VIANA Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: TONY HEBER
RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: JOAO MARIA ALMEIDA VIANAEndereço: João Pedro
Dias, 216, Bairro Monte Alegre, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO
PAN S.A Endereço Requerido:Nome: BANCO PAN S.AEndereço: Avenida Paulista, 1374, - de 612 a 1510
- lado par, Bela Vista, SãO PAULO - SP - CEP: 01310-100 Advogado Requerido:Advogado(s) do
reclamado: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por
carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Determino, na forma
do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta
decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800315-60.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA RIBEIRO
Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA Participação:
ADVOGADO Nome: ANA LUIZA CUNHA DE PAIVA E SILVAOAB: 26267/PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO CETELEM S.A. Participação: ADVOGADO Nome: DENNER DE BARROS E
MASCARENHAS BARBOSAOAB: 24532A/PADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO
P r o c e s s o  n º : 0 8 0 0 3 1 5 - 6 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7 A s s u n t o : [ C o n t r a t o s  B a n c á r i o s ,
Bancários]Requerente:RECLAMANTE: MARIA RIBEIRO Advogado Requerente:Advogado(s) do
reclamante: ANA LUIZA CUNHA DE PAIVA E SILVA, TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço
Requerente:Nome: MARIA RIBEIROEndereço: Ramal Marinheiro, 56, Tamabai Miri, MOCAJUBA - PA -
CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO CETELEM S.A. Endereço Requerido:Nome: BANCO
CETELEM S.A.Endereço: Alameda Rio Negro, 161, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000
Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA
Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de
05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem
resolução do mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação
dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800255-87.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: VALDERINA
CORREA DE MELO Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: LUIS CARLOS
MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BA Participação: ADVOGADO Nome: MARIANA BARROS
MENDONCAOAB: 121891/RJDECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo nº:0800255-
87.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE: VALDERINA
CORREA DE MELO Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA,
TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: VALDERINA CORREA DE MELOEndereço:
Localidade de Siloé, s/n, Zona Rural, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre
Co, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado Requerido:Advogado(s) do
reclamado: MARIANA BARROS MENDONCA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO Vistos.Intime-se
pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias,
se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do
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mérito.Após, conclusos. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação
dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800347-65.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA JOANA DA
COSTA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BA Participação: ADVOGADO Nome: MARIANA BARROS
MENDONCAOAB: 121891/RJDECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo nº:0800347-
65.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE: MARIA JOANA
DA COSTA Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço
Requerente:Nome: MARIA JOANA DA COSTAEndereço: Euclides Moreira Pontes, 23, Prancinha,
MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Endereço Requerido:Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú
Conceição, 100, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP:
04344-902 Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: MARIANA BARROS MENDONCA, LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCO Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de
recebimento, para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob
pena de extinção do processo sem resolução do mérito.Após, conclusos. Determino, na forma do
provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta
decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800388-32.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: DOMINGAS
FERREIRA DE SOUSA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUESOAB: 15201/PA ATO ORDINATÓRIO Processo n°0800388-
32.2019.8.14.0067Classe:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)Assunto:[Contratos
Bancários, Bancários]Requerente:Nome: DOMINGAS FERREIRA DE SOUSAEndereço: Localidade da
Baratinha, s/n, Zona Rural, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA
COSTA SOUZA, TONY HEBER RIBEIRO NUNESRequerido:Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A.Endereço: Banco Bradesco S.A., S/N, Rua Benedito Américo de Oliveira, s/n, Vila
Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900Advogado(s) do reclamado: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES De ordem do MM. Juízo, intimo o(a) Sr(a). RECLAMANTE: DOMINGAS FERREIRA DE
SOUSA, por meio de seu advogado, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônica (DJe) para, no
prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a necessidade de produção de provas em audiência, sob pena
de preclusão. MOCAJUBA, 15 de julho de 2019 ASSINADO ELETRONICAMENTEJADIEL DE MORAES
FAYALVara Única da Comarca de Mocajuba 

 
 
 
Número do processo: 0800225-52.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DE
LOURDES FERREIRA DE MOURA OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO
NUNESOAB: 7571PA Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO DO BRASIL SA Participação: ADVOGADO Nome: JOSE
ARNALDO JANSSEN NOGUEIRAOAB: 21078/PA Participação: ADVOGADO Nome: SERVIO TULIO DE
BARCELOSOAB: 21148/PADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo nº:0800225-
52.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE: MARIA DE
LOURDES FERREIRA DE MOURA OLIVEIRA Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante:
MAYCO DA COSTA SOUZA, TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: MARIA DE
LOURDES FERREIRA DE MOURA OLIVEIRAEndereço: Travessa Miguel de Almeida, 441, Centro,
MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO DO BRASIL SA Endereço
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Requerido:Nome: BANCO DO BRASIL SAEndereço: Avenida Getúlio Vargas, 125, Centro, BAIãO - PA -
CEP: 68465-000 Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: SERVIO TULIO DE BARCELOS, JOSE
ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de
recebimento, para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob
pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009,
da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como
MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de
2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800227-22.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DE
LOURDES FERREIRA DE MOURA OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO
NUNESOAB: 7571PA Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Participação:
ADVOGADO Nome: CASSIO CHAVES CUNHAOAB: 12268/PA Participação: ADVOGADO Nome:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTROOAB: 410-APADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO /
O F Í C I O  P r o c e s s o  n º : 0 8 0 0 2 2 7 - 2 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7 A s s u n t o : [ C o n t r a t o s  B a n c á r i o s ,
Bancários]Requerente:RECLAMANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MOURA OLIVEIRA
Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA, TONY HEBER RIBEIRO
NUNESEndereço Requerente:Nome: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MOURA OLIVEIRAEndereço:
Travessa Miguel de Almeida, 441, Centro, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO:
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Endereço Requerido:Nome: BANCO BONSUCESSO
CONSIGNADO S/AEndereço: Rua Alvarenga Peixoto, 974, - até 1179/1180, 8 Andar, Lourdes, BELO
HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: CARLOS
ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CASSIO CHAVES CUNHA Vistos.Intime-se pessoalmente a parte
autora, por carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.Após, conclusos.
Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento
n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800223-82.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DE
LOURDES FERREIRA DE MOURA OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO
NUNESOAB: 7571PA Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO CETELEM S.A. Participação: ADVOGADO Nome: DENNER
DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSAOAB: 24532A/PADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO
/  O F Í C I O  P r o c e s s o  n º : 0 8 0 0 2 2 3 - 8 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7 A s s u n t o : [ C o n t r a t o s  B a n c á r i o s ,
Bancários]Requerente:RECLAMANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MOURA OLIVEIRA
Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA, TONY HEBER RIBEIRO
NUNESEndereço Requerente:Nome: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MOURA OLIVEIRAEndereço:
Travessa Miguel de Almeida, 441, Centro, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO:
BANCO CETELEM S.A. Endereço Requerido:Nome: BANCO CETELEM S.A.Endereço: Alameda Rio
Negro, 161, 17 ANDAR, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Advogado
Requerido:Advogado(s) do reclamado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA
Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de
05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem
resolução do mérito.Após, conclusos. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA,
com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE
INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO
VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800297-39.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: ROSALINA
GONCALVES CALDAS Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
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Participação: RECLAMADO Nome: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Participação:
ADVOGADO Nome: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUESOAB: 15201/PA ATO ORDINATÓRIO
Processo n°0800297-39.2019.8.14.0067Classe:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
(436)Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:Nome: ROSALINA GONCALVES
CALDASEndereço: TV. RAIMUNDO CUNHA, 416, CAMPINA, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-
000Advogado(s) do reclamante: TONY HEBER RIBEIRO NUNESRequerido:Nome: BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL SAEndereço: Rua Capitão Montanha, 177, Centro Histórico, PORTO ALEGRE
- RS - CEP: 90010-040 De ordem do MM. Juízo, intimo o(a) Sr(a). RECLAMANTE: ROSALINA
GONCALVES CALDAS, por meio de seu advogado, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônica
(DJe) para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a necessidade de produção de provas em
aud iênc ia ,  sob pena de prec lusão.  MOCAJUBA,  15  de  ju lho  de  2019 ASSINADO
ELETRONICAMENTEJADIEL DE MORAES FAYALVara Única da Comarca de Mocajuba 

 
 
 
Número do processo: 0800342-43.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: ADEMAR
PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA Participação:
ADVOGADO Nome: ANA LUIZA CUNHA DE PAIVA E SILVAOAB: 26267/PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Participação: ADVOGADO Nome: NELSON
WILIANS FRATONI RODRIGUESOAB: 15201/PA ATO ORDINATÓRIO Processo n°0800342-
43.2019.8.14.0067Classe:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)Assunto:[Contratos
Bancários, Bancários]Requerente:Nome: ADEMAR PEREIRAEndereço: rua josé dias pimentel, 875,
pranchinha, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Advogado(s) do reclamante: ANA LUIZA CUNHA DE
PAIVA E SILVA, TONY HEBER RIBEIRO NUNESRequerido:Nome: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A.Endereço: Banco Bradesco S.A., Rua Benedito Américo de Oliveira, s/n, Vila
Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900Advogado(s) do reclamado: NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES De ordem do MM. Juízo, intimo o(a) Sr(a). RECLAMANTE: ADEMAR PEREIRA, por meio de
seu advogado, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônica (DJe) para, no prazo de 10 (dez) dias,
se manifestar sobre a necessidade de produção de provas em audiência, sob pena de preclusão.
MOCAJUBA, 15 de julho de 2019 ASSINADO ELETRONICAMENTEJADIEL DE MORAES FAYALVara
Única da Comarca de Mocajuba 

 
 
 
Número do processo: 0800174-41.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: JOAO MARIA
ALMEIDA VIANA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO PAN S.A Participação: ADVOGADO Nome: JOAO VITOR
CHAVES MARQUES DIASOAB: 30348/CE ATO ORDINATÓRIO Processo n°0800174-
41.2019.8.14.0067Classe:PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)Assunto:[Contratos
Bancários, Bancários]Requerente:Nome: JOAO MARIA ALMEIDA VIANAEndereço: João Pedro Dias, 216,
Bairro Monte Alegre, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Advogado(s) do reclamante: TONY HEBER
RIBEIRO NUNESRequerido:Nome: BANCO PAN S.AEndereço: Avenida Paulista, 1374, - de 612 a 1510 -
lado par, Bela Vista, SãO PAULO - SP - CEP: 01310-100Advogado(s) do reclamado: JOAO VITOR
CHAVES MARQUES DIAS De ordem do MM. Juízo, intimo o(a) Sr(a). RECLAMANTE: JOAO MARIA
ALMEIDA VIANA, por meio de seu advogado, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônica (DJe)
para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a necessidade de produção de provas em audiência,
sob pena de preclusão. MOCAJUBA, 15 de julho de 2019 ASSINADO ELETRONICAMENTEJADIEL DE
MORAES FAYALVara Única da Comarca de Mocajuba 

 
 
 
Número do processo: 0800242-88.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: NADIR NEVES
PINTO Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA Participação:
ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO
PAN S.A Participação: ADVOGADO Nome: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIASOAB: 30348/CE ATO
ORDINATÓRIO Processo n°0800242-88.2019.8.14.0067Classe:PROCEDIMENTO DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL (436)Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:Nome: NADIR NEVES
PINTOEndereço: Ramal do Tambaí, s/n, Zona Rural, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Advogado(s) do
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reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA, TONY HEBER RIBEIRO NUNESRequerido:Nome: BANCO PAN
S.AEndereço: Avenida Paulista, 1374, - de 612 a 1510 - lado par, 12 Andar, Bela Vista, SãO PAULO - SP -
CEP: 01310-100Advogado(s) do reclamado: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS De ordem do MM.
Juízo, intimo o(a) Sr(a). RECLAMANTE: NADIR NEVES PINTO, por meio de seu advogado, através de
publicação no Diário da Justiça Eletrônica (DJe) para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a
necessidade de produção de provas em audiência, sob pena de preclusão. MOCAJUBA, 15 de julho de
2019 ASSINADO ELETRONICAMENTEJADIEL DE MORAES FAYALVara Única da Comarca de
Mocajuba 

 
 
 
Número do processo: 0800052-28.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: NAIR DA SILVA
PEREIRA VIANA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: MARIANA BARROS MENDONCAOAB: 121891/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BASENTENÇA / MANDADO / OFÍCIO Processo
nº:0800052-28.2019.8.14.0067 Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE:
NAIR DA SILVA PEREIRA VIANA Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: TONY HEBER
RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: NAIR DA SILVA PEREIRA VIANAEndereço: Vila Pinto, s/n,
Zona Rual, Zona rural, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço: ACS
Colônia do Prata, S/N, Rodovia BR-316 Km 97, Centro, IGARAPé-AçU - PA - CEP: 68725-971 Advogado
Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS
MENDONCA Vistos.1- RELATÓRIO:Relatório dispensado (artigo 38, caput, Lei 9.099/95).2 ?
PRELIMINARES2.1 DA CONEXÃOO Código de Processo Civil define como conexas duas ou mais ações
quando lhes forem comuns o pedido ou a causa de pedir. Tal conceito, segundo Daniel Assumpção é
respaldado pelo princípio da economia processual e com o objetivo de oferecer maior celeridade na
prestação jurisdicional (ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel. 2016).Cabe ressaltar, contudo, ainda que não
tenham essa similaridade na causa de pedir, o próprio CPC permite que duas ou mais ações sejam
julgadas em conjunto quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.Pela redação do
caput do art. 55 do Novo Código de Processo Civil, "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando
lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". E, mesmo sem conexão, de acordo com o § 3º do mesmo
dispositivo, deverá haver a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de
decisões conflitantes ou contraditórias.In casu, comparando as ações de nº 0800052-28.2019.8.14.0067,
0800054-95.2019.8.14.0067, 0800055-80.2019.8.14.0067 e 0800058-35.2019.8.14.0067, percebe-se que
foram ajuizadas em sequência, pela mesma parte autora, em face da mesma instituição financeira
requerida, contudo em razão de distintos contratos, afirmando ter sido vítima de fraude praticada por
terceiro junto à instituição bancária em seu nome, de forma que ambas possuem a mesma causa de
pedir.Considerando que as ações questionam o mesmo tipo de fraude contratual, ainda que em contratos
de números diferentes, mas supostamente sofrida pela mesma autora idosa, buscando-se, em ambas
demandas, a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito além de condenação por danos
materiais e morais, a solução de um caso deverá, inevitavelmente, corresponder a do outro.No caso,
poderá haver decisões conflitantes, considerando que se trata da mesma parte e causa de pedir,
diferenciando apenas o contrato.Com efeito, denota-se que a parte autora, no dia 23.01.2019, ingressou
com04 (quatro) ações contra oBancoItaú BMG Consignado S.A, em que se discute a mesma temática,
alegação de empréstimo de consignado supostamente indevidos, diferindo somente os números dos
contratos. Vejamos: 1) Processo n. 0800052-28.2019.8.14.0067, Contrato n. 569763377; 2) Processo n.
0800054-95.2019.8.14.0067, Contrato n. 562452780; 3) Processo n. 0800055-80.2019.8.14.0067,
Contrato n. 562342163; e 4) Processo n. 0800058-35.2019.8.14.0067, Contrato n. 240234431.Dessa feita,
a autora ingressou no mesmo dia com 04 ações contra o mesmo Banco quando poderia ter utilizado um
único processo, o que de fato afronta a economia e celeridade processuais.Desse modo, é de rigor o
reconhecimento da conexão entre as ações descritas, já que todas envolvem a mesma temática de
suposto vício de empréstimo consignado, existindo identidade entre os litigantes (polo ativo e passivo),
assim como causa de pedir e pedido, diferindo somente os números do contratos, o que impõe, por
conseguinte, a necessidade de análise una.O professor Elpídio Donizetti leciona que "a jurisprudência não
leva ao pé da letra o conceito de conexão e continência. Basta que haja a mera possibilidade de
julgamentos conflitantes para se determinar a reunião das ações (STJ, 3ª Turma, REsp n. 3.511, RJ,
Ministro Relator Eduardo Ribeiro, DJU de 11-3-1991)" (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito
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Processual Civil. 14ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010, página 267).Neste mesmo sentido é o
posicionamento de Cássio Scarpinella Bueno, o dispositivo "não trata de conexão como o reconhece
expressamente. Trata, diferentemente, de aplicação de sua consequência ? julgamento conjunto de
processos - assumindo a opção política de evitar decisões conflitantes ou contraditórias sem, contudo,
haver identidade de pedidos ou de causa de pedir."(in Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 78).Outrossim, a medida deve ser adotada também com o fito de organizar os
processos, a fim de evitar morosidade em seu julgamento, a propiciar economia processual, bem como
celeridade aos feitos. Conquanto, este Juiz atende os ditames da Lei n. 13.105/2015, em especial, as
normas fundamentais do processual civil, elencadas do artigo 1º ao 10 do referido diploma legal.Nesta
esteira, não menos importante, deve-se atentar a parte que os sujeitos do processo devem cooperar entre
si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º da Lei
13.105/2015).Assim, com o fito de impedir decisões conflitantes, além de efetivar a economia processual,
determino a conexão dos autos acima, a fim de serem julgados em conjunto.2.2 DA INCOMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIALAntes de ingressar na análise do mérito rechaço a preliminar de incompetência
apresentada pela parte requerida.Cuida-se de controvérsia acerca da competência deste juízo para
julgamento do presente processo, uma vez que se faria necessária perícia grafotécnica para atestar a
autenticidade ou não de assinatura aposta pelo reclamante nas referidas cédulas bancárias.Há de se
assentar que não reside no presente caso complexidade capaz de demandar a utilização de perícia,
bastando, tão somente, para o deslinde da causa, que se demonstre nos autos documentos
comprobatórios da realização do empréstimo. Esse entendimento, inclusive, vem sendo ratificado pela
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do TJ/PA, in verbis:JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. (...)5. Inicialmente, não prospera a preliminar do recorrente referente ao suposto cerceamento
de defesa devido o juiz de origem ter indeferido o pedido de expedição de ofício ao banco no qual a
recorrida possui conta e onde o valor do contrato foi supostamente depositado, pois cabia ao recorrente a
produção e apresentação de provas na contestação, já que o juiz valora as provas e defere os pedidos
que entende necessários para o deslinde da causa. Não sendo caso, portanto, de cerceamento de defesa.
Passo à análise do mérito.6. Restou provada a fundamentação fática da inicial. O banco não se
desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pela
recorrida, pois, em que pese o recorrente ter juntado aos autos cédula de crédito bancário com a suposta
assinatura da recorrida (fls. 38/41) e uma suposta ordem de pagamento (fl. 30), não comprovou que a
recorrida recebeu o valor do suposto empréstimo. (PODER JUDICIÁRIO.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ. TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO Nº
0004084-84.2016.8.14.9001. Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A. Advogado (a): MARCIO LOUZADA
CARPENA. Recorrida: CATALINA PINTO RIBEIRO. Advogado (a): GUSTAVO GONÇALVES DA SILVA.
Origem: 2ª VARA DE CAMETÁ. Relatora: JUÍZA DANIELLE DE CASSIA SILVEIRABÜHRNHEIM)Em que
pese ser relevante uma perícia para conferir a veracidade das assinaturas questionadas, esta questão, por
si só, não é suficiente para impedir a apreciação da matéria neste foro, bastando que se demonstre nos
autos pelas requeridas a ocorrência dos empréstimos mencionados e que isto seja ratificado por
documentos comprobatórios da relação jurídica. Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.2.3 DA
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDAAlega a parte requerida ausência de pretensão resistida, o que
ensejaria à autora da ação falta de interesse de agir. O fundamento de tal pedido tem como base o fato de
a parte não ter notificado extrajudicialmente o banco sobre o evento que supostamente teria lhe causado
danos. Tal alegação não merece prosperar.Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves ?o interesse de
agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional
reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter? (ASSUMPÇÃO
NEVES, DANIEL. 2016). Sendo assim, não vislumbro a falta de interesse, haja vista que a autora recorreu
ao judiciário na eminência de uma provável lesão a seu direito (descontos na sua aposentadoria por uma
contratação inexistente/irregular) e requereu uma tutela adequada do Poder Judiciário (devolução dos
descontos e indenização por danos morais), cumprindo os requisitos do interesse de agir. Portanto,
indefiro tal preliminar.2.4 DA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVOTendo em vista que não houve
prejuízo para as partes, a secretaria deverá ratificar o polo passivo da demanda fazendo constarBanco
Itaú Consignado S.A.3- MÉRITO: A parte autora fundamenta sua pretensão na alegação de que sofreu um
golpe e teve realizado em seu nome um empréstimo materializado nocontrato de nº 569763377 em um
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valor total de R$ 1.550,10 (um mil, quinhentos e cinquenta reais e dez centavos), em72 parcelas de R$
46,72 (quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), com início em 07/01/2017 e sem informações de
que foi excluído, sem sua anuência, sofrendo danos materiais e morais em decorrência da fraude.3.1.1 -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA:Para quesurja o dever de indenizar a partir da prática de ato ilícito, é
necessária a presença dos seguintes elementos:a)ato ilícito;b)resultado danoso;c)nexo de causalidade.a)
A ação voluntária ilícita da ré deve ser reconhecida.O autor nega a realização das transações financeiras
concernentes às contratações de Empréstimo no valor e apresenta demonstrativo em que comprova a
ocorrência dos descontos.Na oportunidade a parte requerida alegou a inexistência de dano moral,
pugnando, por fim, pela improcedência dos pedidos autorais. Embora tenha juntado um contrato
supostamente assinado pela autora e um DOC efetivado, nota-se que o este último foi direcionado para
uma agência em Abaetetuba, sendo que a autora foi contundente ao afirmar em audiência que nunca foi
nessa região. Assim, o requerido não comprovou a efetiva disponibilização de valores em favor do
promovente, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo
do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).Dessa forma, presente o ato ilícito a ensejar a responsabilidade
da requerida. b)Resultado danoso Odesconto indevido, oriundo de relação jurídica inexistente gerou danos
evidentes, vez que fração relevante dos proventos do promovente foram suprimidos para pagamento de
parcelas não contratadas, inviabilizando seu uso para outras atividades do autor, bem como seu sustento
próprio e de sua família.Verifico dos autos que,o empréstimo foi contraído para ser pago em 72 parcelas
de R$ 46,72 (quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), com início em 07/01/2017 e sem
informações de que foi excluído.Conforme a parte autora, foram descontadas no total 25 parcelas, ou seja,
R$ 1.168,00 (um mil, cento e sessenta e oito reais).c)Nexo de causalidadeDe resto, patente a existência
de nexo de causalidade entre a fraude realizada em na conta do autor e a cobrança indevida do banco,
pois a parte sofreu os prejuízos com a cobrança de valores ilegais pelo requerido.Demonstrado o dano e o
nexo de causalidade, a responsabilidade do requerido só ficaria afastada se provada uma das excludentes
do art. 14, § 3º, do CDC, do que o requerido não se desincumbiu.Como é cediço, a legislação protetiva do
consumidor, adotando a teoria do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela
deficiência na prestação dos serviços postos à disposição da coletividade (art. 14), exceto em casos de
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inciso II), inocorrentes à espécie.Registro também que as
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados
por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno.De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: ?As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias?.O STJ afirma que a responsabilidade do
banco (fornecedor do serviço) decorre da violação a um dever contratualmente assumido, qual seja o de
gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes (Min. Luis Felipe Salomão).A
jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais
resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento (REsp 1197929/PR).No presente caso,
ocorreu um fortuito interno na operação bancária relacionado com uma fraude praticada por terceiro,
configurando um defeito no serviço bancário, sendo isso configurado fato do serviço, em razão de um
acidente de consumo provocado por serviço defeituoso (art. 14 do CDC).Entende-se que não houve
fortuito externo porque o caso em análise está relacionado com a organização da empresa, é um fato
ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor, visto que não houve a garantia da segurança
das informações pelo banco promovido, na medida em que não criou equipamentos hábeis a coibir que
outras pessoas pudessem visualizar senhas dos clientes e as instituições financeiras não proporcionaram
segurança a seus clientes no ambiente de seus estabelecimentos.Assim, o banco não pode alegar culpa
exclusiva de terceiro para isentar-se de sua responsabilidade, na medida em que a culpa exclusiva de
terceiros somente elide a responsabilidade objetiva do fornecedor caso configurada situação de fortuito
externo. Se o caso for de fortuito interno, persiste a obrigação de indenizar.Jurisprudência dos nossos
Tribunais Pátrios confirmam tal entendimento:?Ação de ressarcimento de valores cumulada com danos
morais. Famigerado golpe do caixa eletrônico. Correntista abordada para retornar ao caixa e fechar o
sistema que se encontrava aberto. Solicitação de senha para finalização. Cópia dos dados secundada de
transações ilícitas. Procedência. Prestígio. Responsabilidade objetiva. Culpa pelo fortuito interno. Fraudes
e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. As
instituições financeiras devem proporcionar segurança a seus clientes não apenas no ambiente de seus
estabelecimentos, mas, também, em todos os sítios em que forneçam serviços. Teoria do risco da
atividade. Imperiosa devolução das quantias indevidamente retiradas. Danos morais. Prejuízo. Justa
indenização. R$ 7.000,00. Dosimetria imune a críticas. Escorreita valoração do grau de culpa, condição
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econômica do ofensor, freio inibitório, na salvaguarda da recidiva sem descurar do flagelo do
enriquecimento ilícito. Sucumbência delineada a contento. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP -
APL: 10142268120148260008 SP 1014226-81.2014.8.26.0008, Relator: Sérgio Rui, Data de Julgamento:
25/02/2016, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2016).? Resta demonstrado,
portanto, a falha na prestação dos serviços do réu. Há nexo causal entre a referida falha e os danos
alegados em inicial. Estes, por sua vez, restaram cabalmente demonstrados nos autos.3.1.2 - DO DANO
MATERIALPasso a analisar o pleito autoral quanto à ocorrência de dano material em relação ao contrato
nº 569763377, vinculado ao requerido.O autor logrou êxito ao demonstrar a realização de descontos em
seu benefício previdenciário. O direito à reparação por danos está plenamente consagrado em nosso
ordenamento jurídico (Art. 5º, X da CF c/c Arts. 186 e 927 do CC).No que diz respeito ao dano material,
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além
do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar (Art. 402 do CC).O ato praticado
pela parte requerida, ao autorizar os descontos de empréstimo não contratados pelo requerente geraram
um prejuízo efetivo, os quais devem ser restituídos pelo presente promovido, à título de reparação dos
danos materiais suportados,no limite das parcelas descontadas.3.1.3 - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITOÉ
certo que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável (Art. 42, §u, do CDC).A norma tem incidência nas hipóteses em que o consumidor é
cobrado de indébito, havendo o pagamento da dívida indevida, a justificar a ação de repetição de indébito
(actio in rem verso). Assim, a mera cobrança indevida não é motivo para o pagamento em dobro do que
está sendo cobrado.Expõe Rizzatto Nunes que é necessário o preenchimento de dois requisitos para a
subsunção da norma: ?a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente
cobrado? (RIZZATTO NUNES, Luiz Antonio. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed.
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 522).Quando ocorreu o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem
causa. Sim, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de
forma injusta. Seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente
indevido), o fato é que o Banco que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem. E quem
enriquecesse dessa maneira está a enriquecer sem causa idônea a legitimar o locupletamento. A lei
consumerista garante ao consumidor lesado pelo credor que cobre débito indevido o direito à sua
repetição.O Direito brasileiro definitivamente não se compraz com a conduta daquele que "quer se dar
bem às custas dos outros", isto é, lograr proveito sem cumprir obrigação, ganhar dinheiro fácil, sem o
merecimento pertinente. Isso porque A função social do contrato, como elemento de justiça social,
impondo igualdade de sacrifícios entre as partes contratantes, carrega o princípio que obsta o
enriquecimento sem causa como um indicador de justa relação contratual. (NANNI, 2004, p. 416apud
FARIAS e ROSENVALD, 2012, p. 128).Ante o exposto, defiro o pedido de repetição do indébito em
dobro.3.1.4 - DANO MORAL:Sustenta a parte autora que sofreu dano moral diante da situação que passou
em face de ter sofrido descontos indevidos por empréstimos que não realizou.Reconheceu-se acima que o
requerente não firmou o contrato de empréstimo com o réu. Deste modo, impõe-se que foram indevidos os
descontos realizados em seus proventos.Assim, tenho que restou evidenciado nos presentes autos o dano
moral sofrido pelo autor, vez que este foi surpreendido com possíveis cobranças mensais em seus
proventos sem que houvesse celebrado empréstimos junto ao banco demandado, transtorno este que
extrapola o mero aborrecimento normal do cotidiano, causando sentimentos negativos de insegurança,
merecendo compensação pecuniária razoável e prudente, conforme entende jurisprudência
pátria:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
REALIZADO JUNTO AO BANCO DE MINAS GERAIS - BMG. REGRAS DE EXPERIÊNCIA (ART. 375,
CPC) DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE PELO INSS SOBRE O BENEFÍCIO E REPASSADOS
AO BANCO BMG. AUSÊNCIA DE CONDUTA IMPUTADA AO BANCO DA AMAZÔNIA S.A. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA MANTENEDORA DE CONTA BENEFÍCIO DO AUTOR/APELANTE - E NEXO DE
CAUSALIDADE A CARACTERIZAR SUA RESPONSABILIDADE NO CASO CONCRETO. FALTA DE
CONEXÃO LÓGICA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O PEDIDO DE CONDENAÇÃO IMPOSTO AO
BASA. SENTENÇA MANTIDA. Apelação conhecida e desprovida (TJPA. Número do processo CNJ:
0027250-60.2013.8.14.0301. Número do documento: 2017.02676028-35. Número do acórdão: 177.266.
Apelação. Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Relator: MARIA DO CEO MACIEL
COUTINHO. Data de Julgamento: 26/06/2017, Data de Publicação: 27/06/2017)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA NEGATORIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO E EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APOSENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS
EM SUA CONTA REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO REALIZADO.
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AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA QUE FIXOU
DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS MORAIS. EXISTENTES. SUBTRAÇÃO
INDEVIDA E SIGNIFICATIVA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR APOSENTADO, CAUSANDO-
LHE AFLIÇÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO ATO. VALOR EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS ANTERIORES.
APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-BA - APL: 00000801420108050158 BA 0000080-14.2010.8.05.0158,
Relator: José Olegário Monção Caldas, Data de Julgamento: 17/12/2013, Quarta Câmara Cível, Data de
Publicação: 30/01/2014).A responsabilidade civil objetiva pressupõe a existência de três elementos: ação
ou omissão, nexo de causalidade e dano.Neste passo, o dano moral restou devidamente comprovado,
visto que tal problema trouxe inegável transtorno ao autor, vez que teve seu benefício drasticamente
reduzido por descontos indevidos.A fixação do dano moral é tema tormentoso em doutrina e
jurisprudência. De acordo com a doutrina e jurisprudência, na fixação do dano moral, deve o juiz ser
razoável, tomando as cautelas para que a indenização não seja fonte de enriquecimento sem causa, ao
mesmo tempo em que não seja meramente simbólica.Também têm decidido assim nossos
tribunais:DIREITO CIVIL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ? DANOS MORAIS ? INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
SPC ? CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ? RECURSO IMPROVIDO ?
UNÂNIME ? O dano moral resta incontroverso quando advindo da indevida inclusão do nome do autor no
cadastro dos maus pagadores (spc), cujos efeitos deletérios dispensam maiores comentários. Restando
demonstrado o dano moral e o nexo de causalidade entre este e a conduta negligente do recorrente,
enseja a obrigação de reparar. O conceito de ressarcimento abrange duas finalidades: uma de caráter
punitivo, visando castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório,
que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. A indenização fixada pelo MM.
Juiz obedeceu aos critérios da moderação e da eqüidade, norteadores da boa doutrina e jurisprudência e
por isso deve ser prestigiada (TJDF ? APC 19980110316582 ? 4ª T.Cív. ? Rel. Des. Lecir Manoel da Luz ?
DJU 01.03.2001 ? p. 45.)Alguns outros requisitos a serem levados em conta pelo julgador são lembrados
no seguinte aresto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:Na verdade, com relação à questão da
fixação do valor na reparação civil por danos morais, há princípios legais, decisões jurisprudenciais e
soluções doutrinárias a serem considerados, mas deverá atentar o julgador, no caso concreto, para: a) as
condições das partes; b) a gravidade da lesão e sua repercussão; c) as circunstâncias fáticas (TJSP 2ª C.
de Direito Privado, AI, nº 008.515-4/3.).É natural que, numa situação dessas, a parte autora tenha ficado
consideravelmente abalada com os descontos indevidos de sua conta, pois cada valor descontado faz
grande diferença e para sua subsistência, o que causa, por si só, aflição, preocupação, sofrimento e
angústia. Não se olvide que tais sintomas são decorrentes da má-prestação de serviços por parte do réu,
eis que não forneceu a segurança que dele poderia se esperar.Há de se considerar ainda que o autor é
idoso e as pessoas nessa idade, no limiar da existência, são mais sugestionáveis, em virtude de sua maior
fragilidade físico-emocional aos dissabores da vida. Daí porque se lhes deve dispensar mais cuidado e
atenção.Sopesados esses fatores, considerando-se o porte econômico do reclamado, empresa de grande
porte; a extensão e duração do dano, descontos em sua fonte de subsistência; a condição de pessoa
idosa da reclamante, considerada mais vulnerável, a exigir maior atenção por parte do fornecedor, e; o
efeito punitivo e pedagógico da pena, sempre em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, evitando-se também o enriquecimento sem causa do reclamante, tudo a fim de que
seja proferida a decisão mais justa e equânime para o caso concreto, pelo que fixo, a importância deR$
4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em consideração, também, a conexão entre os processos
determinada no item 2.1 da presente sentença. 4 - DISPOSITIVO:Por todo o exposto,JULGO
TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOSda inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:I)DECLARAR A INEXISTÊNCIAdo contrato de nº
569763377 em um valor total de R$ 1.550,10 (um mil, quinhentos e cinquenta reais e dez centavos), em
72 parcelas de R$ 46,72 (quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), com início em 07/01/2017 e
sem informações de que foi excluído, devendo qualquer lançamento ser cancelado pelo reclamado, sob
pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser
revertida em favor do autor, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15.ii)CONDENARo réu a
pagar à parte autoraINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e a título de REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO,o valor de R$ 2.336,00 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais), corrigidas monetariamente
pelo INPC a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 398 do CC.iii)CONDENARo réu a pagar
à parte autoraINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISno valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atentando-
se à conexão entre os processos estabelecida no item 2.1, corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar
da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da
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citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002. Sem custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.Determino, na
forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009,
que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-
se.Transitada em julgado, arquivem-se.Mocajuba,15 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800150-13.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: TEREZINHA
RODRIGUES MORAES Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO PAN S.A Participação: ADVOGADO Nome: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIASOAB:
30348/CEDECISÃO INTERLOCUTÓRIA /  MANDADO /  OFÍCIO Processo nº :0800150-
13.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE: TEREZINHA
RODRIGUES MORAES Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA,
TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: TEREZINHA RODRIGUES
MORAESEndereço: Rua Manoel de Sousa Furtado, 700, Caixa Dagua, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-
000Requerido:RECLAMADO: BANCO PAN S.A Endereço Requerido:Nome: BANCO PAN S.AEndereço:
Avenida Paulista, 1374, - de 612 a 1510 - lado par, 12 Andar, Bela Vista, SãO PAULO - SP - CEP: 01310-
100 Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS
Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de
05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem
resolução do mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação
dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800120-75.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: FELIPE
MONTEIRO BRAGA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: MARIANA BARROS MENDONCAOAB: 121891/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO
P r o c e s s o  n º : 0 8 0 0 1 2 0 - 7 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7 A s s u n t o : [ C o n t r a t o s  B a n c á r i o s ,
Bancários]Requerente:RECLAMANTE: FELIPE MONTEIRO BRAGA Advogado Requerente:Advogado(s)
do reclamante: TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: FELIPE MONTEIRO
BRAGAEndereço: Sitio Deus por Nos, As Margens da Pa 151, ZONA RURAL, MOCAJUBA - PA - CEP:
68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado
Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS
MENDONCA Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para
dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA,
com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE
INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO
VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800122-45.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: FELIPE
MONTEIRO BRAGA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: MARIANA BARROS MENDONCAOAB: 121891/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO
P r o c e s s o  n º : 0 8 0 0 1 2 2 - 4 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7 A s s u n t o : [ C o n t r a t o s  B a n c á r i o s ,
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Bancários]Requerente:RECLAMANTE: FELIPE MONTEIRO BRAGA Advogado Requerente:Advogado(s)
do reclamante: TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: FELIPE MONTEIRO
BRAGAEndereço: Sitio Deus por Nos, As Margens da Pa 151, ZONA RURAL, MOCAJUBA - PA - CEP:
68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado
Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS
MENDONCA Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para
dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA,
com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE
INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO
VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800125-97.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: FELIPE
MONTEIRO BRAGA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: MARIANA BARROS MENDONCAOAB: 121891/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO
P r o c e s s o  n º : 0 8 0 0 1 2 5 - 9 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7 A s s u n t o : [ C o n t r a t o s  B a n c á r i o s ,
Bancários]Requerente:RECLAMANTE: FELIPE MONTEIRO BRAGA Advogado Requerente:Advogado(s)
do reclamante: TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: FELIPE MONTEIRO
BRAGAEndereço: Sitio Deus por Nos, As Margens da Pa 151, ZONA RURAL, MOCAJUBA - PA - CEP:
68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado
Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS
MENDONCA Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para
dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA,
com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE
INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO
VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800151-95.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: TEREZINHA
RODRIGUES MORAES Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO PAN S.A Participação: ADVOGADO Nome: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIASOAB:
30348/CEDECISÃO INTERLOCUTÓRIA /  MANDADO /  OFÍCIO Processo nº :0800151-
95.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE: TEREZINHA
RODRIGUES MORAES Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA,
TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: TEREZINHA RODRIGUES
MORAESEndereço: Rua Manoel de Sousa Furtado, 700, Caixa Dagua, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-
000Requerido:RECLAMADO: BANCO PAN S.A Endereço Requerido:Nome: BANCO PAN S.AEndereço:
Avenida Paulista, 1374, - de 612 a 1510 - lado par, 12 Andar, Bela Vista, SãO PAULO - SP - CEP: 01310-
100 Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS
Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de
05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem
resolução do mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação
dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de
Direito  

 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2143



 
 
Número do processo: 0800368-41.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA DA
GRACAS PEREIRA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: MARIANA BARROS
MENDONCAOAB: 121891/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCOOAB: 16780/BADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo nº:0800368-
41.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE: MARIA DA
GRACAS PEREIRA Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA,
TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: MARIA DA GRACAS PEREIRAEndereço:
Rua Boaventura, 522, Bairro Novo, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre
Co, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado Requerido:Advogado(s) do
reclamado: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS MENDONCA Vistos.Intime-se
pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias,
se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do
mérito.Após, conclusos. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação
dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800200-39.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: GRACI AFONSO
DE CARVALHO Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: LUIS CARLOS
MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BA Participação: ADVOGADO Nome: MARIANA BARROS
MENDONCAOAB: 121891/RJDECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo nº:0800200-
39.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE: GRACI AFONSO
DE CARVALHO Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA, TONY
HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: GRACI AFONSO DE CARVALHOEndereço: Tv.
Domingos Valente, 10, Cidade Nova, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
S.A.Endereço: Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre
Co, Parque Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado Requerido:Advogado(s) do
reclamado: MARIANA BARROS MENDONCA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO Vistos.Intime-se
pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias,
se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do
mérito.Após, conclusos. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação
dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800484-47.2019.8.14.0067 Participação: REQUERENTE Nome: LUCAS BRAGA
GONCALVES Participação: ADVOGADO Nome: MICHELLE STABILE TORELLIOAB: 24370/PA
Par t ic ipação:  REQUERIDO Nome:  MARIA CELESTE BRAGA DE SOUZA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA/Mandado/Ofício Processo:0800484-47.2019.8.14.0067 Assunto:[Tutela e
Curatela]Classe:TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)Requerente: Nome: LUCAS BRAGA
GONCALVESEndereço: RUA ALFREDO BARRADA, 740, PRANCHINHA, MOCAJUBA - PA - CEP:
68420-000Advogado Requeren te :Advogado(s )  do  rec lamante :  MICHELLE STABILE
TORELLIRequerido:Nome: MARIA CELESTE BRAGA DE SOUZAEndereço: RUA ALFREDO BARRADA,
740, PRANCHINHA, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000 R. H.Em nome do espírito colaborativo que
informa o art. 6°, do CPC/2015, assim como o postulado base do contraditório (CPC/2015, arts. 7º, 9º e
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10) e as previsões específicas constantes dos arts. 139, inciso IX, 317, 321 e 352, todos do Novo Código
de Processo Civil,intime-seaparteautorapara, por meio de seu advogado, através de publicação no Diário
da Justiça Eletrônico, noprazode15(quinze)dias,emendarapetiçãoinicial, devendo, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 e parágrafo único, do CPC/2015: (i) Juntar
laudo médico atualizado sobre o estado de saúde da requerida, haja vista que aqueles de ID 9641699 são
do ano de 2010, 2011 e 2017.Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com
redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Mocajuba,08 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE
SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800240-55.2018.8.14.0067 Participação: AUTOR Nome: EDINALDO CARVALHO
DO NASCIMENTO Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RÉU Nome:
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação: ADVOGADO Nome: LUIS OTAVIO LOBO
PAIVA RODRIGUESOAB: 4670/PADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo
nº :0800240-55 .2018.8 .14 .0067Assunto : [Fornec imento  de  Energ ia  E lé t r i ca ,  Energ ia
E lé t r i ca ]Requeren te :AUTOR:  EDINALDO CARVALHO DO NASCIMENTO Advogado
Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA, TONY HEBER RIBEIRO
NUNESEndereço Requerente:Nome: EDINALDO CARVALHO DO NASCIMENTOEndereço: Rodovia PA-
151, KM 8, S/n, Sítio Belo Horizonte, Colônia Miguel Dias de Almeida, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-
000Requerido:RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Endereço Requerido:Nome:
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPAEndereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 s/n, - do
km 8,002 ao km 10,200 - lado par, Coqueiro, BELéM - PA - CEP: 66823-010 Advogado
Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES Vistos.Intime-se a parte
requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a alegação feita pela requerida de ID
11149688 para o não cumprimento da liminar anteriormente deferida.Após, conclusos. Determino, na
forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009,
que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Mocajuba,15 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800238-85.2018.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: PAULO
ROBERTO SILVA FARIAS Participação: ADVOGADO Nome: CATIANE DE SOUSA TELESOAB: 22823
Participação: RECLAMADO Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- Celpa Participação: ADVOGADO
Nome: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUESOAB: 4670/PADECISÃO INTERLOCUTÓRIA /
MANDADO / OFÍCIO Processo nº:0800238-85.2018.8.14.0067Assunto:[Abatimento proporcional do preço,
Fornecimento de Energia Elétrica]Requerente:RECLAMANTE: PAULO ROBERTO SILVA FARIAS
Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: CATIANE DE SOUSA TELESEndereço
Requerente:Nome: PAULO ROBERTO SILVA FARIASEndereço: Travessa Nove de Janeiro, 410, ap 501,
Fátima, BELéM - PA - CEP: 66060-370Requerido:RECLAMADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A-
CELPA Endereço Requerido:Nome: Centrais Eletricas do Pará S/A- CelpaEndereço: Rodovia Augusto
Montenegro, s/n, km 8,5, Coqueiro, BELéM - PA - CEP: 66823-010 Advogado Requerido:Advogado(s) do
reclamado: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES Vistos.Tendo em vista a admissão de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas pelo Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
envolvendo as Centrais Elétricas do Pará S.A (Processo n. 0801251-63.2017.8.14.0000), em decisão de
03/04/2019, a qual ordenou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado, na forma do art. 982, I, CPC/15, determino o SOBRESTAMENTO DO FEITO até o
julgamento do incidente ou decisão daquela Corte de Justiça no sentido de cessar a suspensão.Observe-
se que a suspensão processual não prejudica a apreciação de eventual pedido de tutela de urgência,
conforme dispõe o art. 982, III, § 2º, CPC/15.Cancele-se a audiência eventualmente marcada. Determino,
na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009,
que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Mocajuba,15 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  
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Número do processo: 0800481-92.2019.8.14.0067 Participação: EXEQUENTE Nome: THYAGO
BENEDITO BRAGA SABBA Participação: ADVOGADO Nome: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBAOAB:
7456PA Participação: EXECUTADO Nome: ESTADO DO PARADECISÃO INTERLOCUTÓRIA /
MANDADO / OFÍCIO Processo nº:0800481-92.2019.8.14.0067Assunto:[Honorários Advocatícios em
Execução Contra a Fazenda Pública]Requerente:EXEQUENTE: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA
Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBAEndereço
Requerente:Nome: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBAEndereço: Rua João Machado, 514, Centro,
MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:EXECUTADO: ESTADO DO PARA Endereço
Requerido:Nome: ESTADO DO PARAEndereço: Rua dos Tamoios, 1671, Jurunas, BELéM - PA - CEP:
66025-540 Advogado Requerido: Vistos.1. Sobre o tema é cediço que, ao advogado indicado para
patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local
da prestação de serviço, é assegurado o direito a percepção de honorários fixados pelo juiz, segundo
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado, consoante previsto no Estatuto
da Advocacia (Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º).2. No entanto, sobre a questão há historicamente diversas
discussões, dentre elas, importa aos autos a divergência quanto a via correta a ser adotada para a
satisfação do referido direito, lastreado em decisão interlocutória.3. Isto porque, diferentemente do
posicionamento adotado outrora nesta Vara Judicial, de que a via a ser eleita deva corresponder à ação de
cobrança, pela ausência de caráter executivo do título em roga, entendo que, em conformidade com o
raciocínio predominante sobre o tema, tanto a decisão interlocutória, quanto a sentença, são atos do Juiz
com conteúdo decisório, recebendo a denominação genérica de decisão judicial. Portanto, ambas com o
condão de auferir exigibilidade à obrigação de pagar quantia, que no caso dos autos é líquida e certa.4.
Neste sentido:?Apelação. Embargos do devedor. Decisão interlocutória que arbitra honorários
advocatícios. Título executivo judicial. Inteligência do art. 24 da Lei nº 8.906, de 1994. Recurso não
provido. 1. Os atos do juiz que têm conteúdo decisório são a sentença e a decisão interlocutória,
recebendo a denominação genérica de decisões judiciais. 2. Em princípio, são títulos executivos judiciais
os previstos no art. 584 do CPC, que é lei geral. Mas a lex specialis pode criar outros. 3. Dispondo o art.
24 da Lei nº 8.906, de 1994, que a decisão judicial é título executivo, evidentemente, abrange também a
decisão interlocutória que contém a homologação ou arbitramento da verba em questão. 4. Estando a
execução lastreada em decisão interlocutória que arbitrou os honorários advocatícios, não se pode afirmar
a inexistência de título executivo. 5. Apelação conhecida e não provida?. (TJ-MG 3166109 MG
2.0000.00.316610-9/000(1), Relator: CAETANO LEVI LOPES, Data de Julgamento: 05/09/2000, Data de
Publicação: 23/09/2000)5. Tanto é assim que o novo Código de Processo Civil, ao elencar o rol de títulos
executivos judiciais, inovou em seu art. 515, inciso I, ao não mais se referir à sentença, e sim, correta e
mais amplamente, à decisão. Isto para que não se insista em confundir sentença com título executivo,
quando interlocutórias também o podem ser, tanto quanto decisões monocráticas proferidas no âmbito dos
Tribunais e, quanto a isto, não há dúvidas, os acórdãos. Vejamos:?Art. 515. São títulos executivos
judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:I - as decisões
proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de
não fazer ou de entregar coisa;...?6. Desta forma, o novo Codex Processual Civilista trouxe segurança
jurídica ao entendimento em roga, restando em consonância com a lex specialis nº 8.906, de 1994
(Estatuto da OAB), que em seu artigo 24, já ampliava o alcance da lei geral anterior, ao dispor que: "A
decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários advocatícios e o contrato escrito que os estipular são títulos
executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil
e liquidação extrajudicial."7. Assim sendo, não restam dúvidas quanto ao caráter executivo das decisões
interlocutórias, sendo o título apresentado pelo autor hábil ao meio processual eleito.8. Neste ínterim, outra
questão a ser superada sobre o tema é a necessidade ou não do trânsito em julgado para o aforamento da
execução de honorários da defensoria dativa, sobretudo quando o advogado foi indicado para a prática de
ato processual único.9. Ora, se a fixação dos honorários em prol do advogado dativo o foi para remunerá-
lo de ato processual isolado, independe, para a contraprestação do serviço profissional prestado, o
resultado da demanda, isto porque, mesmo fosse o profissional indicado para atuar na integralidade do
processo, a atividade desempenhada não é remunerada pelo resultado. Pelo que preenchidos estão os
requisitos para o credor buscar a satisfação do seu direito, cuja exigibilidade é assegurada na Lei n.
8.906/94 - Estatuto da Advocacia.10. Sobre a questão, a remansosa jurisprudência segue no sentido de
que é desnecessário o trânsito em julgado da ação em que houve a fixação dos honorários em prol do
advogado dativo. Vejamos:?APELAÇÃO CÍVEL ? EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ?
ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ? PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
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INICIAL ? DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE HOUVE A
NOMEAÇÃO ? PRELIMINAR REJEITADA ? MÉRITO ? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO
ESTADO ? VERBA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA ? POSSIBILIDADE ?
APRECIAÇÃO EQUITATIVA ? RECURSO DESPROVIDO. A simples participação do causídico em
audiência onde foram fixados honorários a seu favor, desde que conste em ata, constitui título apto a
embasar o processo executivo, sendo desnecessária a juntada da certidão de trânsito em julgado da
respectiva ação. Nas lides em que for sucumbente a Fazenda Pública, o juiz pode fixar os honorários
advocatícios em um valor fixo ou em percentual incidente sobre o valor da causa ou da condenação,
sempre de forma equitativa, de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC. (TJMS, Apelação Nº 0000805-
88.2012.8.12.0044, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 27 de janeiro de 2015, 3ª Câmara Cível).11.
Além de:APELAÇÃO CÍVEL ? EMBARGOS DO DEVEDOR ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA
EXECUÇÃO, POR AUSÊNCIA DE TÍTULO ? HONORÁRIOS ARBITRADOS A DEFENSOR DATIVO
PARA PRÁTICA DE UM ÚNICO ATO NO PROCESSO ? DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ? ACEITAÇÃO
PELO ESTADO ? TÍTULO REVESTIDO DE EXEQUIBILIDADE ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA
EXECUÇÃO AFASTADA ? MÉRITO ? HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR
DA CAUSA ? VALOR ENCONTRADO NA OPERAÇÃO ARITMÉTICA ADEQUADO COM O TRABALHO
EXECUTADO ? RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(TJ-MS - APL: 08002137420138120044
MS 0800213-74.2013.8.12.0044, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento:
27/04/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2015)12. Por fim, a Jurisprudência do STJ abriga
a tese aqui defendida:?CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PRIMEIRA E
TERCEIRA SEÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEFENSOR DATIVO EM
PROCESSO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS.
AÇÃO QUE TRAMITOU, DESDE A ORIGEM, NA ESFERA CÍVEL.I - A competência para o julgamento da
causa, consubstanciada pelo pedido e pela causa de pedir, define-se em função da natureza jurídica da
controvérsia.II - Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a sentença que fixa os honorários
advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo em processo criminal constitui título
executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado, quando na
comarca houver impossibilidade de atuação da Defensoria Pública (AgRg no RMS 29797/PE, 1ª Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 26/04/2010; AgRg no REsp 685.788/MA, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 7/4/2009; REsp 871.543/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 22/8/2008; AgRg no REsp 1041532/ES, 1ª Turma, Rel.Min. Francisco Falcão, DJe de 25/6/2008;
REsp 898.337/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4/3/2009; AgRg no REsp 977.257/MG,
1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 07/02/2008).III - Desta forma, tratando-se a matéria de ação de
cobrança de título executivo certo, líquido e exigível, em face do Estado, e não possuindo qualquer relação
de dependência com o direito penal em geral, ou benefícios previdenciários, o que determinaria a
competência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, deve o recurso especial ser apreciado por
Ministro integrante da 1ª Seção desta Corte, competente para analisar a quaestio, ex vi do art. 9º, §1º, do
RISTJ.Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Exmo. Sr. Min. Castro Meira, o
suscitado.(CC 110.659/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010,
DJe 07/10/2010)?13. Por regra, os títulos executivos judiciais são executados nos respectivos juízos de
onde emanaram. Disso, o título executivo aqui em discussão teve origem em um Juízo criminal, o qual, por
certo, não possui qualquer possibilidade de promover sua execução. Resulta que temos em mãos um
título executivo judicial que deve ser executado no Juízo cível sendo desarrazoado, nesse contexto, que
seja submetido a uma Vara de Fazenda comum. O valor do título e sua natureza torna evidente que seja
apreciado de forma célere, sem maiores entraves formais, a fim de dar efetividade ao que dispôs o Juízo
criminal, que buscou, tão somente, fazer valer o direito fundamental de ampla defesa em matéria criminal.
14. Neste sentido, assim já se pronunciou o TJCE:CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
NOMEAÇÃO PELO JUÍZO DA 3ª VARA DE DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS. COMUNICAÇÃO
EXPRESSA DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CARGO E
IMPOSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VALOR INFERIOR A
60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALÇADA RELATIVA AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.153/2009 C/C RESOLUÇÃO TJCE Nº 02/2013. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Trata-se
de Conflito Negativo de Competência, no qual o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Fortaleza/CE, afeto às causas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendeu não ser de sua
competência o julgamento da presente ação de execução por quantia certa ajuizada contra o Estado do
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Ceará, em razão de considerar não se adequar a demanda ao rito especializado dos Juizados
Fazendários, no que concerne à busca da conciliação entre os litigantes. 2. In casu, evidencia-se a
propositura de ação executiva, cujo objetivo consiste na cobrança contra o Estado do Ceará do valor
arbitrado a título de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado pelo Juízo da 3ª Vara
de Delitos de Tráfico de Drogas, diante da comunicação expressa da Defensoria Pública Geral do Estado,
dando conta da ausência de cargo com atuação no referido órgão jurisdicional, bem como informando ser
impossível à designação de defensor público para atuar nos respectivos feitos em trâmite. 3. Inicialmente,
cumpre asseverar que o ônus decorrente do arbitramento judicial de honorários advocatícios a defensor
dativo, no caso de deficiência da Defensoria Pública da Comarca, deve ser suportado pelo Estado;
mostrando-se, portanto, correta a indicação do polo passivo da presente querela. Precedentes do STJ. 4.
Ademais, é cediço que, com a edição da Lei Federal nº 12.153/09, foi determinada a criação dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, preceituando os critérios gerais de jurisdição e competência dos referidos
órgãos, bem como fixando as diretrizes para a correspondente instalação, além de estabelecer, inclusive,
as regras procedimentais a serem observadas no correspondente trâmite especializado. 5. Neste contexto,
enumera-se a determinação de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no
âmbito do foro onde estiver instalado; a fixação da alçada de 60 (sessenta) salários mínimos para as
causa cíveis de sua competência; a enumeração das ações Judiciais não incluídas na sua competência,
bem como a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil e das Leis dos Juizados
Especiais Estaduais e Federais. 6. Desta feita, denota-se que as ações cíveis de interesse do Estado do
Ceará até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, que não se incluam dentre as elencadas no art. 2º §
1º da Lei nº 12.153/09, devem ser processadas e julgadas pelos Juízos competentes pelos feitos relativos
ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Portanto, considerando que a demanda em apreço foi ajuizada
após a vigência da Lei nº 12.153/09 e da Resolução TJCE nº 02/2013; que a matéria não se enquadra nas
hipóteses excluídas da competência dos Juizados Fazendários (art. 2º, § 1º); e que o valor da causa não
excede a sessenta salários mínimos, não se pode olvidar quanto à competência absoluta do Juízo da 6ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza para o julgamento do presente feito executivo. 7.
Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Fortaleza/CE, suscitado. (Conflito de Competência nº 0001544-93.2014.8.06.0000, 5ª Câmara
Cível do TJCE, Rel. Clécio Aguiar de Magalhães. unânime, DJe 15.09.2014)15. Portanto, tratando-se de
execução de título judicial,CITE-SE O REQUERIDOpara querendo,IMPUGNAR A EXECUÇÃOno prazo no
prazo de 30 dias, nos termos do artigo 535 c/c 515, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Defiro o
pedido de justiça gratuita. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com
redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba, 08 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE
SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800148-43.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: TEREZINHA
RODRIGUES MORAES Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO PAN S.A Participação: ADVOGADO Nome: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIASOAB:
30348/CEDECISÃO INTERLOCUTÓRIA /  MANDADO /  OFÍCIO Processo nº :0800148-
43.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE: TEREZINHA
RODRIGUES MORAES Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA,
TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: TEREZINHA RODRIGUES
MORAESEndereço: Rua Manoel de Sousa Furtado, 700, Caixa Dagua, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-
000Requerido:RECLAMADO: BANCO PAN S.A Endereço Requerido:Nome: BANCO PAN S.AEndereço:
Avenida Paulista, 1374, - de 612 a 1510 - lado par, 12 Andar, Bela Vista, SãO PAULO - SP - CEP: 01310-
100 Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS
Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de
05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem
resolução do mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação
dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de
Direito  
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Número do processo: 0800140-66.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA OLIVIA
CALDAS VALENTE BARROSO Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB:
7571PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BMG SA Participação: ADVOGADO Nome: FLAVIA
ALMEIDA MOURA DI LATELLAOAB: 109730/MGDECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO
P r o c e s s o  n º : 0 8 0 0 1 4 0 - 6 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7 A s s u n t o : [ C o n t r a t o s  B a n c á r i o s ,
Bancários]Requerente:RECLAMANTE: MARIA OLIVIA CALDAS VALENTE BARROSO Advogado
Requerente:Advogado(s) do reclamante: TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome:
MARIA OLIVIA CALDAS VALENTE BARROSOEndereço: Rua Marcilio Dias, 58, cidade nova, MOCAJUBA
- PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO BMG SA Endereço Requerido:Nome: BANCO
BMG SAEndereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, Itaim Bibi, SãO PAULO - SP - CEP: 04538-133
Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA Vistos.Intime-
se pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de 05 (cinco)
dias, se tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do
mérito. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo
provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800162-27.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: BERNALDO DA
SILVA CORREA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO
Nome: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Participação: ADVOGADO Nome: FLAIDA BEATRIZ
NUNES DE CARVALHOOAB: 96864/MGDECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo
nº:0800162-27.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE:
BERNALDO DA SILVA CORREA Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA
SOUZA, TONY HEBER RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: BERNALDO DA SILVA
CORREAEndereço:  Rua Deus Proverá,  s /n,  Novo,  MOCAJUBA -  PA -  CEP: 68420-
000Requerido:RECLAMADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Endereço Requerido:Nome:
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/AEndereço: Rua Alvarenga Peixoto, 974, - até 1179/1180, 8
Andar, Lourdes, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 Advogado Requerido:Advogado(s) do
reclamado: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO Vistos.Intime-se pessoalmente a parte autora, por
carta com aviso de recebimento, para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.Após, conclusos.
Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento
n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Cumpra-se. Mocajuba,8 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800054-95.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: NAIR DA SILVA
PEREIRA VIANA Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO
Nome: MARIANA BARROS MENDONCAOAB: 121891/RJ Participação: ADVOGADO Nome: LUIS
CARLOS MONTEIRO LAURENCOOAB: 16780/BASENTENÇA / MANDADO / OFÍCIO Processo
nº:0800054-95.2019.8.14.0067 Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE:
NAIR DA SILVA PEREIRA VIANA Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: TONY HEBER
RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: NAIR DA SILVA PEREIRA VIANAEndereço: Vila Pinto, s/n,
Zona Rual, Zona rural, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço:
Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara,
SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS CARLOS
MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS MENDONCA 1- RELATÓRIO:Relatório dispensado (artigo
38, caput, Lei 9.099/95).2 ? PRELIMINARES2.1 DA CONEXÃOO Código de Processo Civil define como
conexas duas ou mais ações quando lhes forem comuns o pedido ou a causa de pedir. Tal conceito,
segundo Daniel Assumpção é respaldado pelo princípio da economia processual e com o objetivo de
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oferecer maior celeridade na prestação jurisdicional (ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel. 2016).Cabe ressaltar,
contudo, ainda que não tenham essa similaridade na causa de pedir, o próprio CPC permite que duas ou
mais ações sejam julgadas em conjunto quando houver risco de decisões conflitantes ou
contraditórias.Pela redação do caput do art. 55 do Novo Código de Processo Civil, "reputam-se conexas 2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". E, mesmo sem conexão, de
acordo com o § 3º do mesmo dispositivo, deverá haver a reunião de processos para julgamento conjunto
quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.In casu, comparando as ações de nº
0800052-28.2019.8.14.0067, 0800054-95.2019.8.14.0067, 0800055-80.2019.8.14.0067 e 0800058-
35.2019.8.14.0067, percebe-se que foram ajuizadas em sequência, pela mesma parte autora, em face da
mesma instituição financeira requerida, contudo em razão de distintos contratos, afirmando ter sido vítima
de fraude praticada por terceiro junto à instituição bancária em seu nome, de forma que ambas possuem a
mesma causa de pedir.Considerando que as ações questionam o mesmo tipo de fraude contratual, ainda
que em contratos de números diferentes, mas supostamente sofrida pela mesma autora idosa, buscando-
se, em ambas demandas, a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito além de
condenação por danos materiais e morais, a solução de um caso deverá, inevitavelmente, corresponder a
do outro.No caso, poderá haver decisões conflitantes, considerando que se trata da mesma parte e causa
de pedir, diferenciando apenas o contrato.Com efeito, denota-se que a parte autora, no dia 23.01.2019,
ingressou com04 (quatro) ações contra oBancoItaú BMG Consignado S.A, em que se discute a mesma
temática, alegação de empréstimo de consignado supostamente indevidos, diferindo somente os números
dos contratos. Vejamos: 1) Processo n. 0800052-28.2019.8.14.0067, Contrato n. 569763377; 2) Processo
n. 0800054-95.2019.8.14.0067, Contrato n. 562452780; 3) Processo n. 0800055-80.2019.8.14.0067,
Contrato n. 562342163; e 4) Processo n. 0800058-35.2019.8.14.0067, Contrato n. 240234431.Dessa feita,
a autora ingressou no mesmo dia com 04 ações contra o mesmo Banco quando poderia ter utilizado um
único processo, o que de fato afronta a economia e celeridade processuais.Desse modo, é de rigor o
reconhecimento da conexão entre as ações descritas, já que todas envolvem a mesma temática de
suposto vício de empréstimo consignado, existindo identidade entre os litigantes (polo ativo e passivo),
assim como causa de pedir e pedido, diferindo somente os números do contratos, o que impõe, por
conseguinte, a necessidade de análise una.O professor Elpídio Donizetti leciona que "a jurisprudência não
leva ao pé da letra o conceito de conexão e continência. Basta que haja a mera possibilidade de
julgamentos conflitantes para se determinar a reunião das ações (STJ, 3ª Turma, REsp n. 3.511, RJ,
Ministro Relator Eduardo Ribeiro, DJU de 11-3-1991)" (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito
Processual Civil. 14ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010, página 267).Neste mesmo sentido é o
posicionamento de Cássio Scarpinella Bueno, o dispositivo "não trata de conexão como o reconhece
expressamente. Trata, diferentemente, de aplicação de sua consequência ? julgamento conjunto de
processos - assumindo a opção política de evitar decisões conflitantes ou contraditórias sem, contudo,
haver identidade de pedidos ou de causa de pedir."(in Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 78).Outrossim, a medida deve ser adotada também com o fito de organizar os
processos, a fim de evitar morosidade em seu julgamento, a propiciar economia processual, bem como
celeridade aos feitos. Conquanto, este Juiz atende os ditames da Lei n. 13.105/2015, em especial, as
normas fundamentais do processual civil, elencadas do artigo 1º ao 10 do referido diploma legal.Nesta
esteira, não menos importante, deve-se atentar a parte que os sujeitos do processo devem cooperar entre
si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º da Lei
13.105/2015).Assim, com o fito de impedir decisões conflitantes, além de efetivar a economia processual,
determino a conexão dos autos acima, a fim de serem julgados em conjunto.2.2 DA INCOMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIALAntes de ingressar na análise do mérito rechaço a preliminar de incompetência
apresentada pela parte requerida.Cuida-se de controvérsia acerca da competência deste juízo para
julgamento do presente processo, uma vez que se faria necessária perícia grafotécnica para atestar a
autenticidade ou não de assinatura aposta pelo reclamante nas referidas cédulas bancárias.Há de se
assentar que não reside no presente caso complexidade capaz de demandar a utilização de perícia,
bastando, tão somente, para o deslinde da causa, que se demonstre nos autos documentos
comprobatórios da realização do empréstimo. Esse entendimento, inclusive, vem sendo ratificado pela
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do TJ/PA, in verbis:JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. (...)5. Inicialmente, não prospera a preliminar do recorrente referente ao suposto cerceamento
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de defesa devido o juiz de origem ter indeferido o pedido de expedição de ofício ao banco no qual a
recorrida possui conta e onde o valor do contrato foi supostamente depositado, pois cabia ao recorrente a
produção e apresentação de provas na contestação, já que o juiz valora as provas e defere os pedidos
que entende necessários para o deslinde da causa. Não sendo caso, portanto, de cerceamento de defesa.
Passo à análise do mérito.6. Restou provada a fundamentação fática da inicial. O banco não se
desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pela
recorrida, pois, em que pese o recorrente ter juntado aos autos cédula de crédito bancário com a suposta
assinatura da recorrida (fls. 38/41) e uma suposta ordem de pagamento (fl. 30), não comprovou que a
recorrida recebeu o valor do suposto empréstimo. (PODER JUDICIÁRIO.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ. TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO Nº
0004084-84.2016.8.14.9001. Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A. Advogado (a): MARCIO LOUZADA
CARPENA. Recorrida: CATALINA PINTO RIBEIRO. Advogado (a): GUSTAVO GONÇALVES DA SILVA.
Origem: 2ª VARA DE CAMETÁ. Relatora: JUÍZA DANIELLE DE CASSIA SILVEIRABÜHRNHEIM)Em que
pese ser relevante uma perícia para conferir a veracidade das assinaturas questionadas, esta questão, por
si só, não é suficiente para impedir a apreciação da matéria neste foro, bastando que se demonstre nos
autos pelas requeridas a ocorrência dos empréstimos mencionados e que isto seja ratificado por
documentos comprobatórios da relação jurídica. Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.2.3 DA
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDAAlega a parte requerida ausência de pretensão resistida, o que
ensejaria à autora da ação falta de interesse de agir. O fundamento de tal pedido tem como base o fato de
a parte não ter notificado extrajudicialmente o banco sobre o evento que supostamente teria lhe causado
danos. Tal alegação não merece prosperar.Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves ?o interesse de
agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional
reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter? (ASSUMPÇÃO
NEVES, DANIEL. 2016). Sendo assim, não vislumbro a falta de interesse, haja vista que a autora recorreu
ao judiciário na eminência de uma provável lesão a seu direito (descontos na sua aposentadoria por uma
contratação inexistente/irregular) e requereu uma tutela adequada do Poder Judiciário (devolução dos
descontos e indenização por danos morais), cumprindo os requisitos do interesse de agir. Portanto,
indefiro tal preliminar.2.4 DA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVOTendo em vista que não houve
prejuízo para as partes, a secretaria deverá ratificar o polo passivo da demanda fazendo constarBanco
Itaú Consignado S.A.3- MÉRITO: A parte autora fundamenta sua pretensão na alegação de que sofreu um
golpe e teve realizado em seu nome um empréstimo materializado nocontrato de nº 562452780 em um
valor total de R$ 2.153,28 (dois mil e cento e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), em72 parcelas
de R$ 64,34 (sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com início em07/10/2016 e sem
informações de que foi excluído, sem sua anuência, sofrendo danos materiais e morais em decorrência da
fraude.3.1.1 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA:Para quesurja o dever de indenizar a partir da prática de
ato ilícito, é necessária a presença dos seguintes elementos:a)ato ilícito;b)resultado danoso;c)nexo de
causalidade.a) A ação voluntária ilícita da ré deve ser reconhecida.O autor nega a realização das
transações financeiras concernentes às contratações de Empréstimo no valor e apresenta demonstrativo
em que comprova a ocorrência dos descontos.Na oportunidade a parte requerida alegou a inexistência de
dano moral, pugnando, por fim, pela improcedência dos pedidos autorais. Embora tenha juntado um
contrato supostamente assinado pela autora e um DOC efetivado, nota-se que não há comprovante de
recebimento do valor pela parte autora, além disso não há comprovação de que a requerente possui conta
em Abaetetuba (para onde o DOC foi direcionado). Assim, o requerido não comprovou a efetiva
disponibilização de valores em favor do promovente, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus de
demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).Dessa forma,
presente o ato ilícito a ensejar a responsabilidade da requerida. b)Resultado danoso Odesconto indevido,
oriundo de relação jurídica inexistente gerou danos evidentes, vez que fração relevante dos proventos do
promovente foram suprimidos para pagamento de parcelas não contratadas, inviabilizando seu uso para
outras atividades do autor, bem como seu sustento próprio e de sua família.Verifico dos autos que,o
empréstimo foi contraído para ser pago em 72 parcelas de R$ 64,34 (sessenta e quatro reais e trinta e
quatro centavos), com início em 07/10/2016 e sem informações de que foi excluído.Conforme a parte
autora, foram descontadas no total 28 parcelas, ou seja, R$ 1.801,52 (um mil, oitocentos e um reais e
cinquenta e dois centavos).c)Nexo de causalidadeDe resto, patente a existência de nexo de causalidade
entre a fraude realizada em na conta do autor e a cobrança indevida do banco, pois a parte sofreu os
prejuízos com a cobrança de valores ilegais pelo requerido.Demonstrado o dano e o nexo de causalidade,
a responsabilidade do requerido só ficaria afastada se provada uma das excludentes do art. 14, § 3º, do
CDC, do que o requerido não se desincumbiu.Como é cediço, a legislação protetiva do consumidor,
adotando a teoria do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela deficiência na

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2151



prestação dos serviços postos à disposição da coletividade (art. 14), exceto em casos de culpa exclusiva
da vítima ou de terceiro (§ 3º, inciso II), inocorrentes à espécie.Registro também que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno.De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: ?As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias?.O STJ afirma que a responsabilidade do banco
(fornecedor do serviço) decorre da violação a um dever contratualmente assumido, qual seja o de gerir
com segurança as movimentações bancárias de seus clientes (Min. Luis Felipe Salomão).A jurisprudência
do STJ entende que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam
danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem
parte do próprio risco do empreendimento (REsp 1197929/PR).No presente caso, ocorreu um fortuito
interno na operação bancária relacionado com uma fraude praticada por terceiro, configurando um defeito
no serviço bancário, sendo isso configurado fato do serviço, em razão de um acidente de consumo
provocado por serviço defeituoso (art. 14 do CDC).Entende-se que não houve fortuito externo porque o
caso em análise está relacionado com a organização da empresa, é um fato ligado aos riscos da atividade
desenvolvida pelo fornecedor, visto que não houve a garantia da segurança das informações pelo banco
promovido, na medida em que não criou equipamentos hábeis a coibir que outras pessoas pudessem
visualizar senhas dos clientes e as instituições financeiras não proporcionaram segurança a seus clientes
no ambiente de seus estabelecimentos.Assim, o banco não pode alegar culpa exclusiva de terceiro para
isentar-se de sua responsabilidade, na medida em que a culpa exclusiva de terceiros somente elide a
responsabilidade objetiva do fornecedor caso configurada situação de fortuito externo. Se o caso for de
fortuito interno, persiste a obrigação de indenizar.Jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios confirmam
tal entendimento:?Ação de ressarcimento de valores cumulada com danos morais. Famigerado golpe do
caixa eletrônico. Correntista abordada para retornar ao caixa e fechar o sistema que se encontrava aberto.
Solicitação de senha para finalização. Cópia dos dados secundada de transações ilícitas. Procedência.
Prestígio. Responsabilidade objetiva. Culpa pelo fortuito interno. Fraudes e delitos praticados por terceiros,
no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras devem
proporcionar segurança a seus clientes não apenas no ambiente de seus estabelecimentos, mas, também,
em todos os sítios em que forneçam serviços. Teoria do risco da atividade. Imperiosa devolução das
quantias indevidamente retiradas. Danos morais. Prejuízo. Justa indenização. R$ 7.000,00. Dosimetria
imune a críticas. Escorreita valoração do grau de culpa, condição econômica do ofensor, freio inibitório, na
salvaguarda da recidiva sem descurar do flagelo do enriquecimento ilícito. Sucumbência delineada a
contento. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10142268120148260008 SP 1014226-
81.2014.8.26.0008, Relator: Sérgio Rui, Data de Julgamento: 25/02/2016, 22ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 29/02/2016).? Resta demonstrado, portanto, a falha na prestação dos serviços do réu.
Há nexo causal entre a referida falha e os danos alegados em inicial. Estes, por sua vez, restaram
cabalmente demonstrados nos autos.3.1.2 - DO DANO MATERIALPasso a analisar o pleito autoral quanto
à ocorrência de dano material em relação ao contrato nº 562452780, vinculado ao requerido.O autor
logrou êxito ao demonstrar a realização de descontos em seu benefício previdenciário. O direito à
reparação por danos está plenamente consagrado em nosso ordenamento jurídico (Art. 5º, X da CF c/c
Arts. 186 e 927 do CC).No que diz respeito ao dano material, salvo as exceções expressamente previstas
em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar (Art. 402 do CC).O ato praticado pela parte requerida, ao autorizar os
descontos de empréstimo não contratados pelo requerente geraram um prejuízo efetivo, os quais devem
ser restituídos pelo presente promovido, à título de reparação dos danos materiais suportados,no limite
das parcelas descontadas.3.1.3 - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITOÉ certo que o consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (Art. 42, §u, do
CDC).A norma tem incidência nas hipóteses em que o consumidor é cobrado de indébito, havendo o
pagamento da dívida indevida, a justificar a ação de repetição de indébito (actio in rem verso). Assim, a
mera cobrança indevida não é motivo para o pagamento em dobro do que está sendo cobrado.Expõe
Rizzatto Nunes que é necessário o preenchimento de dois requisitos para a subsunção da norma: ?a)
cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado? (RIZZATTO NUNES,
Luiz Antonio. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.
522).Quando ocorreu o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa. Sim, pois quem recebe
pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta. Seja porque a
dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), o fato é que o Banco que
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recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem. E quem enriquecesse dessa maneira está a
enriquecer sem causa idônea a legitimar o locupletamento. A lei consumerista garante ao consumidor
lesado pelo credor que cobre débito indevido o direito à sua repetição.O Direito brasileiro definitivamente
não se compraz com a conduta daquele que "quer se dar bem às custas dos outros", isto é, lograr proveito
sem cumprir obrigação, ganhar dinheiro fácil, sem o merecimento pertinente. Isso porque A função social
do contrato, como elemento de justiça social, impondo igualdade de sacrifícios entre as partes
contratantes, carrega o princípio que obsta o enriquecimento sem causa como um indicador de justa
relação contratual. (NANNI, 2004, p. 416apud FARIAS e ROSENVALD, 2012, p. 128).Ante o exposto,
defiro o pedido de repetição do indébito em dobro.3.1.4 - DANO MORAL:Como se sabe, o dano moral é a
lesão a direito de personalidade. Assim, inexistindo causa legítima apta autorizar os débitos no benefício
previdenciário da autora, em regra, há dano moral a ser compensado. Ocorre que, vem sendo bastante
comum a adoção de uma prática em que aposentados ou pensionistas questionam eventuais ilegalidades
dos empréstimos consignados utilizando-se do ajuizamento de uma ação para cada empréstimo, quando
poderia utilizar uma única ação. O que se busca é pulverizar o maior número de ações para obtenção de
valores maiores quando somados, que não seriam fixados caso fosse proposta uma única ação. Isso,
verdadeiramente, é um subterfúgio que se utilizam para a obtenção de altos valores a título de dano moral,
ao mesmo tempo que sobrecarrega o Poder Judiciário com milhares de ações desse jaez.Exatamente
para evitar essa prática que assombra não só esta Comarca de Mocajuba, mas também outras da região,
a exemplo de Baião, já que a prática vem se alastrando nesta região do país, nas quais são propostas
milhares de ações questionando empréstimos consignados.Assim para evitar o enriquecimento ilícito,
doravante esse Juízo ao diligenciar junto ao sistema PJE, verificou-se a existência de outras ações em
nome da parte autora, e, mais específico, nos autos de nº 0800052-28.2019.8.14.0067 foi obtido da
mesma instituição financeira valores de dano moral fundamentada em descontos indevidos de empréstimo
consignado em períodos próximos. Por conseguinte, é inviável nova fixação de dano moral.Ora, se a parte
autora sofreu descontos indevidos em determinado período, o dano moral existiu. E se foi indenizada, não
significa que tenha sofrido vários e diversos abalos emocionais por cada contrato. O dano é único e única
será a indenização.No caso específico submetido a julgamento, o autor possui outros 04
(quatro)processos contra o mesmo réu nos quais requer a declaração de inexistência de débito com a
devolução dos valores descontados indevidamente e a condenação dos requeridos em danos morais
(Processos nº 0800052-28.2019.8.14.0067; 0800054-95.2019.8.14.0067; 0800055-80.2019.8.14.0067 e
0800058-35.2019.8.14.0067).O que explica ações distintas, somente o interesse do autor de se locupletar
ilicitamente com ajuizamento de ações distintas, acreditando que tal circunstância não seria percebida pelo
Juízo.Nesse aspecto, nos autos de n.º 0800052-28.2019.8.14.0067, este juízo, a título de condenação por
dano moral, fixou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo que a falha na prestação do serviço
deve ser considerada como um único dano moral e não vários, sob pena de enriquecimento sem causa
por parte da Autora.Assim, não evidencio seja o caso de condenar novamente a requerida em danos
morais, tendo em vista que já houve a condenação devida quando dos autos 0800052-28.2019.8.14.0067.
Acaso houvesse nova condenação haveria o enriquecimento ilícito com bis in idem. 4 - DISPOSITIVO:Por
todo o exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOSda inicial, extinguindo o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:I)DECLARAR A
INEXISTÊNCIAdo contrato de nº 562452780 em um valor total de R$ 2.153,28 (dois mil e cento e
cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), em 72 parcelas de R$ 64,34 (sessenta e quatro reais e
trinta e quatro centavos), com início em 07/10/2016 e sem informações de que foi excluído, devendo
qualquer lançamento ser cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos
reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor, com fundamento no
art. 500 e no art. 537 do CPC/15.ii)CONDENARo réu a pagar à parte autoraINDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS e a título de REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO,o valor de R$ 3.603,04 (três mil,
seiscentos e três reais e quatro centavos), corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data do
desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados
da citação inicial, nos termos do art. 398 do CC.iii)INDEFERIRo pleito de indenização por danos morais,
haja vista a condenação já proferida em conexão nos autos do processo n. 0800052-28.2019.8.14.0067.
Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº
9.099/95.Reconhecida a conexão, determino o apensamento aos autos da ação nº 0800052-
28.2019.8.14.0067.Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação
dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,15 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de
Direito  
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Número do processo: 0800107-13.2018.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: JOANA DARC
RODRIGUES MEDEIROS Participação: ADVOGADO Nome: ISAAC WILLIANS MEDEIROSOAB: 850PA
Participação: ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: ADVOGADO
Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA Participação: RECLAMADO Nome: CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Participação: ADVOGADO Nome: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA
RODRIGUESOAB: 4670/PADECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo nº:0800107-
1 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 4 . 0 0 6 7 A s s u n t o : [ P r e s t a ç ã o  d e  S e r v i ç o s ,  F o r n e c i m e n t o  d e  E n e r g i a
Elétr ica]Requerente:RECLAMANTE: JOANA DARC RODRIGUES MEDEIROS Advogado
Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA, TONY HEBER RIBEIRO NUNES,
ISAAC WILLIANS MEDEIROSEndereço Requerente:Nome: JOANA DARC RODRIGUES
MEDEIROSEndereço: Rua Quinze de Novembro, 220, Cidade Nova, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-
000Requerido:RECLAMADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Endereço
Requerido:Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPAEndereço: Rodovia Augusto
Montenegro, km 8,5 s/n, - do km 8,002 ao km 10,200 - lado par, Coqueiro, BELéM - PA - CEP: 66823-010
Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES Vistos.Pela
análise dos documentos de ID 7431496, entendo que a suspensão da energia da parte requerente ocorreu
em razão do inadimplemento de faturas que não são objeto de discussão nos presente autos (09/2018 e
10/2018), logo, não houve o descumprimento da tutela anteriormente deferida, que é a abstenção em
suspender o fornecimento de energia em relação à fatura com vencimento em 08/2018. Além disso, tendo
em vista a admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Pleno do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Pará envolvendo as Centrais Elétricas do Pará S.A (Processo n. 0801251-
63.2017.8.14.0000), em decisão de 03/04/2019, a qual ordenou a suspensão de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado, na forma do art. 982, I, CPC/15, determino o
SOBRESTAMENTO DO FEITO até o julgamento do incidente ou decisão daquela Corte de Justiça no
sentido de cessar a suspensão. Observe-se que a suspensão processual não prejudica a apreciação de
eventual pedido de tutela de urgência, conforme dispõe o art. 982, III, § 2º, CPC/15.Determino, na forma
do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta
decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Mocajuba,15 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800012-46.2019.8.14.0067 Participação: RECLAMANTE Nome: CECILIA DOS
REIS Participação: ADVOGADO Nome: TONY HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA Participação:
ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Participação: ADVOGADO Nome: LUIS CARLOS MONTEIRO
LAURENCOOAB: 16780/BA Participação: ADVOGADO Nome: CELSO DAVID ANTUNESOAB:
033027/RJDECISÃO INTERLOCUTÓRIA /  MANDADO / OFÍCIO Processo nº:0800012-
46.2019.8.14.0067Assunto:[Contratos Bancários, Bancários]Requerente:RECLAMANTE: CECILIA DOS
REIS Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA SOUZA, TONY HEBER
RIBEIRO NUNESEndereço Requerente:Nome: CECILIA DOS REISEndereço: Sítio São Vicente, s/n, Zona
Rural Localidade de Guariba, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000Requerido:RECLAMADO: BANCO ITAU
BMG CONSIGNADO S.A. Endereço Requerido:Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.Endereço:
Centro Empresarial Itaú Conceição, 100, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Co, Parque
Jabaquara, SãO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Advogado Requerido:Advogado(s) do reclamado: CELSO
DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO Vistos.Oficie-se ao Banco do Brasil (Agência
3745, localizada na Rua Getúlio Vargas, nº. 10, Centro, Mocajuba/PA)para informar, no prazo de 15
(quinze) dias, se foi disponibilizada por ordem de pagamento a quantia de R$449,51 para a parte
requerente, conforme o DOC de ID 10947411, devendo no mesmo ato enviar o referido comprovante.
Após, façam-se os autos conclusos. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA,
com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE
INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba, 03 de julho de 2019. RAFAEL
DO VALE SOUZAJuiz de Direito  
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Número do processo: 0800438-58.2019.8.14.0067 Participação: EXEQUENTE Nome: TADEU MENDES
VIEIRA Participação: ADVOGADO Nome: ISAAC WILLIANS MEDEIROSOAB: 850PA Participação:
EXECUTADO Nome: "CARDOSO"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO / OFÍCIO Processo
nº :0800438-58 .2019 .8 .14 .0067Assun to : [Espéc ies  de  T í tu los  de  Créd i to ,  Cor reção
Monetária]Requerente:EXEQUENTE: TADEU MENDES VIEIRA Advogado Requerente:Advogado(s) do
reclamante: ISAAC WILLIANS MEDEIROSEndereço Requerente:Nome: TADEU MENDES
VIEIRAEndereço:  Rua Lauro Sabá,  70,  Campina,  MOCAJUBA -  PA -  CEP:  68420-
000Requerido:EXECUTADO: "CARDOSO" Endereço Requerido:Nome: "CARDOSO"Endereço: Travessa
do Quartel, S/N, Ao lado da casa n. 163, Centro, MOCAJUBA - PA - CEP: 68420-000 Advogado
Requerido: Vistos.Trata-se de pedido de execução de título executivo judicial com origem em sentença
penal condenatória transitada em julgado.Defiro, por hora, os benefícios da Justiça Gratuita.Intime-se o
executado para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do
processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de
multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do
artigo 523 do Código de Processo Civil.Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta
da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já
tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser
decotadas no momento do depósito.Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05
dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença.
Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito.Desta
forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem
manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias.Caso a
quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha
discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários
sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já
apresentado, para decisão.Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio
eletrônico, de bens indicados pelo exequente com o devido pagamento das custas pelo autor.Cientifico o
executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para
que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação,
na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu
parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º;Expeça-se o necessário,
Cumpra-se. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo
provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Cumpra-se. Mocajuba,15 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800123-64.2018.8.14.0067 Participação: AUTOR Nome: KATIA CILENE SILVA
BACHA Participação: ADVOGADO Nome: ISAAC WILLIANS MEDEIROSOAB: 850PA Participação:
ADVOGADO Nome: MAYCO DA COSTA SOUZAOAB: 131PA Participação: ADVOGADO Nome: TONY
HEBER RIBEIRO NUNESOAB: 7571PA Participação: RÉU Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA
S.A. - CELPA Participação: ADVOGADO Nome: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUESOAB:
4670/PADECISÃO INTERLOCUTÓRIA /  MANDADO /  OFÍCIO Processo nº :0800123-
64.2018.8.14.0067Assunto:[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]Requerente:AUTOR:
KATIA CILENE SILVA BACHA Advogado Requerente:Advogado(s) do reclamante: MAYCO DA COSTA
SOUZA, TONY HEBER RIBEIRO NUNES, ISAAC WILLIANS MEDEIROSEndereço Requerente:Nome:
KATIA CILENE SILVA BACHAEndereço: Travessa Doutor Ronaldo, 15, Fazenda, MOCAJUBA - PA - CEP:
68420-000Requerido:RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Endereço Requerido:Nome:
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPAEndereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 s/n, - do
km 8,002 ao km 10,200 - lado par, Coqueiro, BELéM - PA - CEP: 66823-010 Advogado
Requerido:Advogado(s) do reclamado: LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES Vistos.Tendo em vista a
admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará envolvendo as Centrais Elétricas do Pará S.A (Processo n. 0801251-
63.2017.8.14.0000), em decisão de 03/04/2019, a qual ordenou a suspensão de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado, na forma do art. 982, I, CPC/15, determino o
SOBRESTAMENTO DO FEITO até o julgamento do incidente ou decisão daquela Corte de Justiça no
sentido de cessar a suspensão.Observe-se que a suspensão processual não prejudica a apreciação de
eventual pedido de tutela de urgência, conforme dispõe o art. 982, III, § 2º, CPC/15. Determino, na forma
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do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta
decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Mocajuba,15 de julho de 2019. RAFAEL DO VALE SOUZAJuiz de Direito  
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RESENHA: 08/07/2019 A 14/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE MEDICILANDIA - VARA:
VARA UNICA DE MEDICILANDIA

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 5 8 4 8 2 0 1 1 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 1 2 0 0 0 2 0 7 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal de
Competência do Júri em: 08/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA VITIMA:R.
S. A.  INDICIADO:ADELINO MATOS DA SILVA Representante(s):  ROSANGELA LAZARIN
(ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE
MEDICILÂNDIA   1. DADOS DO PROCESSO: Autos nº: 0000458-48.2011.8.14.0072 Tip. penal: Art. 121,
§2º, inciso IV do CP Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO Acusado(a/s): ADELINO MATOS DA SILVA Advogada
de defesa: Dra. NEILA CRISTINA TREVISAN - OAB/PA 12.776 Data/hora: 03/07/2019, às 11h Local: Sala
de Audiência da Comarca de Medicilândia/PA 2. PRESENTES (S): Juiz (a) de Direito: Dr. ANDRÉ
MONTEIRO GOMES Ministério Público: Dra. THAÍS RODRIGUES CRUZ TOMAZ Defensor Dativo: Dr.
TADEU ANDREOLI JÚNIOR - OAB/PA 24.920 Testemunha: EDIVALDO MILTON CAVALCANTE e FÁBIO
DE SOUZA OLIVEIRA. 3. OCORRÊNCIAS: aberta audiência, "Cientificado os presentes de que as
declarações serão gravadas em mídia audiovisual, conforme artigo 405, § 1º do CPP, armazenado em CD
junto aos autos e no Servidor do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, disponível as partes". 4.
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: "1) Vistas, sucessivamente, primeiro ao MP e depois a defesa no prazo
de 5 dias. 2) Junte-se certidão de antecedentes criminais atualizada. Cientes os presentes. Nada mais
havendo por consignar, pelo Juiz presidente da audiência foi determinado o encerramento do presente
termo, o qual vai assinado pelos presentes¿. Eu, _______ , Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista
Judiciário Área Direito, digitei e subscrevi. Dr. Antônio Fernando de Carvalho Vilar, Juiz de Direito
r e s p o n d e n d o  p o r  e s t a  c o m a r c a .  J u i z ( a )  d e
Direito:_______________________________________________________________ Ministério
Público:_______________________________________________________________ Defensor Dativo
acusado: ___________________________________________________________   ASSENTADA
(Testemunha de Acusação) Autos nº: 0000458-48.2011.8.14.0072 Data/hora: 03/07/2019 Testemunha de
Acusação: EDIVALDO MILTON CAVALCANTE, portador do RG nº 2º SGT RG 21828, já qualificado nos
autos. Cientificado os presentes de que as declarações serão gravadas em mídia audiovisual, conforme
artigo 405, § 1º do CPP, armazenado em CD junto aos autos e no Servidor do Tribunal de Justiçado
Estado do Pará, disponível as partes.  Às perguntas do Ministério Público, respondeu: Segue em Mídia. Às
perguntas da Defesa, respondeu Segue em Mídia   Às perguntas do juízo respondeu: Segue em Mídia.
Como NADA MAIS foi dito e nem perguntado, o MM. Juiz mandou encerrar o presente termo que vai
devidamente assinado pelos presentes. Eu, _______, Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista Judiciário
Área Direito, digitei e subscrevi. Dr. André Monteiro Gomes, Juiz de Direito da Comarca de Medicilândia-
PA. Testemunha:___________________________________________________________   ASSENTADA
(Testemunha de Acusação) Autos nº: 0000458-48.2011.8.14.0072 Data/hora: 03/07/2019 Testemunha de
Acusação: FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA, portador do RG nº 4746611 PC-PA, já qualificado nos autos.
Cientificado os presentes de que as declarações serão gravadas em mídia audiovisual, conforme artigo
405, § 1º do CPP, armazenado em CD junto aos autos e no Servidor do Tribunal de Justiçado Estado do
Pará, disponível as partes.  Às perguntas do Ministério Público, respondeu: Segue em Mídia. Às perguntas
da Defesa, respondeu Segue em Mídia   Às perguntas do juízo respondeu: Segue em Mídia. Como NADA
MAIS foi dito e nem perguntado, o MM. Juiz mandou encerrar o presente termo que vai devidamente
assinado pelos presentes. Eu, _______, Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista Judiciário Área Direito,
digitei e subscrevi. Dr. André Monteiro Gomes, Juiz de Direito da Comarca de Medicilândia-PA.
Testemunha:___________________________________________________________ 3
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
Sumário em: 08/07/2019---EXECUTADO:CONSTANTE TREZECIAK Representante(s):  OAB 11398 -

COMARCA DE MEDICILÂNDIA

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA
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PATRICIA NAZIRA ABUCATER WAL (ADVOGADO)  OAB 20749 - SAMUEL LIMA SALES JUNIOR
(ADVOGADO)   EXEQUENTE:MANOEL CONCEICAO DO VALE Representante(s):  OAB 14848 - JORGE
ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA (ADVOGADO)  LIVIO BORGES CERIBELI (ADVOGADO)  . PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA - VARA
ÚNICA Processo nº 0000484-85.2007.8.14.0072 DECISÃO          Vistos, etc.          Trata-se de Exceção de
Pré-Executividade ofertada por CONSTANTE TREZICIAK, qualificado, em desfavor de MANOEL
CONCEIÇÃO DO VALE.          Na petição de Exceção o Excipiente aduz ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade do título exequendo, bem como o reconhecimento da prescrição da demanda executória,
requerendo, ao final, a extinção do processo, bem como a condenação do Exequente ao pagamento de
honorários sucumbenciais.          Decido.          Inicialmente, tenho que a Exceção de Pré-Executividade
tem cabimento na presente fase processual, considerando sua natureza de resposta do interessado
tendente a levar à discussão em Juízo matéria de ordem pública.          Entendo que a Exceção constitui
meio pelo qual o devedor pode, através de simples petição, defender-se apresentando matérias
previamente expostas e capazes de macular a execução.          A Exceção de Pré-Executividade, é de se
ressaltar, não possui previsão legal, sendo uma criação da jurisprudência e dos doutrinadores, tendo como
pressuposto a ausência de necessidade de dilação probatória, devendo a alegação apontada na exceção
conter elementos que, por si só, possam ser constatadas de plano, sob pena de servir como instrumento
desvirtuador da marcha processual.           Ademais, ela pode ser apresentada a qualquer tempo e deve
ser oferecida mediante petição instruída com todos os elementos comprobatórios das alegações
apontadas, sendo apresentada nos próprios autos do processo executivo.          No caso dos autos,
verifico que o Excipiente pretende discutir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, elementos já
analisados quando do recebimento da ação de execução. Ademais, tal discussão exigiria dilação
probatória, o que não cabe em sede de Exceção de Pré-Executividade, vedado pela jurisprudência pátria,
senão vejamos: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL.
REJEIÇÃO. DESCABIMENTO DO INSTITUTO DE DEFESA MANEJADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA
EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do
Processo: 0020549-60.2016.8.05.0000, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível,
Publicado em: 10/09/2018). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente
processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a
ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o
devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para
o juiz decidir o pedido de extinção da execução. 2. Constatada que a aferição do implemento ou não da
condição suspensiva da obrigação de pagar (inadimplemento do adquirente do imóvel), aduzida pela
devedora, é questão fática que está a reclamar ampla dilação probatória, assegurado o pleno contraditório,
incabível a exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. TJ-DF -
07091838920178070000 DF 0709183-89.2017.8.07.0000 - Publicado em 04/10/2017). ¿PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que
devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos
processuais e as condições da ação executiva. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção
tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a argüição de
prescrição e decadência, desde que não demande dilação probatória (exceção secundum eventus
probationis ). Agravo regimental desprovido.¿ (STJ. AgRg no AI Nº 1.060.318 - SC. Rel. Min. LUIZ FUX.
DJe 17/12/2008) ¿TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA
CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou
seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme
assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min.
Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal
promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a
presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de
demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar
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prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.¿ (STJ. RE Nº 1.110.925 - SP. Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI. DJe 04/05/2009)          Analisando atentamente os autos e o petitório de fls. 54/66, observo
que o excipiente visa discutir, em verdade, a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes,
alegando que os títulos são nulos justamente em virtude de suposta nulidade existente na avença que
originou as notas promissórias, o que, conforme mencionado, demanda ampla dilação probatória, não
sendo cabíveis tais alegações em sede de exceção de pré-executividade.          Ademais, ainda que fosse
o caso, denoto que o mencionado contrato firmado entre as partes, e que originou os títulos executivos
objetos da presente demanda, fora considerado válido pelo Egrégio TJPA nos autos do processo nº
0000008-81.2006.8.14.0072, não havendo, portanto, que se falar em quaisquer vícios existentes nos
títulos executivos, posto que preenchidos todos os requisitos exigidos por lei.          No que se refere à
alegação de prescrição intercorrente da pretensão executória, entendo, igualmente, que não merece
prosperar. Isto porquê não há que se falar em qualquer inércia da parte exequente, haja vista que o
processo encontrava-se suspenso por expressa determinação judicial.          Ora, observa-se que a
presente execução estava suspensa em razão do trâmite dos autos do processo nº 0000008-
81.2006.8.14.0072, que discutia justamente a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.
Tendo o mencionado processo finalizado, este Juízo prontamente retomou o trâmite da Execução,
determinando as diligências a serem tomadas pelo Exequente que, prontamente, as atendeu.          Sendo
assim, não há que se falar em prescrição intercorrente da ação quando não há inércia da parte em
promover os atos necessários ao bom andamento do processo, como ocorreu no presente caso concreto,
em que a demanda fora suspensa por expressa determinação judicial.          Por todo o exposto, REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos (fls. 53/66), pelos fundamentos acima esposados.
         Assino prazo de 10 (dez) dias para que o Exequente requeira o que entender de direito nos autos.
         Intime-se.          Cumpra-se.          Medicilândia, 01 de julho de 2019. ANDRÉ MONTEIRO GOMES
Juiz de Direito
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal de
Competênc ia  do  Júr i  em:  08 /07 /2019- - -AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
DENUNCIADO:MANOEL GEREMIAS DOS SANTOS VITIMA:J. A. S. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA   1. DADOS DO PROCESSO:
Autos nº: 0000658-21.2012.8.14.0072 Tip. penal: Art. 121, §2º, IV c/c art. 18, I, segunda parte do CP e art.
129, caput. Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO Acusado(a/s): MANOEL GEREMIAS DOS SANTOS Defensor
Dativo: Dr. TADEU ANDREOLI JÚNIOR - OAB/PA 24.920 Data/hora: 03/07/2019, às 12h Local: Sala de
Audiência da Comarca de Medicilândia/PA 2. PRESENTES (S): Juiz (a) de Direito: Dr. ANDRÉ
MONTEIRO GOMES Ministério Público: Dra. THAÍS RODRIGUES CRUZ TOMAZ Defensor Dativo: Dr.
TADEU ANDREOLI JÚNIOR - OAB/PA 24.920 Acusado(a/s): MANOEL GEREMIAS DOS SANTOS
Testemunha: LORISMAR FERNANDO DO NASCIMENTO, portador do RG 5254439 PC-PA. 3.
OCORRÊNCIAS: aberta audiência, "Cientificado os presentes de que as declarações serão gravadas em
mídia audiovisual, conforme artigo 405, § 1º do CPP, armazenado em CD junto aos autos e no Servidor do
Tribunal de Justiçado Estado do Pará, disponível as partes". 4. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: "1)
Vistas, sucessivamente, primeiro ao MP e depois a defesa no prazo de 5 dias. 2) Junte-se certidão de
antecedentes criminais atualizada. Cientes os presentes¿.Nada mais havendo por consignar, pelo Juiz
presidente da audiência foi determinado o encerramento do presente termo, o qual vai assinado pelos
presentes¿. Eu, _______ , Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista Judiciário Área Direito, digitei e
subscrevi. Dr. André Monteiro Gomes, Juiz de Direito respondendo por esta comarca. Juiz(a) de
Direito:_______________________________________________________________ Ministério
Público:_______________________________________________________________ Defensor Dativo:
__________________________________________________________   ASSENTADA (Testemunha de
Acusação) Autos nº: 0000658-21.2012.8.14.0072 Data/hora: 03/07/2019 Testemunha: LORISMAR
FERNANDO DO NASCIMENTO, portador do RG 5254439 PC-PA. Cientificado os presentes de que as
declarações serão gravadas em mídia audiovisual, conforme artigo 405, § 1º do CPP, armazenado em CD
junto aos autos e no Servidor do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, disponível as partes.  Às perguntas
do Ministério Público, respondeu: Segue em Mídia. Às perguntas da Defesa, respondeu Segue em Mídia  
Às perguntas do juízo respondeu: Segue em Mídia. Como NADA MAIS foi dito e nem perguntado, o MM.
Juiz mandou encerrar o presente termo que vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, _______,
Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista Judiciário Área Direito, digitei e subscrevi. Dr. André Monteiro
G o m e s ,  J u i z  d e  D i r e i t o  d a  C o m a r c a  d e  M e d i c i l â n d i a - P A .
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Testemunha:___________________________________________________________   QUALIFICAÇÃO
E INTERROGATÓRIO Autos nº: 0000658-21.2012.8.14.0072 Data/hora: 03/07/2019 Acusado (a):
MANOEL GEREMIAS DOS SANTOS, já qualificado nos autos. Observações: Ao acusado (a) foi garantido
o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, na forma do art. 185, §5º, do CPP; o acusado
(a) foi cientificado do inteiro teor da acusação, lhe sendo informado sobre o seu direito de permanecer
calado e de não responder às perguntas que lhe forem formulados, além de que o seu silêncio não
importará em confissão e não será interpretado em prejuízo da defesa, nos termos do art. 186, do CPP.
"Cientificado os presentes de que as declarações serão gravadas em mídia audiovisual, conforme artigo
405, § 1º do CPP, armazenado em CD junto aos autos e no Servidor do Tribunal de Justiçado Estado do
Pará, disponível as partes". Iniciado a 1ª parte do interrogatório as perguntas respondeu: Segue em Mídia.
Iniciada a 2ª parte do interrogatório, foram-lhe formuladas as seguintes perguntas pelo Juízo, de acordo
com o Art. 187 do CPP, às quais O RÉU RESPONDEU: Segue em Mídia. Indagado as partes se restou
algum fato a ser esclarecido, na forma do art.188, do CPP. Às perguntas do Ministério Público, respondeu:
Segue em Mídia. Às perguntas da Defensora Dativa, respondeu: Segue em Mídia. Às perguntas do juízo
respondeu: Segue em Mídia. Como NADA MAIS foi dito e nem perguntado, o MM. Juiz mandou encerrar o
presente termo que vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, _______, Márcio Fialho dos Santos
Castro, Analista Judiciário Área Direito, digitei e subscrevi. Dr. André Monteiro Gomes, Juiz de Direito da
C o m a r c a  d e  M e d i c i l â n d i a - P A .  J u i z  d e  D i r e i t o :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M i n i s t é r i o
P ú b l i c o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Acusado:_________________________________________________________________ Defensor
Dativo: _______________________________________________________ 3
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: EMBARGOS À
EXECUÇÃO em: 08/07/2019---EMBARGADO:MANOEL CONCEICAO DO VALE Representante(s):  OAB
14848 - JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA (ADVOGADO)   EMBARGANTE:OLIVIO TRZECIAK
Representante(s):  LUIZ PEREIRA LAZERIS (ADVOGADO)   EMBARGANTE:CONSTANTE TRZECIAK
Representante(s):  OAB 20749 - SAMUEL LIMA SALES JUNIOR (ADVOGADO)  . ESTADO DO PARÁ 
PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA 0000676-81.2008.8.14.0072
DESPACHO R.H. 1- Defiro os requerimentos de provas formulados pelo Embargante e de prazo para
juntada de novos documentos (fl. 196). 2- Designo Audiência de Instrução e Julgamento (Art. 920, II, CPC)
para o dia ________/_______/_______ às _____:_____ horas. 3- Nos termos do art. 385 do Código de
Processo Civil, determino a intimação pessoal do Embargante para prestar depoimento pessoal. Advirto,
desde logo, que não comparecendo o Embargante ou havendo recusa em prestar depoimento, ser-lhe-á
aplicada a pena de confesso. 4- Fixo o prazo comum de dez dias úteis (§4º do artigo 357 do CPC/2015)
para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão,
estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local
de trabalho), sob a pena de preclusão. 5- O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10
(dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato controverso. Somente será admitida a
inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se
necessária para a prova de fatos distintos. 6- Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou
intimar cada testemunha por si arrolada, observadas as regras do artigo 455 do CPC, que reproduzo na
íntegra: Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da
hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá ser
realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e
do comprovante de recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência,
independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não compareça,
que a parte desistiu de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o
importa desistência da inquirição da testemunha. § 4o A intimação será feita pela via judicial quando: I - for
frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela
parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o
requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido
arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas
no art. 454. § 5o A testemunha que, intimada na forma do § 1o ou do § 4o, deixar de comparecer sem
motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. 7- P.R.I.C. na forma da lei.
Medicilândia, 11 de junho de 2019. ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR Juiz de Direito
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respondendo pela Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 5 7 5 9 2 0 1 0 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 2 0 0 0 3 9 5 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
Comum em: 08/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA VITIMA:R. D. S. 
VITIMA:A. F. D.  DENUNCIADO:MOISES DA COSTA SILVA Representante(s):  OAB 12776 - NEILA
CRISTINA TREVISAN (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA   1. DADOS DO PROCESSO: Autos nº: 0000757-
59.2010.8.14.0072 Tip. penal: Art. 121, §2º, incisos I e IV do CP Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Acusado(a/s): MOISÉS DA COSTA SILVA Advogada de defesa: Dra. NEILA CRISTINA TREVISAN -
OAB/PA 12.776 Data/hora: 03/07/2019, às 10h Local: Sala de Audiência da Comarca de Medicilândia/PA
2. PRESENTES (S): Juiz (a) de Direito: Dr. ANDRÉ MONTEIRO GOMES Ministério Público: Dra. THAÍS
RODRIGUES CRUZ TOMAZ Advogada de defesa: Dra. NEILA CRISTINA TREVISAN - OAB/PA 12.776
Acusado(a/s): MOISÉS DA COSTA SILVA Testemunha: ALÍRIO FERNANDES DIAS, IVONE FRANCISCO
MAIA, DENILSON OLIVEIRA DE LIMA. 3. OCORRÊNCIAS: aberta audiência, "Cientificado os presentes
de que as declarações serão gravadas em mídia audiovisual, conforme artigo 405, § 1º do CPP,
armazenado em CD junto aos autos e no Servidor do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, disponível as
partes". A defesa desiste da testemunha EDSON FERNANDES DA SILVA. 4. DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: "1) A secretaria para diligenciar no sentido de obter informações acerca do cumprimento das
cartas precatórias expedidas. 2) Junte-se certidão atualizada de antecedentes criminais do denunciado. 3)
Após a juntada das cartas precatórias cumpridas, vistas sucessivamente, primeiro ao MP, e depois à
defesa, para apresentação de alegações finais no prazo de 5 dias. Ciente os presentes. Nada mais
havendo por consignar, pelo Juiz presidente da audiência foi determinado o encerramento do presente
termo, o qual vai assinado pelos presentes¿. Eu, _______ , Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista
Judiciário Área Direito, digitei e subscrevi. Dr. André Monteiro Gomes, Juiz de Direito respondendo por
e s t a  c o m a r c a .  J u i z ( a )  d e
Direito:_______________________________________________________________ Ministério
Público:_______________________________________________________________ Advogada do
acusado: ____________________________________________________________   ASSENTADA
(Testemunha de Acusação) Autos nº: 0000757-59.2010.8.14.0072 Data/hora: 03/07/2019 Testemunha de
Acusação: ALÍRIO FERNANDES DIAS, portador do RG nº 6009838 PC-PA, já qualificado nos autos.
Cientificado os presentes de que as declarações serão gravadas em mídia audiovisual, conforme artigo
405, § 1º do CPP, armazenado em CD junto aos autos e no Servidor do Tribunal de Justiçado Estado do
Pará, disponível as partes.  Às perguntas do Ministério Público, respondeu: Segue em Mídia. Às perguntas
da Defesa, respondeu Segue em Mídia   Às perguntas do juízo respondeu: Segue em Mídia. Como NADA
MAIS foi dito e nem perguntado, o MM. Juiz mandou encerrar o presente termo que vai devidamente
assinado pelos presentes. Eu, _______, Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista Judiciário Área Direito,
digitei e subscrevi. Dr. André Monteiro Gomes, Juiz de Direito da Comarca de Medicilândia-PA.
Testemunha:___________________________________________________________   ASSENTADA
(Testemunha de Acusação) Autos nº: 0000757-59.2010.8.14.0072 Data/hora: 03/07/2019 Informante:
IVONE FRANCISCO MAIA, portador do RG nº 6504410, já qualificado nos autos. Cientificado os
presentes de que as declarações serão gravadas em mídia audiovisual, conforme artigo 405, § 1º do CPP,
armazenado em CD junto aos autos e no Servidor do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, disponível as
partes.  Às perguntas do Ministério Público, respondeu: Segue em Mídia. Às perguntas da Defesa,
respondeu Segue em Mídia   Às perguntas do juízo respondeu: Segue em Mídia. Como NADA MAIS foi
dito e nem perguntado, o MM. Juiz mandou encerrar o presente termo que vai devidamente assinado
pelos presentes. Eu, _______, Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista Judiciário Área Direito, digitei e
subscrevi. Dr. André Monteiro Gomes, Juiz de Direito da Comarca de Medicilândia-PA.
Informante:___________________________________________________________   ASSENTADA
(Testemunha de Defesa) Autos nº: 0000757-59.2010.8.14.0072 Data/hora: 03/07/2019 Testemunha de
Acusação: DENILSON OLIVEIRA DE LIMA, portador do RG nº 5764854 PC-PA, já qualificado nos autos.
Cientificado os presentes de que as declarações serão gravadas em mídia audiovisual, conforme artigo
405, § 1º do CPP, armazenado em CD junto aos autos e no Servidor do Tribunal de Justiçado Estado do
Pará, disponível as partes.  Às perguntas da Defesa, respondeu Segue em Mídia   Às perguntas do
Ministério Público, respondeu: Segue em Mídia. Às perguntas do juízo respondeu: Segue em Mídia. Como
NADA MAIS foi dito e nem perguntado, o MM. Juiz mandou encerrar o presente termo que vai
devidamente assinado pelos presentes. Eu, _______, Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista Judiciário
Área Direito, digitei e subscrevi. Dr. André Monteiro Gomes, Juiz de Direito da Comarca de Medicilândia-
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PA. Testemunha:___________________________________________________________ 3

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 8 1 5 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Guarda em:
08/07/2019---AUTOR:Ministerio Publico REQUERENTE:ZOZINELIA NASCIMENTO DA COSTA
REQUERIDO:REGINA DOS SANTOS GOMES ENVOLVIDO:KAILON DOS SANTOS COSTA
ENVOLVIDO:KAYLANE GOMES DA COSTA REQUERIDO:CHARLES NASCIMENTO COSTA
Representante(s):  OAB 12776 - NEILA CRISTINA TREVISAN (DEFENSOR DATIVO)  . ESTADO DO
PARÁ  PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA 0000981-
50.2017.8.14.0072 DESPACHO R.H. 1- Defiro os requerimentos de fls. 31/33 e 35. 2- Designo Audiência
de Instrução e Julgamento para interrogatório das partes para o dia _____/_____/_____ às ____:____
horas. 3- Nos termos do art. 385 do Código de Processo Civil, determino a intimação pessoal da
Requerente e da Requerida para prestarem seus respectivos depoimentos pessoais. Advirto, desde logo,
que não comparecendo ou havendo recusa em prestar depoimento, ser-lhe-á aplicada a pena de
confesso. 4- Fixo o prazo comum de dez dias úteis (§4º do artigo 357 do CPC/2015) para apresentação de
rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número
de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de
preclusão. 5- O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no
máximo, para a prova de cada fato controverso. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em
quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos
distintos. 6- Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si
arrolada, observadas as regras do artigo 455 do CPC, que reproduzo na íntegra: Art. 455. Cabe ao
advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá ser realizada por carta
com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3
(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da
intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de
sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da
inquirição da testemunha. § 4o A intimação será feita pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação
prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III -
figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da
repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério
Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454. § 5o A
testemunha que, intimada na forma do § 1o ou do § 4o, deixar de comparecer sem motivo justificado será
conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. 7- P.R.I.C. na forma da lei. Medicilândia, 02 de
julho de 2019. ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de
Medicilândia/PA

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 6 6 4 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Termo
Circunstanciado em: 08/07/2019---AUTOR DO FATO:COSMO PEREIRA FRANCO VITIMA:C. S. C. .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA
Processo n.º : 0001966-48.2019.8.14.0072 Vítima  : C.D.S.C Autor do fato: COSMO PEREIRA FRANCO
Capitulação Penal: Artigo 147 do CP. TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR          Aos 03 (três) dias do
mês de julho (07) do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:45, nesta cidade, onde presente se achava
o MM. Juiz de Direito Dr. ANDRÉ MONTEIRO GOMES, titular da Comarca de Medicilândia, a
representante do Ministério Público Drª THAIS RODRIGUES CRUZ TOMAZ, comigo, analista judiciário.
Foi feito pregão, verificou-se a presença do Autor do Fato senhor COSMO PEREIRA FRANCO, portador
do RG 6625730 PC-PA, inscrito no CPF sob o nº 219.290.412-68, desacompanhado de advogado.
Presente a vítima CLEMILDA DA SILVA CAVALCANTE, portadora do RG 4527822 PC-PA. Aberta
audiência: NOMEIO o Doutor TADEU ANDREOLI JÚNIOR - OAB/PA 24.920 para que atue como
defensora dativa da autora do fato no presente ato, bem como condeno o Estado do Pará ao pagamento
dos honorários da referida causídica no patamar de R$ 500,00. Ao início da audiência, o autor do fato se
retratou perante a vítima e pediu desculpas a mesma, que aceitou e, por isso, renuncia ao seu direito de
representação do crime de ameaça. Em seguida, decidiram realizar um acordo de bom viver no seguinte
sentido: 1)     Que ambas as partes se comprometem a não importunar uma a outra, respeitando-se
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reciprocamente na sua honra, dignidade e integridade; 2) Que as partes se comprometem a se
respeitarem mutuamente em seus direitos, na maior medida do possível, cada qual prosseguindo com sua
vida particular, sem prejuízos; 3)Que qualquer eventual intriga seja primeiramente esclarecida entre
ambos; 4) O autor se compromete a pagar o valor de R$ 3000,00 (três mil reais), dividido em 6 parcelas de
R$ 500,00, a partir do dia 12 de cada mês, iniciando-se tal pagamento no mês de agosto de 2019. 5) As
partes aceitam expressamente os termos do acordo. Dada a palavra à representante do Ministério Público,
esta se manifesta pelo arquivamento do feito. Em seguida, o MM. Juiz passou a sentenciar.
DELIBERAÇÃO: SENTENÇA: ¿Vistos etc. Adoto como relatório o que dos autos consta, com base no
permissivo legal do art. 81, § 3º, da Lei Federal nº. 9.099/1995. Decido. A vítima não tem interesse no
prosseguimento do feito, renunciando expressamente ao direito de representação em relação ao fato
noticiado no Termo Circunstanciado de Ocorrência, tudo com base no permissivo legal do art. 81, § 3º, da
Lei 9.099/1995, razão pela qual, diante da renúncia de representação, declaro extinta a punibilidade de
COSMO PEREIRA FRANCO, nos termos do art. 107, inciso V, do Código Penal Brasileiro. Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimados os presentes. Transitada em julgado, procedam-se às anotações e
comunicações necessárias, após arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.¿ Nada mais
havendo por consignar, pelo Juiz presidente da audiência foi determinado o encerramento do presente
termo, o qual vai assinado pelos presentes¿. Eu, _______ , Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista
Judiciário Área Direito, digitei e subscrevi. Dr. André Monteiro Gomes, Juiz de Direito respondendo por
esta comarca. Magistrado: ______________________________________________________ Ministério
Púb l i co :  _________________________________________________ Autor  do  Fa to :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D e f e n s o r  D a t i v o :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  V í t i m a :
_________________________________________________________

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 0 0 6 7 9 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal de
Competência do Júri em: 08/07/2019---DENUNCIADO:Ministerio Publico DENUNCIADO:M. L. G. 
DENUNCIADO:MAURO PARGA DOS SANTOS Representante(s):  OAB 14834-B - INGRYD OLIVEIRA
COUTO (DEFENSOR DATIVO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA Processo nº: 0007006-79.2017.8.14.0072 Denunciado:
MAURO PARGA DOS SANTOS        O Ministério Público do estado do Pará, por intermédio de seu ilustre
presentante, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu
denúncia em desfavor de MAURO PARGA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, dando-o como incurso
nas sanções previstas no artigo 121, § 2º inciso II, III e IV, do Código Penal brasileiro, pela prática do
seguinte fato delituoso:       Narra a denúncia que no dia 11 de novembro de 2017, por volta das 18:30h, na
Avenida Henrique Dantas, no Hotel Ceará, nesta cidade, o denunciado MAURO PARGA DOS SANTOS
(negão) matou a vítima MARIA DE LIMA GOMES, consciente e com ¿animus necandi¿ (vontade de
matar), movido por motivo fútil, mediante meio cruel (várias facadas) e com recurso que dificultou a defesa
da vítima.            O denunciado, ao chegar à casa da vítima, sorrateiramente, iniciou uma discussão por
causa de uma dívida de R$10,00 (dez reais). Ato contínuo, utilizando-se de uma arma branca (tipo faca,
que carregava em sua cintura) desferiu vários golpes contra a vítima, tendo esta morrido em função dos
ferimentos provocados pelo injusto.            Consta que no dia dos fatos, o denunciado, que estava
hospedado a alguns dias no dormitório de propriedade do marido da vítima, dirigiu-se até a parte superior
do dormitório, onde a vítima estava e após alguns minutos foram ouvidos gritos, pedindo ajuda,
informando a agressão do denunciado.            No momento do óbito o denunciado já havia empreendido
fuga, mas foi localizado logo em seguida e preso, tendo confessado a prática do crime em seu
depoimento, bem como informado que estava embriagado.            A Denúncia foi recebida em 19 de
dezembro de 2017 (fl. 10).       Realizada citação pessoal do acusado (certidão fl. 13), certificado o
transcurso in albis do prazo para resposta à acusação (fl. 13v).             Laudo de Local de Crime e
Necropsia da vítima às fls. 14/63.              Nomeação de defensora dativa à fl. 64.             Defesa prévia às
fls. 65/68.             Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 14/06/2018 às 13:32h (fl. 69).
      Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas de acusação Marcos Nogueira Lopes,
Lee Haney de Araújo Mendes e Francisco Pinheiro Gomes, conforme mídia de fl. 85.             Designada
audiência em continuação para o dia 14/12/2018 às 11:00h, onde fora realizada a qualificação e
interrogatório do réu conforme mídia de fl. 114.       Em alegações finais (fls. 116/121), o Ministério Público
pugnou pela pronúncia do acusado pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código
Penal brasileiro a fim de ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.       Já a defesa, em alegações
finais (fls. 122/124), pugnou pela absolvição do réu ou pela desclassificação do crime para o de lesão
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corporal.          Às fls. 125/126 consta decisão de pronúncia do réu MAURO PARGA DOS SANTOS.
         À fl. 129 consta certidão da secretaria deste Juízo informando a preclusão da decisão de pronúncia.
          À fl. 130 o Ministério Público requereu oitiva das testemunhas MARCOS NOGUEIRA LOPES; LEE
HANEY DE ARAÚJO MENDES; FRANCISCO PINHEIRO GOMES e SILVINO ALVES DA SILVA.          À
fl. 131 a defesa informou que não tem testemunhas a apresentar e nenhuma diligência a requerer.
         Vieram os autos conclusos.          É o relatório.          Intimadas as partes na fase do artigo 422, do
CPP, se manifestaram e arrolaram testemunhas, não pugnando pelo reconhecimento de qualquer
nulidade.          Defiro o pleito do Ministério Público.          À guisa de conclusão, determino a inclusão do
feito em pauta para julgamento perante o Tribunal do Júri a ser realizado aos dias 06/11/2019, às 08:30h.
         Providencie-se a convocação dos jurados e seus suplentes para comparecerem ao julgamento, ora
aprazado, observando-se o Art. 434, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alertando-se os
oficiais de justiça para o cumprimento dos mandados com máxima urgência.          Intimem-se, com
urgência, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, observando-se o Art. 458, do
Código de Processo Penal.          Caso as testemunhas arroladas nos autos residentes nessa comarca não
sejam localizadas, intime-se a parte que a arrolou para que se manifeste em tempo hábil antes da
realização da sessão.          Providenciem-se os antecedentes criminais e a certidão sobre a primariedade
do acusado.          Adotem-se as providências para adequação do espaço de realização do julgamento.
         Oficiem-se as Polícias Civil e Militar, solicitando policiamento para o dia do julgamento.
         Providencie-se cálculo dos gastos com o Júri e solicite-se verba suficiente ao Tribunal de Justiça do
Estado.          Intimem-se o(s) acusado(s), o(s) patrono(s) do(s) acusado(s), a OAB e o Ministério Público.
Por medida de prudência, expeça-se edital de intimação do acusado, independente de haver ou não
advogado constituído nos autos.          Caso necessário a expedição de Carta Precatória, envie-se a
mesma ao Juízo deprecado por malote digital e e-mail, solicitando, por telefone, urgência no cumprimento
da mesma.          Segue anexo o relatório, devendo cópia do mesmo ser, oportunamente, distribuído entre
os jurados.          Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.          Medicilândia/PA, 27 de junho de
2019. ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 6 5 1 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Termo
Circunstanciado em: 09/07/2019---AUTOR DO FATO:WERVERSON DAVID PIRES DA SILVA. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA
PROCESSO: 0001865-11.2019.8.14.0072 TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR Aos 03 (três) dias do
mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), às 11:00, nesta cidade e Comarca de
Medicilândia, Estado do Pará, na sala de audiência do Fórum, presente o Magistrado Dr. ANDRÉ
MONTEIRO GOMES. Presente a Representante do Ministério Público, Drª THAIS RODRIGUES CRUZ
TOMAZ. Feito o pregão, verificou-se presente o Autor do Fato senhor WERVESON DAVID PIRES DA
SILVA. Aberta a audiência: A proposta de transação penal restou infrutífera, em virtude da do autor do fato
WERVESON DAVID PIRES DA SILVA ter recusado a proposta do Ministério Público. O autor do fato
informa que o seu endereço é o seguinte: Rua Maria de Fátima, quadra 5, lote 16, bairro Novo Paraíso,
Município de Barcarena (Vila dos Cabanos), Estado do Pará, celular: (93) 99156-0430 e (91) 999313-
3324. Dada a palavra à Representante do Ministério Público: ¿Requeiro vistas dos autos para
oferecimento de denúncia¿. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 1) A secretaria para retificar o nome do
Autor do Fato na capa dos autos, devendo, portanto, ser grafado WERVESON DAVID PIRES DA SILVA.
2) Após, VISTAS ao Ministério Público. Nada mais havendo por consignar, pelo Juiz presidente da
audiência foi determinado o encerramento do presente termo, o qual vai assinado pelos presentes. Eu,
_______ , Márcio Fialho dos Santos Castro, Analista Judiciário Área Direito, digitei e subscrevi. Dr. André
Mon te i r o  Gomes ,  Ju i z  de  D i re i t o  da  Comarca  de  Med i c i l ând ia -PA .  Mag i s t rado :
_______________________________________________________ Min is tér io  Públ ico:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D e f e n s o r  D a t i v o :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o r  d o  f a t o :
____________________________________________________

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 0 5 7 4 9 2 0 1 1 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 1 1 0 0 0 0 6 8 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Execução
Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:ESTADO DO PARA - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Representante(s):  GUSTAVO DA SILVA LYNCH (ADVOGADO)   EXECUTADO:ANTONIO JUVENAL DE
LIMA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE
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MEDICILÂNDIA PROCESSO Nº.: 0000057-49.2011.8.14.0072 DECISÃO               Na data de hoje procedi
a penhora, via RENAJUD, do veículo automotor encontrado no CPF do executado, consoante consulta
que segue anexo à presente decisão.               Vale a tela de consulta do sistema RENAJUD como termo
de penhora, uma vez que a consulta do sistema RENAJUD atesta a existência do veículo, nos termos do
artigo 845, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se o executado acerca da penhora, bem
como, no prazo de 10 dias, indique o local onde se encontra o veículo automotor.               Tendo em vista
o preceituado no artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, o exequente deverá, no prazo de 10
dias, trazer aos autos pesquisas realizadas por órgãos oficiais (tabela FIPE, v.g.) ou anúncios de venda
divulgados em meios de comunicação, a fim de comprovar a cotação de mercado do bem penhorado.
              Medicilândia (PA), 04 de julho de 2019. ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz de Direito Titular da
Comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 3 0 7 8 2 0 0 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 0 1 9 8 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
de Conhecimento em: 10/07/2019---REQUERIDO:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
REQUERENTE:LOURDES ROSA DOS SANTOS Representante(s):  OAB 16627-A - MARCELO
TEODORO DA SILVA (ADVOGADO)  OAB 18258-A - MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS
(ADVOGADO)  OAB 13218-A - LUIZ HENRIQUE MILARE DE CARVALHO (ADVOGADO)  OAB 134.910 -
MARCIA REGINA DE ARAUJO PAIVA (ADVOGADO)  OAB 22.683-A - CARLOS APARECIDO DE
A R A U J O  ( A D V O G A D O )    .  E S T A D O  D O  P A R Á  P O D E R  J U D I C I Á R I O
__________________________________________________________________________ Processo nº
0000230-78.2008.814.0072 DESPACHO        Considerando que a embargante restou vencida no presente
processo, EXPEÇA-SE RPV em nome da demandante, observando-se o decote dos honorários
sucumbenciais a serem revestidos em favor do causídico, nos termos do artigo 18, parágrafo único da
Resolução nº. 405/2016-CJF.        Que se faça constar na requisição supramencionada o nome, os
documentos de identificação e o número da conta bancária do(s) credor(s) para o depósito do(s) valor(es)
devido(s).        Em seguida, encaminhe-se a RPV ao Tribunal Regional Federal para que este, dando
efetividade à presente decisão, requisite o crédito ao ente devedor com a finalidade de cumprir a RPV.
       Com o retorno dos autos, satisfeito ou não o crédito, conclusos.             Medicilândia/PA, 05 de julho
de 2019.          ANDRÉ MONTEIRO GOMES          Juiz de Direito Titular da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 5 2 0 5 2 0 0 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 2 9 1 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Execução
Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:ESTADO DO PARA - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Representante(s):  JOSE GALHARDO M. CARVALHO (ADVOGADO)   EXECUTADO:COMERCIAL
CENTO E CINCO LTDA. ESTADO DO PARÁ  PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA COMARCA DE
MEDICILÂNDIA 0004446-04.2016.8.14.0072 DESPACHO R.H 1- Considerando resposta negativa do
BACEN e do RENAJUD, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de suspensão da execução e arquivamento provisório pelo prazo de 01 (um) ano, não
correndo, nesse período, o prazo de prescrição, salientando-se a possibilidade de desarquivamento caso
localizados bens do executado, respeitado o limite estabelecido pela prescrição quinquenal. 2- Após,
conclusos.   Medicilândia/PA, 05 de julho de 2019. _______________ ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz
de Direito Titular da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 2 4 2 6 2 0 0 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 0 2 8 2 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Processo de
Conhecimento em: 10/07/2019---REQUERIDO:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
REQUERENTE:R. A. S.    REQUERENTE:TEREZINHA DE JEJUS FERREIRA ALMEIDA
Representante(s):  OAB 18258-A - MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO)  OAB
13218-A - LUIZ HENRIQUE MILARE DE CARVALHO (ADVOGADO)  OAB 18258-A - MARCOS ANTONIO
SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO)  OAB 13218-A - LUIZ HENRIQUE MILARE DE CARVALHO
(ADVOGADO)  . ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO Processo: 0000324-26.2008.814.0072
DESPACHO            Defiro o petitório de fl. 190/193.            EXPEÇA-SE RPV em nome da demandante
em relação ao valor incontroverso dos pedidos, observando-se o decote dos honorários sucumbenciais a
serem revestidos em favor do causídico, nos termos do artigo 18, parágrafo único da Resolução nº.
405/2016-CJF.            Que se faça constar na requisição supramencionada o nome, os documentos de
identificação e o número da conta bancária do(s) credor(s) para o depósito do(s) valor(es) devido(s).
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           Em seguida, encaminhe-se a RPV ao Tribunal Regional Federal para que este, dando efetividade à
presente decisão, requisite o crédito ao ente devedor com a finalidade de cumprir a RPV.
           Certificado o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao Agravo nº. 0020574-
83.2017.4.01.0000, intime-se a autora para requerer o que entender devido.      Após, conclusos.
         Medicilândia (PA), 8 de julho de 2019.          ANDRÉ MONTEIRO GOMES      Juiz de Direito Titular
da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 1 6 1 7 2 0 1 2 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 4 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Execução
Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:ESTADO DE PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
Representante(s):  OAB 1154 - ELISABETE DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO)   EXECUTADO:Z.
FLEISCHMANN. ESTADO DO PARÁ  PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA COMARCA DE
MEDICILÂNDIA 0004446-04.2016.8.14.0072 DESPACHO R.H 1- Considerando resposta negativa do
BACEN, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de suspensão da execução e arquivamento provisório pelo prazo de 01 (um) ano, não correndo,
nesse período, o prazo de prescrição, salientando-se a possibilidade de desarquivamento caso localizados
bens do executado, respeitado o limite estabelecido pela prescrição quinquenal. 2- Após, conclusos.  
Medicilândia/PA, 05 de julho de 2019. _______________ ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz de Direito
Titular da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 7 0 5 8 2 0 1 0 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 0 0 5 7 9 7
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Execução
Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:A UNIAO FAZENDA NACIONAL EXECUTADO:F FRANCELINO DA
SILVAME. PODER JUDICIÁRIO        TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ        COMARCA
DE MEDICILÂNDIA         PROCESSO Nº.: 0000770-58.2010.814.0072        DECISÃO          VISTOS ETC.
         Cuidam os autos de Execução Fiscal de Dívida Ativa proposta pela UNIÃO em face da F
FRANCELINO DA SILVA ME, por meio da qual aquela visa à percepção do crédito inicial de R$ 44.850,40.
         À fl. 50 o exequente requer a suspensão do feito por 01 (um) ano com fundamento no artigo 40 da
Lei 6.830/80 c/c artigo 20, caput da Portaria PGFN nº. 396/2016.          DECIDO.          Tendo em vista o
teor do artigo 922 do Código de Processo Civil1, DEFIRO os PEDIDOS e DETERMINO, por conseguinte:
a)     A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL DA EXECUÇÃO pelo prazo solicitado (até 04/06/2020),
ultimando-se com a intimação do exequente para prosseguimento do feito tão logo decorrido o tempo
determinado. b)     Sejam os autos acautelados em Secretaria até a finalização do prazo de suspensão
(item supra). c)     Decorrido 01 (um) ano da suspensão e não havendo manifestação da Fazenda Pública,
arquivem-se provisoriamente os autos pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao final dos quais a União deverá ser
intimada para se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente.          P.R.I.C.        Medicilândia
(PA), 05 de julho de 2019.        ANDRÉ MONTEIRO GOMES        Juiz de Direito 1 Art. 922. Convindo as
partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o
executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da
obrigação, o processo retomará o seu curso.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 2 4 7 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Carta
Precatória Criminal em: 10/07/2019---DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA PA DEPRECADO:JUIZO DA COMARCA DE MEDICILANDIA
PA DENUNCIADO:LUCAS GOMES DE OLIVEIRA. PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0001324-75.2019.814.0072 DESPACHO             Considerando o teor da certidão de fl.,
devolva-se a precatória com as baixas de praxe no sistema e homenagens de estilo ao juízo deprecante.
        Cumpra-se.     Medicilândia/PA, 05 de julho de 2019. _______________ André Monteiro Gomes Juiz
de Direito Titular da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 7 6 4 8 1 2 0 1 3 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Execução
Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE
EXECUTADO:COMABIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BIANCARDE LTDA. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE MEDICILÂNDIA Processo nº 0001764-81.2013.8.14.0072 DECISÃO/MANDADO
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            Vistos etc.             Trata-se de Ação de Execução Fiscal promovida pelo INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE em desfavor de COMABIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BIANCARDE
LTDA, em que a empresa executada não foi encontrada para ser citada, conforme Certidão de fl. 45 dos
autos, sendo que a exequente requereu o redirecionamento da execução para incluir no seu polo passivo
o representante legal da executada (fl. 61).             Vieram-me os autos conclusos.             É o sucinto
relatório. DECIDO.             A doutrina e a jurisprudência pátria entendem que se a empresa deixa de
funcionar no seu domicílio fiscal e não comunica aos órgãos competentes, presume-se dissolvida
irregularmente.            Domicílio tributário (ou fiscal) é o lugar, cadastrado na repartição tributária, onde o
sujeito passivo poderá ser encontrado pelo Fisco. Dessa feita, se a Administração Tributária tiver que
enviar uma notificação fiscal para aquele contribuinte, deverá encaminhar para o endereço constante
como sendo seu domicílio fiscal, sendo que as regras para a definição do domicílio tributário estão
previstas no art. 127 do CTN.            Assim, se a empresa não mais funciona no seu domicílio fiscal,
presume-se inexistente (foi dissolvida), diga-se, de forma irregular, caracterizando infração à lei e
consequente possibilidade de redirecionamento da execução fiscal.            Desta maneira, em uma
execução fiscal, caso não se consiga fazer a citação da empresa ou eventual penhora porque não mais
funciona no endereço indicado como seu domicílio, será possível concluir que dissolvida irregularmente,
ensejando o redirecionamento da execução, conforme entendimento sumulado do STJ: Súmula 435-STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente.            Segundo explica o Min. Mauro Campbell Marques ao comentar a origem da súmula, ¿o
sócio-gerente tem o dever de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial
quanto à localização da empresa e a sua dissolução. Ocorre aí uma presunção da ocorrência de ilícito.
Este ilícito é justamente a não obediência ao rito próprio para a dissolução empresarial (...)¿ (REsp 1 .371
.1 28-RS).            No caso em tela, a empresa executada, de acordo com a Certidão de fls. 45, não
desenvolve sua atividade de empresa no local descrito como domicílio fiscal, e, por conseguinte, dissolvida
irregularmente, fato que demonstra infração à lei, nos termos do art. 135, do CTN, posto que o
procedimento para a extinção de sociedades empresárias reclama o cumprimento de formalidades não
observadas pela executada, o que autoriza o redirecionamento da execução, nos termos do art. 135, III, do
Código Tributário Nacional.            Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fl. 61, para determinar o
redirecionamento da presente execução fiscal, com a inclusão dos representantes legais da empresa
executada no polo passivo da presente ação, conforme qualificação apresentada pelo credor.            CITE-
SE o representante legal pela via postal com AR, no endereço indicado á fl. 61.             Proceda-se à
alteração na autuação e registro para constar no polo passivo o executado MILTON CARLOS BARBOSA
DE CASTRO.      Cumpra-se.            Medicilândia/PA, 05 de julho de 2019. _______________ ANDRÉ
MONTEIRO GOMES Juiz de Direito Titular da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 4 5 2 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Carta
Precatória Criminal em: 10/07/2019---DEPRECANTE:JUIZO DA VARA UNICA DA SUBSECAO
JUDICIARIA DE ALTAMIRA PA DEPRECADO:JUIZO DA COMARCA DE MEDICILANDIA PA
INTERESSADO:JOSE AIRTON CARMINATTI. PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº
0001845-20.2019.814.0072 DESPACHO           R. H.      Cumpra-se a deprecata.         Intime-se a
testemunha José Airton Carminati junto ao endereço que consta na Precatória a fim de que compareça à
audiência para sua oitiva que ocorrerá ao dia ____/____/____, às ___:___h, ocasião em que deporá na
condição de testemunha arrolada pela defesa.         Ciente o MP.         Expeça-se o necessário.
        Cumpra-se.    Medicilândia/PA, 05 de julho de 2019. _______________ André Monteiro Gomes Juiz
de Direito Titular da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 8 8 3 0 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
Comum em: 10/07/2019---REQUERIDO:PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILANDIA
Representante(s):  OAB 9488 - ALTAIR KUHN (ADVOGADO)   REQUERENTE:MARYLYN CHRISTHINNE
FERNANDES COSTA Representante(s):  OAB 1428 - SOTER OLIVEIRA SARQUIS (ADVOGADO)  
REQUERENTE:VALDONEIS FRANCISCO DA SILVA REQUERENTE:MARIA EDILEUZA AMARAL
COSTA REQUERENTE:ISIS HELENA RIOS RIBEIRO DE SOUZA REQUERENTE:ELISANGELA
ANTONIA NASCIMENTO DO ROSARIO REQUERENTE:EDIVAL DA LUZ REQUERENTE:ILTOMAR
CARVALHO DOS SANTOS REQUERENTE:MARIA REGINA DE MELO REQUERENTE:SILVIA VALERIA
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COUTO REQUERENTE:EZEQUIAS DOS SANTOS RIBAS. PODER JUDICIÁRIO        TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ        COMARCA DE MEDICILÂNDIA         PROCESSO Nº.: 0001883-
03.2017.814.0072        DESPACHO        Diga o autor sobre os documentos juntados pelo requerido, no
prazo de 10 (dez) dias.        Após, conclusos para decisão de saneamento e organização do processo.
       P.R.I.C.          Medicilândia/PA, 1:14        ANDRÉ MONTEIRO GOMES        Juiz de Direito Titular da
Comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 0 6 7 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Carta
Precatória Criminal em: 10/07/2019---DEPRECANTE:JUIZO DA COMARCA DE BRASIL NOVO
DEPRECADO:JUIZO DA COMARCA DE MEDICILANDIA PA TESTEMUNHA:NILSON ALMEIDA
RODRIGUES TESTEMUNHA:TATIANE DA SILVA FERREIRA TESTEMUNHA:ALEXANDRO DOS
SANTOS FERREIRA. PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº 0001906-
75.2019.814.0072 DESPACHO           R. H.      Cumpra-se a deprecata.         Intime-se as testemunhas
NILSON ALMEIDA RODRIGUES, ALEXANDRO DOS SANTOS FERREIRA e TATIANE DA SILVA
FERREIRA junto ao endereço que consta na Precatória a fim de que compareçam à audiência designada
para o dia ____/____/____, às ___:___h, ocasião em que deporão na condição de testemunhas em
relação aos fatos relatados nos autos nº. 0005653-41.2016.8.14.0071, em que figura como réu WILTON
MORAES DE AZEVEDO, a quem estão sendo imputadas as condutas descritas nos artigos 302, caput e
309, caput do CTB.         Serve a presente como mandado de intimação, nos termos do Provimento
pertinente.         Ciente o MP.     Medicilândia/PA, 05 de julho de 2019. _______________ André Monteiro
Gomes Juiz de Direito Titular da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 5 2 6 6 3 2 0 1 4 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Execução
Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
FNDE Representante(s):  OAB 111111111111 - PROCURADORIA FEDERAL (PROCURADOR(A))  
EXECUTADO:FRANCISCO AGUIAR SILVEIRA. ESTADO DO PARÁ  PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA
DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA 0002526-63.2014.8.14.0072 DESPACHO      R.H 1- INTIME-SE o
exequente para se manifestar sobre o teor da consulta ao INFOJUD juntada à fl. retro, no prazo de 10
(dez) dias. 2- Após, conclusos.   Medicilândia/PA, 05 de julho de 2019. _______________ ANDRÉ
MONTEIRO GOMES Juiz de Direito Titular da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 5 4 3 3 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Mandado de
Segurança Cível em: 10/07/2019---IMPETRANTE:SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO
PUBLICA DO ESTADO DO PARA SINTEPP Representante(s):  OAB 11192 - HELEN CRISTINA AGUIAR
DA SILVA (ADVOGADO)   REPRESENTANTE:CELSO TRZECIAK Representante(s):  OAB 9488 -
ALTAIR KUHN (ADVOGADO)   IMPETRADO:MUNICIPIO DE MEDICILANDIA Representante(s):  OAB
20811-A - WILSON DOS SANTOS MARTINS (ADVOGADO)  . ESTADO DO PARÁ  PODER JUDICIÁRIO
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA 0003543-32.2017.8.14.0072 DESPACHO      R.h.
           Nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.            Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010
do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente do juízo de
admissibilidade.             Medicilândia/PA, 05 de julho de 2019. _______________ ANDRÉ MONTEIRO
GOMES Juiz de Direito Titular da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 6 2 7 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Reintegração /
Manutenção de Posse em: 10/07/2019---REQUERENTE:ANTONIO CELESTINO DOS SANTOS
Representante(s) :    OAB 4824-B -  GERSON ANTONIO FERNANDES (ADVOGADO)   
REQUERIDO:ADOLFO VICENTE Representante(s):  OAB 27359 - LUANA DIAS DOS SANTOS
QUIXABEIRA (ADVOGADO)   REQUERIDO:ORLANDO TREZCIAK. ESTADO DO PARÁ  PODER
JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA 0004062-70.2018.8.14.0072 DESPACHO
     R.h.            Aguarde-se em Secretaria resposta ao Ofício de fl. 285, enviado á Superintendência
Regional do Pará.            Após, conclusos.             Medicilândia/PA, 05 de julho de 2019.
_______________ ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz de Direito Titular da comarca de Medicilândia
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P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 4 6 0 4 2 0 1 6 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Execução
Fiscal em: 10/07/2019---EXEQUENTE:ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
EXECUTADO:ELETROFORTE LTDA ME. ESTADO DO PARÁ  PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA
COMARCA DE MEDICILÂNDIA 0004446-04.2016.8.14.0072 DESPACHO R.H 1- Considerando resposta
negativa do BACEN, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de suspensão da execução e arquivamento provisório pelo prazo de 01 (um) ano, não
correndo, nesse período, o prazo de prescrição, salientando-se a possibilidade de desarquivamento caso
localizados bens do executado, respeitado o limite estabelecido pela prescrição quinquenal. 2- Após,
conclusos.   Medicilândia/PA, 05 de julho de 2019. _______________ ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz
de Direito Titular da comarca de Medicilândia

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 5 7 5 1 5 2 0 1 4 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal -
Procedimento Sumário em: 10/07/2019---DENUNCIADO:ROSICLEIA GOMES DE LIMA
Representante(s):  OAB 12776 - NEILA CRISTINA TREVISAN (ADVOGADO)   VITIMA:S. C. M. 
AUTOR:MinisteriO PUBLICO. ESTADO DO PARÁ PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA COMARCA DE
MEDICILÂNDIA Processo nº 0005575-15.2014.8.14.0072 Embargante: Rosicleia Gomes de Lima
DECISÃO          R.H            VISTOS OS AUTOS.          Nos termos do artigo 619 do CPP, os embargos de
declaração constituem recurso hábil a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
na sentença.          Reconheço a legitimidade recursal da embargante, bem como o interesse de recorrer e
a via eleita. Regularmente processados, não há qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer,
estando preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos da presente via recursal.          No caso em
exame, verifico que foram tempestivamente opostos Embargos de Declaração pela Defensora Dativa
NEILA CRISTINA TREVISAN - OAB/PA 12.776 em face da sentença de fls. 77, à qual deseja imprimir
efeitos modificativos.          A embargante objetiva a correção de suposta omissão na sentença em
comento, pois que teria deixado de fixar honorários advocatícios para a advogada dativa.          Vieram os
autos conclusos.          É o que importa relatar. DECIDO.          Os embargos foram opostos com base no
art. 382 e 619 do CPP, com intuito de sanar omissão contida na sentença de fls., razão pela qual os
conheço.          Da análise do recurso, observo que merece prosperar a alegação de omissão quanto à
fixação de honorários advocatícios.          De fato, compulsando os autos, observo que a defesa da
acusada foi patrocinada pela Defensora nomeada à fl. 17, tendo a mesma atuado no patrocínio da causa
desde o oferecimento de Resposta à Acusação até a prolação de sentença.          O art. 22 , § 1º , do
Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906 /94), prevê que o advogado, quando indicado para patrocinar
os interesses do juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da
prestação de serviço, faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios.          A jurisprudência caminha
pacífica, no âmbito do STJ, a vaticinar que "deve o Estado arcar com o pagamento de honorários
advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente
ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca"1, sendo este o caso dos autos.          Assim,
reconheço o direito aos honorários como um direito do advogado, nos termos do artigo 22 da Lei 8.906/94
e artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, razão pela qual CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU-LHES
PROVIMENTO. Desse modo, a sentença de fl. 77 necessita ser integrada, passando a conter as seguintes
disposições:          ¿CONDENO O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS A ADVOGADA DATIVA nomeada à fl. 17 dos autos, NEILA CRISTINA TREVISAN -
OAB/PA 12.776, no importe de R$ 2.00,00 (dois mil reais)¿.          Lembro, por oportuno, que a fixação de
honorários na forma acima delineada encontra seu maior fundamento na sobreposição do critério legal do
arbitramento judicial dos honorários em relação a eventuais percentuais ou tabelas previamente
estabelecidas, em aplicação analógica do art. 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. Vale lembrar, a
tabela de honorários previamente fixada pela OAB, não possui força de lei, não vincula o julgador no
arbitramento da verba honorária.          Nesse sentido, Yussef Said CAHALI: Quanto aos honorários a
serem fixados pelo serviço profissional prestado no processo-crime, a jurisprudência tem preconizado que
isso deve ser feito mediante arbitramento judicial, sem vinculação a eventuais tabelas sugeridas pelas
entidades de classe2.          De mais a mais, pretender-se a atribuição de efeito vinculante às tabelas de
honorários das Seccionais da OAB redundaria, malgrado o disposto no art. 22, §1º, do Estatuto da
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, na sujeição da Administração Pública a parâmetro
remuneratório fixado por entidade sui generis, que não integra a Administração Indireta, em virtual afronta
ao princípio da legalidade.          Sanada a omissão, de resto permanece a decisão tal qual está lançada
nos autos.          P.R.I.C.          Ciência pessoal à defensora nomeada NEILA CRISTINA TREVISAN -
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OAB/PA 12.776.          Medicilândia (PA), 05 de julho de 2019.          ANDRÉ MONTEIRO GOMES
         Juiz de Direito Titular da comarca de Medicilândia 1 AgRg no REsp 685.788/MA, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 07/04/2009. 2
CAHALI, Yussef Said, op. cit.,p. 923

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 1 2 1 7 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Termo
Circunstanciado em: 12/07/2019---AUTOR DO FATO:GLEIDISON DA SILVA DO NASCIMENTO. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA
PROCESSO: 0000121-78.2019.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1. Vistas ao MP para manifestação acerca
dos documentos de fls. 26/28. 2. Após, conclusos. Medicilândia, 09 de julho de 2019.      André Monteiro
Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 0 1 3 3 2 0 0 5 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 5 2 0 0 0 0 9 1 6
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinár io em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
DENUNCIADO:ELIAS PEREIRA DA SILVA VITIMA:J. R. F. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO: 0000201-
33.2005.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1. Ao MP para manifestação. 2. Após, conclusos. Medicilândia, 10
de julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 0 2 6 1 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:JANNY FRANCELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Representante(s):  OAB 12776 - NEILA CRISTINA TREVISAN (ADVOGADO)   REQUERIDO:GEBSON
OLIVEIRA DOS SANTOS Representante(s):  OAB 24920 - TADEU ANDREOLI JUNIOR (ADVOGADO)  .
ESTADO DO PARÁ  PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA 0000202-
61.2018.8.14.0072 DESPACHO R.H. 1- Defiro os requerimentos de provas testemunhal e depoimento
pessoal formulados pelas partes. 2- Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26/05/2020
às 12:00 horas. 3- Nos termos do art. 385 do Código de Processo Civil, determino a intimação pessoal da
Requerente para prestar depoimento pessoal. Advirto, desde logo, que não comparecendo ou havendo
recusa em prestar depoimento, ser-lhe-á aplicada a pena de confesso. 4- Fixo o prazo comum de dez dias
úteis (§4º do artigo 357 do CPC/2015) para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter,
sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e
endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. 5- O número de
testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada
fato controverso. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese
de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. 6- Cabe aos advogados
constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, observadas as regras do
artigo 455 do CPC, que reproduzo na íntegra: Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a
testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a
intimação do juízo. § 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo
ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia
da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a
levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se,
caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da
intimação a que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha. § 4o A intimação será
feita pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade
for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou
militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;
IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a
testemunha for uma daquelas previstas no art. 454. § 5o A testemunha que, intimada na forma do § 1o ou
do § 4o, deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do
adiamento. 7- P.R.I.C. na forma da lei. Medicilândia 10 de julho de 2019. ANDRÉ MONTEIRO GOMES
Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 0 6 7 4 2 0 1 3 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Inventário em:
12/07/2019---INVENTARIANTE:CARLOS SALES RIOS Representante(s):  OAB 9488 - ALTAIR KUHN
(ADVOGADO)   INVENTARIADO:GENESIO GONCALVES SILVEIRA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO nº: 0000461-
95.2014.8.14.0072        DECISÃO DE SANEAMENTO R.H. Vistos, etc.             Considerando que a
regularidade do feito no decorrer de toda relação processual é medida que se impõe, e que é dever do
Juízo em cooperação com as partes zelar por tal, objetivando a eficiência na prestação jurisdicional, bem
como, a possibilidade de saneamento em qualquer momento processual a fim de corrigir defeitos ou
resolver questões preliminares, passo a sanear o feito a fim de evitar prejuízos posteriores.
            Analisando os autos, observo que se trata de pedido de inventário iniciado sob a égide do CPC/73,
pelo rito do arrolamento sumário, em que os herdeiros do de cujus procederam à cessão de seus direitos
hereditários em favor do ora Requerente, CARLOS SALES RIOS, o qual pugnou pela abertura do
procedimento bem como peticionou às fls. 82/83 pleiteando a conversão de ritos.             Estando o
presente processo já tramitando sob o rito do arrolamento sumário, havendo apenas a mudança de
disposições legais acerca do trâmite de tal rito, tendo em vista que o CPC/15 o manteve, entendo que o
pedido de conversão encontra-se prejudicado, haja vista que sob a égide do diploma processual anterior já
estavam sendo seguidas as determinações referentes ao arrolamento sumário.             Por outro lado, da
análise atenta dos autos observo que apenas o cessionário se encontra no polo ativo da demanda em
questão e que, muito embora a maioria dos herdeiros tenha firmado procuração pública lhe outorgando
poderes para proceder à abertura do inventário, as herdeiras HELENITA DE LOURDES SILVEIRA
FIGUEIREDO, CARMEM SALETE SILVEIRA SANCHES e JEANNY ALMEIDA SILVEIRA não outorgaram
seus respectivos poderes ao Requerente, fato que gera dúvidas acerca da real concordância de tais
herdeiras acerca do presente inventário.             Passado este primeiro ponto de irregularidade existente
no processo, entendo que outro, de ainda maior relevância, merece a atenção deste Juízo, qual seja: o
fato de apenas o cessionário estar regularmente integrado à lide.             De início, cumpre-se destacar o
que dispõem os artigos 616 e 660 do Código de Processo Civil, os quais transcrevo: Art. 616. Têm,
contudo, legitimidade concorrente: I - o cônjuge ou companheiro supérstite; II - o herdeiro; III - o legatário;
IV - o testamenteiro; V - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VI - o credor do herdeiro, do legatário ou
do autor da herança; VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; VIII - a Fazenda Pública,
quando tiver interesse; IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da
herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite. Art. 660. Na petição de inventário, que se processará
na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os
herdeiros: I - requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem; II - declararão os títulos dos
herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630 ; III - atribuirão valor aos bens do espólio,
para fins de partilha.             Da análise dos dispositivos legais acima mencionados, não se pode olvidar
que o Requerente, como cessionário dos direitos hereditários de todos herdeiros do de cujus, na condição
de terceiro interessado, está autorizado a requerer a abertura do inventário.             Não se pode entender,
entretanto, que tal legitimidade significa que o cessionário substitui o herdeiro ou assume esta condição,
posto que a venda da herança não despe o vendedor de sua qualidade de herdeiro, isto é, de sucessor a
título universal do de cujus, qualidade tal que é intransmissível ao cessionário ou comprador da herança.
            Em outras palavras, o cessionário somente sucede inter vivos, posto que a condição de herdeiro é
personalíssima daquele que a possui, sendo, conforme mencionado, intransmissível. O que ocorre, então,
é apenas a outorga de todos os direitos do cedente, concernente ao seu respectivo quinhão de bens no
inventário.             Mencionado aspecto deve ser levado em conta no inventário efetuado no procedimento
do arrolamento sumário previsto no art. 1.032 do CPC/73, correspondente ao atual 660 do CPC/2015,
cujas exigências não podem ser desconsideradas.             Conforme transcrito acima, o mencionado
dispositivo legal é claro ao determinar que, no procedimento do inventário por arrolamento, são os
herdeiros quem deverão proceder ao requerimento, em comum acordo, muito embora tenha havido a
cessão dos direitos hereditários à terceiros previamente à realização do arrolamento.             Ainda que a
maioria dos herdeiros tenha outorgado poderes, por procuração pública, ao ora Requerente, entendo, por
medida de cautela e prevenção, que a presença daqueles nos presentes autos se mostra indispensável à
eventual homologação do arrolamento, posto que somente com a presença destes é que este Juízo
poderá ter certeza acerca das alegações formuladas na inicial.             Destaco que o rito do arrolamento
fora criado como uma forma simplificada de inventário, visando dar celeridade a tais demandas que são
apresentadas ao Judiciário, no entanto, o mencionado rito exige a presença de todos os herdeiros, a
comprovação desta condição, consenso quanto à nomeação de inventariante, declaração dos bens do
espólio, atribuição de valor aos bens e, ainda, o plano de partilha, devendo vir acompanhado de todos os
documentos pertinentes.             Portanto, sendo indispensável que o arrolamento sumário seja requerido
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por todos os herdeiros, comprovando desde logo a condição por seus títulos, consequência lógica é que
estes devem, igualmente, estar regularmente representados processualmente na demanda, de modo a
facilitar a obtenção de certeza quanto às respectivas concordâncias e para que, enfim, se processe o
arrolamento de forma regular, sem quaisquer vícios a serem sanados.             Neste sentido, considerando
o princípio da cooperação, boa-fé processual, e visando evitar eventuais prejuízos a interessados,
DETERMINO que o Requerente proceda à emenda da inicial para que reste atendido o art. 660 do
CPC/15, fazendo integrar à lide todos os herdeiros do de cujus, devidamente representados
processualmente, comprovando as suas respectivas condições de herdeiros, bem como devendo se
manifestar acerca da nomeação do inventariante, das primeiras declarações, do valor atribuído aos bens,
do plano de partilha e dos demais documentos colacionados aos autos.             Para fins de instrução do
presente feito e, visando a celeridade processual, economia e cooperação, como os herdeiros MODESTA
DE LIMA SILVEIRA, HELIZABETH LUCIA SILVEIRA CARDOSO, PAULO WANDERLEI SILVEIRA,
JESUS JUAREZ SILVEIRA, SANTOS DIOCLES SILVEIRA, ISABEL MARISA SILVEIRA, FRANCISCO
AGUIAR SILVEIRA, MARIA ADRE SILVEIRA, INEZ LUCI SILVEIRA, RUI MARCELO SILVEIRA, AMAURI
ARCHANJO SILVEIRA E NEIVA CRISTINA SILVEIRA TEIXEIRA já outorgaram procurações ao
Requerente CARLOS SALES RIOS e este, por sua vez, outorgou procuração e constituiu como seu
advogado o Dr. ALTAIR KUHN - OAB/PA 9488, entendo que estes já estão devidamente representados
processualmente, devendo somente vir a integrar a lide e se manifestar acerca da concordância com o
alegado por meio de petição simples.             No que se refere às herdeiras HELENITA DE LOURDES
SILVEIRA FIGUEIREDO, CARMEM SALETE SILVEIRA SANCHES e JEANNY ALMEIDA SILVEIRA, por
não terem outorgado procuração ao Requerente CARLOS SALES RIOS, entendo que deverão vir a
integrar a lide e, no mesmo ato, apresentar procuração atualizada outorgada a advogado apto a atuar no
presente processo, regularizando as respectivas capacidades postulatórias.             Advirto desde logo
que, se as mencionadas providências não forem possíveis, torna-se incabível a adoção do procedimento
do arrolamento sumário, razão pela qual este Juízo procederá à conversão do inventário para o rito
ordinário.             Considerando a quantidade de herdeiros existentes no processo, fixo o prazo de 30
(trinta) dias para que a parte requerente regularize os polos da presente ação e cumpra com as
determinações aqui exaradas.             Escoado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos
conclusos para deliberação.             Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.             Medicilândia
(PA), 12:55. ANDRE MONTEIRO GOMES Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 2 8 5 8 2 0 1 1 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 1 2 0 0 0 1 4 6 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal de
Competência do Júri em: 12/07/2019---DENUNCIADO:ELINALDO ROCHA NOBREGA Representante(s): 
OAB 14737 - JOAO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)   VITIMA:I. N. S. 
AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO: 0000328-58.2011.8.14.0072      DESPACHO
R.H. 1. Considerando a certidão de fls. 162v que atesta que o acusado, devidamente intimado por seu
defensor, permaneceu inerte, bem como por se tratar de réu revel que mudou de endereço sem informar o
novo local de residência ao Juízo e, ainda, que muito embora exista advogado habilitado nos autos, o
referido patrono não realizou nenhum ato de defesa do denunciado, DETERMINO as seguintes
providências: a)     Por tratar-se de acusado que se encontra em local ignorado, conforme se verifica na
certidão de fl. 125, INTIME-O por Edital com prazo de 20 (vinte) dias para que constitua novo defensor no
prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-o que, em caso de inércia, ser-lhe-á nomeado defensor dativo;
b)     Escoado os prazos do edital, e não havendo qualquer manifestação por parte do acusado, NOMEIO,
desde logo, o advogado TADEU ANDREOLI JÚNIOR - OAB/PA 24.920 - para que apresente alegações
finais no prazo de 05 (cinco) dias, bem como proceda a todos os demais atos de defesa do denunciado no
transcorrer do processo, inclusive em eventual sessão de júri. 2. Acaso o advogado TADEU ANDREOLI
JÚNIOR - OAB/PA 24.920 venha funcionar como defensor dativo do denunciado, em razão do tempo
dispendido para assumir a responsabilidade que ao próprio ente estatal competia e em respeito ao seu
direito constitucional de remuneração pelo trabalho desempenhado, condeno o Estado do Pará ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00mil reais), uma vez que o Magistrado não
está adstrito à Tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, que deve ser
apreciado equitativamente. Outrossim, vale a presente decisão como título executivo judicial,
acompanhado das peças em que a causídica atuar. 3. Se for o caso, INTIME-SE o defensor dativo
nomeado para exercer o encargo que lhe fora confiado no prazo acima assinalado. 4. Apresentadas as
alegações finais pela defesa, retornem os autos conclusos para decisão. Medicilândia, 11 de julho de
2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito
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P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 0 1 3 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO VITIMA:O. E. 
DENUNCIADO:JOAO BATISTA SEVERINO SANTOS Representante(s):  OAB 24908 - ANNE MAYARA
OLIVEIRA BATISTA (ADVOGADO)  OAB 24920 - TADEU ANDREOLI JUNIOR (DEFENSOR DATIVO)  .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA -
VARA ÚNICA PROCESSO Nº 0002247-14.2013.8.14.0072 DESPACHO R.H. 1. Considerando a certidão
de fl. 85, nos termos do art. 392, II do Código de Processo Penal, INTIME-SE o acusado JOÃO BATISTA
SEVERINO SANTOS da sentença de fls. 68/74 por meio de sua defensora constituída nos autos, a
advogada ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA - OAB/PA 24.908 - via DJE/Balcão, constando a
informação de que o prazo para apelação se iniciará com a data da publicação. 2. Havendo o trânsito em
julgado da sentença, retornem os autos conclusos para início da execução da pena.            Medicilândia
(PA), 09 de julho de 2019. ________________________ ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 7 1 8 8 2 0 1 0 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 2 0 0 0 3 5 9 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal -
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---VITIMA:O. E.  AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA DENUNCIADO:RAIMUNDO BARBOZA DOS SANTOS Representante(s):  OAB 20788 - FABRICIO
AGUIAR DA SILVA (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO: 000671-88.2010.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1.
Considerando a informação constante na certidão de fl. 231, expeça-se Carta Precatória para a Comarca
de Altamira/PA, a fim de que se proceda ao interrogatório do acusado RAIMUNDO BARBOZA DOS
SANTOS na referida comarca. 2. Havendo retorno da Carta Precatória, voltem-me os autos conclusos.
Medicilândia, 08 de julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 2 8 4 9 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal -
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL MEDICILANDIA
DENUNCIADO:DERALDO NERIS DE OLIVEIRA FILHO VITIMA:D. L. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO: 0001284-93.2019.814.0072 DECISÃO R.H. VISTOS
ETC. 1 - RECEBO a denúncia diante do preenchimento dos requisitos indicados no artigo 41 do Código de
Processo Penal.  2 - DETERMINO a citação do denunciado para responder por escrito a acusação no
prazo de 10 dias. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o denunciado poderá arguir
preliminares e invocar todas as razões da defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas
que pretende produzir e arrolar testemunhas (artigo 396-A, do Código de Processo Penal). O oficial de
justiça responsável pela diligência deverá perguntar ao denunciado se possui advogado particular e, em
caso negativo, se deseja ter o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, dando tudo por
certificado. 3 - Caso o denunciado citado, não apresente resposta escrita consistente em defesa
preliminar, será nomeado defensor dativo para oferecê-la no prazo de 10 dias, consoante preceitua o
artigo 396-A, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. Desde já, caso ocorra tal hipótese, NOMEIO a
Defensoria Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa do denunciado. Considerando ainda
que não existe Defensoria Pública instalada na Comarca de Medicilândia, muito menos Defensor Público
designado, a fim de garantir o direito de defesa do denunciado, NOMEIO o advogado WILSON MARTINS -
OAB/PA 20.811 A - para apresentação da resposta escrita e demais atos subsequentes necessários para
garantir o direito de defesa, até a prolação da sentença. Os honorários serão arbitrados ao final. 5 -
Apresentada a resposta escrita, por intermédio de advogado particular ou pela Defensoria Pública,
venham os autos conclusos para a ratificação ou rejeição da denúncia (artigo 399 do Código de Processo
Penal).  6- CUMPRA-SE com as diligências acaso requeridas pelo MP na denúncia. Medicilândia (PA), 08
de julho de 2019. ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 0 4 8 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal -
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL MEDICILANDIA
DENUNCIADO:HENRIQUE JOSINO COELHO PONCIANO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO: 0001304-84.2019.814.0072 DECISÃO R.H. VISTOS ETC.
1 - RECEBO a denúncia diante do preenchimento dos requisitos indicados no artigo 41 do Código de
Processo Penal.  2 - DETERMINO a citação do denunciado para responder por escrito a acusação no

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2173



prazo de 10 dias. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o denunciado poderá arguir
preliminares e invocar todas as razões da defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas
que pretende produzir e arrolar testemunhas (artigo 396-A, do Código de Processo Penal). O oficial de
justiça responsável pela diligência deverá perguntar ao denunciado se possui advogado particular e, em
caso negativo, se deseja ter o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, dando tudo por
certificado. 3 - Caso o denunciado citado, não apresente resposta escrita consistente em defesa
preliminar, será nomeado defensor dativo para oferecê-la no prazo de 10 dias, consoante preceitua o
artigo 396-A, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. Desde já, caso ocorra tal hipótese, NOMEIO a
Defensoria Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa do denunciado. Considerando ainda
que não existe Defensoria Pública instalada na Comarca de Medicilândia, muito menos Defensor Público
designado, a fim de garantir o direito de defesa do denunciado, NOMEIO a Dra. INGRYD OLIVEIRA
COUTO - OAB/PA 14.834 B - para apresentação das respostas escritas e demais atos subsequentes
necessários para garantir o direito de defesa, até a prolação da sentença. Os honorários serão arbitrados
ao final. 5 - Apresentada a resposta escrita, por intermédio de advogado particular ou pela Defensoria
Pública, venham os autos conclusos para a ratificação ou rejeição da denúncia (artigo 399 do Código de
Processo Penal).  6- CUMPRA-SE com as diligências acaso requeridas pelo MP na denúncia. Medicilândia
(PA), 08 de julho de 2019. ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 6 2 6 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Petição
Infância e Juventude Cível em: 12/07/2019---REQUERIDO:SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
SEFA REQUERIDO:GOVERNO DO ESTADO DO PARA REPRESENTADO:FRANCISCO BALDO DA
SILVA Representante(s) :    OAB 12776 -  NEILA CRISTINA TREVISAN (ADVOGADO)  
REQUERENTE:REGINALDO BERNARDI DA SILVA Representante(s):  OAB 18630 - ELDER REGGIANI
ALMEIDA (ADVOGADO)   REQUERENTE:ANA BERNARDI DA SILVA REQUERENTE:LINDOLFO
BERNARDI DA SILVA REQUERENTE:CELIA DA SILVA E SILVA REQUERENTE:LUIZA IZABEL DA
SILVA COSTA REQUERENTE:NELMA BALDO DA SILVA REQUERENTE:ZULMIRA BALDO BERGAMIN.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA
PROCESSO: 0001562-65.2017.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1. Diga a parte autora acerca dos
documentos de fls. 107/110, informando se as CDA¿s objetos do presente processo foram canceladas em
virtude da prescrição, conforme informa o Estado do Pará, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após,
conclusos. Medicilândia, 09 de julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 6 4 1 1 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Busca e
Apreensão em: 12/07/2019---REQUERENTE:BANCO BRADESCO Representante(s):  OAB 18335 -
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO)   REQUERIDO:NILTON CLESS LEMOS DOS
SANTOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE
MEDICILÂNDIA PROCESSO: 0001641-10.2018.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1. Manifeste-se o
Exequente acerca da certidão de fl. 94 no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, conclusos. Medicilândia, 08
de julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 6 3 9 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Guarda em:
12/07/2019---REQUERENTE:MARIA FONSECA DE LIMA Representante(s):  OAB 12776 - NEILA
CRISTINA TREVISAN (ADVOGADO)   MENOR:KAUAN PERLINKI DE LIMA REQUERIDO:ANDREIA
DOS SANTOS PERLINKI Representante(s):  OAB 14834-B - INGRYD OLIVEIRA COUTO (CURADOR
ESPECIAL)   REQUERIDO:EDIVALDO FONSECA DE LIMA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO: 0001963-
98.2016.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1. Cumpra-se o disposto no item ¿1¿ da decisão de fl. 37,
devendo a parte autora informar o endereço atualizado do requerido/genitor no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Após, conclusos. Medicilândia, 09 de julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 3 2 1 9 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL MEDICILANDIA
DENUNCIADO:AILTON AVELINO GARCIA Representante(s):  OAB 24908 - ANNE MAYARA OLIVEIRA
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BATISTA (ADVOGADO)   DENUNCIADO:MARCLEY BARBOSA PINHO Representante(s):  OAB 14834-B
- INGRYD OLIVEIRA COUTO (DEFENSOR DATIVO)  . ESTADO DO PARÁ  PODER JUDICIÁRIO VARA
ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO Nº 0002321-92.2018.8.14.0072 DESPACHO
R.H. 1- Considerando a petição de fl. 15 dos autos, onde a defensora dativa nomeada pede dispensa do
encargo em relação ao réu MARCLEY BARBOSA PINHO, NOMEIO a Dra. NEILA CRISTINA TREVISAN -
OAB/PA 12.776 - para apresentação da resposta escrita e demais atos subsequentes necessários para
garantir o direito de defesa, até a prolação da sentença. 2- Acaso a advogada NEILA CRISTINA
TREVISAN - OAB/PA 12.776 venha funcionar como defensora dativa do denunciado, em razão do tempo
dispendido para assumir a responsabilidade que ao próprio ente estatal competia e em respeito ao seu
direito constitucional de remuneração pelo trabalho desempenhado, condeno o Estado do Pará ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000 (mil reais), uma vez que o Magistrado não
está adstrito à Tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, que deve ser
apreciado equitativamente. Outrossim, vale a presente decisão como título executivo judicial,
acompanhado das peças em que a causídica atuar. 3- INTIME-SE a defensora dativa nomeada para
responder por escrito a acusação no prazo de 10 dias. Na resposta, consistente em defesa preliminar e
exceções, o denunciado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões da defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que pretende produzir e arrolar testemunhas (artigo 396-A,
do Código de Processo Penal). Deverá, ainda, se pronunciar expressamente sobre a possibilidade de
aceitação de proposta de suspensão condicional do processo, considerando a pena mínima do crime em
que foi denunciado. 4- Apresentada a resposta escrita, venham os autos conclusos para ratificação ou
rejeição da denúncia (art. 309, CPP) ocasião em que este Juízo se manifestará acerca de eventual
suspensão condicional do processo e determinará as medidas pertinentes ao caso. 5- CUMPRA-SE com
as diligências acaso requeridas pelo MP na denúncia. 6- JUNTE-SE certidão de antecedentes atualizada.
Medicilândia (PA), 08 de julho de 2019. ANDRE MONTEIRO GOMES Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 4 3 7 6 2 0 1 6 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Outras
medidas provisionais em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA GORETE GONCALVES Representante(s): 
OAB 23368 - JULIANE SOARES CLEMENTINO (ADVOGADO)   REQUERIDO:RAIMUNDO DAS
CHAGAS DE PAIVA ENVOLVIDO:JOSE EDILBERTO RODRIGUES DE LIMA Representante(s):  OAB
12776 - NEILA CRISTINA TREVISAN (CURADOR ESPECIAL)  . ESTADO DO PARÁ PODER
JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA Processo nº 0002443-76.2016.8.14.0072
DECISÃO          R.H            VISTOS OS AUTOS.          JOSE EDILBERTO RODRIGUES opôs Embargos
de Declaração da sentença de fls. 95/96, alegando em suma que o referido decisum é omisso em relação
a fixação de honorários da curadora especial, razão pela qual requer a modificação da sentença para
sanar o suposto vício mencionado.          Vieram os autos conclusos para decisão.          É o sucinto relato.
Decido.          No caso em exame, verifico que foram tempestivamente opostos e reconheço a legitimidade
recursal da embargante, bem como o interesse de recorrer e a via eleita. Regularmente processados, não
há qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, estando preenchidos os pressupostos
extrínsecos da presente via recursal.          Quanto ao mérito, os embargos declaratórios, a rigor, buscam
extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do
julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1022,
incisos I II e III, do Código Processo Civil.          Tal decorre do próprio mandamento transcrito ao Art. 93,
IX, da Constituição Federal, onde se menciona a obrigatoriedade de fundamentação de todos os
provimentos judiciais. Fundamentação esta, cujas entrelinhas, até mesmo a fim de tornar concreto o
contraditório e ampla defesa, rechaçam qualquer termo tendente a tornar omisso, obscuro ou contraditório
o julgado.          Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do art.
1022 do CPC, o esclarecimento da decisão judicial, tornando-a lógica e inteligível, saneando-lhe eventual
obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos
moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que
a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.          Ou ainda, na lição de
Humberto Theodoro Júnior: ¿Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de
parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.¿          Da análise
do recurso, observo que merece prosperar a alegação de omissão quanto à fixação de honorários
advocatícios.          De fato, compulsando os autos, observo que a defesa dos réus fora patrocinada pela
curadora especial nomeada à fl. 83, tendo a mesma atuado no patrocínio da causa desde o oferecimento
da contestação até a prolação de sentença.          O art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei
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8.906 /94), prevê que o advogado, quando indicado para patrocinar os interesses do juridicamente
necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, faz jus ao
recebimento dos honorários advocatícios.          A jurisprudência caminha pacífica, no âmbito do STJ, a
vaticinar que "deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo,
nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública
na respectiva Comarca"1, sendo este o caso dos autos.          Assim, reconheço o direito aos honorários
como um direito do advogado, nos termos do artigo 22 da Lei 8.906/94 e artigo 85, §2º do Código de
Processo Civil, razão pela qual CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO. Desse modo,
a sentença de fls. 95/96 necessita ser integrada, passando a conter as seguintes disposições:
         ¿CONDENO O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À
CURADORA ESPECIAL nomeada à fl. 83 dos autos, a advogada NEILA CRISTINA TREVISAN - OAB/PA
12.776, no importe de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais)¿.          Lembro, por oportuno, que a
fixação de honorários na forma acima delineada encontra seu maior fundamento na sobreposição do
critério legal do arbitramento judicial dos honorários em relação a eventuais percentuais ou tabelas
previamente estabelecidas, em aplicação analógica do art. 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.
Vale lembrar, a tabela de honorários previamente fixada pela OAB, não possui força de lei, não vincula o
julgador no arbitramento da verba honorária.          De mais a mais, pretender-se a atribuição de efeito
vinculante às tabelas de honorários das Seccionais da OAB redundaria, malgrado o disposto no art. 22,
§1º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, na sujeição da Administração Pública
a parâmetro remuneratório fixado por entidade sui generis, que não integra a Administração Indireta, em
virtual afronta ao princípio da legalidade.          Sanada a omissão, as demais disposições constantes na
sentença permanecem tal qual lançadas nos autos.          P.R.I.C.          Ciência pessoal à defensora
nomeada NEILA CRISTINA TREVISAN - OAB/PA 12.776.          Medicilândia (PA), 08 de julho de 2019.
ANDRÉ MONTEIRO GOMES Juiz de Direito Titular da comarca de Medicilândia 1 AgRg no REsp
685.788/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009,
DJe 07/04/2009.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 5 6 6 0 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOAO DA LUZ REQUERIDO:ESTADO DO PARA. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA
PROCESSO: 0002566-06.2018.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1. Mantenho a decisão agravada por seus
próprios fundamentos. 2. INTIME-SE a parte autora para Réplica no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após,
conclusos para decisão de saneamento e organização do processo. Medicilândia, 08 de julho de 2019.
     André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 6 6 8 6 7 2 0 1 4 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Mandado de
Segurança Cível em: 12/07/2019---REQUERENTE:O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCACAO PUBLICO DO ESTADO DO PARA SINTEPP Representante(s):  OAB 6971 - WALMIR
MOURA BRELAZ (ADVOGADO)  OAB 11192 - HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA (ADVOGADO) 
OAB 12598 - PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JUNIOR (ADVOGADO)  OAB 12293-A -
DANIELLE SOUZA DE AZEVEDO (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE MEDICILANDIA
Representante(s):  OAB 12363 - ENOCK DA ROCHA NEGRAO (ADVOGADO)  OAB 8657 - SALOMAO
DOS SANTOS MATOS (ADVOGADO)  OAB 12197 - CLEBE RODRIGUES ALVES (ADVOGADO)  OAB
11607 - EMANUEL PINHEIRO CHAVES (ADVOGADO)  OAB 18779 - THIAGO SOUSA CRUZ
(ADVOGADO)  OAB 21752 - MARCOS YURI ALVES DE MELO (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO: 0002668-
67.2014.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1. INTIME-SE o Requerente, por carta com aviso de recebimento,
para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca do retorno dos autos da instância superior,
bem como acerca das alegações formuladas pelo Requerido às fls. 1121/1123, requerendo o que entender
de direito. 2. Após, conclusos. Medicilândia, 09 de julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de
Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 7 8 4 6 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
de Cumprimento de Sentença/Decisão em: 12/07/2019---REQUERENTE:ROQUE SANTOS SILVA
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Representante(s):  OAB 14834-B - INGRYD OLIVEIRA COUTO (ADVOGADO)   REQUERIDO:INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA - VARA ÚNICA PROCESSO nº. 0002784-68.2017.8.14.0072
         DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO          Vistos etc.          Não
existindo a ocorrência das situações previstas nos artigos 354, 355 e 356, todos do Código de Processo
Civil, passo a sanear e organizar o processo na forma do artigo 357 do mesmo códex. 1. Questões
processuais pendentes          Analisando os autos, verifico que não existem questões processuais
pendentes, razão pela qual DECLARO saneado o processo para a decisão de mérito e passo a fixar os
pontos controvertidos sobre a matéria fática. 2. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATOS
CONTROVERTIDAS1       Entendo como controvertidos os seguintes pontos: a)     Se o Requerente
exerceu efetivamente atividade rural no período correspondente à carência de 180 (cento e oitenta) meses
imediatamente anteriores ao requerimento administrativo do benefício (DER de 18/11/2016), ostentando a
qualidade de segurado especial;       Sobre o ponto ¿a¿ acima delineado, poderão as partes produzir prova
documental, testemunhal e depoimento pessoal. 3. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA       Sobre o
ponto ¿a¿ do item 2.2. acima será adotada a Teoria Estática de distribuição do ônus da prova, devendo a
parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de
Processo Civil. 4. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO          Este Juízo somente avaliará a
necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento após a presente decisão se tornar
estável, nos termos do parágrafo 1º do artigo 357 do Código de Processo Civil.           OFERTO um prazo
comum de cinco dias para que as partes se manifestem acerca desta decisão, bem como especifiQUEM,
de forma fundamentada, se desejam produzir outras provas além das já requeridas e, se for o caso, quais
provas pretendem produzir para cada ponto controvertido e dentro dos limites estabelecidos no item ¿2¿
da presente decisão. As diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas, nos termos do
parágrafo único do artigo 370 do CPC.          Ficam as partes desde já orientadas que, acaso peçam
julgamento antecipado da lide, deverão fundamentar o pedido e estabelece-lo nos parâmetros da presente
decisão.          Ficam as partes advertidas que, na hipótese de pedido de produção de prova testemunhal,
deverão fazê-lo nos moldes do artigo 4552 do Código de Processo Civil, podendo, caso queiram, informar
o desejo de trazer as testemunhas à futura audiência designada, independente de intimação, na forma
estabelecida no parágrafo 2º do artigo 455 do Código de Processo Civil.          Ficam também advertidas
que, o pedido de juntada de documentos, somente será permitido e avaliado pelos parâmetros
estabelecidos no artigo 435 do Código de Processo Civil3.          ADVIRTO ambas as partes acerca da
litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.          Após o escoamento do prazo, com ou sem
manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos para decisão acerca do pedido de
provas ou julgamento antecipado da lide. Acaso necessária a instrução processual, tomarei todas as
medidas pertinentes para cada espécie (por exemplo: rol de testemunhas, nomeação de perito etc.) e
designarei a audiência de instrução e julgamento.          Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
         Medicilândia (PA), 08 de julho de 2019.          ANDRÉ MONTEIRO GOMES          Juiz de Direito 1
Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I notórios¿ II afirmados por uma parte e confessados pela
parte contrária¿ III admitidos no processo como incontroversos¿ IV em cujo favor milita presunção legal de
existência ou de veracidade 2 Art. 455.  Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por
ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.§
1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar
aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência
de intimação e do comprovante de recebimento.§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à
audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não
compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se
refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha. 3 Art. 435. É lícito às partes, em qualquer
tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois
dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se
também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os
produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 8 1 8 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:AGENCIA BANCO DO BRASIL SA Representante(s):  OAB
21148-A - SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO)   REQUERIDO:P S SANTOS CIA LTDA ME
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REQUERIDO:PAULO SILVA SANTOS REQUERIDO:JOSSELIA SEVERINO SANTOS. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA
PROCESSO: 0000121-78.2019.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1. Diga o Requerente acerca das
certidões de fls. 20, 22 e 25, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após,
conclusos. Medicilândia, 09 de julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 2 2 6 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Processo de
Apuração de Ato Infracional em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
MEDICILANDIA INFRATOR:MARTTA STEFANY MELLO DE OLIVEIRA Representante(s):  OAB 12776 -
NEILA CRISTINA TREVISAN (DEFENSOR DATIVO)  OAB 24920 - TADEU ANDREOLI JUNIOR
(ADVOGADO)   INFRATOR:ISABELLA JHEISSI DOS SANTOS MACIEL Representante(s):  OAB 12776 -
NEILA CRISTINA TREVISAN (DEFENSOR DATIVO)   VITIMA:M. B. R. F. . PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO: 0003422-
67.2018.8.14.0072      DESPACHO/MANDADO R.H. 1. Defiro o pedido de fl. 47 formulado pelo Ministério
Público. 2. Designo nova audiência de apresentação da adolescente ISABELA JESSI DOS SANTOS
MACIEL para o dia 26/03/2020 às 12:00 horas. 3. INTIME-SE a adolescente e seu(s) genitor(es) e/ou
responsável(is) no endereço indicado à fl. 47 dos autos para que compareça ao ato designado. 4. INTIME-
SE pessoalmente a defensora dativa nomeada, a advogada NEILA CRISTINA TREVISAN - OAB/PA
12.776 para que compareça à audiência mencionada. 5. SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA
DIGITADA, COMO MANDADO. (Provimentos n. 003 e 011/2009 - CJRMB e CJCI) Medicilândia, 08 de
julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 4 2 2 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Reintegração /
Manutenção de Posse em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOSE FIRMINO DA SILVA Representante(s): 
OAB 20809-B - IVONE MARIA LARA (ADVOGADO)   REQUERENTE:FRANCISCO LIMA DA SILVA
Representante(s):  OAB 20809-B - IVONE MARIA LARA (ADVOGADO)   REQUERIDO:JOSIVAN SILVA
DE OLIVEIRA Representante(s):  OAB 9013 - ANTONIO JOSE DARWICH DA ROCHA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:REGINA DO VALES FERREIRA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO: 0003942-27.2018.8.14.0072
     DESPACHO R.H. 1. INTIME-SE o Requerido para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca
do pedido de desistência da ação formulado à fl. 91 dos autos, sob pena de extinção do processo sem
resolução do mérito. 2. Após, conclusos. Medicilândia, 08 de julho de 2019.      André Monteiro Gomes
     Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 3 1 2 6 2 0 1 3 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOSE NILSON FELIZARDO Representante(s):  OAB 14737 -
JOAO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERIDO:SEGURADORA
LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT Representante(s):  OAB 14351 - MARILIA DIAS
ANDRADE (ADVOGADO)  OAB 16292 - LUANA SILVA SANTOS (ADVOGADO)  OAB 16911 - RICARDO
BELIQUE (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE MEDICILÂNDIA Processo n. 0004031-26.2013.8.14.0072 DESPACHO      R.H.      INTIME-
SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se tem interesse no
prosseguimento do feito, devendo, se for o caso, apresentar exames/laudos complementares ou justificar a
impossibilidade de fazê-lo, bem como apresentar endereço atualizado, sob pena de extinção do processo
sem resolução do mérito em virtude do abandono da causa (art. 485, III do CPC).      Após, devidamente
certificado, retornem os autos conclusos.      Medicilândia, 09 de julho de 2019. André Monteiro Gomes
Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 4 3 1 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Ação Penal -
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL MEDICILANDIA
DENUNCIADO:JOACI SILVA SOUZA. ESTADO DO PARÁ  PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA
COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO Nº 0004143-19.2018.8.14.0072 DESPACHO R.H. 1-
Considerando a informação contida na certidão de fl. 19, que atesta que a defensora dativa nomeada
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nestes autos não mais reside na Comarca, NOMEIO o advogado TADEU ANDREOLI JÚNIOR - OAB/PA
24.920 - para apresentação da resposta escrita e demais atos subsequentes necessários para garantir o
direito de defesa, até a prolação da sentença. 2- Acaso o advogado TADEU ANDREOLI JÚNIOR -
OAB/PA 24.920 venha funcionar como defensor dativo do denunciado, em razão do tempo dispendido
para assumir a responsabilidade que ao próprio ente estatal competia e em respeito ao seu direito
constitucional de remuneração pelo trabalho desempenhado, condeno o Estado do Pará ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000 (mil reais), uma vez que o Magistrado não está adstrito à
Tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, que deve ser apreciado
equitativamente. Outrossim, vale a presente decisão como título executivo judicial, acompanhado das
peças em que a causídica atuar. 3- INTIME-SE o defensor dativo nomeado para responder por escrito a
acusação no prazo de 10 dias. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o denunciado
poderá arguir preliminares e invocar todas as razões da defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar provas que pretende produzir e arrolar testemunhas (artigo 396-A, do Código de Processo
Penal). 4- Apresentada a resposta escrita, venham os autos conclusos para ratificação ou rejeição da
denúncia (art. 309, CPP). 5- CUMPRA-SE com as diligências acaso requeridas pelo MP na denúncia. 6-
JUNTE-SE certidão de antecedentes atualizada. Medicilândia (PA), 08 de julho de 2019. ANDRE
MONTEIRO GOMES Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 5 0 5 5 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Cumprimento
de sentença em: 12/07/2019---AUTOR:Ministerio Publico REPRESENTANTE:JANEKELI SALES LIMA
REQUERENTE:KEMILLI KAUANE SALES LIMA REQUERIDO:REINALDO DE ARAUJO SOUZA. PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA
PROCESSO: 0004505-55.2017.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1. Ao MP para que apresente o valor
atualizado do débito exequendo, se manifeste acerca das certidões de fls. 35 e 35v e requeira o que
entender de direito. 2. Após, conclusos. Medicilândia, 08 de julho de 2019.      André Monteiro Gomes
     Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 7 0 5 9 6 2 0 1 6 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:JACY MACHADO Representante(s):  OAB 20788 - FABRICIO
AGUIAR DA SILVA (ADVOGADO)  OAB 23271 - BENICE ROCHA DOS SANTOS (ADVOGADO)  
REQUERIDO:BANCO PANAMERICANO S/A Representante(s):  OAB 17700 - URBANO VITALINO NETO
(ADVOGADO)  OAB 23255 - ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (ADVOGADO)  OAB 23798 -
HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE (ADVOGADO)  OAB 14834-B - INGRYD OLIVEIRA COUTO
(ADVOGADO)  OAB 39408 - NATHALIA NUNES AZEVEDO FERRAZ DE CARVALHO (ADVOGADO)  .
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA
PROCESSO: 0004705-96.2016.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1. Defiro o pedido de fls. 183 e concedo
prazo de 30 (trinta) dias ao banco requerido para apresentação dos contratos originais supostamente
firmados junto à parte autora. 2. Aguarde-se o prazo concedido ao Banco do Brasil para cumprimento da
determinação constante no Ofício nº 175/2019. Não havendo resposta, reitere-se. 3. Escoado o prazo
concedido no item 1, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para deliberação e
prosseguimento do feito. Medicilândia, 08 de julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 7 2 8 4 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:ANGELO BONINI NETTO Representante(s):  OAB 18255-B -
WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO)   REQUERIDO:SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT Representante(s):  OAB 8770 - BRUNO MENEZES COELHO DE
SOUZA (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO: 0004728-42.2016.8.14.0072      DESPACHO R.H. 1.
Habilite-se o advogado WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA - OAB/PA 18.255-B como patrono da parte
autora no sistema LIBRA. 2. Considerando a troca de advogados, INTIME-SE a parte autora, via
DJE/Balcão para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste se ainda tem interesse no prosseguimento do
feito, devendo, para tanto, apresentar Réplica e informar seu endereço atualizado, em igual prazo. 3.
Advirto a parte autora que, em caso de inércia, o processo será extinto sem resolução do mérito por
abandono de causa. 4. Escoado o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Medicilândia, 08 de
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julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 4 1 2 7 4 3 3 2 0 1 5 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANDRE MONTEIRO GOMES Ação: Procedimento
Sumário em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARCOS ESTEFANIO GONCALVES Representante(s):  OAB
18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO)   REQUERIDO:SEGURADORA LIDER
DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO: 0041274-33.2015.8.14.0072      DESPACHO
R.H. 1. Considerando os princípios da primazia do julgamento do mérito e da vedação à decisão surpresa,
manifeste-se a Requerida acerca da certidão de fl. 92 no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, conclusos.
Medicilândia, 08 de julho de 2019.      André Monteiro Gomes      Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 0 8 1 7 3 2 0 1 5 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: K. T. R.

 
VITIMA: Y. S. S.

 
DENUNCIADO: E. R. N.

 
Representante(s):

 
OAB 14834-B - INGRYD OLIVEIRA COUTO (ADVOGADO)

 
AUTOR: M. P.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 0 4 7 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTOR: D. P. C. M.

 
ACUSADO: J. E. F. L.

 
VITIMA: M. D. V. D.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 8 4 6 6 2 0 0 4 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REPRESENTANTE: L. C. S.

 
Representante(s):

 
OAB 14834-B - INGRYD OLIVEIRA COUTO (ADVOGADO)

 
REQUERENTE: W. S. M.

 
REQUERIDO: E. C. S. M.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 8 4 5 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTOR DO FATO: C. P. F.

 
VITIMA: E. F. R. S.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 4 1 6 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: P. J. C. S.

 
Representante(s):
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OAB 14834-B - INGRYD OLIVEIRA COUTO (ADVOGADO)

 
INTERESSADO: C. K. S. A.

 
REQUERIDO: J. A. S.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 0 4 5 2 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---FLAGRANTEADO: C. C. C.

 
FLAGRANTEADO: J. S. S.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 0 4 5 2 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---FLAGRANTEADO: C. C. C.

 
FLAGRANTEADO: J. S. S.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 6 4 7 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: R. A. G.

 
ACUSADO: E. P. S.

 
Representante(s):

 
OAB 24920 - TADEU ANDREOLI JUNIOR (ADVOGADO)

 
AUTOR: L. P. G. L.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 0 2 7 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTOR: M. P. E. M.

 
REQUERENTE: M. D. V. D.

 
ADOLESCENTE: J. E. F. L.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 0 6 6 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTOR: M. P.

 
REQUERIDO: R. S. S.

 
Representante(s):

 
OAB 20749 - SAMUEL LIMA SALES JUNIOR (ADVOGADO)

 
REQUERENTE: M. V. O. S.

 
REQUERENTE: M. L. O. S.

 
REPRESENTANTE: L. O. C.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 5 8 6 0 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTOR DO FATO: J. S. P.
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VITIMA: P. F. L.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 2 0 6 5 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTOR: M. P. E. M.

 
ENVOLVIDO: T. J. F.

 
ENVOLVIDO: T. J. F.

 
ENVOLVIDO: T. F. S.

 
ENVOLVIDO: T. F. S.

 
ENVOLVIDO: J. P. F. S.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 2 0 7 3 6 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTOR: M. P. E. M.

 
ENVOLVIDO: T. L. S. S.

 
ENVOLVIDO: S. A. S.

 
Representante(s):

 
OAB 21782-A - MAURICIO MOURA COSTA (ADVOGADO)

 
OAB 12865 - FREDY ALEXEY SANTOS (ADVOGADO)

 
ENVOLVIDO: T. R. A. S.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 6 0 6 0 2 2 0 1 6 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REPRESENTANTE: M. B. S. S.

 
ENVOLVIDO: V. S. S.

 
ENVOLVIDO: A. C. S. S.

 
ENVOLVIDO: L. S. S.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 7 8 6 4 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---ADOLESCENTE: J. E. F. L. 

 
 

 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 8 4 5 6 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 7 2  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR
Ação: Procedimento Comum em: 02/07/2019---REPRESENTANTE:WENDERSON CASTRO HERENIO
Representante(s): OAB 14884 - JOSE VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA (ADVOGADO)
REQUERENTE:LCI LOCACAO CONTRUCAO E INCORPORACAO BACANA LTDA REQUERIDO:REI
EMPREENDIMENTOS LTDA Representante(s): OAB 34464 - PERICLES EMRICH CAMPOS SEGUNDO
(ADVOGADO) OAB 3259 - LAURO EMRICH CAMPOS (ADVOGADO) OAB 7065 - PERICLES EMRICH
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CAMPOS (ADVOGADO) . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE MEDICILÂNDIA PROCESSO nº. 0005845-68.2016.814.0072          DESPACHO
         Defiro o pedido de fl. 159. Retifique-se o nome dos patronos da requerida REI Empreendimentos
LTDA no sistema e na capa dos autos.          Cientifique-se as partes da proposta de honorários periciais
apresentada às fls. 207/209, para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o
que este juízo arbitrará o valor, para os fins do artigo 95 do CPC.          Cumpra-se.          Medicilândia
(PA), 19 de junho de 2019.          ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR          Juiz de Direito
Titular da Vara Agrária de Altamira respondendo pela Comarca de Medicilândia PROCESSO:
00064259820168140072 PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR Ação: Termo Circunstanciado em: 02/07/2019---
REU:LEANDRO MOURA RIBEIRO VITIMA:A. C. . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE MEDICILÂNDIA Processo nº 0006425-98.2016.814.0072 DESPACHO
R.H Expeça-se edital de citação. Medicilândia/PA, 27.06.2019          ANTÔNIO FERNANDO DE
CARVALHO VILAR          Juiz de Direito Titular da Vara Agrária de Altamira respondendo pela Comarca de
Medicilândia 
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Processo n° 0000782-35.2019.814.0144. ¿ Lei 2848/1940 ¿ CPB ¿ parte especial, 129.

 
Promotora de Justiça: Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI

 
Autor do Fato: SIMONE RIBEIRO MENDONÇA

 
Vítima: L. D. S. S.

 
ATA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), iniciada as 10:30 horas,
nesta cidade de Primavera, Estado do Pará, no Fórum da Comarca de Primavera, na sala de audiências,
onde se achava presente o MMº Dr. CHARLES CLAUDINO FERNANDES, Juiz Titular, comigo servidor
Judiciário. Presente a representante do Ministério Público Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI, 
Promotora de Justiça Titular. Feito pregão, ausente autora do fato por não ter sido encontrado pelo Oficial
de justiça, conforme certidão de fl ¿ 22, além de ausente a vítima. Aberta audiência, ficou prejudicada. 

 
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: ¿ Aguardem os autos em cartório pelo prazo de seis meses, não
havendo manifestação da vítima, certifique-se o ocorrido e abra-se vistas para manifestação do
Ministério Público ¿. Nada mais mandou o M.M. Juiz que encerrasse o presente termo. Eu, __, Savyo
das Merces Santos, matrícula nº 178161, auxiliando em gabinete digitei de ordem do MM. Juiz de Direito.

 
Juiz de Direito: ______________________________________________

 
Promotora de Justiça: ________________________________________

 
 

 
Processo Nº 0003205-11.2018.814.0044 - Art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006

 
Autor: Justiça Pública.

 
Promotora de Justiça: Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI

 
Denunciado: JURANDIR DIAS DE SOUZA.

 
Advogado(a): Lidia Tomeko Ohashi Benigno, OAB/PA, 20.517.

 
ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 
 

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), iniciada as 13:50 horas,
nesta cidade de Primavera, Estado do Pará, no Fórum da Comarca de Primavera, na sala de audiências,
onde se achava presente o MMº Dr. CHARLES CLAUDINO FERNANDES, Juiz Titular, comigo servidor
Judiciário. Presente a representante do Ministério Público Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI, 

COMARCA DE PRIMAVERA

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE PRIMAVERA
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Promotora de Justiça Titular. Feito o pregão, presente o acusado. Aberta audiência, ausente advogada
Dra. LIDIA TOMEKO OHASHI BENIGNO, OAB/PA, 20.517, motivo pelo qual foi nomeado para o ato o
advogado, dr. BRUNO LOPES DE CARVALHO ¿ OAB/PA 15.586.  Feito pregão presentes as
testemunhas do Ministério Público: PM KLAYTON KESSLE GAIA DE OLIVEIRA, PM VANDER LUIZ
OLIVEIRA DA SILVA, PM RAFAEL HOLANDA DOS SANTOS e PM ALBERTO RAMOS DA SILVA
ALMEIDA e ausente a testemunha ALICE DA CONCEIÇÃO DA SILVA CORNELIO. Aberta audiência,
foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação PM KLAYTON KESSLE GAIA DE
OLIVEIRA, PM VANDER LUIZ OLIVEIRA DA SILVA, PM RAFAEL HOLANDA DOS SANTOS e PM
ALBERTO RAMOS DA SILVA ALMEIDA, colhidas pelo Sistema KENTA em mídia que segue anexa a
esta. O Ministério Público desiste da testemunha ALICE DA CONCEIÇÃO DA SILVA CORNELIO. O
Juízo defere o pedido. Passou-se a Qualificação e Interrogatório do acusado, JURANDIR DIAS DE
SOUZA, que segue gravado em mídia. - DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: ¿Não há testemunhas
arroladas pela defesa. Aguardem os autos em cartório pelo prazo de 90 dias. Casso não cheguem
as precatórias expedidas para oitiva das testemunhas. Vistas para o Ministério Público para
alegações finais em quinze dias. Após, intime-se a defesa para mesmo fim em igual prazo. Estou
fazendo a juntada neste momento de Laudo de Lesão Corporal realizado no acusado e da Certidão
de Antecedentes atualizada. Arbitro os honorários no valor de R$ 500,00¿. Nada mais foi dito mandou
o MM. Juiz que encerrasse o presente termo, o qual vai devidamente assinado. Eu,___, Savyo Das
Merces Santos- matrícula nº 178161, auxiliando em gabinete que digitei de ordem.

 
Juiz de Direito: _______________________________________

 
Promotor de Justiça: __________________________________

 
Advogado: ___________________________________________

 
Acusado: ____________________________________________

 
 

 
 

 
 

 
Processo n° 0000441-14.2016.814.0144. ¿ Art. 309, do CTB.

 
Autor: Justiça Pública.

 
Promotora de Justiça: Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI

 
Denunciado: THIAGO COSTA DE SOUSA

 
Vítima: J. D. C. T.

 
ATA DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), iniciada as 11:00 horas,
nesta cidade de Primavera, Estado do Pará, no Fórum da Comarca de Primavera, na sala de audiências,
onde se achava presente o MMº Dr. CHARLES CLAUDINO FERNANDES, Juiz Titular, comigo servidor
Judiciário. Presente a representante do Ministério Público Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI, 
Promotora de Justiça Titular. Presente o advogado BRUNO LOPES DE CARVALHO ¿ OAB/PA 15.586 
nomeado para o ato. Feito pregão, ausente o acusado. Aberta audiência, foi colhido o depoimento da
testemunha Ministério Público ADRIANO LISBOA DE FIGUEIREDO via sistema KENTA.
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DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: ¿Aguardem aos autos no cartório no prazo de um ano, não
havendo qualquer movimentação, fazer conclusão para novo impulso processual. Fixo em R$
500,00 (quinhentos reais) os honorários para o advogado dativo¿. Nada mais mandou o M.M. Juiz
que encerrasse o presente termo. Eu, __, Savyo das Merces Santos, matrícula nº 178161, auxiliando em
gabinete digitei de ordem do MM. Juiz de Direito.

 
Juiz de Direito: ______________________________________________

 
Promotora de Justiça: ________________________________________

 
Advogado: _________________________________________________

 
 

 
Processo nº.0000501-30.2015.814.0044.- Art. 155, § 1º e 4º, VI do CP.

 
Autora: Justiça Pública

 
Promotora de Justiça: Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI

 
Denunciado: ELVIS ALVES DA SILVA

 
Denunciado: PAULO VICTOR FARIAS MARTINS

 
ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), iniciada as 12:00 horas,
nesta cidade de Primavera, Estado do Pará, no Fórum da Comarca de Primavera, na sala de audiências,
onde se achava presente o MMº Dr. CHARLES CLAUDINO FERNANDES, Juiz Titular, comigo servidor
Judiciário. Presente a representante do Ministério Público Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI, 
Promotora de Justiça Titular. Presente o BRUNO LOPES DE CARVALHO ¿ OAB/PA 15.586, nomeado
para o ato. Feito pregão, presente a testemunha de acusação WALDENILSON PEREIRA DE ARAÚJO e
ausente as demais testemunhas. Aberta audiência, a testemunha WALDENILSON PEREIRA DE ARAÚJO
foi ouvida pelo sistema KENTA, cujo depoimento segue em mídia anexa a esta ata.

 
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: ¿Redesigno a audiência para 05/11/2019, às 11:00 hs. Expeça-se
mandado de condução coercitiva para os requeridos ADRIANO DOS SANTOS e VALDINEY
PEREIRA DE ARAÚJO. Determino que a secretaria faça busca junto à Polícia Civil para que se
busque o locação de lotação do PC RONALD RUY SOUZA DA SILVA e, após, que se expeça
precatória para oitiva da testemunha na Comarca onde trabalha. Arbitro em R$ 500,00 (quinhentos
reais) os honorários para o advogado dativo¿. nada mais foi dito mandou o MM. Juiz que encerrasse o
presente termo, o qual vai devidamente assinado. Eu, ___, Savyo das Merces Santos - matrícula nº
178161, auxiliando em gabinete que digitei de ordem.

 
Juiz de Direito: __________________________________________

 
Promotora de Justiça: ____________________________________

 
Advogado: _____________________________________________
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Processo n° 0000862-96.2019.814.0144. ¿ Art. 147 do CPB.

 
Promotora de Justiça: Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI

 
Autor do Fato: ADRIANO DA COSTA SANTA BRIGIDA

 
Vítima: R. R. S. B.

 
ATA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), iniciada as 11:30 horas,
nesta cidade de Primavera, Estado do Pará, no Fórum da Comarca de Primavera, na sala de audiências,
onde se achava presente o MMº Dr. CHARLES CLAUDINO FERNANDES, Juiz Titular, comigo servidor
Judiciário. Presente a representante do Ministério Público Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI, 
Promotora de Justiça Titular. Presente o advogado BRUNO LOPES DE CARVALHO ¿ OAB/PA 15.586,
nomeado para o ato. Feito pregão, presente autor do fato e a vítima. Aberta audiência, foi esclarecido a
possibilidade de alternativas ao seguimento da ação penal. Foi facultada a palavra ao autor do fato e à
vítima. A vítima informou que tratou-se de um mal-entendido, que não foi ele quem fez a queixa e não
sabe quem a fez. A vítima informou que, no dia, seu filho chegou embriagado e quebrou um copo e um
prato, mas, como pai, declarou um desejo que seu filho lhe respeite, assim como a mãe dele, que não tem
interesse que o processo continue contra seu filho e deseja que se comprometa a respeitá-lo, que tenha
uma vida com trabalho e dignidade até porque , se casou recentemente, já se separou e tem um filho ao
qual o depoente ajuda.  

 
O ministério Público manifesta-se pela ocorrência da renúncia ao direito de representação, ensejando a
extinção da punibilidade e arquivamento do processo.

 
SENTENÇA EM AUDIÊNCIA: ¿Trata-se de T.C.O. por ameaça. Houve a renúncia ao direito de
representação, que gera a extinção da punibilidade. Ante o exposto, extingo o processo por
sentença. Arbitro os honorários em favor dos honorários dativos no valor de R$ 500,00
(Quinhentos reais). Transitada em julgada, arquive-se. ¿. Nada mais mandou o M.M. Juiz que
encerrasse o presente termo. Eu, __, Savyo das Merces Santos, matrícula nº 178161, auxiliando em
gabinete digitei de ordem do MM. Juiz de Direito.

 
Juiz de Direito: _____________________________________________

 
Promotora de Justiça: _______________________________________

 
Advogado: ________________________________________________

 
Autor do Fato: _____________________________________________

 
Vítima: ____________________________________________________ 
 
 
Processo Nº 0001383-84.2018.8.14.0044 ¿ Substituição de curatela.

 
Promotora de Justiça: Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI

 
Requerente: MARIA DE DEUS DA TRINDADE

 
Requerido: MANOEL RAIOL DA TRINDADE

 
Interditanda: MARIA DE JESUS DE SOUZA TRINDADE 
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TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano dois mil e dezenove (2019), iniciada às 10:00 horas, na
sala de audiências da Comarca de Primavera/PA, na presença do MMº Dr. CHARLES CLAUDINO
FERNANDES, Juiz Titular, comigo servidor Judiciário. Presente a representante do Ministério Público 
Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI, Promotora de Justiça Titular. Presente a requerente e o
requerido. Aberta audiência, passou a ouvir o requerido. Às perguntas do Magistrado, respondeu: Que
o requerido é o atual curador da interditada, que a interditada tem pai e mãe, que o pai no tempo não quis
assumir o encargo por que morava em Belém e a mãe achou que trata-se de um processo longo e não
achou, que é favorável que a requente seja a curadora da MARIA DE JESUS DE SOUZA TRINDADE, que
está passando para sua irmã por que já esta com uma certa idade, encontrando se aposentado e vivai
passar para sua irmã, que Maria de jesus reside com a requerente, que a mãe e o pai não se interessaram
atualmente para assumir a condição de curador da filha, que a interditada é de maior, que a dois anos a
requerente vem sozinha tomando de conta da interditada, fato ocorrido pelo falecimento da mãe do
depoente, mas antes falecimento de sua mãe, Maria de Deus morava com a mãe e a interditada já vinha
de certa forma cuidando da interditada. Nada mais.

 
Foi dada a palavra ao Ministério Público, que respondeu: que Maria de Jesus recebe benefício
assistencial, que ela não conseguia receber dinheiro, que o depoente fazia tudo na parte da administração
do benefício, que no tempo em que avó da interditada era viva foi feito um empréstimo para fazer uma
cirurgia na interditada, que o empréstimo acaba em Dezembro desse ano, que o empréstimo foi dois mil
reais e parcela de cento em oitenta e cinco. Nada mais.  

 
Passou a ouvir a requerente: As perguntas do Magistrado, respondeu: Que é tia da interditada, que é a
única pessoa que cuida da interditada, só não recebendo o dinheiro, sendo a atual função do seu irmão
atual curador, no entanto, recebe o dinheiro de seu irmão e faz os gastos em benefício da interditada, que
o pai da interditada é seu irmão, que a mãe da interditada se separou do irmão da depoente e esse ficou
com os dois filhos, no ano de 1996 seu irmão foi morar em Belém e deixou os filhos com a depoente e sua
mãe, que do ano de 1996 para cá a depoente e sua mãe que tomava de conta da interditada, que a
assistência social do municio aconselhou ela para ser curadora da interditada, visto que seu irmão e
cunhada recebe benefício previdenciário e poderia gerar perda de sua sobrinha. Nada mais. Foi dada a
palavra ao Ministério Público, nada perguntou.

 
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: ¿Junte-se aos autos a sentença de interdição de MARIA DE JESUS DE
SOUZA TRINDADE. Após vistas ao Ministério Público para alegações finais de trinta dias.¿. E como nada
mais houvesse, mandou o M.M. Juiz encerrar o presente termo que lido e achado conforme vai assinado.
Eu, ____, Savyo das Merces Santos matrícula nº 178161, auxiliando em gabinete, que digitei e subscrevi,
de ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca. 
Juiz de Direito: ________________________________________

 
Promotora de Justiça: ___________________________________

 
Requerente: ___________________________________________

 
Requerido: ____________________________________________

 
 

 
Processo Nº 0001465-81.2019.8.14.0044 ¿ Remoção de curatela.

 
Promotora de Justiça: Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI

 
Requerente: LEIDIANE DA SILVA LUCENA

 
Advogado: Dr. GEOVANO HONÓRIO SILVA DA SILVA -OAB/PA. 15927
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Requerido: MARIA DO CARMO FERREIRA SARAIVA

 
Interditando: MARCOS CLEITON FERREIRA SARAIVA 

 
TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano dois mil e dezenove (2019), iniciada às 13:30 horas, na
sala de audiências da Comarca de Primavera/PA, na presença do MMº Dr. CHARLES CLAUDINO
FERNANDES, Juiz Titular, comigo servidor Judiciário. Presente a representante do Ministério Público 
Dra. FLAVIA MIRANDA FERREIRA MECCHI, Promotora de Justiça Titular. Presente a requerida, ausente
a autora e seu advogado apesar de devidamente intimados. Aberta audiência, prejudicada pela ausência
dos interessados.

 
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: ¿Dada a ausência da requerente e do interditado, restou prejudicada a
apreciação do pedido de curatela provisória. Dou continuidade ao feito, abrindo prazo para manifestação
pela requerida no prazo de dez dias. Esgotado o prazo, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público
para manifestação em igual prazo¿. E como nada mais houvesse, mandou o M.M. Juiz encerrar o
presente termo que lido e achado conforme vai assinado. Eu, ____, Savyo das Merces Santos matrícula nº
178161, auxiliando em gabinete, que digitei e subscrevi, de ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca. 

 
Juiz de Direito: ________________________________________

 
Promotora de Justiça: ___________________________________

 
Requerido: ____________________________________________
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Número do processo: 0801498-37.2019.8.14.0012 Participação: RECLAMANTE Nome: LUZIA
GONCALVES BRAGA Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO LIMA BUENOOAB: 21306/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.DESPACHO Intime-se o(a)
requerente, por seu advogado via DJE, para adequar o valor da causa à pretensão econômica deduzida,
no prazo de 15 (quinze) dias, observando as disposições do art. 292 e seguintes do CPC. Cumprida a
diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cametá, 16 de julho de 2019.Jacob Arnaldo
Campos Farache.Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara.  

 
 
 
Número do processo: 0801916-72.2019.8.14.0012 Participação: RECLAMANTE Nome: MANOEL DAS
GRACAS COELHO Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO LIMA BUENOOAB: 21306/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SADESPACHO
Intime-se o(a) requerente, por seu advogado via DJE, para adequar o valor da causa à pretensão
econômica deduzida, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as disposições do art. 292 e seguintes do
CPC. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cametá, 16 de julho de
2019.Jacob Arnaldo Campos FaracheJuiz de Direito respondendo pela 2ª Vara de Cametá-Pa.  

 
 
 
Número do processo: 0801817-05.2019.8.14.0012 Participação: RECLAMANTE Nome: OLGARINA
RODRIGUES GUIMARAES Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO LIMA BUENOOAB: 21306/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO BRADESCODESPACHO Intime-se o(a) requerente, por seu
advogado via DJE, para adequar o valor da causa à pretensão econômica deduzida, no prazo de 15
(quinze) dias, observando as disposições do art. 292 e seguintes do CPC. Cumprida a diligência ou
decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cametá, 15 de julho de 2019.Jacob Arnaldo Campos
FaracheJuiz de Direito respondendo pela 2ª Vara  

 
 
 
Número do processo: 0801884-67.2019.8.14.0012 Participação: RECLAMANTE Nome: MARGARIDA
GOMES DE SOUZA MACEDO Participação: ADVOGADO Nome: MAURILO ANDRADE CARDOSOOAB:
25865/PA Participação: RECLAMADO Nome: BANCO CETELEM S.A.DESPACHO Intime-se o(a)
requerente, por seu advogado via DJE, para adequar o valor da causa à pretensão econômica deduzida,
no prazo de 15 (quinze) dias, observando as disposições do art. 292 e seguintes do CPC. Cumprida a
diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cametá, 16 de julho de 2019.Jacob Arnaldo
Campos FaracheJuiz de Direito respondendo pela 2ª Vara de Cametá-Pa.  

 
 
 
Número do processo: 0801890-74.2019.8.14.0012 Participação: RECLAMANTE Nome: ANGELA
CLARINDO DE SENA Participação: ADVOGADO Nome: ALTINO CRUZ E SILVAOAB: 7057PA
Participação: ADVOGADO Nome: CARMELINO AUGUSTO NUNES E SILVAOAB: 017912/PA
Participação: RECLAMADO Nome: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DAS CIDADES E
COMUNIDADES DO ESTADO DO PARA - FACCEPATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁGABINETE DA 2ª VARA DE CAMETÁ DESPACHO- 0801890-74.2019.8.14.0012 Recebo o pedido
pelo rito da Lei 9.099/95 e defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação,
instrução e julgamento para o dia 20/09/2019, às 09h00 (nove horas). Cite-se a parte requerida,
advertindo-a de que, caso não compareçam ao ato ou, comparecendo, não houver acordo e não for
apresentada defesa, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, salvo se o contrário resultar da
convicção do juiz. Intime-se a parte requerente, por seu advogado via DJE, cientificando-a de que sua
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ausência injustificada resultará na extinção do feito sem julgamento do mérito. Servirá o presente como
mandado (Provimento 003/2009 -CJCI). Cametá, 11 de julho de 2019. Jacob Arnaldo Campos FaracheJuiz
de Direito respondendo pela 2ª Vara  

 
 
 
Número do processo: 0801790-22.2019.8.14.0012 Participação: RECLAMANTE Nome: JOANA DE
OLIVEIRA OLIVEIRA Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO LIMA BUENOOAB: 21306/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.DESPACHO Intime-se o(a)
requerente, por seu advogado via DJE, para adequar o valor da causa à pretensão econômica deduzida,
no prazo de 15 (quinze) dias, observando as disposições do art. 292 e seguintes do CPC. Cumprida a
diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cametá, 16 de julho de 2019.Jacob Arnaldo
Campos Farache.Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara.  

 
 
 
Número do processo: 0801806-73.2019.8.14.0012 Participação: RECLAMANTE Nome: OTACILIO
NOGUEIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO LIMA BUENOOAB: 21306/PA
Participação: RECLAMADO Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERALDESPACHO Intime-se o(a)
requerente, por seu advogado via DJE, para adequar o valor da causa à pretensão econômica deduzida,
no prazo de 15 (quinze) dias, observando as disposições do art. 292 e seguintes do CPC. Cumprida a
diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cametá, 16 de julho de 2019.Jacob Arnaldo
Campos FaracheJuiz de Direito respondendo pela 2ª Vara.  

 
 
 
Número do processo: 0801805-88.2019.8.14.0012 Participação: RECLAMANTE Nome: OTACILIO
NOGUEIRA DA SILVA Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO LIMA BUENOOAB: 21306/PA
Participação: RECLAMADO Nome: BANCO PAN S.ADESPACHO Intime-se o(a) requerente, por seu
advogado via DJE, para adequar o valor da causa à pretensão econômica deduzida, no prazo de 15
(quinze) dias, observando as disposições do art. 292 e seguintes do CPC. Cumprida a diligência ou
decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cametá, 16 de julho de 2019.Jacob Arnaldo Campos
Farache.Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara de Cametá-Pa.  

 
 
 
Número do processo: 0800805-87.2018.8.14.0012 Participação: REQUERENTE Nome: BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Participação: ADVOGADO Nome: RODRIGO GAGO FREITAS VALE
B A R B O S A O A B :  1 6 5 0 4 6 / S P  P a r t i c i p a ç ã o :  R E Q U E R I D O  N o m e :  M A R I A  D A  P A Z
PINTODESPACHO.Analisando os autos, verifica-se que o contrato de abertura de crédito objeto da
presente ação foi firmado em 08/06/2009 e que comprometeu-se a executada ao pagamento de R$
8.370,00 (oito mil trezentos e setenta reais) em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de R$
139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) cada, vencendo-se a primeira no dia 08/08/09 e
as seguintes no dia 08 dos meses subsequentes. Informou, ainda, que a partir de 08/08/10, a executada
tornou-se inadimplente com a exequente, momento em que ocorreu o vencimento antecipado da dívida
(art. 1.425, III CC), de modo que a partir de então teve início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para
que o requerente ingressasse com a competente ação (de cobrança ou monitória), o qual expirou em
agosto/2015. A presente ação, por sua vez, foi proposta em 06/12/2018. Diante do exposto, e
considerando que a prescrição é matéria que pode ser arguida de ofício pelo Juízo, intime-se a parte
requerente, por seu advogado via diário de justiça, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre
eventual prescrição da pretensão monitória e de cobrança do contrato objeto da inicial, nos termos dos
arts. 10 e 487, §único do Código de Processo Civil. Cametá-Pa, 15 de julho de 2019. Jacob Arnaldo
Campos Farache.Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara de Cametá-Pa. 

 
 
 
Número do processo: 0801804-06.2019.8.14.0012 Participação: RECLAMANTE Nome: MARIA RAULINO
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DE MORAES Participação: ADVOGADO Nome: GUSTAVO LIMA BUENOOAB: 21306/PA Participação:
RECLAMADO Nome: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADESPACHO Intime-se o(a) requerente, por
seu advogado via DJE, para adequar o valor da causa à pretensão econômica deduzida, no prazo de 15
(quinze) dias, observando as disposições do art. 292 e seguintes do CPC. Cumprida a diligência ou
decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cametá, 16 de julho de 2019.Jacob Arnaldo Campos
Farache.Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara.  
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Edital de iNTIMAÇÃO (Com prazo de 15 dias) Processo nº   0046452-61.2015.8.14.0104 Ação: Ação de
Investigação de Paternidade Post Mortem Requerente: B. T. F. Requeridos:    Maria de Fatima Roseno
Leite, Adauto da Silva Leite, Adailton Roseno Leite De ordem do Exmo. Dr. ANDREY MAGALHAES
BARBOSA, Juiz de Direito da Comarca de Breu Branco, Estado do Pará, na forma da Lei, etc. Faz saber A
todos quanto o presente edital vierem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Cartório
respectivos, tramitam os autos do processo acima identificado, estando o requeridos ADAUTO DA SILVA
LEITE e ADAILTON ROSENO LEITE, em lugar incerto e não sabido, e como encontram-se em lugar
incerto e não sabido para serem intimados pessoalmente, expediu-se o presente EDITAL, para que os
mesmos, fiquem devidamente INTIMADOS do teor da sentença proferida dia 26/06/2019, nos autos do
processo nº 0046452-61.2015.8.14.0104. Isto posto, por tudo que dos autos consta, julgo
IMPROCEDENTE o pedido de Investigação de Paternidade para declarar que ADAILTON ROSENO
LEITE não é o pai biológico de BRENDA TAVARES FELGUEIRA, pois a mesma não possui vinculo
genético com a mãe do suposto pai MARIA DE FÁTIMA ROSENO LEITE e nem com a irmã do suposto
pai JANIFFE ROSENO LEITE. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso I do novo CPC. Sem custas e honorários, em face da gratuidade deferida nos
autos. Dê ciência ao MP. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observada as cautelas legais. Breu
Branco/PA, 26 de junho de 2019. ANDREY MAGALH¿ES BARBOSA Juiz de Direito. E para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente
Edital que será afixado no lugar público de costume e publicado conforme determina a Lei. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Breu Branco, Estado do Pará, aos 15 de julho de 2019. Eu, _____
(Carlos Emanoel Miranda Silva), Auxiliar Judiciário, o digitei. CARLOS EMANOEL MIRANDA SILVA
Auxiliar Judiciário Portaria nº 0410 / 20163 ¿ G. P.

 
               

 
 
 
 
Processo Penal nº 0003465-44.2014.8.14.0104  réu Gerson Gonçalves Siqueira¿ Adv. Dr. Walter Ferreira
Trindade Adv. Dr. OAB/PA 5655 ; vítimas: B. O. D. S.; J. G. D. O. S E N T E N Ç A VISTOS, ETC.O
Ministério Público deste Estado ofereceu Denúncia contra GILSON DA SILVA e GERSON GONÇALVES
SIQUEIRA, já devidamente qualificado, por terem violado o dispositivo do Artigo 121, §2º, IV, c/c art. 14, II,
ambos do código penal (com incidência da Lei nº 8.072/90) contra a vítima Alexandre Borges dos Santos,
e por terem violado o disposto no art. 129, caput, CP, em relação as vítimas Beatriz Oliveira da Silva e
Julia Graciela de Oliveira. Em relação ao primeiro denunciado (GILSON), foi determinado nos presentes
autos o desmembramento, gerando assim novos autos em relação a este. Segundo a denúncia: No dia
12/01/2014, durante a madrugada, neste município, os denunciados, em comunhão de esforços e, com
unidade de desígnios, tentaram matar a vítima Alexandre Borges dos Santos, mediante disparos de arma
de fogo, sendo certo que o desiderato homicida só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade
dos agentes, sendo que o delito ocorreu sem oferecer qualquer chance de defesa ao ofendido. Narra-se
ainda que, a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a nacional Beatriz Oliveira da Silva, porém,
esta já havia se relacionado também com o denunciado GILSON. Na data dos fatos, a vítima Alexandre
saiu com Beatriz e uma prima dela de no Julia Graciela de Oliveira, sendo que, os três, saíram em uma
motocicleta conduzida pela vítima, e passaram por alguns bares da cidade, e, quando estavam no ¿Bar da
Mangueira¿, lá se depararam com os denunciados GILSON e GERSON, de modo que, em um dado
momento, surgiu uma confusão entre os denunciados e a vítima Alexandre, onde após a confusão a vítima
resolveu se retirar dali e saiu na motocicleta levando Beatriz e Julia. Após a vítima ter saído do local com
as referidas mulheres, logo em seguida, de imediato, passou a ser seguido pelos denunciados, que
também estavam em uma motocicleta, na qual estava sendo conduzida por GERSON e GILSON estava
na garupa, e quando os acusados alcançaram as vítimas, GILSON, com uma arma de fogo tipo revolver
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calibre 38 nas mãos, ordenou que Alexandre parasse a moto, porém, a vítima, naturalmente com medo,
não atendeu e acelerou a moto com a intenção de fugir. Durante a perseguição, Alexandre se
desequilibrou e caiu da motocicleta, momento em que GILSON efetuou dois disparos em direção a vítima
Alexandre atingindo-o na região da coluna, tendo ainda Beatriz e Julia se machucado no momento da
queda. Sendo que em seguida GERSON deu fuga ao atirador, tendo portanto este último anuído com à
conduta de GILSON, haja vista que, sabendo que GILSON portava a referida arma de fogo, se
comunicaram entre si e ajustaram os desígnios no sentido de irem atrás da vítima previamente
combinados de que GERSON pilotaria a motocicleta, enquanto GILSON iria na garupa para efetuar os
disparos contra a vítima, e, logo em seguida, GERSON empreender fuga juntamente com seu comparsa, o
que ocorreu consequentemente. Alexandre e as mulheres foram encaminhadas ao hospital. O prontuário
de atendimento médico de Alexandre, descreve lesão causada por projétil de arma de fogo na região
dorsal, atestando ainda, que em decorrência de tais ferimentos, a vítima ficou paraplégica. O processo
tomou regular marcha, sendo realizados todos os atos processuais sob o manto dos princípios
constitucionais da ampla defesa e contraditório, como se observa da leitura completa do processo, abaixo
enumerados os atos principais, não havendo máculas procedimentais ou processuais capazes de lancear
o devido processo legal. Inquérito Policial ¿ fls. 12 a 55. Ficha de atendimento no hospital da vítima
Alexandre. ¿ fls. 27 a 31.Ficha de atendimento no hospital da vítima Beatriz. ¿ fls. 32.Ficha de
atendimento no hospital da vítima Julia. ¿ fls. 33Laudo de exame de corpo de delito da vítima Alexandre. ¿
fls. 35.Recebida a denúncia em 17 de março de 2015 e designada audiência de Instrução e Julgamento
para o dia 16/09/2015. - fls. 59.Decis¿o judicial que decretou a prisão preventiva dos denunciados
GERSON GONÇALVES SIQUEIRA e GILSON DA SILVA. ¿ fls. 84 a 87. Determinada a citação e
intimação do réu GERSON GOLÇALVES SIQUEIRA, este não foi localizado, estando em local incerto e
não sabido. Conforme certidão do(a) Oficial(a) de Justiça ¿ fls. 103.Certid¿o informando que o Dr. Walter
Ferreira Trindade, OAB/PA 5655, compareceu em secretaria e solicitou 2ª via do mandado de citação e
intimação expedido em relação ao denunciado GERSON GOLÇALVES SIQUEIRA, com a finalidade de
cita-lo e intima-lo para comparecer à audiência designada para o dia 16/09/2015. ¿ fls. 104.Termo de
Audiência as fls. 113 a 116.Na audiência de instrução e julgamento, estavam ausente o representante do
Ministério Público, ausentes os réus, presente o advogado do réu GERSON, o qual apresentou defesa
preliminar, sendo deferida a juntada pelo MM Juiz. Após foram ouvidas quatro testemunhas. O réu
GERSON está foragido e nomeou advogado, ficando prejudicado seu interrogatório. Prejudicada as
alegações do MP, e eventuais testemunhas faltantes serão ouvidas pela planária do júri se ocorrer. Em
seguida o MM Juiz passou a deliberar, dando vistas dos autos ao Representante do Ministério Público
para apresentação de alegações finais e a defesa para a mesma finalidade, indeferindo ainda o pedido de
revogação da prisão preventiva do réu GERSON GONÇALVES SIQUEIRA. Defesa prévia do denunciado
GERSON. ¿ fls. 117.O Ministério Público, em alegações finais, pugna pela pronúncia do réu GERSON
GONÇALVES SIQUEIRA, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, para, em seguida, ser
submetido a julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri ¿ fls. 118 a 121.A Defesa constituída pelo réu
GERSON GONÇALVES SIQUEIRA em sede de alegações finais, pugnou, em síntese, reservando-se o
direito de só apreciar o meritum causae em plenário, na hipótese, do réu ser pronunciado, adiantando,
contudo, neste momento, ser o acusado inocente e a ação penal improcedente. ¿ fls. 122.Decis¿o Judicial
determinando o desmembramento dos autos em relação ao réu GILSON. ¿ fls. 123 a 124.Vieram-me os
autos conclusos. É o Relatório. Decido. A pronúncia trata-se de uma decisão processual de conteúdo
declaratório em que o Juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-as para julgamento perante o
Tribunal do Júri. Na pronúncia, há mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação,
sem penetrar no exame de mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo
todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. O Juízo é de mera
admissibilidade, não devendo o julgador aprofundar-se no mérito dos debates ocorridos entre a acusação
e sobe pena de recair em excesso de eloquência, o que fatalmente resultará em nulidade. De acordo com
o art. 413 do Código de Processo Penal, haverá pronúncia se o juiz se convencer da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do réu, in verbis:¿O juiz
fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação¿. No caso dos autos, o Ministério Público denunciou o
acusado pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. A
materialidade do delito está demonstrada pelo Laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima às
fls. 35 dos autos, onde há identificação da vítima como sendo Alexandre Borges dos Santos. Há indícios
de autoria, considerando o que foi relatado pela vítima Alexandre em seu depoimento perante este Juízo,
levando em consideração ainda o depoimento em sede da autoridade policial do acusado GILSON DA
SILVA (fls. 42 a 43).Os fatos apurados durante a instrução processual e as provas carreadas aos autos

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2194



reforçam o entendimento que o delito deva ser conduzido à apreciação do Tribunal do Júri, pois que não
se observa de plano, a ocorrência de qualquer causa excludente de ilicitude ou de isenção de pena que
autorize a absolvição sumária do réu, conforme previsão do art. 415 do CPP. A doutrina e jurisprudência
são uníssimos no sentindo de que o magistrado, convencido da existência do crime e de haver indícios de
autoria, deverá pronunciar o denunciado, eis que a sentença de pronuncia encerra o mero Juízo de
admissibilidade, cujo o objeto é submeter o acusado ao julgamento popular (RT 544/425).Quanto as
qualificadoras, o réu deve ser pronunciado em relação àquelas imputadas na denúncia, destacando-se no
caso as circunstâncias qualificadoras descritas no art. 121, § 2º, inciso IV (mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima, tendo em vista que os executores do crime teriam surpreendido a vítima, que trefegava
de moto em via pública, pois que os acusados chegaram de surpresa e efetuaram os disparos de arma de
fogo em sua direção, ou seja, sem chance de possibilitar a defesa da vítima) do Código Penal, pois,
conforme plenamente consolidado, uma qualificadora só pode ser rejeitada na fase da pronúncia se
nitidamente absurda, sob pena de ser usurpada a competência do Tribunal do Júri. Face ao exposto, em
relação a vítima Alexandre Borges dos Santos, onde se demonstrou presentes os pressupostos que
autorizam a remessa do acusado ao Juiz natural, o tribunal do Júri, julgo procedente o pedido da
denúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para em consequência PRONUNCIAR o
acusado GERSON GONÇALVES SIQUEIRA, como incurso nas as nç¿es do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c
art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. Em relação as vítimas Beatriz e Julia, julgo extinta a punibilidade do
agente quanto ao delito previsto no art. 129, caput, do CP, cuja pena máxima é de um ano de detenção,
considerando que já se passaram mais de quatro anos do cometimento do delito, extinguindo-se assim a
punibilidade do acusado com base no art. 109, IV, do CP. Em observância ao preceito constitucional
previsto no art. 5º LVII, deixo de mandar lançar o nome do réu no rol dos culpados. Procedam-se às
anotações e comunicações de estilo. Intime-se, pessoalmente, o pronunciado, o Representante do
Ministério Público e a Defesa. Preclusa a decisão da pronuncia, dê-se vistas dos autos ao Ministério
Público e em seguida a defesa para os fins do art. 422 do CPP. P.R.I.C. Breu Branco/PA, 08 de abril de
2019.ANDREY MAGALH¿ES BARBOSA Juiz de Direito

 
 

 
 
 
Edital de iNTIMAÇÃO (Com prazo de 15 dias)Autos nº. 0003465-44.2014.8.14.0104 Ação: Art. 121, §2º,
inciso IV, c/c art. 14, II, do CPB. Acusado :   Gerson Gonçalves Siqueira De ordem do Exmo. Dr. ANDREY
MAGALHÃES BARBOSA, Juiz de Direito da Comarca de Breu Branco, Estado do Pará, na forma da Lei,
etc.,Faz saber A todos quanto o presente edital vierem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo
e Cartório respectivos, tramitam os autos do processo acima identificado, estando o réu GERSON
GONÇALVES SIQUEIRA, em lugar incerto e não sabido, como não foi encontrado para ser intimado
pessoalmente, expediu-se o presente EDITAL, para que o mesmo, fique devidamente INTIMADO do teor
da sentença proferida em 08/04/2019, nos autos do processo nº 0003465-44.2014.8.14.0104. Após, o MM
Juiz proferiu a Julgo procedente o pedido da denúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo
Penal, para em consequência PRONUNCIAR o acusado GERSON GONÇALVES SIQUEIRA, como
incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. E para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o
presente Edital que será afixado no lugar público de costume e publicado conforme determina a Lei. Dado
e passado nesta cidade e Comarca de Breu Branco, Estado do Pará, aos 16 de julho de 2019. Eu, ______
(Carlos Emanoel Miranda Silva), Auxiliar Judiciário, o digitei. CARLOS EMANOEL MIRANDA SILVA
Auxiliar Judiciário Portaria nº 0410 / 2013 ¿ G. P.  

 
 
 
 
PROCESSO 0003044-83.2016.8.14.0104. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c
pedido de indenização por danos morais, restituição em dobro e exibição de documentos. Requerente:
JOSÉ PEREIRA DA SILVA. Adv: Dr. ALYSSON VINICIUS MELLO SLONGO. OAB/PA. 14033. Requerido:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. Adv: Dr. GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/PA 12.479.
SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c com Indenização por
Danos Morais e Materiais, no qual a autora pretende que seja declarada a ilegalidade do contrato de nº
543674859, no valor de R$ 2.725,66, o qual tem sido descontado indevidamente parcelas de sua conta no
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valor de R$ 77,00, por empréstimo bancário não autorizado pela requerente. Apresentada a contestação
pelo requerido, em Audiência de Conciliação, aduz em sua defesa fatos que buscam desconstituir
qualquer alegação de inexistência de contrato firmado com a parte autora, apontando a regularidade da
contratação do contrato de nº 543674859 (fls. 20/22), juntou documentos (fls. 23/42). É o relatório. Decido.
Preambularmente, ao exame dos autos observo que o presente feito foi apensado aos autos nº 0005834-
06.2017.8.14.0104, conforme certidão de fls. 44, contudo, verifico que aquele feito tem por objeto contrato
bancário diverso do discutido no presente, razão pela qual determino o desapensamento deste feito do
processo principal para julgamento em apartado. Trata-se em verdade de matéria abrangida pela relação
consumerista, o qual será observada por este Juízo da análise do direito alegado especialmente quanto as
provas produzidas e quanto ao prazo prescricional. Da análise das provas trazidas aos autos, verifico que
a requerida apresentou em momento oportuno provas que conduzem ao reconhecimento do contrato
realizado, a realização da operação financeira por ordem de pagamento e juntou cópias dos documentos
pessoais. Contudo, trata-se de contrato firmado com analfabeto, cuja assinatura a rogo foi firmada por
pessoa com a qual não restou comprovado parentesco ou relação de confiança com o requerente. Nesse
sentindo, apesar do artigo 595 do Código Civil estabelecer como requisitos para a celebração do contrato
de prestação de serviço, em que qualquer das partes não saiba ler e escrever, apenas que o instrumento
seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, impende observar que o referido dispositivo legal
deve ser analisado a luz da hermenêutica jurídica sob o método de interpretação teleológico, atentando-se
ao fim social a que a norma se dirige, que no caso em questão é a proteção da parte analfabeta na
celebração do negócio jurídico, posto que este, incapaz de compreender o que está disposto no contrato,
pede a alguém de sua confiança que leia e assine para confirmar a sua concordância com os termos do
instrumento contratual. Desta feita, subsidiado no artigo 5º da LINDB, reputo imprescindível que a
assinatura a rogo seja firmada por pessoa com a qual a parte analfabeta tenha uma relação de confiança,
haja vista que a função daquela é ratificar a vontade desta. Assim, por ausência das formalidades legais,
declaro nulo o contrato  discutido, tornando as alegações da autora verdadeiras e factíveis ao
entendimento deste Juízo, assim, dentro do limite estipulado como válido e exigível, considero ilegais os
descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora no valor de R$ 77,00 totalizando o valor
de R$ 4.004,00, como valor a ser indenizado materialmente pelos  descontos, até a presente data, vez que
já foram descontas 52 parcelas e o requerido não comprovou o cancelamento do contrato e, tão pouco, a
cessação dos descontos. Reconheço que sobre este valor deverá incidir nos termos do art. 42, parágrafo
único do CDC o valor em dobro, totalizando assim como devido a título de danos materiais a monta de R$
8.008,00. O Egrégio Tribunal do Estado em Pará, ao examinar caso semelhante, prolatou a seguinte
decisão em grau de recurso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA
INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NULO. DANO MORAL
CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO. 1. A fraude, ao integrar o
risco da atividade exercida pelo  banco, não possui o condão de configurar a excludente de
responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 2. Desconto
indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge
verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só,
ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais
reclamados in re ipsa.[...] (TJ-PA -  APL: 00022343520128140012 BELÉM, Relator: LEONARDO DE
NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de
Publicação: 14/05/2018). Quanto aos danos morais requeridos na inicial, observo que a contratação
indevida, valendo-se o requerido da falta de experiência e de conhecimento da parte autora, o que
ressalte-se, é pessoa idosa e com pouca instrução, assim, merece certamente maior reprimenda deste
Juízo, o qual comporá materialmente os danos sofridos pelo desconto indevido em parcela previdenciária,
já de pequeno valor, e que serve ao sustento da requente, de idade avançada, que certamente sofreu os
efeitos da redução de seu benefício atingindo os recursos que sustentam diretamente a si se sua família.
Assim, ponderando com proporcionalidade e razoabilidade os valores que servem a reconstituição moral
da parte autora, este Juízo fixa como suficiente o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
Explanados todos estes pontos e afastando-me da questão meritória propriamente dita, entendo
necessário abrir um parêntese para falar sobre a correção monetária e os juros do valor do dano moral
fixado nesta sentença. Nesse tocante, entendo por bem, nos termos da súmula 362 do STJ, estender-lhe o
alcance e aplicar também aos juros, pois considero que antes da presente decisão era impossível ao Réu,
ainda que fosse sua vontade, purgar a mora de seu débito, considerando que somente a partir deste
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momento tornou-se quantificável o dano moral suscitado pela parte. Colaciono entendimento da E.
Ministra Isabel Galotti, que enrobustece a solução adotada por este Juízo: "Em se tratando de danos
morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em
dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do autor é considerado pela jurisprudência do STJ
mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante
inferior ao pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode
ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o
quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral não traduzida em
dinheiro nem por sentença judicial, nem por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e
cc/2002, art. 407)." Isto posto, hei por bem: 1 - Determinar o desapensamento destes autos do processo
principal nº 0005834- 06.2017.8.14.0104. 2 ¿ JULGAR PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, a
fim de declarar nulo o contrato de nº 543674859, que lastreia os descontos do benefício previdenciário da
parte autora e condenar o requerido a: 2.1 - Cessar todo e qualquer desconto do benefício previdenciário
da parte autora referente ao contrato nº 543674859, a contar da ciência da presente sentença, sob pena
de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, limitados a R$10.000,00 (dez mil reais) a
ser convertido em favor da parte autora. 2.2 - Pagar ao requerente a quantia de R$ R$ 8.008,00 (oito mil e
oito reais) a título de dano material em dobro. 2.3 - Pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais) a título de dano moral. 2.4 - Sobre os valores fixados ao norte deverão incidir juros de 1% ao mês e
correção monetária com base no INPC, o qual deverá ser contabilizado da data do início efetivo desconto
no benefício da autora. 2.5 - Sobre os danos morais incidirá tanto os juros quanto a correção monetária a
contar desta decisão, pois este Juízo considera que somente a partir deste momento se concretizou em
favor da autora. Defiro a gratuidade judiciária requerida pela parte autora, com base no disposto no artigo
99 e seus §§, do CPC. Sem custas e verbas honorárias nesta instância processual, consoante dispõe o
art. 55 da Lei 9.099/95. Após, o prazo recursal, certifique-se e arquive-se caso não haja interposição de
recurso. Atente-se a Secretaria para que realize as publicações em nome dos advogados da parte
requerida, GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/PA 12.479. P.R.I.C. Breu Branco - PA, 30 de
maio de 2019. ANDREY MAGALHÃES BARBOSA. Juiz de Direito.  

 
 

 
 
 
 
PROCESSO Nº 0005834-06.2017.8.14.0104. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c
pedido de indenização por danos morais, materiais e tutela de urgência.  REQUERENTE: JOSE PEREIRA
DA SILVA. Dra. SOPHIA DE PAULA SOUSA DOS SANTOS. OAB/PA 25.178. REQUERIDO: BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. Adv: Dra. LARISSA SENTO-SÉ ROSSI, OAB/BA 16.330. SENTENÇA. 
Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c com Indenização por Danos
Morais e Materiais, no qual a autora pretende que seja declarada a ilegalidade do contrato de nº
543501409, no valor de R$ 462,87, o qual tem sido descontado indevidamente parcelas de sua conta no
valor de R$ 14,21, por empréstimo bancário não autorizado pela requerente. Apresentada a contestação
pelo requerido, em Audiência de Conciliação, aduz em sua defesa fatos que buscam desconstituir
qualquer alegação de inexistência de contrato firmado com a parte autora, apontando a regularidade da
contratação do contrato de nº 543501409 (fls. 28/32), juntou documentos (fls. 33/59). É o relatório. Decido.
Preambularmente, ao exame dos autos observo que os processos nº 0006894- 48.2016.8.14.0104,
0006861-58.2016.8.14.0104, 0006862-43.2016.8.14.0104, 0003044-83.2016.8.14.0104 e 0005835-
88.2017.8.14.0104 foram apensados ao presente feito, contudo, verifico que aqueles feitos têm por objeto
contratos bancários diversos do discutido no presente, razão pela qual determino o desapensamento
daqueles autos para julgamento em apartado. Trata-se em verdade de matéria abrangida pela relação
consumerista, o qual será observada por este Juízo da análise do direito alegado especialmente quanto as
provas produzidas e quanto ao prazo prescricional. Da análise das provas trazidas aos autos, verifico que
a requerida apresentou em momento oportuno provas que conduzem ao reconhecimento do contrato
realizado, a realização da operação financeira por TED e juntou cópias dos documentos pessoais.
Contudo, trata-se de contrato firmado com analfabeto, cuja assinatura a rogo foi firmada por pessoa com a
qual não restou comprovado parentesco ou relação de confiança com o requerente. Nesse sentindo,
apesar do artigo 595 do Código Civil estabelecer como requisitos para a celebração do contrato de
prestação de serviço, em que qualquer das partes não saiba ler e escrever, apenas que o instrumento seja
assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, impende observar que o referido dispositivo legal deve
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ser analisado a luz da hermenêutica jurídica sob o método de interpretação teleológico, atentando-se ao
fim social a que a norma se dirige, que no caso em questão é a proteção da parte analfabeta na
celebração do negócio jurídico, posto que este, incapaz de compreender o que está disposto no contrato,
pede a alguém de sua confiança que leia e assine para confirmar a sua concordância com os termos do
instrumento contratual. Desta feita, subsidiado no artigo 5º da LINDB, reputo imprescindível que a
assinatura a rogo seja firmada por pessoa com a qual a parte analfabeta tenha uma relação de confiança,
haja vista que a função daquela é ratificar a vontade desta. Assim, por ausência das formalidades legais,
declaro nulo o contrato discutido, tornando as alegações da autora verdadeiras e factíveis ao
entendimento deste Juízo, assim, dentro do limite estipulado como válido e exigível, considero ilegais os
descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora no valor de R$ 14,21 totalizando o valor
de R$ 852,60, como valor a ser indenizado materialmente pelos descontos, até o encerramento do
contrato, haja vista que o requerido não comprovou o cancelamento do mesmo e, tão pouco, a cessação
dos descontos. Reconheço que sobre este valor deverá incidir nos termos do art. 42, parágrafo único do
CDC o valor em dobro, perfazendo a importância de R$ 1.705,20, sobre a qual deverá ser abatido o valor
de R$ 462,87 em decorrência de valores que a parte autora recebeu por meio de TED (fls. 43), totalizando
assim como devido a título de danos materiais a monta de R$ 1.242,33. O Egrégio Tribunal do Estado em
Pará, ao examinar caso semelhante, prolatou a seguinte decisão em grau de recurso: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM
DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE
MOSTRA EXORBITANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO. 1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não
possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no
artigo 14, § 3º, II, do CDC. 2. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por
empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o
sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da
vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados in re ipsa.[...]  (TJ-PA - APL:
00022343520128140012 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento:
14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/05/2018). Quanto aos danos
morais requeridos na inicial, observo que a contratação indevida, valendo-se o requerido da falta de
experiência e de conhecimento da parte autora, o que ressalte-se, é pessoa idosa e com pouca instrução,
assim, merece certamente maior reprimenda deste Juízo, o qual comporá materialmente os danos sofridos
pelo desconto indevido em parcela previdenciária, já de pequeno valor, e que serve ao sustento da
requente, de idade avançada, que certamente sofreu os efeitos da redução de seu benefício atingindo os
recursos que sustentam diretamente a si se sua família. Assim, ponderando com proporcionalidade e
razoabilidade os valores que servem a reconstituição moral da parte autora, este Juízo fixa como
suficiente o valor de R$3.000,00 a título de danos morais. Explanados todos estes pontos e afastando-me
da questão meritória propriamente dita, entendo necessário abrir um parêntese para falar sobre a correção
monetária e os juros do valor do dano moral fixado nesta sentença. Nesse tocante, entendo por bem, nos
termos da súmula 362 do STJ, estender-lhe o alcance e aplicar também aos juros, pois considero que
antes da presente decisão era impossível ao Réu, ainda que fosse sua vontade, purgar a mora de seu
débito, considerando que somente a partir deste momento tornou-se quantificável o dano moral suscitado
pela parte. Colaciono entendimento da E. Ministra Isabel Galotti, que enrobustece a solução adotada por
este Juízo: "Em se tratando de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com
o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do autor é
considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência,
caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu
pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o
efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem por arbitramento e
nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407)." Isto posto, hei por bem: 1 - Determinar o
desapensamento dos autos nº 0006894-48.2016.8.14.0104, 0006861-58.2016.8.14.0104, 0006862-
43.2016.8.14.0104, 0003044-83.2016.8.14.0104 e 0005835-88.2017.8.14.0104, para que tramitem
separadamente. 2 ¿ JULGAR PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, a fim de declarar nulo o
contrato de nº 543501409, que lastreia os descontos do benefício previdenciário da autora e condeno o
requerido a: 2.1 - Pagar a requerente a quantia de R$ R$ 1.242,33 (mil duzentos e quarenta e dois reais e
trinta e três centavos) a título de dano material em dobro. 2.2 - A pagar a requerente a quantia de R$

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2198



3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. 2.3 - Sobre os valores fixados ao norte deverão incidir juros
de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, o qual deverá ser contabilizado da data do início
efetivo desconto no benefício da autora. 2.4 - Sobre os danos morais incidirá tanto os juros quanto a
correção monetária a contar desta decisão, pois este Juízo considera que somente a partir deste momento
se concretizou em favor da autora o dano moral suscitado, conforme Súmula 362 do STJ. Defiro a
gratuidade judiciária requerida pela parte autora, com base no disposto no artigo 99 e seus §§, do CPC.
Sem custas e verbas honorárias nesta instância processual, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.
Após, o prazo recursal, certifique-se e arquive-se caso não haja interposição de recurso. Atente-se a
Secretaria para que realize as publicações em nome do(a) advogado(a) da parte requerida, LARISSA
SENTRO SÉ ROSSI, OAB/BA 16.330. P.R.I.C. Breu Branco - PA, 30 de maio de 2019. ANDREY
MAGALHÃES BARBOSA. Juiz de Direito.  

 
 

 
 
 
 
PROCESSO Nº 0005835-88.2017.8.14.0104. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c
pedido de indenização por danos morais, materiais e tutela de urgência.  REQUERENTE: JOSE PEREIRA
DA SILVA. Dra. SOPHIA DE PAULA SOUSA DOS SANTOS. OAB/PA 25.178. REQUERIDO: BANCO
BRADESCO S/A. Adv: Dr. RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP 119.859. SENTENÇA Vistos, etc. Trata-
se de Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c com Indenização por Danos Morais e Materiais, no
qual a autora pretende que seja declarada a ilegalidade do contrato de nº 011295853, no valor de R$
527,18, o qual tem sido descontado indevidamente parcelas de sua conta no valor de R$ 16,54, por
empréstimo bancário não autorizado pelo (a) requerente. Apresentada a contestação pelo requerido, em
Audiência de Conciliação, aduz em sua defesa fatos que buscam desconstituir qualquer alegação de
inexistência de contrato firmado com a parte autora, apontando a regularidade da contratação do contrato
de nº 011295853 (fls. 27/34), juntou documentos (fls. 35/43). É o relatório. Decido. Preambularmente, ao
exame dos autos observo que o presente feito foi apensado aos autos nº 0005834-06.2017.8.14.0104,
conforme certidão de fls. 22, contudo, verifico que aquele feito tem por objeto contrato bancário diverso do
discutido no presente, razão pela qual determino o desapensamento deste feito do processo principal para
julgamento em apartado. Ainda em sede preambular, verifico que a preliminar de indeferimento da petição
inicial suscitada pelo requerido não mereça qualquer guarida, na medida em que, diversamente do
alegado, o extrato da conta bancária do requerido não é indispensável para a propositura do feito, posto
que sua ausência poderia ter sido suprida pelo comprovante de transferência, que deveria estar em mãos
do requerido. Destarte, rejeito a questão preliminar ventilada. Trata-se em verdade de matéria abrangida
pela relação consumerista, o qual será observada por este Juízo da análise do direito alegado
especialmente quanto as provas produzidas e quanto ao prazo prescricional. Da análise das provas
trazidas aos autos, verifico que a requerida não trouxe elementos que comprovassem a inexistência da
relação contratual de empréstimo alegado pela requerente, contrato de mutuo, que certamente deveria
estar de posse da requerida para comprovar assim a legalidade da transação comercial. Assim, por
ausência das formalidades legais, declaro nulo o contrato discutido, tornando as alegações da autora
verdadeiras e factíveis ao entendimento deste Juízo, assim, dentro do limite estipulado como válido e
exigível, considero ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora no valor de
R$ 16,54 totalizando o valor de R$ 959,32, como valor a ser indenizado materialmente pelos descontos,
até o encerramento do contrato, haja vista que o requerido não comprovou o cancelamento do mesmo e,
tão pouco, a cessação dos descontos. Reconheço que sobre este valor deverá incidir nos termos do art.
42, parágrafo único do CDC o valor em dobro, totalizando assim como devido a título de danos materiais a
monta de R$ 1.918,64. O Egrégio Tribunal do Estado em Pará, ao examinar caso semelhante, prolatou a
seguinte decisão em grau de recurso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NULO. DANO
MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS
INDEVIDAMENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO. 1.
A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a
excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 2.
Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não
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contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o
que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando
os danos morais reclamados in re ipsa.[...] (TJ-PA - APL: 00022343520128140012 BELÉM, Relator:
LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO, Data de Publicação: 14/05/2018). Quanto aos danos morais requeridos na inicial, observo que
a contratação indevida, valendo-se o requerido da falta de experiência e de conhecimento da parte autora,
o que ressalte-se, é pessoa idosa e com pouca instrução, assim, merece certamente maior reprimenda
deste Juízo, o qual comporá materialmente os danos sofridos pelo desconto indevido em parcela
previdenciária, já de pequeno valor, e que serve ao sustento da requente, de idade avançada, que
certamente sofreu os efeitos da redução de seu benefício atingindo os recursos que sustentam
diretamente a si se sua família. Assim, ponderando com proporcionalidade e razoabilidade os valores que
servem a reconstituição moral da parte autora, este Juízo fixa como suficiente o valor de R$ 3.000,00 a
título de danos morais. Explanados todos estes pontos e afastando-me da questão meritória propriamente
dita, entendo necessário abrir um parêntese para falar sobre a correção monetária e os juros do valor do
dano moral fixado nesta sentença. Nesse tocante, entendo por bem, nos termos da súmula 362 do STJ,
estender-lhe o alcance e aplicar também aos juros, pois considero que antes da presente decisão era
impossível ao Réu, ainda que fosse sua vontade, purgar a mora de seu débito, considerando que somente
a partir deste momento tornou-se quantificável o dano moral suscitado pela parte. Colaciono entendimento
da E. Ministra Isabel Galotti, que enrobustece a solução adotada por este Juízo: "Em se tratando de danos
morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em
dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do autor é considerado pela jurisprudência do STJ
mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante
inferior ao pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode
ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o
quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral não traduzida em
dinheiro nem por sentença judicial, nem por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e
cc/2002, art. 407)." Isto posto, hei por bem: 1 ¿ Determinar o desapensamento destes autos do processo
principal nº 0005834- 06.2017.8.14.0104. 2 ¿ JULGAR PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, a
fim de declarar nulo o contrato de nº 011295853, que lastreia os descontos do benefício previdenciário da
parte autora e condenar o requerido a: 2.1 - Pagar ao requerente a quantia de R$ 1.918,64 (mil
novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) a título de dano material em dobro. 2.2 - Pagar
ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. 2.3 - Sobre os valores
fixados ao norte deverão incidir juros de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, o qual
deverá ser contabilizado da data do início efetivo desconto no benefício da autora. 2.4 - Sobre os danos
morais incidirá tanto os juros quanto a correção monetária a contar desta decisão, pois este Juízo
considera que somente a partir deste momento se concretizou em favor da autora o dano moral suscitado,
conforme Súmula 362 do STJ. Defiro a gratuidade judiciária requerida pela parte autora, com base no
disposto no artigo 99 e seus §§, do CPC. Sem custas e verbas honorárias nesta instância processual,
consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Após, o prazo recursal, certifique-se e arquive-se caso não
haja interposição de recurso. Atente-se a Secretaria para que realize as publicações em nome dos
advogados da parte requerida, RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP 119.859. P.R.I.C. Breu Branco - PA,
31 de maio de 2019. ANDREY MAGALHÃES BARBOSA JUIZ DE DIREITO

 
 

 
 
 
 
PROCESSO Nº 0006861-58.2016.8.14.0104. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c
pedido de indenização por danos morais, materiais. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA. Adv: Dr.
ALYSSON VINICIUS MELLO SLONGO. OAB/PA. 14033 REQUERIDO: BANCO BMG S/A. Adv:
GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/PA 12.479 e OAB/MA 9320-A. SENTENÇA Vistos, etc.
Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débitos c/c com Indenização por Danos Morais e
Materiais, no qual a autora pretende que seja declarada a ilegalidade do contrato de nº 212247077, no
valor de R$ 2.358,35, o qual tem sido descontado indevidamente parcelas de sua conta no valor de R$
77,00, por empréstimo bancário não autorizado pelo (a) requerente. Apresentada a contestação pelo
requerido, em Audiência de Conciliação, alega em sua defesa que buscou a autocomposição, oferecendo
proposta de acordo no valor de R$ 1.574,00, que restou inexitosa, pugnou pelo indeferimento de pedido de
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dano moral ou fixação de indenização razoável e proporcional a extensão do dano (fls. 28/29), juntou
documento constitutivos (fls. 30/38). É o relatório. Decido. Preambularmente, ao exame dos autos observo
que o presente feito foi apensado aos autos nº 0005834-06.2017.8.14.0104, conforme certidão de fls. 40,
contudo, verifico que aquele feito tem por objeto contrato bancário diverso do discutido no presente, razão
pela qual determino o desapensamento deste feito do processo principal para julgamento em apartado.
Trata-se em verdade de matéria abrangida pela relação consumerista, o qual será observada por este
Juízo da análise do direito alegado especialmente quanto as provas produzidas e quanto ao prazo
prescricional. Da análise das provas trazidas aos autos, verifico que a requerida não trouxe elementos que
comprovassem a inexistência da relação contratual de empréstimo alegado pela requerente, contrato de
mutuo, que certamente deveria estar de posse da requerida para comprovar assim a legalidade da
transação comercial. Assim, por ausência das formalidades legais, declaro nulo o contrato discutido,
tornando as alegações da autora verdadeiras e factíveis ao entendimento deste Juízo, assim, dentro do
limite estipulado como válido e exigível, considero ilegais os descontos realizados no benefício
previdenciário da parte autora no valor de R$ 77,00 totalizando o valor de R$ 1.540,00, como valor a ser
indenizado materialmente pelos descontos, vez que foram descontadas 20 parcelas até o cancelamento
do contrato discutido. Reconheço que sobre este valor deverá incidir nos termos do art. 42, parágrafo
único do CDC o valor em dobro, totalizando assim como devido a título de danos materiais a monta de R$
3.080,00. O Egrégio Tribunal do Estado em Pará, ao examinar caso semelhante, prolatou a seguinte
decisão em grau de recurso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA
INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NULO. DANO MORAL
CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO. 1. A fraude, ao integrar o
risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de
responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 2. Desconto
indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge
verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só,
ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais
reclamados in re ipsa.[...] (TJ-PA - APL: 00022343520128140012 BELÉM, Relator: LEONARDO DE
NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de
Publicação:  14/05/2018). Quanto aos danos morais requeridos na inicial, observo que a contratação
indevida, valendo-se o requerido da falta de experiência e de conhecimento da parte autora, o que
ressalte-se, é pessoa idosa e com pouca instrução, assim, merece certamente maior reprimenda deste
Juízo, o qual comporá materialmente os danos sofridos pelo desconto indevido em parcela previdenciária,
já de pequeno valor, e que serve ao sustento da requente, de idade avançada, que certamente sofreu os
efeitos da redução de seu benefício atingindo os recursos que sustentam diretamente a si se sua família.
Assim, ponderando com proporcionalidade e razoabilidade os valores que servem a reconstituição moral
da parte autora, este Juízo fixa como suficiente o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
Explanados todos estes pontos e afastando-me da questão meritória propriamente dita, entendo
necessário abrir um parêntese para falar sobre a correção monetária e os juros do valor do dano moral
fixado nesta sentença. Nesse tocante, entendo por bem, nos termos da   súmula 362 do STJ, estender-lhe
o alcance e aplicar também aos juros, pois considero que antes da presente decisão era impossível ao
Réu, ainda que fosse sua vontade, purgar a mora de seu débito, considerando que somente a partir deste
momento tornou-se quantificável o dano moral suscitado pela parte. Colaciono entendimento da E.
Ministra Isabel Galotti, que enrobustece a solução adotada por este Juízo: "Em se tratando de danos
morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em
dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do autor é considerado pela jurisprudência do STJ
mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante
inferior ao pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode
ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o
quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral não traduzida em
dinheiro nem por sentença judicial, nem por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e
cc/2002, art. 407)." Isto posto, hei por bem: 1 ¿ Determinar o desapensamento destes autos do processo
principal n 0005834-06.2017.8.14.0104. 2 ¿ JULGAR PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, a
fim de declarar nulo o contrato de nº 212247077, que lastreia os descontos do benefício previdenciário da
parte autora e condenar o requerido a: 2.1 - Pagar ao requerente a quantia de R$ 3.080,00 (três mil e
oitenta reais) a título de dano material em dobro. 2.2 - Pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três
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mil reais) a título de dano moral. 2.3 - Sobre os valores fixados ao norte deverão incidir juros de 1% ao
mês e correção monetária com base no INPC, o qual deverá ser contabilizado da data do início efetivo
desconto no benefício da autora. 2.4 - Sobre os danos morais incidirá tanto os juros quanto a correção
monetária a contar desta decisão, pois este Juízo considera que somente a partir deste momento se
concretizou em favor da autora o dano moral suscitado, conforme Súmula 362 do STJ. Defiro a gratuidade
judiciária requerida pela parte autora, com base no disposto no artigo 99 e seus §§, do CPC. Sem custas e
verbas honorárias nesta instância processual, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Após, o prazo
recursal, certifique-se e arquive-se caso não haja interposição de recurso. Atente-se a Secretaria para que
realize as publicações em nome dos advogados da parte requerida, GIOVANNY MICHAEL VIEIRA
NAVARRO, OAB/PA 12.479. P.R.I.C. Breu Branco - PA, 30 de maio de 2019. ANDREY MAGALHÃES
BARBOSA JUIZ DE DIREITO

 
 

 
 
 
Processo nº 0003564-43.2016.8.14.0104; Ação de concessão de salário maternidade - trabalhador rural;
Requerente: Maria Raiane dos Santos Lima, Advogado: Welber Aksacki de Santana OAB/PA 19.367;
Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; SENTENÇA Cuida-se de ação ordinária de
concessão de SALÁRIO MATERNIDADE de trabalhadora rural, ajuizada por MARIA RAIANE DOS
SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. Alega a requerente, em apertada
síntese que teve um (a) filho (a) e que é agricultora e por tal razão faz jus ao benefício. 
Pede ao final a concessão do referido salário maternidade. Juntou documentos de fls. 08/19. Devidamente
citado, o INSS apresentou contestação à fls. 21/27. Audiência de instrução e julgamento de fl. 72/73, onde
foi ouvida a parte autora e a testemunha, com a ausência do INSS, apesar de intimado. Memoriais pela
requerente em audiência. Prejudicados os memoriais do INSS. Processo com gratuidade judiciária. É o
relato. Decido. O norte da questão reside em saber se a requerente é agricultora e implementou os 10
meses de carência exigidos em lei como RURÍCOLA para fazer jus ao salário maternidade, uma vez que é
inequívoco o nascimento de seu (a) filho (a). Nesse sentido preceitua o art. 39 da Lei 8.213/91. Para os
segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de
aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de
01 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses
correspondentes à carência do benefício requerido; ou II - dos benefícios especificados nesta Lei,
observados os critérios e a forma de cálculo 
estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no
Plano de Custeio da Seguridade Social. Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a
concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores ao do início
do b e n e f í c i o . ( I n c l u í d o p e l a L e i n º 8 . 8 6 1 , d e 1 9 9 4 ) h t t p : / / w w w . p l a n a l t o . g o
v . b r / c c i v i l _ 0 3 / L e i s / L 8 8 6 1 . h t m . No caso em comento a prova documental juntada aos
autos de fls. 12, qual seja: requerimento regularização fundiária do sitio Fé em Deus, em nome de MARIA
FRANCISCA DOS SANTOS, mãe da autora, e avó materna da menor, que provam a condição de rurícola
e a carência exigida por lei, ainda corroborado pelo seu depoimento pessoal em audiência de instrução de
fls. 72/73, no qual a autora informa que reside em propriedade rural com sua mãe, que tem 02 (dois) filhos.
No mais, a prova testemunhal corroborou para a comprovação de situação de rurícola. Frise-se, outrossim,
que a jurisprudência flexibiliza a prova dos requisitos devido as agruras que acometem os agricultores de
uma maneira geral. Nesse diapasão, a prova documental aliada a testemunhal é apta ao acolhimento do
pedido. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. ART. 71 DA LEI Nº 8.213/91, NA REDAÇÃO DA
LEI Nº 10.710/2003. TRABALHADORA RURAL. SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA
MATERIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. VALOR E TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. 1. Não incide, na hipótese, do § 2º do artigo 475 do Código de Processo Civil, em virtude de
o valor da condenação - 01 (um) salário-mínimo, observado o valor vigente em cada competência, durante
o período de 04 (quatro) meses -, ainda que corrigido e acrescido de juros terá conteúdo econômico muito
inferior a 60 salários mínimos. 
2. O benefício de salário-maternidade não é alcançado pela decadência, uma vez que foi revogado 
pela Lei nº 9.528, de 1997, o prazo de noventa dias após o parto fixado pela Lei nº 8.861/94 
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(parágrafo único do artigo 71) para requerimento pela segurada especial e pela empregada 
doméstica. 3. A autora juntou aos autos cópia do título definitivo de lote colonial de sua mãe (fl. 14 e 14v),
espelho eleitoral, configurando, pois, início razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção
à solução pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 
Federais. 4. Prova documental complementada pela prova testemunhal. 5. O reconhecimento da qualidade
de segurada especial, trabalhadora rural, desafia o preenchimento dos seguintes requisitos fundamentais:
a existência de início de prova material da atividade rural exercida, a corroboração dessa prova indiciária
por robusta prova testemunhal e, finalmente, para obtenção do salário maternidade ora questionado, a
comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) meses
imediatamente anteriores ao do início do benefício, como define o § 2º do art. 93 do Decreto 3.048/99. 6.
Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do salário maternidade - início de prova material apta
a demonstrar a condição de segurada especial e comprovação do nascimento do filho, é devido o salário
maternidade (art. 55, § 3º, e Parágrafo único do art. 39, da Lei 8.213/91). 7. Entrevista realizada pelo INSS
(fl. 14), não possui o condão de desfazer os depoimentos das testemunhas colhidas em audiência de
instrução perante o magistrado a quo, a uma, por não constar dos documentos hábeis à comprovação de
tempo de serviço previstos no artigo 62 do Decreto nº 3.048/99; a duas, por ser o único documento em
desarmonia quanto à data da cessão de suas atividades laborativas. 8. Apelação improvida. Remessa
oficial não conhecida.(AC 0027395- 74.2005.4.01.9199/MG, Rel. Desembargador Federal Francisco De
Assis Betti, Segunda Turma,e- DJF1 p.528 de 10/09/2010) Com tais razões, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, concedendo o Salário Maternidade à autora, em função do nascimento da menor LORRANE
DOS SANTOS DE FREITAS, pagando-lhe os valores do benefício atrasados, com atualização monetária
segundo Manual 
de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados desde a
citação (Art. 406 do Código Civil), tudo conforme for apurado em execução, considerada a natureza
alimentar da dívida e correção monetária pelo vencimento de cada parcela (súmulas 43 e 148 do STJ),
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC. Custas da Lei para o INSS.
Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10%, sobre o total devido. Sentença não sujeita
ao reexame necessário, pois o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. Oficie-se ao INSS para
pagamento do benefício reconhecido por este juízo no prazo de 60 dias, sob pena de multa de R$ 100,00
(cem reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da autora. P.R.I. 
Após, transitado em julgado e não havendo requerimentos pendentes de análise, arquivemse. Breu
Branco ¿ PA, 07 de novembro de 2018. ANDREY MAGALHÃES BARBOSA JUIZ DE DIREITO 
 

 
 
 
 
Processo nº 0004558-03.2018.8.14.0104 ¿ Ação: Art. 217-A, Caput, combinado com art.226, II; e ainda,
art.71, todos do Código Penal ¿ Autor: Ministério Público do Estado do Para ¿ Denunciado: Josué Pompeu
Moraes - Advogado: Antônio do Socorro Cruz dos Santos OAB/PA n°18.735¿ Vitima: C.P.M. DECISÃO: 1-
Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de revogação realizado
pela defesa, bem como apresentar alegações finais em forma de memoriais no prazo de 5 (cinco) dias.
Apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público, dar-se-á aberto o mesmo prazo para que a
defesa apresente as alegações finais em forma de memoriais; 2- Cumprido o item anterior, façam os autos
conclusos para sentença. Exmo. Dr. Andrey Magalhães Barbosa, MM. Juiz de Direito Titular desta Vara
Única da Comarca de Breu Branco/PA.

 
 

 
 
 
 
Processo nº 0114473-89.2015.8.14.0104 ¿ Ação: Art. 217-A ¿ Autor: Ministério Público do Estado do Para
¿ Denunciado: Thiago de Souza Fernandes - Advogado: Eder Silva Ribeiro OAB/PA sob o n°22.610 ¿
Vitima: V.D.S.R. DECISÃO: 1- Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca das
testemunhas ausentes; 2- Em caso de desistência das testemunhas e em não havendo diligências finais
pelas partes, dar-se-á aberto o prazo para as partes apresentarem alegações finais no prazo de 5 (cinco)
dias, primeiro ao Ministério Público e após à defesa constituída, sucessivamente. Exmo. Dr. Andrey
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Magalhães Barbosa, MM. Juiz de Direito Titular desta Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

 
 

 
 
 
 
 Processo nº 0003367-59.2014.8.14.0104 ¿ Ação: Art. 217-A, Caput, c/c art.71, ambos do CPB (Com
incidência na Lei n°8.072/90) ¿ Autor: Ministério Público do Estado do Para ¿ Denunciado: Iuri Henrique
Souza Santos - Advogadas: Edileuza Paixão Meireles OAB/PA  n°6147 e Camila Meireles Alves OAB/PA
n°25.432 ¿ Vitima: M.M.V.  DECISÃO: 1- Dê-se vistas ao apresentante do Ministério Público para requerer
diligências finais, se houver. Não havendo diligências finais, apresentem as partes alegações finais em
forma de memoriais no prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente, primeiro ao Ministério Público e após à
defesa; 2- Cumprido o item anterior, façam os autos conclusos para sentença. Cientes os presentes.
Exmo. Dr. Andrey Magalhães Barbosa, MM. Juiz de Direito respondendo por esta Vara Única da Comarca
de Breu Branco/PA.

 
 

 
 
 
 
PROCESSO Nº 0006894-48.2016.8.14.0104. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c
pedido de indenização por danos morais, materiais. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA. Adv: Dr.
ALYSSON VINICIUS MELLO SLONGO. OAB/PA. 14033 e.  Dra. SOPHIA DE PAULA SOUSA DOS
SANTOS. OAB/PA 25.178. REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. Adv: NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUES, OAB/PA 15.201-S e OAB/SP 128.341 SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de ação
Declaratória de Inexistência de Débito, Anulação de Procedimento Administrativo e Repetição de Indébito
c/c Reparação Civil por Danos Morais proposta por JOSE PEREIRA DA SILVA, em desfavor de BANCO
CRUZEIRO DO SUL S/A. Citado e intimado, o requerido apresentou petição noticiando a decretação da
falência e pugnando pela extinção do feito (fls. 28/32). Realizada audiência sem a presença do Requerido
(fls. 60/61). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Preambularmente, ao exame dos
autos observo que o presente feito foi apensado aos autos nº 0005834-06.2017.8.14.0104, conforme
certidão de fls. 65, contudo, verifico que aquele feito tem por objeto contrato bancário diverso do discutido
no presente, razão pela qual determino o desapensamento deste feito do processo principal para
julgamento em apartado. Ao atento exame dos autos observo que a empresa requerida teve a sua falência
decretada por sentença judicial proferida em 12/08/2015 (fls. 41/46), que fixou o termo da falência nos 90
dias anteriores à data da decretação da liquidação extrajudicial, ocorrida em 14/09/2012, enquanto a
presente ação foi proposta apenas no dia 04/07/2016. Desta feita, tenho que assista razão ao requerido,
posto que nos termos do artigo 8º, caput, da Lei nº. 9.099/95, a massa falida não poderá ser parte no
processo instituído por esta Lei. Isto posto, hei por bem: 1 ¿ Determinar o desapensamento destes autos
do processo principal nº 0005834- 06.2017.8.14.0104. 2 ¿ JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51 inciso IV da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e verbas
honorárias nesta instância processual, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Após o prazo recursal,
certifique-se e arquive-se caso não haja interposição de recurso, dando-se baixa na distribuição e no
sistema LIBRA. Atente-se a Secretaria para que realize as publicações em nome do(a) advogado(a) da
parte requerida, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/PA 15.201-S e OAB/SP 128.341. Defiro
os benefícios da justiça gratuita. P.R.I.C. Breu Branco/PA, 03 de junho de 2019.  ANDREY MAGALHÃES
BARBOSA

 
 

 
 
 
Processo nº 0003266-46.2019.8.14.0104; Ação de busca e apreensão com pedido liminar; Requerente:
Banco Bradesco Financiamentos S.A, Advogado: Antônio Braz da Silva OAB/PA 20.638-A; Requerido:
Daniel Silva Chiossi; ATO ORDINATÓRIO - (Provimento 006/2009 ¿ CJCI e Provimento 006/2006 ¿
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CJRMB) Em atenção ao disposto no art. 1º,§2º, XIX Provimento 006/2009 ¿ CJCI e Provimento 006/2006
¿ CJRMB. Tendo em vista a Decisão de (fls.50), por não constar na Petição Inicial referência de um Fiel
Depositário, solicita-se que informe Termo de Fiel depositário para dar cumprimento ao mandado de
Busca Apreensão. Breu Branco / PA, 16 de julho de 2019. Ilnete Pavão Soares, Diretora de Secretaria
Port. nº 3831/2018- GP.  

 
 
 
 
Processo nº 0001344-43.2014.8.14.0104; Ação de indenização por danos morais e abalo de crédito com
urgente pedido de tutela antecipado; Requerente: Adimilson Luis Mezzomo, Advogado: Orlando Barata
Miléo Junior OAB/PA 7039, Márcia Abreu Sousa Kolling OAB/PA 13.244 e Melissa Valéria de Oliveira
Albuquerque OAB/PA 19.643; Requerido: Solimar Estumano dos Santos; ATO ORDINATÓRIO 
(Provimento 006/2009 ¿ CJCI e Provimento 006/2006 ¿ CJRMB)   Em atenção ao disposto no art. 1º,§2º,
XI Provimento 006/2009 ¿ CJCI e Provimento 006/2006 ¿ CJRMB, e, ainda, tendo em vista Sentença
proferida nos autos, intime-se a parte autora para recolher as custas Finais. Breu Branco / PA, 16 de julho
de 2019. Ilnete Pavão Soares Diretora de Secretaria Port. nº 3831/2018- GP

 
 

 
 
 
 
Processo nº 0142453-11.2015.8.14.0104; Ação de busca e apreensão; Requerente: Aymore Crédito,
Financiamento e Investimento SA, Advogado: Camilla Moura Uliana OAB/PA 21.277 e Allan Rodrigues
Ferreira OAB/MA 7.248; Requerido: Taygra dos Santos Aguiar; ATO ORDINATÓRIO (Provimento
006/2009 ¿ CJCI e Provimento 006/2006 ¿ CJRMB) Em atenção ao disposto no art. 1º,§2º, XI Provimento
006/2009 ¿ CJCI e Provimento 006/2006 ¿ CJRMB, e, ainda, tendo em vista Sentença proferida nos
autos, intime-se a parte autora para recolher as custas. Breu Branco / PA, 16 de julho de 2019.   Ilnete
Pavão Soares Diretora de Secretaria Port. nº 3831/2018- GP

 
 

 
 
 
Processo nº 0002487-67.2014.8.14.0104; Ação ordinária com pedido de tutela antecipada; Requerente:
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP, Advogado: Thaís de
Cássia de Souza Donza OAB/PA 16.977; Requerido: Município de Breu Branco/PA; ATO ORDINATÓRIO 
(Provimento 006/2009 ¿ CJCI e Provimento 006/2006 ¿ CJRMB) Em atenção ao disposto no art. 1º,§2º, XI
Provimento 006/2009 ¿ CJCI e Provimento 006/2006 ¿ CJRMB, e, ainda, tendo em vista Sentença
proferida nos autos, intime-se a parte autora para recolher as custas Finais. Breu Branco / PA, 16 de julho
de 2019. Ilnete Pavão Soares Diretora de Secretaria Port. nº 3831/2018- GP.  
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MANDADO DE INTIMAÇÃO - O MM ÊNIO MAIA SARAIVA, Juiz de Direito respondendo pela Comarca de
Brasil Novo, Estado do Pará, na forma da lei, Etc. INTIMA, através deste mandado o DRº. GENYSLAN
SANTOS DE MORAIS ¿ OAB/PA nº 20.277 para que devolva no prazo LEGAL os autos dos processos de
Nº. 0002846-14.2017.8.14.0071 , sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis para o caso ( 
ARTIGO 234, §2º, §3º, §5º DO CPC) CUMPRA-SE. ÊNIO MAIA SARAIVA, juiz de Direito. Expedido nesta
cidade de Brasil Novo, Estado do Pará, em 16 de Julho de 2019. Eu, Lucirene Rodrigues, diretora de
Secretaria, digitei e subscrevi. Portaria 001/2013 ¿ Prov. 006-2009- CJCI

 
 

 
 

COMARCA DE BRASIL NOVO

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO
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PROCESSO: 0002684-93.2019.8.14.0056. AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
REU: GEDIELTON TAVARES GOMES. ADVOGADO: DRA. MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS ¿
OAB/PA 24.629. REU: FLAVIO FREITAS DA COSTA. ADVOGADO: DRA. RISIA CELENE FARIAS DOS
SANTOS ¿ OAB/PA 20.414. REU:ADAILSON TAVARES DA COSTA FILHO. REU: DHEYMISON
TAVARES BONNETERRE. VITIMA: G. D. O. B.   DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação penal
promovida pelo Ministério Público imputando aos réus FLÁVIO FREITAS DA COSTA, GEDIELTON
TAVARES GOMES, ADAILSON TAVARES DA COSTA FILHO e DHEYMISON TAVARES BONNETERRE
a prática do delito previsto no art. 121, § 2°, IV do CPB. Em relação aos denunciados FLÁVIO FREITAS
DA COSTA e GEDIELTON TAVARES GOMES, os mesmos foram citados, constituíram defensores e
apresentaram respostas à acusação (76/77 e 78/80).  Como não foram arguidas preliminares nem
juntados documentos pela defesa, deixo de encaminhar os autos ao parquet, a contrario sensu do art. 409
do CPP. Não sendo o caso de julgamento antecipado do processo com absolvição sumária dos referidos
réus, por não reconhecer na hipótese nenhuma das situações previstas no art. 397 do CPP, DESIGNO
audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de AGOSTO DE 2019, às 12h:30min. Intimem-se
as testemunhas arroladas, os réus, requisitando-os se estiverem presos, bem como seus patronos, estes
via DJE. Quanto aos denunciados ADAILSON TAVARES DA COSTA FILHO e DHEYMISON TAVARES
BONNETERRE que não foram encontrados para serem citados, encontrando-se foragidos (84-v) e com
prisões preventivas decretadas, com fundamento no art. 80 do CPP, para não prolongar as prisões
provisórias dos demais réus, determino o desmembramento do feito, devendo permanecer nestes autos
figurando como réu t¿o somente os acusados FLÁVIO FREITAS DA COSTA e GEDIELTON TAVARES
GOMES, devendo ser formado processo em separado para ao corréus ADAILSON TAVARES DA COSTA
FILHO e DHEYMISON TAVARES BONNETERRE, procedendo o Diretor de Secretaria aos traslados,
alterações e certificações necessárias em ambos os autos. Procedidas as determinações supra, façam-se
os novos autos conclusos para deliberações. Solicito, nos termos da Instrução Conjunta nº 001/2011 ¿
CJRMB/CJCI, autorização deste órgão censor para cadastramento desse novo processo nos sistemas de
informática do TJE/PA. Expeça-se expediente neste sentido. P.R.I. São Sebastião da Boa Vista/PA, 15 de
julho de 2019. EMANOEL JORGE DIAS MOUTA Juiz de Direito Titular    

 
 
 
PROCESSO: 0000541-05.2017.8.14.0056 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
ACUSADO: RONALD ADRIANO CRUZ MELO ADVOGADO: DR. ALIPUIO RODRIGUES SERRA ¿
OAB/PA 8927 ACUSADO: ADELSON FERREIRA FARIAS ADVOGADO:  ANA LAURA MACEDO AS:
DEFENSORA PUBLICA SENTENÇA Vistos, etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no
uso de suas atribuiç¿es legais, ofereceu DENÚNCIA em face de RONALD ADRIANO CRUZ MELO, vulgo
¿RUI¿ e ADELSON FERREIRA FARIAS, vulgo ¿PIPO¿, devidamente qualificados nos autos, pela prática
do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB. Narra a denúncia, em síntese, que no dia
04/02/2017, por volta das 18h30, nesta cidade, os denunciados RONALD ADRIANO CRUZ NETO e
ADELSON FERREIRA FARIAS, voluntariamente e com unidade desígnios, subtraíram mediante violência
e grave ameaça, com o uso de uma arma de fogo, um cord¿o de ouro pertencente à vítima HENRIQUE
SOARES COELHO. Relata que no dia e hora acima, os policiais militares JOSÉ MARIA DE PAULA DA
SILVA, SGT Marques e CB Baratinha foram acionados pelas vítimas. Ao chegarem até o local foram
informados por HENRIQUE que o mesmo havia acabado de ser assaltado por dois indivíduos. Segundo
HENRIQUE, um dos infratores portava uma arma de fogo tipo ¿garrucha caseira¿ e aos se aproximarem
dele falaram textuais: ¿Isso é um assalto, deita no ch¿o¿. Nesse momento, HENRIQUE ainda tentou
reagir ao assalto, mas ADELSON arrancou à força o cord¿o de ouro e os dois denunciados fugiram. Aduz
que diante do relatado pela vítima, a guarniç¿o saiu em busca dos acusados, momento em que
encontraram RONALD e ADELSON em uma casa abandonada, no Conjunto COHAB. Ao entrarem no
local, os policiais militares surpreenderam os denunciados, momento em que ADELSON jogou a arma de
fogo utilizada na empreitada criminosa num rio que fica próximo da residência. Ainda, segundo os policiais,
ADELSON foi encontrado com o cord¿o de ouro pendurado no pescoço e tanto ele quanto RONALD

COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
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confessaram a participaç¿o na empreitada.   A peça acusatória foi recebida em 16/02/2017, conforme
decis¿o constante às fls. 124. Os acusados foram devidamente citados e apresentaram resposta à
acusaç¿o (fls. 157/158). Durante a instruç¿o processual foram inquiridas a vítima, duas testemunhas e os
acusados (depoimentos gravados em mídia às fls. 188). Em Alegaç¿es Finais, o Ministério Público pediu a
condenaç¿o dos acusados nos termos da denúncia. A defesa de RONALD ADRIANO CRUZ MELO pediu
a aplicaç¿o da pena no mínimo legal, tendo em vista a atenuante da confiss¿o. A defesa de ADELSON
FERREIRA FARIAS, por sua vez, alegou preliminar de mérito pedindo a nulidade do feito ante à ausência
do Ministério Público na audiência de instruç¿o e julgamento, além da exclus¿o da majorante do emprego
de arma de fogo, por se tratar de um simulacro, bem como da atenuante da confiss¿o e aplicaç¿o da pena
no mínimo legal (fls. 191/192, 212/212-v e 227/240). É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇ¿O E JULGAMENTO Com
relaç¿o a tal preliminar de mérito invocada pela defesa do acusado ADELSON FERREIRA FARIAS, tenho
que a ausência de membro do Parquet devidamente intimado (fls. 160) para a audiência n¿o possui o
cond¿o de gerar qualquer prejuízo para a Defesa, pois se refere a formalidade cuja observância só
interessa à parte contrária. Ademais, o magistrado que presidiu a audiência apenas complementou a
inquiriç¿o das testemunhas (artigo 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal) depois de dada a
palavra à defesa, agindo com intuito de buscar a verdade real, sem que, com tal conduta, tenha se
afastado da imparcialidade ou violado o princípio acusatório. Nesse sentido: ¿ [...] II - Inexiste nulidade na
aç¿o penal por ter o magistrado conduzido a audiência de oitiva das testemunhas de acusaç¿o, inquirindo-
as sobre os fatos constantes da denúncia, sem a presença do membro do Ministério Público. III - Eventual
prejuízo pela ausência do representante do parquet, caso houvesse, só interessaria à acusaç¿o sendo
inadmissível o reconhecimento de nulidade relativa que só à parte contrária interessa. (AgRg no Resp
1491961/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 08/09/2015, DJe
14/09/2015).¿   TJAL-0033934) PENAL. PROCESSO PENAL. REVIS¿O CRIMINAL. FAVORECIMENTO
DA PROSTITUIÇ¿O QUALIFICADO PELA MENORIDADE DA VÍTIMA E COM FINALIDADE DE LUCRO,
EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRETENDIDA ANULAÇ¿O DA INSTRUÇ¿O PROCESSUAL
EFETIVADA NA ORIGEM, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE MEMBRO MINISTÉRIO PÚBLICO EM UMA
AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROMOTOR DEVIDAMENTE INTIMADO PARA O ATO. VÍCIO N¿O
SUSCITADO EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DA ACUSAÇ¿O E DA DEFESA EM OUTRAS AUDIÊNCIAS
INSTRUTÓRIAS. N¿O ACOLHIMENTO. ATA JUDICIAL QUE ATESTA O COMPARECIMENTO DO
PARQUET E DO CAUSÍDICO, QUE INCLUSIVE ACOMPANHARAM OS DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS. TESE DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA N¿O ACOLHIDA. ADVOGADO QUE, ALÉM DE
TER APRESENTADO ALEGAÇ¿ES FINAIS SUSCITANDO A INOCÊNCIA DA REQUERENTE,
DESEMPENHOU A CONTENTO A DEFESA PROCESSUAL DA ACUSADA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO REVISIONAL. I - A ausência de membro do Parquet devidamente intimado para a audiência n¿o
possui o cond¿o de gerar qualquer prejuízo para a Defesa, pois se refere a formalidade cuja observância
só interessa à parte contrária (art. 565 do CPP). Ademais, à época do ato judicial, a Defesa n¿o se
insurgiu em momento oportuno contra o n¿o comparecimento do órg¿o acusatório, restando silente sobre
a matéria, bem como n¿o demonstrou eventual prejuízo advindo à requerente, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief. II - Apesar da ausência de assinatura do membro do órg¿o acusatório e do
advogado em ata de audiência, é possível perceber que o promotor e o causídico se fizeram presente nos
atos, pois o comparecimento restou consignado na ata judicial e os profissionais participaram da colheita
da prova testemunhal. Precedente do STJ. III - Para que fosse acolhida, a alegaç¿o de deficiência da
defesa técnica teria que vir acompanhada de comprovaç¿o de inércia ou desídia do defensor da
requerente. Pelo contrário, o causídico explanou, no caso concreto, as teses defensivas a contento,
tentando demonstrar, a todo custo, a alegada inocência da acusada, requerendo, inclusive, durante a
instruç¿o processual, a produç¿o de prova testemunhal nesse sentido e apresentando alegaç¿es finais
em seu favor. IV - Revis¿o criminal improcedente. (Revis¿o Criminal nº 0800592-24.2016.8.02.0000,
Tribunal Pleno do TJAL, Rel. Sebasti¿o Costa Filho. j. 25.10.2016). TJMG-1234622) APELAÇ¿O
CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇ¿O E JULGAMENTO - INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO
DE NULIDADE DO PROCESSO - ABSOLVIÇ¿O - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇ¿O DAS CUSTAS
PROCESSUAIS - PLEITO PREJUDICADO. N¿o há que se falar em nulidade do feito pela ausência do
representante do Parquet na audiência de instruç¿o e julgamento, até porque o magistrado, ao
complementar a inquiriç¿o das testemunhas (artigo 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal)
depois de dada a palavra à defesa, age com intuito de buscar a verdade real, sem que, com tal conduta,
se afaste da imparcialidade que lhe deve ser peculiar ou viole o princípio acusatório. E além de n¿o ter se
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insurgido na própria audiência contra a conduta do juiz, a defesa também n¿o demonstrou prejuízo sofrido
pelas acusadas. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime do artigo 157, § 2º, II, do Código
Penal, é impossível absolver as rés. Resta prejudicado o pleito de isenç¿o do pagamento das custas
processuais quando as rés n¿o forem condenadas a pagá-las. (Apelaç¿o Criminal nº 0021481-
21.2017.8.13.0443 (1), 1ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Flávio Leite. j. 02.04.2019, Publ. 10.04.2019).
Ante o exposto, INACOLHO A PRELIMINAR. DA MATERIALIDADE: A materialidade n¿o enseja dúvidas.
Emerge do Auto de Apreens¿o e Entrega do cord¿o subtraído da vítima (fls. 12/13), bem como dos
depoimentos colhidos em juízo. DA AUTORIA: Restou comprovado pelas declaraç¿es prestadas em juízo
pelas vítimas, bem como pela confiss¿o dos próprios acusados, que apenas ressalvaram que utilizaram
um simulacro de arma de fogo (depoimentos em mídia às fls. 188). Com relaç¿o a arma de fogo a vítima
HENRIQUE SOARES COELHO afirmou com segurança em seu depoimento colhido em juízo, que a arma
utilizada era uma espécie de garrucha caseira sem repetiç¿o, sendo que a vers¿o dos acusados n¿o lhes
favorece, uma vez que sequer apresentaram a arma à polícia ou em juízo para ao menos tentar comprovar
que a mesma n¿o tinha potencial lesivo. Por outro lado, o STJ, mesmo após a superveniência das
alteraç¿es trazidas, em 24.05.2018, pela Lei nº 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa
de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal - nos casos em que utilizada
arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seç¿o, no sentido de ser
desnecessária a apreens¿o da arma utilizada no crime e a realizaç¿o de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego
na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa. Nesse sentido: AgRg no Habeas Corpus
nº 473.117/MS (2018/0264062-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 05.02.2019, DJe
14.02.2019).  No mesmo sentido: STJ-1142474) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENS¿O SEM AUTORIZAÇ¿O
JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇ¿O DAS PREMISSAS FÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA.
PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇ¿O DA PENA-
BASE. UTILIZAÇ¿O DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. I - O recurso especial n¿o será cabível
quando a análise da pretens¿o recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificaç¿o das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 07/STJ). II - In
casu, inviável a modificaç¿o da conclus¿o da existência de motivos idôneos aptos a conferir legitimidade à
busca domiciliar realizada na residência do agravante, pois esta decorreu de todo o contexto probatório
acostado aos autos, mediante a análise concreta dos pormenores da situaç¿o pelo eg. Tribunal de origem.
III - O entendimento da Terceira Seç¿o deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da
apreens¿o e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua
utilizaç¿o por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas,
como é o caso dos autos. Precedentes. IV - No que tange à dosimetria da pena, n¿o há que se alegar bis
in idem, porquanto as circunstâncias apontadas pelo v. acórd¿o a quo para justificar o aumento da pena
na terceira fase - concurso de agentes e emprego de arma de fogo - n¿o s¿o as mesmas levadas em
consideraç¿o para a valoraç¿o negativa das circunstâncias do crime que justificaram a exasperaç¿o da
pena-base na primeira fase - o fato das vítimas terem sido amarradas com fios e arma encostadas em
suas cabeças). V - Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial com relaç¿o ao acórd¿o paradigma do
julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o agravante, de fato, apenas transcreveu
trechos do acórd¿o paradigma e n¿o procedeu à comparaç¿o deste com o v. acórd¿o recorrido. Ora, essa
ausência de cotejo entre os julgados impede a constataç¿o da divergência, procedimento necessário para
o conhecimento do apelo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Recurso Especial nº 1.773.075/SP
(2018/0272578-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Félix Fischer. j. 26.02.2019, DJe 07.03.2019). Ademais, vale
destacar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado
por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que consentânea com
as demais provas dos autos. Nesse sentido: (Agravo regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso
Especial nº 1.429.354/RS (2019/0011960-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Joel Ilan Paciornik. j. 26.03.2019, DJe
05.04.2019) e (Habeas Corpus nº 475.526/SP (2018/0280190-2), 5ª Turma do STJ, Rel. Félix Fischer. DJe
14.12.2018). Assim, a prova é segura no sentido de que a subtraç¿o ocorreu mediante grave ameaça,
consistente no emprego de arma de fogo, conforme depoimento coerente e coeso da vítima. Com relaç¿o
à qualificadora do emprego de arma de fogo, esclareço que a recente alteraç¿o legislativa introduzida pela
Lei 13.654/18 no delito de roubo, revogou o inciso I do § 2º., do artigo 157, que previa aumento de pena de
um terço até a metade quando o roubo fosse praticado ¿com emprego de arma¿. Concomitantemente a
essa revogaç¿o foi acrescido outro aumento de pena, agora previsto no § 2º. ¿ A, I, da ordem de dois
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terços quando ¿a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo¿. Em breve resumo, o
que ocorre é que o antigo aumento de um terço até a metade, abrangendo o emprego de qualquer arma
no roubo é substituído por um aumento mais gravoso de dois terços fixos, mas somente para o emprego
de arma de fogo. A majorante somente será aplicada se o agente se utilizar de arma de fogo para a prática
da violência ou grave ameaça no roubo. Ent¿o, tal legislaç¿o deverá retroagir para afastar o aumento em
casos de indivíduos que foram assim apenados quando utilizaram na prática do roubo armas brancas ou
impróprias. No entanto, a Lei 13.654/18 jamais poderá ser aplicada retroativamente para aqueles que
empregaram armas de fogo para a prática da violência ou grave ameaça. Isso porque constitui, neste caso
específico, ¿lex gravior¿, elevando o patamar da majorante de 1/3 para 2/3. Desta feita, deve prevalecer o
dispositivo vigente ao tempo dos fatos, por ser mais favorável ao réu (ultratividade da lei mais benéfica).
Por outro lado, restando comprovado nos autos que o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de
fogo, é irrelevante o conhecimento de quem a utilizou, por configurar circunstância objetiva que se
comunica a todos os autores do delito. Nesse sentido: Apelaç¿o Criminal nº 69022-47.2012.8.09.0181
(201290690227), 2ª Câmara Criminal do TJGO, Rel. Jairo Ferreira Júnior. j. 28.08.2014, unânime, DJe
09.09.2014. Igualmente a majorante do concurso de agentes também está configurada, consoante
narrativa das vítimas, bem como dos próprios acusados. Da Atenuante: Os acusados confessaram
espontaneamente em sede de interrogatório judicial, a prática do crime, servindo tal confiss¿o, aliás, para
embasar o édito condenatório. Assim, suas confiss¿es devem ser levadas em conta, como circunstância
atenuante de pena, sendo de rigor a aplicaç¿o do artigo 65, III, ¿d¿ do CP. DIANTE DO EXPOSTO: Julgo 
PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus RONALD ADRIANO CRUZ MELO e ADELSON
FERREIRA FARIAS, como incursos nas sanç¿es previstas pelo artigo 157, §2º, incisos I e II Código Penal
do Código Penal, de acordo com a redaç¿o da lei vigente ao tempo dos fatos. Passo a analisar as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal individualmente para cada condenado, em atenç¿o
ao princípio da individualizaç¿o da pena. RONALD ADRIANO CRUZ MELO a) culpabilidade: no presente
caso revelou-se ordinária, incapaz de alterar a fixaç¿o da pena base, apesar de reprovável; b)
antecedentes: n¿o os possui (fls. 223); c) conduta social: n¿o há elementos suficientes para uma
valoraç¿o negativa; d) personalidade do agente: n¿o foram colhidos elementos suficientes que possam
ensejar a valoraç¿o negativa, mostrando-se circunstância incapaz de influenciar a pena-base; e) motivos
do crime: s¿o os inerentes à figura penal em apreço, incapazes de influenciar a pena; f) circunstâncias do
crime: n¿o lhes favorece, pois além de empregarem arma de fogo,   há elementos extravagantes capazes
de influenciar negativamente na pena; g) consequências do delito: N¿o obstante a restituiç¿o do objetos, o
delito de roubo, mediante m¿o armada, é sempre traumatizante para as vítimas; e h) comportamento da
vítima: a vítima n¿o concorreu de nenhuma forma para facilitar o crime. Diante das circunstâncias judiciais
encontradas, e incidindo duas qualificadoras, uma servirá para a fixaç¿o da pena base, enquanto a outra
servirá como agravante para o cálculo da pena definitiva ¿ RT 624/290, fixo-lhe a pena-base em 05 anos
de reclus¿o e 10 (DEZ) DIAS MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE AO TEMPO DO FATO nos termos do artigo 49 ¿caput¿ e §1º do CP. Na segunda fase,
constatada a atenuante da confiss¿o espontânea, diminuo a sanç¿o em 06 meses, passando-a para 04
anos e 06 meses de reclus¿o. Em raz¿o do emprego de arma de fogo, incide ao caso a causa de aumento
disposta no §2º, incisos I e II do artigo 157 do Código Penal (redaç¿o da época dos fatos), raz¿o pela qual
exaspero a pena no patamar de 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 6 (SEIS) ANOS DE
RECLUS¿O E 15 (QUINZE) DIAS MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE AO TEMPO DO FATO nos termos do artigo 49 ¿caput¿ e §1º do CP. Fixo o regime inicial 
SEMI ABERTO, base no art. 33, § 2º, ¿b¿ do Código Penal. Deixo de conceder a substituiç¿o da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos por n¿o estarem presentes os requisitos do artigo do art. 44,
I, II e III, do CP, já que o montante de pena aplicado n¿o autoriza a medida. Pelo mesmo motivo, deixo de
conceder a suspens¿o condicional da pena (art. 77, inc. I do CP). Concedo ao réu o direito de recorrer em
liberdade, pois ausentes os requisitos para a sua pris¿o preventiva. ADELSON FERREIRA FARIAS a)
culpabilidade: no presente caso revelou-se ordinária, incapaz de alterar a fixaç¿o da pena base, apesar de
reprovável; b) antecedentes: n¿o os possui (fls. 223); c) conduta social: n¿o há elementos suficientes para
uma valoraç¿o negativa; d) personalidade do agente: n¿o foram colhidos elementos suficientes que
possam ensejar a valoraç¿o negativa, mostrando-se circunstância incapaz de influenciar a pena-base; e)
motivos do crime: s¿o os inerentes à figura penal em apreço, incapazes de influenciar a pena; f)
circunstâncias do crime: n¿o lhes favorece, pois além de empregarem arma de fogo,   há elementos
extravagantes capazes de influenciar negativamente na pena; g) consequências do delito: N¿o obstante a
restituiç¿o do objetos, o delito de roubo, mediante m¿o armada, é sempre traumatizante para as vítimas; e
h) comportamento da vítima: a vítima n¿o concorreu de nenhuma forma para facilitar o crime. Diante das
circunstâncias judiciais encontradas, e incidindo duas qualificadoras, uma servirá para a fixaç¿o da pena
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base, enquanto a outra servirá como agravante para o cálculo da pena definitiva ¿ RT 624/290, fixo-lhe a
pena-base em 05 anos de reclus¿o e 10 (DEZ) DIAS MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO nos termos do artigo 49 ¿caput¿ e §1º do CP. Na
segunda fase, constatada a atenuante da confiss¿o espontânea, diminuo a sanç¿o em 06 meses,
passando-a para 04 anos e 06 meses de reclus¿o. Em raz¿o do emprego de arma de fogo, incide ao caso
a causa de aumento disposta no §2º, incisos I e II do artigo 157 do Código Penal (redaç¿o da época dos
fatos), raz¿o pela qual exaspero a pena no patamar de 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 6
(SEIS) ANOS DE RECLUS¿O E 15 (QUINZE) DIAS MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO nos termos do artigo 49 ¿caput¿ e §1º do CP. Fixo o
regime inicial SEMI ABERTO, base no art. 33, § 2º, ¿b¿ do Código Penal. Deixo de conceder a
substituiç¿o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por n¿o estarem presentes os
requisitos do artigo do art. 44, I, II e III, do CP, já que o montante de pena aplicado n¿o autoriza a medida.
Pelo mesmo motivo, deixo de conceder a suspens¿o condicional da pena (art. 77, inc. I do CP). Concedo
ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos para a sua pris¿o preventiva. Com o
trânsito em julgado desta decis¿o: a) oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da
CF; b) lance-se o nome dos réus no rol de culpados; c) expeça-se a guia de recolhimento definitiva para os
acusados; e) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa, em conformidade
com o descrito no artigo 686 do CPP. P.R.I Devem ser intimados pessoalmente os réus, o Ministério
Público e a Defensoria Pública, esta com vistas dos autos, além do advogado constituído do réu RONALD
MELO, este via DJE. S¿o Sebasti¿o da Boa Vista /PA, 11 de julho de 2019. EMANOEL JORGE DIAS
MOUTA Juiz de Direito Titular        

 
 
 
Processo: 0005085-02.2018.8.14.0056 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. 
Requerido: MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. Advogado: DR. EMANOEL O¿ DE
ALMEIDA FILHO ¿ OAB/PA 5399. Advogado: DR. GUSTAVO O DE ALMEIDA SOUSA - OAB/PA 18803.
  DESPACHO Considerando o teor da contestação apresentada e tendo em vista que que incumbe ao juiz
na direção do processo, promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes (art. 139, V do CPC),
designo o dia 26/09/2019, às 09h00, para a realização de audiência de tentativa de conciliação. P.R.I. São
Sebastião da Boa Vista, 16 de julho de 2019. EMANOEL JORGE DIAS MOUTA Juiz de Direito Titular    

 
 
 
PROCESSO: 0000026-92.2002.8.14.0056. AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL. REU: JUAREZ
TAVORA GUIMARAES. REU: LUIS DE GONZAGA ROCHA DE ANDRADE. ADVOGADO: DR.
HIDERALDO DE MARCELO DE AZEVEDO TAVARES ¿ OAB/PA 6546. REU: VIVALDO MACEDO
RODRIGUES DEFENSOR PUBLICO: RAIMUNDO ELIAS DE SOUZA MENDES. REU: ERMEDA LOBATO
BORGES. ADVOGADO: DR. JOAO JURANDIR MANITO ¿ OAB/PA 1875.   SENTENÇA Vistos etc. Trata-
se de denúncia formulada pelo Ministério Público em face de JUAREZ TÁVORA GUIMAR¿ES, ERMIDA
LOBATO BORGES, BENEDITO ODIVAL OLIVEIRA GOMES, VIVALDO MACEDO RODRIGUES e LUIZ
GONZAGA ROCHA DE ANDRADE, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 1°, incisos I, II, III, VII,
VIII, X e XIV do Dec. Lei 201/67 c/c artigos 319 e 312 do CPB. É o Relatório. Decido. No caso concreto
ocorre a hipótese da chamada prescriç¿o antecipada ou virtual, sen¿o, vejamos: O mais grave dos crimes
imputados aos denunciados tem pena prisional máxima de 12 anos de pris¿o. A prescriç¿o foi
interrompida com o recebimento da denúncia em 01/12/2003. Assim, aplicada ao réu pena de até 08 anos,
estará prescrita. Obviamente que, no caso concreto, pela condiç¿o de primário, a pena a ser aplicada,
ainda que se afaste da mínima legal (2 anos), n¿o há elementos nos autos que indiquem a necessidade
de exagerada exacerbaç¿o da sanç¿o, e ainda que a pena base fosse quadruplicada, mesmo assim a
prescriç¿o haveria de ser reconhecida na sentença, em face do disposto no artigo 109, III do CPB,
prevendo o art. 61 do CPP que se o juiz verificar, em qualquer fase do processo, causa de extinç¿o da
punibilidade, deverá declará-la de ofício. Isto posto, nos termos do art. 107, IV do CPB, JULGO extinta a
pretens¿o punitiva estatal em relaç¿o a todos os acusados nestes autos (JUAREZ TÁVORA GUIMAR¿ES,
ERMIDA LOBATO BORGES, BENEDITO ODIVAL OLIVEIRA GOMES, VIVALDO MACEDO RODRIGUES
e LUIZ GONZAGA ROCHA DE ANDRADE), pelas práticas delitivas que lhe foram imutadas nesta aç¿o
penal, já que a pena in concreto que resultará do prosseguimento do feito, estará irremediavelmente
prescrita. P.R.I. Expirado o prazo recursal, arquive-se, providenciando-se as respectivas baixas nos
antecedentes do acusado. S¿o Sebasti¿o da Boa Vista, 16 de julho de 2019. EMANOEL JORGE DIAS
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P R O C E S S O :  0 0 0 4 5 5 1 7 5 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DEPRECANTE: J. D. P. V. C. E.
E. P. P. DEPRECADO: J. D. C. C. C. P. ADOLESCENTE: P. G. M. F. TESTEMUNHA: M. F. C.
DESPACHO Tendo em vista a precatória recebida por este juízo, expeça-se mandado de intimaç¿o para
inquiriç¿o da testemunha MARIA DE FÁTIMA CORRÊA, no endereço indicado à fl.03.v, informando da
designaç¿o da AUDIÊNCIA para sua oitiva no dia 02/10/2019, às 12h00min, a ser realizada na sala de
audiências da 1ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se,
servindo como mandado. Cana¿ dos Carajás, 04 de julho de 2019.

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 6 8 8 2 2 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO Ação: Ação
Civi l  Públ ica em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO:MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS REQUERIDO:JEOVA GONCALVES DE
ANDRADE Representante(s):  OAB 21003 - GILMAR NASCIMENTO DE MORAES (ADVOGADO)  
REQUERIDO:JACQUELINE MOURA Representante(s):  OAB 21003 - GILMAR NASCIMENTO DE
MORAES (ADVOGADO)   REQUERIDO:CLEUDENICE BONFIM DE MACEDO REQUERIDO:SIRLEY DE
PAULA Representante(s):  OAB 20872-B - FERNANDO LUIZ GONÇALVES (ADVOGADO)  
REQUERIDO:PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP Representante(s):  OAB 20872-B ¿ ATO
ORDINATÓRIO INTIME-SE o requerido Jeová Gonçalves de Andrade, na figura do seu patrono, via DJE,
para retirar em secretaria certid¿o para fins de agravo solicitada. PUBLIQUE-SE. Cana¿ dos Carajás,
Iorrane Augusto de O. Silva Diretor de Secretaria
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P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 2 5 2 0 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---VITIMA:T. P. N.  AUTOR:PEDRO
HENRIQUE. Vistos. Designo audiência para o dia 19 de agosto de 2019, às 09h:30 min. Intime-se a vítima
para comparecer à audiência designada. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.
Cumpra-se. Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de
Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 9 9 1 7 8 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---VITIMA:M. I. R. 
ACUSADO:MOISES RODRIGUES. Vistos. Designo audiência para o dia 19 de agosto de 2019, às 10h:30
min. Intime-se a vítima para comparecer à audiência designada. Cientifique-se o Ministério Público e a
Defensoria Pública. Cumpra-se. Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA
CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 1 3 0 6 5 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---VITIMA:M. G. B. B. M. 
ACUSADO:FRANCISCO SOUSA MONTEIRO. Vistos. Designo audiência para o dia 21 de agosto de
2019, às 11h:30 min. Intime-se a vítima para comparecer à audiência designada. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019. LEANDRO
VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 1 9 0 5 7 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---VITIMA:R. M. L. 
ACUSADO:WILLIAN FREITAS. Vistos. Designo audiência para o dia 23 de agosto de 2019, às 11h:30
min. Intime-se a vítima para comparecer à audiência designada. Cientifique-se o Ministério Público e a
Defensoria Pública. Cumpra-se. Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA
CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 0 5 0 7 4 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---VITIMA:A. G. R. S. 
ACUSADO:LUIZ CESA SALES. Vistos. Designo audiência para o dia 23 de agosto de 2019, às 10h:30
min. Intime-se a vítima para comparecer à audiência designada. Cientifique-se o Ministério Público e a
Defensoria Pública. Cumpra-se. Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA
CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 4 3 0 9 6 2 0 1 7 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---NOTIFICANTE:G. F. C. 
NOTICIADO:R. F. S. . Vistos. Designo audiência para o dia 19 de agosto de 2019, às 08h:30 min. Intime-
se a vítima para comparecer à audiência designada. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria
Pública. Cumpra-se. Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO
Juiz de Direito 
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P R O C E S S O :  0 0 0 9 3 1 3 0 8 2 0 1 7 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---VITIMA:K. P. R.  VITIMA:W. J. A. 
AUTOR DO FATO:SILVIO RIBEIRO VASCONCELOS. Vistos. Designo audiência para o dia 23 de agosto
de 2019, às 11h:00 min. Intime-se a vítima para comparecer à audiência designada. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019. LEANDRO
VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 3 1 4 9 0 2 0 1 7 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---VITIMA:V. N. S. S.  AUTOR DO
FATO:JOSE CARLOS VIANA MOREIRA. Vistos. Designo audiência para o dia 23 de agosto de 2019, às
08h:30 min. Intime-se a vítima para comparecer à audiência designada. Cientifique-se o Ministério Público
e a Defensoria Pública. Cumpra-se. Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA
CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 0 1 4 9 4 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---VITIMA:J. O. S. 
ACUSADO:JORGE MARTINS DOS SANTOS. Vistos. Designo audiência para o dia 19 de agosto de 2019,
às 11h:30 min. Intime-se a vítima para comparecer à audiência designada. Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019. LEANDRO
VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 1 2 1 0 6 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 12/07/2019---VITIMA:C. P. G. 
ACUSADO:ANTONIO JUNIOR MACIEL DE SOUSA. Vistos. Designo audiência para o dia 21 de agosto de
2019, às 10h:30 min. Intime-se a vítima para comparecer à audiência designada. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se. Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019. LEANDRO
VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 1 3 4 4 5 8 4 5 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:FABIO ALEX CORREA DE
MOURA Representante(s):  OAB 361008 - FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)  
VITIMA:F. R. B.  VITIMA:L. M. S.  VITIMA:A. M. S. M.  VITIMA:V. S. A. . PODER JUDICIÁRIO Tribunal de
Justiça do Estado do Pará Juízo de Direito da Comarca de Canaã dos Carajás TERMO DE AUDIÊNCIA
Processo n. 0134458-45.2015.8.14.0136 Acusado FABIO ALEX CORREA DE MOURA Advogado
FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB/SP 361008 Promotor de Justiça RUI BARBOSA LAMIM Juiz de Direito
LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Data / Horário 11 de julho de 2019, às 11h00min PREGÃO:
Aberta a audiência, presente MM JUIZ Dr. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO, o Promotor de
Justiça RUI BARBOSA LAMIM, ausente o acusado o seu Advogado, bem como as testemunhas de
defesa. OCORRÊNCIA EM AUDIÊNCIA: Ato não efetivado, tendo em vista a necessidade de realização
de audiência, com uso dos equipamentos audiovisuais por parte da 1° Vara Cível, infância e juventude,
com situação que envolve risco ao menor. DELIBERAÇÃO: A secretaria para que expeça carta precatória
para a oitiva da vítima no endereço informado pelo MP à fls. 151. Cobre-se o retorno das cartas
precatórias expedidas à fl. 157 e 170. Com o retorno das missivas, façam-se os autos novamente
conclusos. MM. Juiz mandou encerrar o presente termo, que vai devidamente assinado. Eu,
_______________(Diogo Rafael Diniz Bastos Lima), servidor deste Tribunal, o digitei. JUIZ DE DIREITO:
_________________________________________________  MINISTÉRIO PÚBLICO:
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_____________________________________________ 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 2 7 1 2 8 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Inquérito Policial em: 12/07/2019---INDICIADO:JOSE BONFIM SILVA SANTOS VITIMA:V. R. S. . EDITAL
DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) O Excelentíssimo Srº. Drº. LEANDRO VICENZO SILVA
CONSENTINO. Juiz de Direito Substituto Respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Canaã dos
Carajás, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, etc.  FAZ SABER a todos quantos o presente
Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este Juízo da Comarca de Canaã dos Carajás,
tramitam os autos do processo em epígrafe, referente à AÇÃO PENAL  requerida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO em face de JOSE BONFIM DOS SANTOS SILVA, filho de Maria Antônia dos Santos e João
Batista da Silva , denunciando-o como incurso nas sanções previstas no art. 217-A do CODIGO PENAL,
estando ele, atualmente em lugar incerto e não sabido, e como o DENUNCIADO não foi encontrado para
ser citado pessoalmente, expede-se o presente Edital, para CITÁ-LO, para que no prazo de 10 (dez) dias
apresente defesa preliminar aos termos da denúncia, advertindo-se que o acusado poderá argüir
preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário. E para que ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o
presente edital que será publicado e afixado no Atrium do Fórum desta Comarca, na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Canaã dos Carajás, aos 12 de julho de 2019. Eu,___________ Rita de Cássia C.
da Silva, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevi.                               C U M P R A - S E.        LEANDRO
VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito Substituto Respondendo Vara Criminal de Canaã dos
Carajás 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 3 5 7 9 6 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Auto de Prisão em Flagrante em: 12/07/2019---FLAGRANTEADO:RUI MIGUEL PEREIRA DE CAMPOS
VITIMA:D. E. L. . EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) O Excelentíssimo Srº. Drº. LEANDRO
VICENZO SILVA CONSENTINO. Juiz de Direito Substituto Respondendo pela Vara Criminal da Comarca
de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, etc.  FAZ SABER a todos
quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este Juízo da Comarca de Canaã
dos Carajás, tramitam os autos do processo em epígrafe, referente à AÇÃO PENAL  requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em face de RUI MIGUEL PEREIRA DE CAMPOS, filho de Maria Paula Soares
Pereira de Campos e Carlos Alberto Ferreira de Campos , denunciando-o como incurso nas sanções
previstas no art. 217-A do CODIGO PENAL, estando ele, atualmente em lugar incerto e não sabido, e
como o DENUNCIADO não foi encontrado para ser citado pessoalmente, expede-se o presente Edital,
para CITÁ-LO, para que no prazo de 10 (dez) dias apresente defesa preliminar aos termos da denúncia,
advertindo-se que o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E para que ninguém possa alegar
ignorância no presente ou no futuro, mandou expedir o presente edital que será publicado e afixado no
Atrium do Fórum desta Comarca, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Canaã dos Carajás,
aos 12 de julho de 2019. Eu,___________ Rita de Cássia C. da Silva, Auxiliar Judiciário, digitei e
subscrevi.                               C U M P R A - S E.        LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de
Direito Substituto Respondendo Vara Criminal de Canaã dos Carajás 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 4 9 5 6 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Liberdade Provisória com ou sem fiança em: 15/07/2019---REQUERENTE:EDUARDO ALFREDO DE
LIMA Representante(s):  OAB 14539 - FERNANDA CHRISTINA KOLLING (ADVOGADO)  . Vistos. Trata-
se de pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada em face de EDUARDO ALFREDO DE LIMA.
Após análise, o Ministério Público apresentou parecer favorável a revogação da custódia cautelar.
Compulsando os autos, verifico que o réu se encontra preso há mais de 1 (um) ano, excluindo-se do
cômputo razoável de contagem do prazo mesmo após o advento da Lei nº 11.719/2008. Nesse sentido,
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leciona Renato Brasileiro de Lima: Com o novo procedimento comum ordinário (Lei nº 11.719/2008,
aplicável quando o crime tiver sanção máxima igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de
liberdade (CPP, art. 394, § 1º, I), a contagem do prazo para o encerramento do processo criminal quando
o acusado estiver preso foi sensivelmente alterada, podendo variar entre 95 (noventa e cinco) e 190 (cento
e noventa) dias. É bom esclarecer que, de modo semelhante ao que se dava com a construção pretoriana
da contagem do prazo de 81 (oitenta e um) dias, não levamos em consideração os prazos relativos à
movimentação cartorária (LIMA, Renato Brasileiro de, Curso de Processo Penal, Niterói, RJ; Impetus,
2013, 1ª ed., 2ª tiragem, p. 928), grifei. Assim, considerando que o prazo máximo aconselhável pela
doutrina é de 190 (cento e noventa dias), ou seja, pouco mais de 6 (seis) meses, verifico que na espécie o
excesso de prazo é evidente, tendo ultrapassado o período máximo considerado como sendo razoável e
proporcional. Em análise aos artigos 282 e 319 do CPP, para fins de concessão de liberdade provisória,
reputo adequadas e suficientes as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento
periódico em juízo a cada 30 (trinta) dias para informar e justificar as atividades: b) proibição de ausentar-
se da Comarca sem autorização judicial; c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
d) comparecimento em juízo sempre que for intimado para os atos do processo; e) proibição de frequentar
bares, danceterias, lanchonetes e congêneres; f) apresentar endereço residencial atualizado no prazo de 5
(cinco) dias a contar da soltura. Ante o exposto, RELAXO a prisão preventiva de EDUARDO ALFREDO
DE LIMA e lhe concedo liberdade provisória sem fiança juntamente com o cumprimento das medidas
cautelares diversas da prisão fixadas acima, sob pena de decretação de prisão preventiva. Advirto o
beneficiado de que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares aplicadas acima poderá
ensejar a decretação da prisão preventiva (artigo 282, § 4º, do CPP). Serve a presente decisão como
alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério
Público. Canaã dos Carajás, 15 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de
Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 1 3 2 4 6 0 4 2 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Execução da Pena em: 12/07/2019---APENADO:JHONESMAR CAMILO DOS SANTOS. Vistos.
JHONESMAR CAMILO DOS SANTOS, foi imputado a prática do delito tipificado no artigo 155, §4º, IV, do
Código Penal. Foi designada audiência admonitória para o dia 07 de abril de 2016. Compareceu o
apenado JHONESMAR CAMILO DOS SANTOS, o qual aceitou a substituição das penas impostas pelas
restritivas de direito, ficou obrigado a prestação de serviços à comunidade, devendo ser cumprida na
Secretaria de Administração, e limitação dos fins de semana. No mais, ressalte-se, que, o apenado
JHONESMAR CAMILO DOS SANTOS, cumpriu em sua totalidade da transação penal, conforme fls.
20/42. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JHONESMAR CAMILO DOS SANTOS,
nos termos do artigo 107, V, do Código Penal. Ciência ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado
desta sentença, dê-se baixa no sistema. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Canaã dos
Carajás-PA, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 4 8 8 4 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Termo Circunstanciado em: 12/07/2019---AUTOR DO FATO:ROSIVAN SILVA DE OLIVEIRA SANTOS
VITIMA:J. F. O. . Vistos. O Ministério Público apresentou parecer pelo arquivamento do feito, sustentando
falta de justa causa da ação penal, em virtude da atipicidade do fato. Tendo em vista a arguta e oportuna
manifestação da douto Promotor de Justiça (fl.24), utilizo-a como razão de decidir, acolhendo-a in totum.
Assim, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente termo circunstanciado, com as ressalvas do artigo 18
do Código de Processo Penal. Considerando que a não realização da intimação da sentença que absolve
o acusado ou extingue a sua punibilidade não gera qualquer tipo de prejuízo, Considerando que
atualmente, com a estrutura existente, o acesso a movimentação processual poderá ocorrer a qualquer
momento tendo em vista a existência dos sistemas informatizados utilizados por este Tribunal de Justiça
(LIBRA). Considerando que a sentença foi devidamente publicada no diário de justiça eletrônico,
Considerando a necessidade de realização de baixa processual, Aplico o ENUNCIADO 105 do FONAJE
que dispõe: "É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua
punibilidade (XXIV Encontro Florianópolis/SC)", o qual possui o mesmo entendimento do ENUNCIADO VI
da II Jornada de Uniformização de Procedimentos das Unidades Judiciárias em Triunfo/PE: "É
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desnecessária a intimação do acusado nas sentenças de extinção da punibilidade, correndo o prazo para
recurso para o réu, desde a data da publicação da sentença¿. Desta feita, determino o arquivamento do
presente feito. Intime-se, cientificando-se o Ministério Público. Após, arquive-se. Canaã dos Carajás-PA,
11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 7 4 6 2 5 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO PARA INVESTIGADO:EM APURAÇÃO VITIMA:B. G. S. L. A. S.  VITIMA:B. J. S. L. A. S. .
Vistos. O Ministério Público apresentou parecer pelo arquivamento do feito, com fundamento no artigo 28
do CPP, sustentando falta de provas, uma vez que trata-se de questão que já foi judicializada, de modo
que não deve haver duplicidade de procedimentos sobre o mesmo fato. Tendo em vista a arguta e
oportuna manifestação da douto Promotor de Justiça (fl.04), utilizo-a como razão de decidir, acolhendo-a
in totum. Assim, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente procedimento investigatório criminal, com
as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo Penal. Considerando que a não realização da intimação
da sentença que absolve o acusado ou extingue a sua punibilidade não gera qualquer tipo de prejuízo,
Considerando que atualmente, com a estrutura existente, o acesso a movimentação processual poderá
ocorrer a qualquer momento tendo em vista a existência dos sistemas informatizados utilizados por este
Tribunal de Justiça (LIBRA). Considerando que a sentença foi devidamente publicada no diário de justiça
eletrônico, Considerando a necessidade de realização de baixa processual, Aplico o ENUNCIADO 105 do
FONAJE que dispõe: "É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem
sua punibilidade (XXIV Encontro Florianópolis/SC)", o qual possui o mesmo entendimento do ENUNCIADO
VI da II Jornada de Uniformização de Procedimentos das Unidades Judiciárias em Triunfo/PE: "É
desnecessária a intimação do acusado nas sentenças de extinção da punibilidade, correndo o prazo para
recurso para o réu, desde a data da publicação da sentença¿. Desta feita, determino o arquivamento do
presente feito. Intime-se, cientificando-se o Ministério Público. Após, arquive-se. Canaã dos Carajás-PA,
11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 2 7 9 4 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Termo Circunstanciado em: 12/07/2019---AUTOR DO FATO:PAULEMIR SANTOS DE SOUZA VITIMA:K.
S. S. . Vistos. O Ministério Público apresentou parecer pelo arquivamento do feito, sustentando falta de
justa causa da ação penal, em virtude da atipicidade do fato. Tendo em vista a arguta e oportuna
manifestação da douto Promotor de Justiça (fl.22), utilizo-a como razão de decidir, acolhendo-a in totum.
Assim, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente termo circunstanciado, com as ressalvas do artigo 18
do Código de Processo Penal. Considerando que a não realização da intimação da sentença que absolve
o acusado ou extingue a sua punibilidade não gera qualquer tipo de prejuízo, Considerando que
atualmente, com a estrutura existente, o acesso a movimentação processual poderá ocorrer a qualquer
momento tendo em vista a existência dos sistemas informatizados utilizados por este Tribunal de Justiça
(LIBRA). Considerando que a sentença foi devidamente publicada no diário de justiça eletrônico,
Considerando a necessidade de realização de baixa processual, Aplico o ENUNCIADO 105 do FONAJE
que dispõe: "É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua
punibilidade (XXIV Encontro Florianópolis/SC)", o qual possui o mesmo entendimento do ENUNCIADO VI
da II Jornada de Uniformização de Procedimentos das Unidades Judiciárias em Triunfo/PE: "É
desnecessária a intimação do acusado nas sentenças de extinção da punibilidade, correndo o prazo para
recurso para o réu, desde a data da publicação da sentença¿. Desta feita, determino o arquivamento do
presente feito. Intime-se, cientificando-se o Ministério Público. Após, arquive-se. Canaã dos Carajás-PA,
11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 2 6 7 8 8 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Inquérito Policial em: 12/07/2019---INDICIADO:EM APURACAO VITIMA:R. P. R.  VITIMA:M. J. S. F. .
Vistos. O Ministério Público apresentou parecer pelo arquivamento do feito, sustentando atipicidade formal
da conduta, em virtude de óbito dos suspeitos. Tendo em vista a arguta e oportuna manifestação da douto
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Promotor de Justiça (fls. 34), utilizo-a como razão de decidir, acolhendo-a in totum. Assim, PROMOVO O
ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial, com as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo
Penal. Considerando que a não realização da intimação da sentença que absolve o acusado ou extingue a
sua punibilidade não gera qualquer tipo de prejuízo, Considerando que atualmente, com a estrutura
existente, o acesso a movimentação processual poderá ocorrer a qualquer momento tendo em vista a
existência dos sistemas informatizados utilizados por este Tribunal de Justiça (LIBRA). Considerando que
a sentença foi devidamente publicada no diário de justiça eletrônico, Considerando a necessidade de
realização de baixa processual, Aplico o ENUNCIADO 105 do FONAJE que dispõe: "É dispensável a
intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade (XXIV Encontro
Florianópolis/SC)", o qual possui o mesmo entendimento do ENUNCIADO VI da II Jornada de
Uniformização de Procedimentos das Unidades Judiciárias em Triunfo/PE: "É desnecessária a intimação
do acusado nas sentenças de extinção da punibilidade, correndo o prazo para recurso para o réu, desde a
data da publicação da sentença¿. Desta feita, determino o arquivamento do presente feito. Intime-se,
cientificando-se o Ministério Público. Após, arquive-se. Canaã dos Carajás-PA, 11 de julho de 2019.
LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 2 3 4 8 4 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Inquérito Policial em: 12/07/2019---INDICIADO:DIOCI DIAS DE ALENCAR. Vistos . Trata-se de Inquérito
Policial em face de DIOCI DIAS DE ALENCAR. Às folhas 42 consta manifestação do Ministério Público de
que os fatos apurados neste inquérito policial são idênticos a parte dos fatos apurados no âmbito do
processo nº 0008511-10.2011.2017.8.14.0136, requerendo por fim o arquivamento deste inquérito policial
tendo em vista identidade entre os fatos investigados em ambos os procedimentos. É o breve relatório.
Decido. O feito deve ser extinto. Da confrontação deste com aquele 0008511-10.2011.2017.8.14.0136
nota-se identidade nas ações baseado nos mesmo fatos expostos. O presente inquérito policial de
ocorrência deve ser extinto. Ante o exposto, tendo havido litispendência, JULGO EXTINTO O PRESENTE.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Traslade cópia desta para os autos do processo
0008511-10.2011.2017.8.14.0136. Canaã dos Carajás-PA, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO
SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 1 7 4 8 7 2 0 1 3 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:IAGO SILVA NASCIMENTO
VITIMA:T. L. S. . Vistos. IAGO SILVA NASCIMENTO foi investigado pelo suposto delito tipificado no artigo
155, caput do Código Penal, data do recebimento da denúncia dia 07/10/2014. Às fls. 51/52, a defesa do
acusado apresentou resposta a acusação pela extinção da punibilidade, sustentando que houve a
prescrição da pretensão punitiva. Ante o exposto e considerando que o prazo prescricional do crime é de
08 (oito) anos, uma vez que à época do fato o autor contava com apenas 20 (vinte) anos de idade,
fazendo jus a aplicação do disposto no art. 115 do CP que dispõe sobre a possibilidade de redução pela
metade do prazo prescricional para o acusado menor de 21 anos de idade quando da prática do
delito DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de IAGO SILVA NASCIMENTO em razão da prescrição da
pretensão executória, nos termos do art. 107, IV, 110 e 112, I, todos do Código Penal. Considerando que a
não realização da intimação da sentença que absolve o acusado ou extingue a sua punibilidade não gera
qualquer tipo de prejuízo, Considerando que atualmente, com a estrutura existente, o acesso a
movimentação processual poderá ocorrer a qualquer momento tendo em vista a existência dos sistemas
informatizados utilizados por este Tribunal de Justiça (LIBRA). Considerando que a sentença foi
devidamente publicada no diário de justiça eletrônico, Considerando a necessidade de realização de baixa
processual, Aplico o ENUNCIADO 105 do FONAJE que dispõe: "É dispensável a intimação do autor do
fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade (XXIV Encontro Florianópolis/SC)", o qual
possui o mesmo entendimento do ENUNCIADO VI da II Jornada de Uniformização de Procedimentos das
Unidades Judiciárias em Triunfo/PE: "É desnecessária a intimação do acusado nas sentenças de extinção
da punibilidade, correndo o prazo para recurso para o réu, desde a data da publicação da sentença¿.
Desta feita, determino o arquivamento do presente feito. Com o trânsito em julgado desta sentença, dê-se
baixa no sistema. Sem custas. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Canaã dos Carajás-PA, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito
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Substituto. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 5 2 4 0 8 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Termo Circunstanciado em: 12/07/2019---AUTOR DO FATO:OSVALDO DAS NEVES FERREIRA
VITIMA:A. S. P. . Vistos. OSVALDO DAS NEVES FERREIRA foi investigado pelo suposto delito de porte
de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28, caput, da lei 11.343/2006, data do fato dia
27/06/2016. Nos termos do artigo 30 da lei 11.343/2006, prescrevendo em 2 (dois) anos. Conclui-se que o
prazo transcorrido do último marco interruptivo até a presente data permite o reconhecimento da
ocorrência da prescrição. Às fls. 38, o Ministério Público apresentou parecer pela extinção da punibilidade,
sustentando que houve a prescrição da pretensão punitiva. Isto posto, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de OSVALDO DAS NEVES FERREIRA, posto reconheço o transcurso da prescrição
punitiva estatal, com base no disposto no artigo 30 da lei 11.343/2006 e artigo 107, inc. IV, do Código
Penal. Considerando que a não realização da intimação da sentença que absolve o acusado ou extingue a
sua punibilidade não gera qualquer tipo de prejuízo, Considerando que atualmente, com a estrutura
existente, o acesso a movimentação processual poderá ocorrer a qualquer momento tendo em vista a
existência dos sistemas informatizados utilizados por este Tribunal de Justiça (LIBRA). Considerando que
a sentença foi devidamente publicada no diário de justiça eletrônico, Considerando a necessidade de
realização de baixa processual, Aplico o ENUNCIADO 105 do FONAJE que dispõe: "É dispensável a
intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade (XXIV Encontro
Florianópolis/SC)", o qual possui o mesmo entendimento do ENUNCIADO VI da II Jornada de
Uniformização de Procedimentos das Unidades Judiciárias em Triunfo/PE: "É desnecessária a intimação
do acusado nas sentenças de extinção da punibilidade, correndo o prazo para recurso para o réu, desde a
data da publicação da sentença¿. Desta feita, determino o arquivamento do presente feito. Com o trânsito
em julgado desta sentença, dê-se baixa no sistema. Sem custas. Dê-se ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Canaã dos Carajás-PA, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO
SILVA CONSENTINO Juiz de Direito Substituto. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 7 1 1 5 3 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---VITIMA:Z. C. G.  DENUNCIADO:EDUARDO
FONSECA MEDEIROS Representante(s):  OAB 25494-A - MANACÉS MOREIRA DOS SANTOS
(ADVOGADO)  . Vistos. Intime-se a defesa do acusado, via DJE, para apresentar contrarrazões ao recurso
em sentido estrito interposto. Publica-se. Cumpra-se. Canaã dos Carajás-PA, 11 de julho de 2019.
LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 4 5 1 4 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Inquérito Policial em: 12/07/2019---INDICIADO:SUENY CALANDRINI DA SILVA INDICIADO:ANTONIO
DOS REIS SENA DA SILVA INDICIADO:REULY GONCALVES LEAO VITIMA:T. A. F. . Tendo em vista a
arguta manifestação do Ministério Público (fl.39/40), utilizo-a como razão de decidir.                   Assim,
DECLINO da competência para a Justiça Militar.                   Remetam-se os autos à Justiça Militar, com
nossas homenagens.                                       Canaã dos Carajás-PA, 11 de julho de 2019.                    
                    LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 5 4 8 5 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Termo Circunstanciado em: 12/07/2019---AUTOR:ANTONIO MAIA DA SILVA VITIMA:P. P. L. . Remetam-
se os autos ao MP, para manifestar-se acerca da certidão de fl. retro. Canaã dos Carajás/PA, 11 de julho
de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 0 5 7 5 2 0 1 3 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:JOAO FRANCISCO DA ROCHA
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Representante(s):  OAB 19203-A - CLEOMAR COELHO SOARES (ADVOGADO)   VITIMA:M. E. N. M. .
Compulsando os autos, verifico que o patrono não juntou procuração nos autos. Em 05 (cinco) dias,
regularize a representação processual, ou indique conta bancária em nome de JOÃO FRANCISCO DA
ROCHA para fins de prosseguimento. Canaã dos Carajás/PA, 11 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO
SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 3 2 6 0 8 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Termo Circunstanciado em: 12/07/2019---AUTOR DO FATO:LAIANE FEITOSA DA CONCEICAO
VITIMA:R. F. S. E. S. . Vistos.                   O Ministério Público apresentou parecer pelo arquivamento do
feito, sustentando a ausência de conduta típica.                   Tendo em vista a arguta e oportuna
manifestação da douto Promotor de Justiça (fl. 23), utilizo-a como razão de decidir, acolhendo-a in totum.
                  Assim, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial, com as ressalvas do
artigo 18 do Código de Processo Penal.                   Intime-se, cientificando-se o Ministério Público.
                  Após, arquive-se.                    Canaã dos Carajás, 11 de julho de 2019.              LEANDRO
VICENZO SILVA CONSENTINO                    Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 3 4 8 5 1 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Petição Criminal em: 15/07/2019---AUTORIDADE POLICIAL:DPC LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA.
Vistos.                        Trata-se de ofício da autoridade policial, registrado sob número 0322/2019,
concernente ao registro de Boletim de Ocorrência Policial 00156/2019.100019-0.                        Refere
como assunto a alienação antecipada de veículo.                        Vieram.                        Decido.
                       Antes, registro que determinei a distribuição à Vara Criminal, pois consta expressamente
pedido de Alienação Antecipada, instituto típico da seara Criminal, previsto no Código de Processo Penal.
                       O pedido deve ser indeferido e este feito devidamente extinto, baixado e arquivado.
                       Na espécie, verifico que o bem elencado na missiva não é instrumento de crime. Também
não é objeto de crime. Não há indícios de que exista conduta criminosa.                        Não há ação penal
em curso.                        Não há inquérito policial que ligue aquele objeto à uma conduta criminosa ou que
o aponte como objeto - resultado - de uma empreitada criminosa.                        Não basta a autoridade
policial ou os policiais militares acreditarem tratar-se de crime, há necessidade de instauração de inquérito
policial e, após, sob o crivo do Ministério Público, não ser objeto de promoção de arquivamento.
                       Portanto, nada há na seara criminal que aponte ser causa de alienação antecipada
preconizada nos artigos 122 e seguintes do Código de Processo Civil.                        Ainda, apenas a título
de argumento, não se trata, também, de procedimento da Descoberta ou de Coisas Vagas, previstos no
Código Civil e Código de Processo Civil, respectivamente.                        Isso porque o bem está
identificado, pois há registro de Renavam, sendo seu proprietário elencado no próprio ofício da autoridade
policial. Consta, ainda, que não há restrição de furto ou roubo e não há sinais de adulteração.
                       Portanto, não se trata de descoberta ou coisas vagas e, sendo identificado o proprietário,
compete a autoridade policial a devolução, mediante termo formal de entrega, devidamente arquivado em
Delegacia de Polícia.                        A autoridade policial deve fazer comunicação ao proprietário do bem
e, somente na hipótese de não comparecimento é que se instaura a instância da jurisdição de
competência cível, devendo a autoridade policial observar as condições da ação e os pressupostos
processuais cabíveis à espécie.                        A título e arremate, não há o que se falar em Alienação
Antecipada tão pouco declínio de competência, pois se trata de pedido expresso típico do Código de
Processo Penal.                        Assim, ancorado no discorrido, indefiro o pedido de alienação antecipada.
                       Faço constar que determinei o lançamento do presente decisum como Sentença, com
extinção de mérito, pois necessária à extinção, baixa e arquivamento no sistema Libra.
                       Comunique-se a autoridade policial, o Ministério Público e o Diretor do Fórum, remetendo
cópia.                        Após, baixa e arquivamento.                        Canaã dos Carajás, 15 de julho de 2019.
                       LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO                        Juiz Substituto. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 3 6 9 2 7 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
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Petição Criminal em: 15/07/2019---AUTORIDADE POLICIAL:DPC LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA.
Vistos.                        Trata-se de ofício da autoridade policial, registrado sob número 0318/2019,
concernente ao registro de Boletim de Ocorrência Policial 00156/2019.100095-6.                        Refere
como assunto a alienação antecipada de veículo.                        Vieram.                        Decido.
                       Antes, registro que determinei a distribuição à Vara Criminal, pois consta expressamente
pedido de Alienação Antecipada, instituto típico da seara Criminal, previsto no Código de Processo Penal.
                       O pedido deve ser indeferido e este feito devidamente extinto, baixado e arquivado.
                       Na espécie, verifico que o bem elencado na missiva não é instrumento de crime.
                       No entanto, consta registro de restrição de roubo/furto.                        Não há ação penal em
curso.                        Não há inquérito policial que ligue aquele objeto à uma conduta criminosa ou que o
aponte como objeto - resultado - de uma empreitada criminosa, tramitando nesta Vara Criminal.
                       Não basta a autoridade policial requerer a alienação antecipada, há necessidade de
instauração de inquérito policial e, após, sob o crivo do Ministério Público, não ser objeto de promoção de
arquivamento.                        Portanto, nada há na seara criminal que aponte ser causa de alienação
antecipada preconizada nos artigos 122 e seguintes do Código de Processo Civil.                        Ainda,
apenas a título de argumento, não se trata, também, de procedimento da Descoberta ou de Coisas Vagas,
previstos no Código Civil e Código de Processo Civil, respectivamente.                        Isso porque o bem
está identificado, pois há registro de Renavam, sendo seu proprietário elencado no próprio ofício da
autoridade policial. Consta, ainda, que há restrição de furto ou roubo e não há sinais de adulteração, o que
evidencia que o proprietário pode estar à procura do bem.                        Portanto, não se trata de
descoberta ou coisas vagas e, sendo identificado o proprietário, compete a autoridade policial a devolução,
mediante termo formal de entrega, devidamente arquivado em Delegacia de Polícia.                        Como
há registro de restrição roubo/furto, certamente o proprietário o fez em Delegacia de Polícia, devendo a
autoridade policial diligenciar em qual e providenciar a comunicação a autoridade policial e ao proprietário.
                       Assim, ancorado no discorrido, indefiro o pedido de alienação antecipada.
                       Faço constar que determinei o lançamento do presente decisum como Sentença, com
extinção de mérito, pois necessária à extinção, baixa e arquivamento no sistema Libra.
                       Comunique-se a autoridade policial, o Ministério Público e o Diretor do Fórum, remetendo
cópia.                        Após, baixa e arquivamento.                        Canaã dos Carajás, 15 de julho de 2019.
                       LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO                        Juiz Substituto. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 3 6 8 4 2 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Petição Criminal em: 15/07/2019---AUTORIDADE POLICIAL:DPC LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA.
Vistos.                        Trata-se de ofício da autoridade policial, registrado sob número 0502/2019 e
0503/2019, concernente ao registro de Boletim de Ocorrência Policial 00156/2019.100132-6.
                       Refere como assunto encaminhamento de objeto.                        Vieram.
                       Decido.                        Antes, registro que determinei a distribuição à Vara Criminal, pois
consta Boletim de ocorrência afirmando o bem aparentar ser produto de crime.                        O pedido
deve ser indeferido e este feito devidamente extinto, baixado e arquivado.                        Na espécie,
verifico que o bem elencado na missiva não é instrumento de crime. Também não é produto de crime. Não
há indícios de que exista conduta criminosa.                        Não há ação penal em curso.
                       Não há inquérito policial que ligue aquele objeto à uma conduta criminosa ou que o aponte
como objeto - resultado - de uma empreitada criminosa.                        Não basta a autoridade policial ou
os policiais militares acreditarem tratar-se de crime, há necessidade de instauração de inquérito policial e,
após, sob o crivo do Ministério Público, não ser objeto de promoção de arquivamento.                        O
oficio refere ¿encaminhamento¿ e ¿destinação de bens apreendidos¿.                        Na vara criminal o
instituto é o da alienação antecipada.                        Portanto, nada há na seara criminal que aponte ser
causa de alienação antecipada preconizada nos artigos 122 e seguintes do Código de Processo Civil.
                       A título e arremate, não há o que se falar em Alienação Antecipada tão pouco declínio de
competência, pois se trata de pedido expresso típico do Código de Processo Penal.                        Assim,
ancorado no discorrido, indefiro o pedido de alienação antecipada.                        Caso seja hipótese de
coisa vaga, a autoridade policial deve fazer comunicação ao proprietário do bem e, somente na hipótese
de não comparecimento é que se instaura a instância da jurisdição de competência cível, devendo a
autoridade policial observar as condições da ação e os pressupostos processuais cabíveis à espécie.
                       Faço constar que determinei o lançamento do presente decisum como Sentença, com
extinção de mérito, pois necessária à extinção, baixa e arquivamento no sistema Libra.
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                       Comunique-se a autoridade policial, o Ministério Público e o Diretor do Fórum, remetendo
cópia.                        Após, baixa e arquivamento.                        Canaã dos Carajás, 15 de julho de 2019.
                       LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO                        Juiz Substituto. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 3 8 7 4 8 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Petição Criminal em: 15/07/2019---AUTORIDADE POLICIAL:DPC LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA.
Vistos.                        Trata-se de ofício da autoridade policial, registrado sob número 0320/2019,
concernente ao registro de Boletim de Ocorrência Policial 00156/2019.100063-0.                        Refere
como assunto a alienação antecipada de veículo.                        Vieram.                        Decido.
                       Antes, registro que determinei a distribuição à Vara Criminal, pois consta expressamente
pedido de Alienação Antecipada, instituto típico da seara Criminal, previsto no Código de Processo Penal.
                       O pedido deve ser indeferido e este feito devidamente extinto, baixado e arquivado.
                       Na espécie, verifico que o bem elencado na missiva não é instrumento de crime.
                       No entanto, consta registro de restrição de roubo/furto.                        Não há ação penal em
curso.                        Não há inquérito policial que ligue aquele objeto à uma conduta criminosa ou que o
aponte como objeto - resultado - de uma empreitada criminosa, tramitando nesta Vara Criminal.
                       Não basta a autoridade policial requerer a alienação antecipada, há necessidade de
instauração de inquérito policial e, após, sob o crivo do Ministério Público, não ser objeto de promoção de
arquivamento.                        Portanto, nada há na seara criminal que aponte ser causa de alienação
antecipada preconizada nos artigos 122 e seguintes do Código de Processo Civil.                        Ainda,
apenas a título de argumento, não se trata, também, de procedimento da Descoberta ou de Coisas Vagas,
previstos no Código Civil e Código de Processo Civil, respectivamente.                        Isso porque o bem
está identificado, pois há registro de Renavam, sendo seu proprietário elencado no próprio ofício da
autoridade policial. Consta, ainda, que há restrição de furto ou roubo e não há sinais de adulteração, o que
evidencia que o proprietário pode estar à procura do bem.                        Portanto, não se trata de
descoberta ou coisas vagas e, sendo identificado o proprietário, compete a autoridade policial a devolução,
mediante termo formal de entrega, devidamente arquivado em Delegacia de Polícia.                        Como
há registro de restrição roubo/furto, certamente o proprietário o fez em Delegacia de Polícia, devendo a
autoridade policial diligenciar em qual e providenciar a comunicação a autoridade policial e ao proprietário.
                       Assim, ancorado no discorrido, indefiro o pedido de alienação antecipada.
                       Faço constar que determinei o lançamento do presente decisum como Sentença, com
extinção de mérito, pois necessária à extinção, baixa e arquivamento no sistema Libra.
                       Comunique-se a autoridade policial, o Ministério Público e o Diretor do Fórum, remetendo
cópia.                        Após, baixa e arquivamento.                        Canaã dos Carajás, 15 de julho de 2019.
                       LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO                        Juiz Substituto. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 8 1 3 7 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Termo Circunstanciado em: 15/07/2019---AUTOR:DANIEL MOREIRA MIRANDA VITIMA:A. C. . Vistos.
DANIEL MOREIRA MIRANDA fora indiciado pelo suposto delito de ato obsceno, previsto no artigo 233,
caput, do CP praticado, em tese, no dia 14/04/2015, cuja pena máxima é de 1 (um) ano de detenção.
Logo, o prazo prescricional para o caso ocorrerá ao cabo de sendo que a prescrição da pena seria em 3
(três) anos, ex vi do artigo 109, VI, do Código Penal. Conclui-se que até a presente data (15/07/2019), já
houve o transcurso de mais de 3 (três) anos, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva no dia
13/04/2018.  Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIEL MOREIRA MIRANDA,
nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, inc. VI, ambos do Código Penal. Considerando que a não
realização da intimação da sentença que absolve o acusado ou extingue a sua punibilidade não gera
qualquer tipo de prejuízo, Considerando que atualmente, com a estrutura existente, o acesso a
movimentação processual poderá ocorrer a qualquer momento tendo em vista a existência dos sistemas
informatizados utilizados por este Tribunal de Justiça (LIBRA). Considerando que a sentença foi
devidamente publicada no diário de justiça eletrônico, Considerando a necessidade de realização de baixa
processual, Aplico o ENUNCIADO 105 do FONAJE que dispõe: "É dispensável a intimação do autor do
fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade (XXIV Encontro Florianópolis/SC)", o qual
possui o mesmo entendimento do ENUNCIADO VI da II Jornada de Uniformização de Procedimentos das
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Unidades Judiciárias em Triunfo/PE: "É desnecessária a intimação do acusado nas sentenças de extinção
da punibilidade, correndo o prazo para recurso para o réu, desde a data da publicação da sentença¿.
Desta feita, determino o arquivamento do presente feito. Com o trânsito em julgado desta sentença, dê-se
baixa no sistema. Sem custas. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Canaã dos Carajás-PA, 15 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 1 4 4 6 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 10/07/2019---VITIMA:A. A. M. S.  DENUNCIADO:BRUNO
PEREIRA DA SILVA. Remetam-se os autos ao MP, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 37. Canaã
dos Carajás/PA, 10 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 5 8 4 7 0 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 10/07/2019---FLAGRANTEADO:RAIMUNDO JHONES LOPES
LIMA VITIMA:M. A.  FLAGRANTEADO:FERNANDO RUY CARDOSO DE SOUSA. Intime-se o Ministério
Público, bem como a defesa, para que sucessivamente no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem alegações
finais em forma de memoriais. Indefiro o pedido de fl. 81, porquanto não evidenciado o erro apontado pelo
MP. Canaã dos Carajás/PA, 10 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de
Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 2 5 9 9 1 2 0 1 2 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 2 2 0 0 0 1 2 5 4
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 10/07/2019---VITIMA:O. E.  INDICIADO:SERGIO LUIS COSTA
SOUZA Representante(s):  OAB 14222-B - JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA (ADVOGADO)  .
Remetam-se os autos ao MP para requerer o que entender de direito. Canaã dos Carajás/PA, 10 de julho
de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 7 3 2 6 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 10/07/2019---DENUNCIADO:DANIEL COSTA BONFIM
Representante(s):  OAB 20046 - ANDERSON TORRES DE SOUSA (ADVOGADO)   VITIMA:A. P. S. O.
S.  DENUNCIADO:LEOMAR PEREIRA DE SOSUA Representante(s):  OAB 20046 - ANDERSON
TORRES DE SOUSA (ADVOGADO)  . Recebo.                 Trata-se de pedido formulado pelo sentenciado
LEOMAR PEREIRA DE SOUSA em fls. 125, informando, em síntese, que pretende residir no município de
FLORESTA DO ARAGUAIA/PA, requerendo, ao final, que seja deprecado para a referida comarca o
comparecimento mensal para justificativa de suas atividades.                 O parecer do representante do
Ministério Público foi pelo deferimento do pedido.               Neste sentido e considerando a previsão do art.
1°, §2°, do Provimento de n° 006/2008 - CJCI, verbis: (...) §2° - Na hipótese de cumprimento de pena de
liberdade em regime aberto, com deferimento da faculdade prevista no art. 117 da LEP, quer seja por
cumprimento inicial, quer por concessão de progressão de regime, o juiz competente para a execução
será o da Comarca onde o apenado residir.                 Desta feita, extraia-se cópias das peças necessárias
e remeta-se à comarca de Floresta do Araguaia/PA, para o cumprimento da pena imposta. 
                  Cumpra-se.                   Canaã dos Carajás, 10 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA
CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 1 0 5 4 5 7 1 5 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal de Competência do Júri em: 10/07/2019---DENUNCIADO:JULIO CESAR SOUSA SILVA
Representante(s):  OAB 4506-A - FLAVIO VICENTE GUIMARAES (ADVOGADO)  OAB 16606-B -
GUSTAVO PERES RIBEIRO (ADVOGADO)  OAB 23588 - LAIS PAIVA CLAUDINO PROTASIO
(ADVOGADO)  OAB 5959 - ERINALDO VIEIRA DE LIMA (ADVOGADO)   VITIMA:F. S. C. . Tendo em
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vista o trânsito em julgado do acórdão nº 186.411, recebo o aditamento de fl.205. Intime-se a Defesa para
apresentar resposta à acusação sobre o aditamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, com base na
cota ministerial de fl. 206, oficie-se o Centro de Perícias de Paragominas/PA, solicitando o
encaminhamento do laudo necroscópico da vítima. Canaã dos Carajás-PA, 10 de julho de 2018
                    LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 3 0 9 6 2 0 1 4 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 09/07/2019---VITIMA:A. S. P.  DENUNCIADO:MARCOS DENES
DA SILVA SOUSA Representante(s):  OAB 20872-A - FERNANDO LUIZ GONÇALVES (ADVOGADO)  
DENUNCIADO:FRANCILEUDE BATISTA SILVA Representante(s):  OAB 20872-A - FERNANDO LUIZ
GONÇALVES (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado do Pará Juízo de
Direito da Comarca de Canaã dos Carajás TERMO DE AUDIÊNCIA Processo n. 0005130-
96.2014.8.14.0136 Acusados MARCOS DENES DA SILVA FRANCILEUDE BATISTA SILVA Advogado
FERNANDO LUIS GONÇALVES - OAB/PA 20872-B Promotor de Justiça RUI BARBOSA LAMIM Juiz de
Direito LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Data / Horário 09 de JULHO de 2019, às 11h00min
PREGÃO: Aberta a audiência, presente MM JUIZ Dr. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO,
ausente o Promotor de Justiça RUI BARBOSA LAMIM, presentes os acusados acompanhados de seu
Advogado Dr. FERNANDO LUIS GONÇALVES - OAB/PA 20872-B. Ausente as testemunhas.
MANIFESTAÇÃO DA DEFESA: Tendo em vista o atraso do membro do Ministério Público requer o
adiamento da presente audiência, posto que as partes e este causídico está presente desde o horário
designado. DECISÃO: Constato dos autos que a testemunha não foi intimada e a Carta Precatória sequer
foi distribuída no juízo deprecado. Com razão a defesa. Redesigno a presente audiência para 31/10/2019
às 09:00hs. Recolha a Carta Precatória, eis que sua finalidade está prejudicada. Remeta-se ao Ministério
Público para que se pronuncie sobre o interesse na oitiva das testemunhas e indicando meios
necessários. Saem os presentes intimados. MM. Juiz mandou encerrar o presente termo, que vai
devidamente assinado. Eu, _______________(Najila Gabriely Faria Nardi), servidora deste Tribunal, o
digitei. JUIZ DE DIREITO: _________________________________________________ MINISTÉRIO
P Ú B L I C O :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A D V O G A D O :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A C U S A D O :
________________________________________________________ ACUSADO:

 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 2 3 1 1 2 2 0 1 7 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Cautelares em: 08/07/2019---NOTICIANTE:VALDIVINO CANDIDO DE JESUS Representante(s): 
OAB 11713 - LAERCIO GOMES LAREDO (ADVOGADO)   NOTICIADO:VIVO SA. Vistos. Remetam-se os
autos ao MP, para que apresente as devidas Contrarrazões do recurso de apelação. Após, remetam-se os
autos ao egrégio Tribunal de Justiça. Cumpra-se.   Canaã dos Carajás/PA, 08 de julho de 2019.
LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 1 6 4 8 5 2 0 1 7 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Cautelares em: 08/07/2019---REPRESENTANTE:A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA
REPRESENTADO:GUILHERME OLIVEIRA VALANDRO. Vistos. Cumpra-se, conforme requereu o MP à fl.
27. Canaã dos Carajás-PA, 08 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de
Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 1 2 1 4 7 5 1 4 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Inquérito Policial em: 08/07/2019---INDICIADO:MARCOS RAUL GUEDES JUNIOR INDICIADO:BEATRIZ
SILVA DE PAULA VITIMA:M. A. A. C.  VITIMA:T. M.  VITIMA:V. G. L.  VITIMA:J. L. S. . Vistos.
                  MARCOS RAUL GUEDES JUNIOR e BEATRIZ SILVA DE PAULA, foi imputado a prática dos
delitos tipificados nos artigos 129,329,330 e 331 do CPB em concurso material.                   Foi designada
audiência preliminar para o dia 17 de junho de 2019. Compareceram os investigados MARCOS RAUL
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GUEDES JUNIOR e BEATRIZ SILVA DE PAULA, sendo que aceitaram a proposta de transação penal,
ficando obrigados a realizar o pagamento do valor de R$998,00 (novecentos e noventa e oito) reais
revertidos à APAE de Canaã dos Carajás/PA.                   Os investigados cumpriram em sua totalidade da
transação penal, conforme certidão de fl.61.                   Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de MARCOS RAUL GUEDES JUNIOR e BEATRIZ SILVA DE PAULA, nos termos do
artigo 107, V, do Código Penal.                   Com o trânsito em julgado desta sentença, dê-se baixa no
sistema.                   Sem custas.                   Publique-se. Registre-se. Intimem-se.                   Canaã dos
Carajás, 08 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 3 2 2 5 0 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 05/07/2019---VITIMA:M. A. C.  DENUNCIADO:GENILSON
ACACIO DE SOUSA Representante(s):  OAB 23643 - RAFAEL COELHO SARTORIO (ADVOGADO)  .
Intime-se a defesa, via DJE, para apresentação de alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se.
     Canaã dos Carajás - PA, 05 de julho de 2019 LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de
Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 7 0 2 1 1 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 09/07/2019---VITIMA:O. E.  DENUNCIADO:MARCOS ANTONIO
CARVALHO. Presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia. Defiro o
requerimento da defesa, no tange a alteração dos itens a serem doados a APAE, conforme pedido
formulado às fls.37/40. Dessa forma, HOMOLOGO a proposta de suspensão condicional do processo pelo
período de 02 anos, mediante as seguintes condições:                   1) Proibição de frequentar bares e
outros estabelecimentos em que é feita a venda de bebidas alcoólicas;                   2) Apresentação de
comprovante de residência atualizado;                   3) O oferecimento à APAE (Associação de pais e
amigos Excepcionais de Canaã dos Carajás/PA) situada na Avenida dos Pioneiros, nº 498, Centro, Canaã
dos Carajás, de algum (uns) dos seguintes itens, em quantidades e especificações a serem definidas com
aquele órgão, no valor de 03 (três) salários mínimos:                   a) 03 (três) jogos de mesa de plástico na
cor branca com quatro cadeiras, cada um;                   b) 01 (um) tanquinho.                   c) 01 (uma) caixa
térmica grande.                    A entrega dos itens acima mencionados deve acontecer em até 90 (noventa)
dias da aceitação da transação penal e ser comprovada pela entrega de recibo, a APAE Canaã dos
Carajás/PA, e de cópia das notas fiscais de compra de bens. Poderão ainda serem alterados os itens
acima indicados de acordo com a conveniência e necessidade da APAE local, devendo para tanto,
coadunar com a anuência do transator.                   Intime-se o acusado, através de seu advogado para
cumprimento da proposta de suspensão condicional do processo.                   Dê-se ciência ao Ministério
Público.                   Canaã dos Carajás, 09 de julho de 2019.                   LEANDRO VICENZO SILVA
CONSENTINO                    Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 1 2 2 4 7 8 0 4 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Termo Circunstanciado em: 08/07/2019---AUTOR DO FATO:RAIMUNDO SIRIACO DOS SANTOS
VITIMA:O. E. . Vistos. Intime-se o autor do fato para que comprove, no prazo de 5 dias, o cumprimento da
transação penal. Canaã dos Carajás-PA, 08 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO
Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 3 0 3 5 8 2 0 1 4 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Inquérito Policial em: 08/07/2019---INDICIADO:EM APURACAO VITIMA:G. S. F.  Representante(s):  OAB
19442 - VERONICA BEZERRA DA SILVA (ADVOGADO)  . Remetam-se os autos ao MP, para requerer o
que entender de direito.                                       Canaã dos Carajás-PA, 08 de julho de 2019.                    
LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
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P R O C E S S O :  0 0 0 3 8 4 9 0 8 2 0 1 4 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 08/07/2019---VITIMA:A. S. P.  DENUNCIADO:SIDNEY DA
SILVA CUNHA. Compulsando os autos, verifico que a mídia de fl. 56 refere-se à audiência de instrução
realizada no dia 01/12/2014 onde ocorreu a oitiva das testemunhas Antônio Evandro Araújo da Silva, Keila
da Silva Cunha e Zenildo Pinto Paes. O CD constante à fl. 69 trata-se da audiência de 11/03/2015 em que
se realizou o interrogatório do acusado. Assim, não há que se falar em desentranhamento das referidas
mídias, tendo em vista que não houve nenhum equívoco na juntada das mesmas. Remetam-se os autos
ao MP para apresentar alegações finais em forma de memoriais.                                       Canaã dos
Carajás-PA, 08 de julho de 2019.                     LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 4 9 5 1 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Termo Circunstanciado em: 08/07/2019---AUTOR DO FATO:FRANCINALDO COSTA DE ALMEIDA
VITIMA:O. E. . Vistos. Intime-se o autor do fato para que comprove, no prazo de 5 dias, o cumprimento da
transação penal. Canaã dos Carajás-PA, 08 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO
Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 6 8 5 7 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Inquér i to Pol ic ia l  em: 08/07/2019--- INDICIADO:CLEYTON DO ROSARIO QUARESMA
INDICIADO:SUENY CALANDRINI DA SILVA INDICIADO:THIAGO MIGUEL VITIMA:A. P. S. . Tendo em
vista a arguta manifestação do Ministério Público (fl.54/57), utilizo-a como razão de decidir.
                  Assim, DECLINO da competência para a Justiça Militar.                   Remetam-se os autos à
Justiça Militar, com nossas homenagens.                                       Canaã dos Carajás-PA, 08 de julho de
2019.                                         LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
  P R O C E S S O :  0 1 2 4 4 5 5 3 1 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 09/07/2019---DENUNCIADO:ENOQUE CHAVES DE SOUSA
VITIMA:O. E. . Oficie-se o Cartório de Registro Civil desta cidade, para que encaminhe cópia de eventual
registro de óbito em nome do denunciado ENOQUE CHAVES DE SOUSA. Canaã dos Carajás/PA, 09 de
julho de 2019 LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 2 2 3 7 9 2 0 1 5 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 09/07/2019---DENUNCIADO:MATEUS BRILHANTE NONATO
Representan te(s ) :    OAB 16539-B -  MARCOS TAVARES DA SILVA (ADVOGADO)   
DENUNCIADO:JEFFERSON DOS SANTOS SILVA VITIMA:A. A. R. . Remetam-se os autos ao MP, para
manifestar-se acerca da certidão de fl. retro. Canaã dos Carajás/PA, 09 de julho de 2019 LEANDRO
VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 2 9 3 4 2 0 1 4 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 09/07/2019---DENUNCIADO:HILTON JORGE CAMARA
ARAUJO VITIMA:E. C.  AUTOR:MINISTERIO PUBLICO. Vistos. À secretaria para nova tentativa de
citação do acusado, no endereço indicado à fl. 58, bem como promova o desentranhamento da certidão de
fl. 65, conforme cota ministerial de fl. retro. Canaã dos Carajás-PA, 09 de julho de 2019. Leandro Vicenzo
Silva Consentino Juiz de Direito 
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P R O C E S S O :  0 0 0 6 1 1 8 4 9 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 08/07/2019---VITIMA:O. E.  DENUNCIADO:MARCIO DE MELO
SILVA. À secretaria para que aguarde o decurso do prazo de suspensão condicional do processo,
conforme deliberação à fls. 55/56.                    Canaã dos Carajás-PA, 08 de julho de 2019.                    
LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 2 3 4 1 5 2 0 1 9 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 09/07/2019---ACUSADO:JOAO BATISTA
ARAUJO NASCIMENTO VITIMA:I. L. S. . DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido (s) de medida (s) protetiva
(s) de urgência, encaminhados pelo (a) Delegado (a) de Polícia Civil e deduzido (s) por IERLEN LAGE DA
SILVA, qualificada nos autos, em face de JOÃO BATISTA ARAUJO NASCIMENTO, também qualificado.
Aduz a requerente, em síntese, que sofreu agressão e ameaça pelo requerido. É o breve relato. DECIDO.
Satisfeitos os requisitos do art. 12, § 1º, da Lei 11.340/2006, passo à apreciação do (s) pedido (s) de
medida (s) protetiva (s) de urgência formulado (s) pela vítima. A Lei 11.340/2006 estabelece um rol de
medidas protetivas de urgência destinadas a salvaguardar a mulher vítima de violência de gênero no
âmbito da unidade doméstica e familiar e em qualquer relação íntima de afeto. O elenco de medidas
possui caráter exemplificativo e está previsto nos arts. 22 a 24 e em outras disposições esparsas da lei em
comento. A mais abalizada doutrina entende que o fundamento das medidas em questão é assegurar à
mulher em situação de risco o direito a uma vida sem violência, sendo certo que a adoção da providência
cautelar ou satisfativa pelo juiz está vinculada à vontade da vítima (DIAS, Maria Berenice, A Lei Maria da
Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a
mulher, 2ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 106). No presente caso, vislumbro estar
presente a plausibilidade da existência do direito invocado pela vítima de obtenção das medidas
pleiteadas, bem como o risco da demora do provimento jurisdicional a acarretar dano irreparável ou, ao
menos, de difícil reparação à vida e integridade física, moral e psicológica da vítima.  Isso porque a vítima
declarou que: ¿(...) Que conviveu maritalmente com o nacional JOÃO BATISTA ARAUJO NASCIMENTO ,
durante 17 anos; Que estão separados aproximadamente 8 dias; Que o casal tem um filho de 05 anos de
idade; Que , 06/07/2019, por volta das 22 horas, JOÃO BATISTA foi a residência da declarante, insistindo
que declarante aceitasse ele em casa; Que a declarante afirmou para JOÃO BATISTA, que não; Que,
João Batista empurrou a declarante e em seguida JOÃO BATISTA se evadiu; Que, JOÃO BATISTA,
afirma para a declarante ver ela com ninguém e para a declarante não colocar outro homem na residência;
Que, JOÃO BATISTA falou para a declarante `se você arrumar outro homem, vai se ver comigo¿ (...)¿
(fl.08).  Assim, quanto aos pedidos deduzidos pela ofendida, diante dos fatos por ora apurados e levando
em consideração os depoimentos colhidos perante a autoridade policial, DEFIRO, EM CARÁTER
PROVISÓRIO, AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, COM PRAZO DE VALIDADE
DE 60 (SESSENTA DIAS): A)      Proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, seus familiares e
testemunhas a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; B)     Proibição de o agressor manter
contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Cientifique-se
a requerente de que, no curso do prazo de validade das medidas, deverá comparecer neste juízo, a fim de
justificar e demonstrar o interesse na manutenção das medidas de proteção, informando se houve
descumprimento, se há risco ainda de o mal persistir e se ajuizou a ação cível competente para solucionar
a desavença entre as partes, devendo tudo ser reduzido a termo pelo(a) Auxiliar Judiciário (a) e juntado a
este processo, sendo que o silêncio da requerente será interpretado como ausência de interesse no
prosseguimento, com a extinção do presente feito. Deverá ser advertido o requerido de que o desrespeito
à ordem judicial acarretará sua imediata prisão preventiva com fulcro no art. 313, inc. III, do Código de
Processo Penal. O ato poderá ser cumprido com o auxílio de força policial, o que fica autorizado, e nos
horários do § 1º do art. 212 do CPC. Intimem-se as partes (IERLEN LAGE DA SILVA, na rua Tocantins nº
540, Bairro Novo Brasil II, Canaã dos Carajás-PA; Tel.: 94 99268-8808, de JOÃO BATISTA ARAUJO
NASCIMENTO, a vítima não sabe informar o endereço atual, Tel.: 94 99188-1712). Decorrido o prazo
acima fixado, certifique-se em cartório, quanto ao ajuizamento da ação principal. Vale a presente como
mandado, devendo ser extraídas cópias em número necessário para o cumprimento. Após, remeta-se os
autos ao Ministério Público para o que entender de direito. Autorizo o cumprimento em regime de plantão.
Serve a presente como mandado. Canaã dos Carajás-PA, 09 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO
SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
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P R O C E S S O :  0 0 0 2 3 7 1 6 2 2 0 1 4 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 04/07/2019---DENUNCIADO:MARCOS ANTONIO DA SILVA
VITIMA:A. L. S. . PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado do Pará Juízo de Direito da Comarca
de Canaã dos Carajás TERMO DE AUDIÊNCIA Processo n. 0002371-62.2018.8.14.0136 Acusado
MARCOS ANTONIO DA SILVA Promotor de Justiça EMERSON COSTA OLIVEIRA Advogado RICARDO
GOMES PARÉ OAB GO N° 36860 Juiz de Direito LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Data /
Horário 04 de JULHO de 2019, às 09h00min PREGÃO: Aberta a audiência, presente MM JUIZ Drº.
LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO, o Promotor de Justiça Drº. EMERSON COSTA OLIVEIRA,
ausente o acusado MARCOS ANTONIO DA SILVA e seu advogado RICARDO GOMES PARÉ OAB GO
N° 36860. Ausente a vítimas ADRIANA LIMA DA SILVA, presente as testemunhas de acusação.
DELIBERAÇÃO: Diante da noticia de falecimento do acusado, oficie-se o cartório de registro civil desta
cidade para que encaminhem a este juízo o assento de óbito. Com retorno, façam-se os autos novamente
conclusos para deliberação. MM. Juiz mandou encerrar o presente termo, que vai devidamente assinado.
Eu, _______________(Najila Gabriely Faria Nardi), servidora deste Tribunal, o digitei. MM. JUIZ:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P R O M O T O R :
______________________________________________ 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 3 6 1 1 2 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Termo Circunstanciado em: 09/07/2019---AUTOR DO FATO:RENATO DO VALE OLIVEIRA VITIMA:O. E. .
Vistos. RENATO DO VALE OLIVEIRA fora indiciado pelo suposto delito previsto no artigo 19, caput da Lei
3.688/41 (Pena - prisão simples, de 15 dias a 6 meses ou multa, data do fato dia 26/09/2015. Logo, o
prazo prescricional para o caso ocorrerá ao cabo de sendo que a prescrição da pena seria em 3 (três)
anos, ex vi do artigo 109, VI, do Código Penal. Conclui-se que até a presente data (09/07/2019), já houve
o transcurso de mais de 3 (três) anos, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva no dia 25/09/2018. 
Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RENATO DO VALE OLIVEIRA, nos termos do
artigo 107, IV, c/c artigo 109, inc. VI, ambos do Código Penal. Considerando que a não realização da
intimação da sentença que absolve o acusado ou extingue a sua punibilidade não gera qualquer tipo de
prejuízo, Considerando que atualmente, com a estrutura existente, o acesso a movimentação processual
poderá ocorrer a qualquer momento tendo em vista a existência dos sistemas informatizados utilizados por
este Tribunal de Justiça (LIBRA). Considerando que a sentença foi devidamente publicada no diário de
justiça eletrônico, Considerando a necessidade de realização de baixa processual, Aplico o ENUNCIADO
105 do FONAJE que dispõe: "É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que
extinguem sua punibilidade (XXIV Encontro Florianópolis/SC)", o qual possui o mesmo entendimento do
ENUNCIADO VI da II Jornada de Uniformização de Procedimentos das Unidades Judiciárias em
Triunfo/PE: "É desnecessária a intimação do acusado nas sentenças de extinção da punibilidade, correndo
o prazo para recurso para o réu, desde a data da publicação da sentença¿. Desta feita, determino o
arquivamento do presente feito. Com o trânsito em julgado desta sentença, dê-se baixa no sistema. Sem
custas. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Canaã dos Carajás-PA,
09 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 3 5 4 2 1 2 0 1 7 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Termo Circunstanciado em: 09/07/2019---AUTOR DO FATO:VILMA DE OLIVEIRA MARQUES FERREIRA
VITIMA:R. G. S. . Vistos. VILMA DE OLIVEIRA MARQUES, foi imputado a prática do delito tipificado no
artigo 129, caput, do Código Penal. Foi designada audiência preliminar para o dia 12 de dezembro de
2017. Compareceu a investigada VILMA DE OLIVEIRA MARQUES, o qual aceitou a proposta de
transação penal do processo, e ficou obrigada a prestação de serviços na APAE, ser prestado no prazo de
3 meses, a contar de 1 (um) dia de serviço por semana. No mais, ressalte-se, que, a investigada VILMA
DE OLIVEIRA MARQUES, cumpriu em sua totalidade da transação penal, conforme fls. 26/27. Ante o
exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VILMA DE OLIVEIRA MARQUES, nos termos do
artigo 107, V, do Código Penal. Considerando que a não realização da intimação da sentença que absolve
o acusado ou extingue a sua punibilidade não gera qualquer tipo de prejuízo, Considerando que
atualmente, com a estrutura existente, o acesso a movimentação processual poderá ocorrer a qualquer
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momento tendo em vista a existência dos sistemas informatizados utilizados por este Tribunal de Justiça
(LIBRA). Considerando que a sentença foi devidamente publicada no diário de justiça eletrônico,
Considerando a necessidade de realização de baixa processual, Aplico o ENUNCIADO 105 do FONAJE
que dispõe: "É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua
punibilidade (XXIV Encontro Florianópolis/SC)", o qual possui o mesmo entendimento do ENUNCIADO VI
da II Jornada de Uniformização de Procedimentos das Unidades Judiciárias em Triunfo/PE: "É
desnecessária a intimação do acusado nas sentenças de extinção da punibilidade, correndo o prazo para
recurso para o réu, desde a data da publicação da sentença¿. Desta feita, determino o arquivamento do
presente feito. Com o trânsito em julgado desta sentença, dê-se baixa no sistema. Sem custas. Dê-se
ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Canaã dos Carajás-PA, 09 de julho de
2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de Direito 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 5 7 7 5 9 2 0 1 6 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 09/07/2019---DENUNCIADO:AKAYRA CRISTIANO CARDOSO
Representante(s):  OAB 13681 - GILDASIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO (ADVOGADO)  . Vistos.
                       Inicialmente, a Defensoria Pública requer o relaxamento da prisão do assistido, extensiva ao
réu representado por patrono, sustentando excesso de prazo.                        Parecer do Ministério Público
as folhas.                        Indefiro o pedido. Com a pronuncia, superado eventual excesso de prazo.
                       Remeta-se à defensoria Pública para que qualifique e indique endereço das testemunhas de
folhas 262, arroladas sob número 6, 7 e 8já que em sua manifestação de folhas 263 - verso, gravou com
clausula de imprescindibilidade todas as testemunhas de folhas 262. Na inercia, será observada a
prescindibilidade daquelas.                        Cumpra-se.                        Assim, Canaã dos Carajás, 09 de
julho de 2019.                        LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO                        Juiz Substituto. 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 7 1 0 9 5 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 09/07/2019---VITIMA:S. R. S.  VITIMA:Y. S. S.  VITIMA:G. D. F.
O.  DENUNCIADO:ISRAEL ALVES DA SILVA Representante(s):  OAB 25391-A - ADRIANO SANTANA
REZENDE (ADVOGADO)  . Processo nº 0008710-95.2018.8.14.0136 Réu: ISRAEL ALVES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA  Vistos. Compulsando os autos, verifico que o réu se encontra preso há
pouco mais de 290 (duzentos e noventa) dias, ou seja, há pouco mais de 9 (nove) meses, excluindo-se do
cômputo razoável de contagem do prazo mesmo após o advento da Lei nº 11.719/2008. Nesse sentido,
leciona Renato Brasileiro de Lima: Com o novo procedimento comum ordinário (Lei nº 11.719/2008,
aplicável quando o crime tiver sanção máxima igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de
liberdade (CPP, art. 394, § 1º, I), a contagem do prazo para o encerramento do processo criminal quando
o acusado estiver preso foi sensivelmente alterada, podendo variar entre 95 (noventa e cinco) e 190 (cento
e noventa) dias. É bom esclarecer que, de modo semelhante ao que se dava com a construção pretoriana
da contagem do prazo de 81 (oitenta e um) dias, não levamos em consideração os prazos relativos à
movimentação cartorária (LIMA, Renato Brasileiro de, Curso de Processo Penal, Niterói, RJ; Impetus,
2013, 1ª ed., 2ª tiragem, p. 928), grifei. Assim, considerando que o prazo máximo aconselhável pela
doutrina é de 190 (cento e noventa dias), ou seja, pouco mais de 6 (seis) meses, verifico que na espécie o
excesso de prazo é evidente, tendo ultrapassado em 100 (cento) dias o período máximo considerado
como sendo razoável e proporcional. Em análise aos artigos 282 e 319 do CPP, para fins de concessão de
liberdade provisória, reputo adequadas e suficientes as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a) comparecimento periódico em juízo a cada 30 (trinta) dias para informar e justificar as atividades: b)
proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; c) recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga; d) comparecimento em juízo sempre que for intimado para os atos do
processo; e) proibição de frequentar bares, danceterias, lanchonetes e congêneres; f) apresentar endereço
residencial atualizado no prazo de 5 (cinco) dias a contar da soltura. Ante o exposto, RELAXO a prisão
preventiva de ISRAEL ALVES DA SILVA e lhe concedo liberdade provisória sem fiança juntamente com o
cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão fixadas acima, sob pena de decretação de prisão
preventiva. Advirto o beneficiado de que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares
aplicadas acima poderá ensejar a decretação da prisão preventiva (artigo 282, § 4º, do CPP). Tendo em
conta a manifestação da Defensoria Pública, nomeio como defensor dativo do acusado o Dr. MANACES

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2230



MOREIRA DOS SANTOS, OAB/PA. 25494-A. Primeiro remeta-se os autos Ministério Público para
apresentar memoriais escritos, no prazo de 5 dias. Após intime o patrono ora nomeado, para apresentar
memoriais escritos, também no prazo de 5 dias. Os honorários serão arbitrados quando da prolação da
Sentença. Serve a presente decisão como alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.
Intimem-se. Canaã dos Carajás, 09 de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Juiz de
Direito Substituto 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 1 1 7 1 2 7 3 2 0 1 8 8 1 4 0 1 3 6  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO Ação:
Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 08/07/2019---DENUNCIADO:FRANCIVALDO SANTOS
PEREIRA. Processo n. 0011712-73.2018.8.14.0136 Autor(a): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARÁ. Ré(u)(s): FRANCIVALDO SANTOS PEREIRA SENTENÇA I - Relatório    O Ministério Público do
Estado do Pará, presentado pelo(a) promotor(a) de justiça, ofereceu DENÚNCIA em desfavor de
FRANCIVALDO SANTOS PEREIRA, já devidamente qualificado(s) e individualizado(s) nos autos,
requerendo a aplicação das penas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06.   Narra a denúncia que o réu teria
sido flagrado por policiais militares na data de 03/12/2018 na posse de 21g de substância entorpecente,
conhecida popularmente como ¿maconha¿. O réu se deslocava em uma motocicleta quando foi abordado
e preso em flagrante      A Polícia militar encaminhou o réu para a delegacia de polícia onde foi lavrada a
prisão em flagrante.   A prisão foi convertida em preventiva pela decisão datada de 05/12/2018.   Denúncia
foi oferecida em 24/01/2019 e recebida em 14/02/2019 (fl. 49).     A audiência de instrução foi realizada na
data de 15/05/2019, oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos das duas testemunhas de
acusação (termo às fls. 72-73), bem como realizado o interrogatório do acusado. Tudo gravado e
documentado na mídia em anexo.   Sem requerimentos ou necessidade de diligências.   Alegações finais
foram apresentadas de forma escrita. O Ministério Público requer a condenação. Pela defesa, tese de
absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28 Lei 11.343/06.   Atualmente o denunciado
encontra-se preso.       Em seguida os autos vieram-me conclusos para sentença.   Esse é o relatório,
passo a decidir. II - Fundamentação   a) Das Preliminares e demais matérias de ordem pública   Estão
presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.   Diante da inexistência de preliminares
ou qualquer outra matéria de ordem pública a ser reconhecida e analisada de ofício, torna-se possível o
exame do mérito da causa.   b) Do mérito da causa (materialidade e Autoria)   Analisando detidamente o
conjunto probatório produzido, percebe-se que o denunciado estava sim com droga em seu poder, tendo
confessado em seu depoimento judicial, o que foi corroborado pelas provas extrajudiciais e pelo
depoimento das testemunhas arroladas na denúncia: VINICIUS DE AZEVEDO CORDEIRO e ABNER DAS
MERCES DO VALE BATISTA.   Estas testemunhas, policiais militares responsáveis pela prisão em
flagrante, relataram que o réu teria confessado a posse, mas negado o tráfico, alegando ser para uso
próprio.   O réu de forma clara, confessou em seu interrogatório judicial ter adquirido para consumo
pessoal, esclarecendo, inclusive, que essa quantidade de drogas - 21g -, é equivalente a 5 cigarros que
ele consome em curtíssimo período de tempo.      Do contato pessoal com o réu, percebe-se que o mesmo
tem características de usuário.   Confessou ainda ser usuário há bastante tempo.   Em que pese constar
outro registro referente a Lei de Drogas em sua ficha de antecedentes, foi absolvido.   De outro lado, não
existem outros elementos de prova que vinculem o réu ao comércio, seja pela inexistência de
antecedentes criminais, ausência de consumidores identificados, ou mesmo monitoramento de movimento
típico de uma ¿boca de fumo¿.       Por todo o exposto, a materialidade delitiva para o crime de tráfico não
restou comprovada, uma vez que as provas carreadas aos autos não conseguiram demonstrar e nem
conseguem vincular o acusado e a droga à finalidade comercial (tráfico). Ademais, constata-se que: i)     A
droga apreendida que totaliza na verdade a quantidade de 20, 319 GRAMAS, conforme laudo pericial de fl.
76/77, de forma isolada, não permite presumir a mercância; ii)     A droga apreendida pela polícia militar
estava com o réu, sem indícios de comércio (balança, movimento de consumidores, etc); iii)     Dos
policiais militares ouvidos como testemunhas não informaram ter outros elementos que configurasse o
tráfico, apenas a droga;   Entretanto, em que pese não estar configurado o crime de tráfico, o acusado
enquadra-se no tipo penal do art. 28 da lei mencionada, incidindo de forma confessa na descrição do
crime, uma vez que se declarou usuário de droga.   A confissão não se encontra isolada, sendo ratificada
pelo auto de apreensão e pelo depoimento em juízo das testemunhas.   c) Emendatio Libelli   Nos termos
do art. 383 do Código de Processo Penal, passa-se à correção da tipificação atribuída pela acusação, uma
vez que pelos fatos narrados na própria denúncia e pela fundamentação supra, percebe-se que o crime
não deveria ser o de tráfico, mas sim o de uso de substância entorpecente, previsto no art. 28 da Lei
11.343/06.     Fala-se em emenda da exordial acusatória, e não em mutatio libelli (art. 384 do CPP), pois
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com o término das investigações policiais não foi encontrado qualquer outro elemento de prova que
indicasse o tráfico, mas sim o uso.   Não há que se falar em prejuízo ou ofensa aos princípios da ampla
defesa e contraditório, uma vez que a defesa é feita com base nos fatos e não na tipificação realizada pela
acusação. III - Dispositivo   Deste modo, por estar comprovado que FRANCIVALDO SANTOS PEREIRA,
guardava substância entorpecente para uso pessoal fora das determinações legais, nos termos do art. 387
do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL, para
CONDENAR o acusado à pena prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, passando à dosimetria da pena.   a)
Da concretização da pena (dosimetria legal)   Nos termos do art. 68 do Código Penal, na concretização da
pena devem ser analisadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as circunstâncias agravantes e
atenuantes, e por fim as causas de aumento e diminuição de pena.    Do Uso de Substância Entorpecente
- art. 28 da Lei 11.343/06   No crime em exame consideram-se também as circunstancias especiais de
dosimetria previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.   Dentre as circunstâncias judicias, verifica-se que a
culpabilidade do acusado é normal, não existindo fato que agrave a reprovabilidade de seus atos; o
acusado não possui antecedentes criminais; a conduta social não demonstra comportamento negativo;
sua personalidade deve ser considerada como favorável, uma vez que inexiste nos autos prova do
contrário; os motivos do crime são normais, pois o acusado encontrava-se viciado na droga; as
circunstâncias do crime são normais à espécie, não sendo desfavoráveis ao acusado; as consequências
do crime foram mínimas, e atingem unicamente o condenado, e, portanto, são favoráveis ao acusado; o
comportamento da vítima deve ser considerado favorável, pois a avaliação resta prejudicada por se tratar
de crime vago; a quantidade da droga é mínima, e não agrava a pena; a natureza da droga é normal pois
se trata de ¿maconha¿.   Deixo de fixar a pena base, por se tratar de crime com penas de: I- advertência
sobre os efeitos da droga; II - prestação de serviços à comunidade; e/ou III- medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo; passando a examinar as circunstancias
agravantes/atenuante e as causas de aumento ou diminuição, para então fixar a medida/pena mais
adequada ao caso.   Na análise das agravantes e atenuantes, mostra-se presente apenas a atenuante da
confissão, que foi realizada espontaneamente pelo acusado durante a audiência de instrução, razão pela
qual tem que ter sua reprimenda reduzida.   Inexistem causas de aumento ou de diminuição.   Assim,
considerando a necessidade de prevenir e reprimir a prática de ilícitos, fixo como medida/pena para o
crime de uso de substância entorpecente (art. 28 da Lei 11.343/06) a prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de 6 (seis) meses; b)     Disposições complementares   Na peculiar situação em análise,
impende destacar os seguintes pontos:   1º Que o acusado já respondeu preso provisoriamente por este
processo por 215 dias, pouco mais de 7 (sete) meses, prazo este que deverá ser computado para fins de
detração penal, nos termos do 387, §2º do Código de Processo Penal;   2º Que a sanção que foi imposta
ao denunciado é a prestação de serviço à comunidade por 6 (seis) meses, sendo que o mesmo já cumpriu
pena provisória por tempo e em regime mais grave que o arbitrado (provisoriamente fechado);   Assim,
diante de tais informações, apesar de estar CONDENADO PELO CRIME DO ART. 28 DA Lei 11.343/06,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO FRANCIVALDO SANTOS PEREIRA, pelo
cumprimento integral da sanção imposta, nos termos do art. 109 da Lei de Execuções Penais, devendo o
mesmo ser posto de forma imediata em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.   c)     Outras
providências. SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA Deixo de condenar o acusado ao
pagamento das custas processuais, em razão de sua condição econômica desfavorável.   Intime-se a
Defensoria Pública e o Ministério Público   Após transito em julgado:   1 - Comunicar à Justiça Eleitoral e
ao Instituto de Identificação de Belém (art. 15, III da C.F; Res. 016/2007 - GP), fazendo incluir o acusado
no rol dos culpados;   2 - Proceda-se com a destruição da droga, nos termos da Lei 11.343/06, oficie-se a
autoridade policial.   Publique-se, registre-se, cumpra-se, e ao final arquive-se.      Canaã dos Carajás, 08
de julho de 2019. LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO. Juiz de Direito. 
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PROCESSO: 00033241120198140052  

 
PROCESSO ANTIGO: --- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---
VITIMA: A. C. O. E.  
DENUNCIADO: R. B. E.  
Representante(s):  
OAB 21140 - SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES (ADVOGADO)  

 
DECISÃO

 
(...) 

 
 

 
Posto isto, por todos os motivos e fundamentos já explanados em decisão destes autos, INDEFIRO, por
ora, o requerido pelo réu RAILSON BASTOS ESPINDOLA.

 
Por sua vez, no que diz respeito ao pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento já
designada, tenho que também será indeferido. Isto porque, este magistrado trabalha com pauta definida,
organizada por ordem cronológica e sempre respeitando a urgência dos processos que tratam de réus
custodiados. Sendo assim, ressalto a patrona do acusado que a data da instrução não foi designada por
livre vontade ou por sorteio, mas tão somente por disponibilidade e conveniência processual.

 
Por fim, à secretaria para cumprimento das determinações já exaradas.

 
CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO 003/2009 ¿ CJRMB, ratificado pelo Provimento 003/2009 ¿
CJCI, COM REDAÇÃO DADA PELO PROVIMENTO 011/2009   ¿  CJRMB,  e ainda visando dar maior
c e l e r i d a d e  a o  a t o ,  S E R V E  A  P R E S E N T E  D E C I S Ã O  C O M O
¿MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÂO/COMUNICAÇÃO/INTIMAÇÃO¿.

 
São Domingos do Capim, 10 de julho de 2019

 
LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO

 
Juiz de Direito Titular  

 
(republicado por incorreção) 
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RESENHA: 17/07/2019 A 17/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE ALMEIRIM - VARA: VARA
UNICA DE ALMEIRIM PROCESSO: 00025936220198140004 PROCESSO ANTIGO: ---
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): KLINGER GONÇALVES GOES Ação:
Procedimento do Juizado Especial Cível em: 17/07/2019---REQUERENTE:ANTONIO REINALDO SILVA
DE LIMA Representante(s) :  OAB 2848 -  JOSE REINALDO SOARES (ADVOGADO)
REQUERIDO:MULTIMARCAS ADMINISTRADORAS DE CONSORCIOS LTDA MULTIMARCAS
CONSORCIOS. Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Requerente: NÃO INFORMADO / NÃO
INFORMADO / ANTONIO REINALDO SILVA DE LIMA Requerido: NÃO INFORMADO / MULTIMARCAS
ADMINISTRADORAS DE CONSORCIOS LTDA MULTIMARCAS CONSORCIOS            ATO
ORDINATÓRIO De ordem da Exma. Senhora RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA, MMª. Juíza de
Direito Titular da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, nos termos dos provimentos de nº. 006/2006-
CJRMB c/c nº. 006/2009-CJCI, para fins de adequar a pauta em busca da celeridade processual, assim,
designo audiência para o dia 14/11/2019 às 10h30min, ficando as partes intimadas via DJE, ou, sendo o
caso, através de intimação pessoal, assim, ressalvando que sem demais alteração da deliberação judicial
anterior. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Almeirim, Estado do Pará. Eu que digitei e
subscrevo, conforme Provimento nº. 006/2006 - CJRMB, Provimento nº. 006/2009 - CJCI E Provimento
008/2014 - CJRMB.////////////////// Almeirim, 16/07/2019. KLINGER GONÇALVES GÓES Auxiliar Judiciário -
Mat. 114359 (Provimento nº. 006/2006 - CJRMB, Provimento nº. 006/2009 - CJCI E Provimento 008/2014 -
CJRMB) 
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RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO -
ALMEIRIM - VARA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO - ALMEIRIM PROCESSO:
00024876920198149100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA Ação: Recuperação Judicial  em: 16/07/2019
REQUERENTE:JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGEM SA MATRIZ Representante(s): OAB 12513 -
KATIUSCHIA BARROS MARTINS RODRIGUES (ADVOGADO) OAB 52901 - RENATO DE LUIZI JUNIOR
(ADVOGADO) OAB 36254 - FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI (ADVOGADO) OAB 182188 - GERALDO
GOUVEIA JUNIOR (ADVOGADO) OAB 83338 - VICENTE ROMANO SOBRINHO (ADVOGADO)
REQUERENTE:SIBLINGS SA REQUERENTE:SAGA CAPITAL SA REQUERENTE:JFH PARTICIPACOES
SA REQUERENTE:SAGA INVESTIMENTO E PARTCIPACOES DO BRASIL SA REQUERENTE:GRUPO
SAGA SA REQUERENTE:GRUPO JARI SA REQUERENTE:COMPANHIA DO JARI REQUERENTE:SASI
SERVICOS AGRARIOS E SILVICULTURAIS LTDA REQUERENTE:JARI FLORESTAL S/A
REQUERENTE:JARI PRODUTOS E MATERIAS DE MINERACAO SA REQUERENTE:JARI CELULOSE
PAPEL E EMBALAGENS S/A REQUERENTE:MINERACAO GUANAMBI LTDA REQUERENTE:CRYSTAL
TOWER SA REQUERENTE:JARI CLEAN ENERGY GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA LTDA REQUERENTE:JARI EMPREENDIMENTOS SA REQUERENTE:PRINCESA SA
REQUERENTE:MARQUESA SA REQUERENTE:BARONESA SA REQUERENTE:BRASIL TIMBER
PRODUTOS MADEREIROS SA REQUERENTE:SANTA CLARA AGRO COMERCIO LTDA
REQUERENTE:LINEA FLORESTAL SA REQUERENTE:OURO BRANCO AGRO NEGOCIOS SA
REQUERENTE:SANTA ANDREA AGROPECUARIA LTDA REQUERENTE:VALE DO CONCHAS
INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA. D E C I S Ã O SUBLINGS S/A, SAGA CAPITAL S/A, JFH
PARTICIPAÇÕES S/A, SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPÇÕES DO BRASIL S/A, GRUPO SAGA S/A,
GRUPO JARI S/A, COMPANHIA DO JARI, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, SASI-
SERVIÇOS AGRÁRIOS E SILVICULTURAIS LTDA, JARI FLORESTAL S/A, JARI PRODUTOS E
MATERIAIS DE MINERAÇÃO S/A, JARI ENERGÉTICA S/A, MINERAÇÃO GUANAMBI LTDA, CRYSTAL
TOWER S/A, JARI CLEAN ENERGU GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA LTDA,
JARI EMPREENDIMENTOS S/A, PRINCESA S/A, MARQUESA S/A, BARONESA S/A, BRASIL TIMBER
PRODUTOS MADEIREIROS S/A, SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA, LINEA FLORESTAL S/A,
OURO BRANCO AGRO NEGÓCIOS S/A, SANTA ANDREA AGROPECUÁRI LTDA, VALE DO CONCHAS
INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, denominadas em conjunto como GRUPO JARI, ingressaram neste
Juízo com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 51 e seguintes da Lei nº
11.101/2005. Alegam, em síntese, que preenchem os requisitos legais para o deferimento da recuperação
judicial postulada, nos termos do art. 48 da Lei 11.101/05, inclusive, no que tange a adequação do
benefício para sociedades empresariais que integram o mesmo grupo econômico. Descrevem uma série
de eventos que prejudicaram a expansão dos negócios, bem como que ao longo dos últimos anos, em
razão da má escolha de prestadores de serviços, foi obrigada a dispender milhões de reais que não eram
de sua efetiva responsabilidade e não tiveram como ser ressarcidos. Aduzem que em meados do ano de
2018 o pagamento das dívidas foi se tornando cada vez mais custoso e difícil às requerentes, que viram
as fontes de financiamento e fomento de suas atividades operacionais se tornarem mais escassas e
onerosas. A pressão dos credores foi aumentando a ponto de criar obstáculos ao desenvolvimento das
próprias atividades das recuperandas, até que no mês de abril do ano em curso as contas da empresa Jari
Celulose foram objeto de bloqueio, por parte do Banco do Brasil, de importantes recursos financeiros
fundamentais ao giro da empresa, forçando-a a atrasar e paralisar parte de sua produção. Asseveram que
a situação ficou insustentável, a ponto de inviabilizar o seguimento das atividades das requerentes, bem
como destacaram a relevância econômica das requerentes na região chamada de Vale do Jari,
empregando aproximadamente setecentos funcionários diretos, dois mil funcionários indiretos, além de
duas mil e setecentas famílias dependentes da Jari Celulose. Afirmam, e é de conhecimento notório, que
as requerentes compõem a força motriz da engrenagem econômica da região, sem a qual haverá um
colapso econômico em vários municípios e comunidades. E, finalmente, sustentam que as requerentes se
enquadram nas disposições da Lei 11.101/05 e juntam toda a documentação prevista no art. 51, da Lei de
Recuperação Judicial. As requerentes pugnam para que seja deferido o processamento da Recuperação
Judicial do GRUPO JARI, com a adoção das medidas previstas no art. 52 da LRJ. É o necessário.
DECIDO. Inicialmente, saliento que o pedido de recuperação judicial deve ser regularmente instruído no
sentido de que sejam atendidos os requisitos fundamentais para que seu processamento seja deferido. No
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entanto, muito tem se discutido sobre a cautela necessária para o deferimento do benefício legal à
empresa que realmente o mereça, ou seja, que apresente viabilidade. A Lei 11.101/05 estabeleceu novos
institutos e comandos que, em resumo, configuram o que se tem hoje disponível para proteção e apoio à
empresa viável e estabelece um cenário favorável ao reerguimento da atividade empresarial que se
encontra em crise. O conceito da recuperação judicial engloba 1) o conjunto de atos praticados pelo
empresário devedor, credores e instituições públicas; 2) o consentimento dos credores através da
renovação do pacto, voltada a equacionar os interesses diversos e conflitantes, 3) a concessão judicial,
como providência reguladora e fiscalizadora do benefício, haja vista que o soerguimento da empresa
possui um custo elevado a ser suportado, em última análise, pela própria sociedade; 4) a superação da
crise, como obstáculo a ser superado e que garanta a continuidade da atividade empresarial e 5) a
manutenção das empresas viáveis, já que não se considera razoável sacrificar a sociedade em favor da
empresa que não satisfaz os requisitos mínimos que caracterizam a sua viabilidade: importância social,
mão de obra e tecnologia empregada, volume do ativo e passivo, idade da empresa e porte econômico.
Esse contexto pode ser percebido na evolução do instituto da recuperação judicial e que foi consolidado
pelo art. 47 da LRJ, quando aponta expressamente o objetivo a ser alcançado: Art. 47. A recuperação
judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim
de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica. Diversos são os princípios que devem ser observados ao se deferir a recuperação judicial em
favor de uma empresa devedora, podendo relacionar o da função social da empresa, o da preservação da
empresa e o da dignidade da pessoa humana. Sem dúvida que o princípio da preservação da empresa
pode ser considerado o mais importante dentre todos os princípios que possuem abordagem na
recuperação judicial, tendo sido expressamente reconhecido no dispositivo legal supra invocado,
justamente porque dele decorrerá a garantia de obediência aos demais. Ora, se preservar a empresa
viável não fosse considerado como o objeto fundamental, não haveria que se falar em princípio da função
social, já que com a quebra, a empresa não poderia cumprir a finalidade coletiva que lhe foi imposta pela
Constituição Federal como limite ao exercício da propriedade (art. 5o, XXIII); e, de igual forma, não se
atenderia ao princípio da dignidade da pessoa humana, também reconhecido constitucionalmente como
um dos fundamentos da república (CF/88 - art. 1o, III), na medida em que a quebra terminaria, por
exemplo, obstaculizando o pagamento de créditos trabalhistas imbuídos de natureza alimentar. Mas se a
ideia é garantir a preservação da empresa, como objetivo intrínseco da recuperação judicial, deve-se
resolver a dicotomia estabelecida pelo interesse da empresa devedora e o do credor ou credores, sob
pena de, para soerguer uma atividade empresarial, se criar um ambiente de crise e se deparar com um
cenário propício para recuperações judiciais sucessivas. Nesse aspecto, é bom anotar que a recuperação
judicial não tem por escopo os interesses da pessoa do empresário, é mais do que isso, o norte a ser
perseguido consiste nos interesses da atividade empresarial, exercida pelo mesmo empresário ou por
outro que eventualmente venha sucedê-lo, por exemplo, considerando o leque previsto no art. 50 da LRJ.
Para tanto, para solucionar o impasse entendo ser fundamental encontrar o equilíbrio e a sensatez para o
processamento dos pedidos de recuperação judicial e verdadeiramente identificar as empresas viáveis,
que merecem ser recuperadas, das inviáveis, que apenas representariam ônus sem a contrapartida em
favor da sociedade, justificando, enfim, o sacrifício que deverá ser suportado pelos credores de todas as
classes de crédito. In casu, o pedido de recuperação judicial encontra-se aparência de regular instrução.
De um modo geral, em análise suficiente para esta sede preliminar de análise, o Grupo requerente logrou
êxito em atender pelo menos no aspecto formal aos requisitos fundamentais para a obtenção do
processamento do pedido formulado, não havendo, pelo menos nesta fase processual, qualquer prova a
indicar a ausência de algum dos requisitos legais (art. 48 da LRJ). Estando o pedido instruído com os
documentos relacionados no artigo 51 da LRJ, e não havendo qualquer dos impedimentos previstos no art.
48 da mesma Lei e nem qualquer óbice ao seu processamento, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ora pleiteada. Na forma do art. 52 da LRJ, e determino a adoção das
seguintes providências: a) Nomeio para o cargo de Administrador Judicial SANTOS E SANTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES (CNPJ 07.620.428/0001-86), representada pelo
advogado Dr. Mauro Cesar Lisboa dos Santos, com endereço na Rua Domingos Marreiros, n. 49, Sala
1201, Bairro Umarizal - Belém/PA, que, sob compromisso, deverá assumir o encargo em 24 horas, na
forma do art. 52, I, combinado com 21, da LRJ. A nomeada deverá a apresentar proposta de honorários,
no prazo de 20 dias, a qual, se aceita pelo grupo requerente, será homologado nos autos. b) Determino a
dispensa da apresentação de certidões negativas para que as requerentes exerçam suas atividades,
exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, observando o disposto no art. 69 da lei já referida. c) Determino também suspensão de todas
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as ações ou execuções contra as requerentes (art. 6º da Lei 11.101/2005), permanecendo os respectivos
autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º, e as ações
relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, todos dispositivos da LFR. A ordem de
suspensão será comunicada pelas requerentes aos juízos por onde tramitarem as respectivas ações. d)
Quanto à retirada de todos os apontamentos de protesto e exclusão das requerentes de cadastros de
inadimplentes no que tange aos débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial, hei por bem de
postergar a análise do pedido para depois da homologação do referido plano, se for o caso, tendo em vista
que a ordem de processamento da recuperação judicial por si só não respalda o cancelamento da
negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos (REsp
1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
21/08/2012. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ). e) As requerentes deverão
apresentar mensalmente demonstrativos mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de
destituição de seus administradores. f) As Fazendas Públicas Federal, Estaduais e Municipais, em que as
requerentes possuírem estabelecimentos, devem ser comunicadas, por carta, do deferimento do
processamento do presente pedido de recuperação judicial. g) Determino a anotação da recuperação
judicial pelas Juntas Comerciais dos Estados onde estão domiciliadas as sociedades requerentes, nos
termos do art. 69, parágrafo único da Lei 11.101/05; h) Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial,
que conterá : I - o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da
recuperação judicial; II - a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a
classificação de cada crédito; III - a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma
do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação
judicial a ser apresentado pelas requerentes, tudo conforme o art. 52, § 1º, da referida lei. i) O Plano de
Recuperação Judicial deverá ser apresentado pela requerente no prazo de 60 dias, contados da
publicação desta decisão, devendo obedecer aos requisitos do art. 53 da Lei 11.101/2005. j) Os credores
terão o prazo de quinze (15) dias para apresentarem as suas habilitações ao Administrador Judicial ou as
suas divergências quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal
supracitado. A Secretaria do Juízo não deverá receber as habilitações ou divergências aos créditos
arrolados, as quais, como dito acima, deverão ser apresentadas diretamente ao administrador judicial.
Indefiro o pedido de sigilo da relação de empregados e relação de bens pessoais dos sócios das
requerentes pela absoluta ausência de previsão legal e pela publicidade exigida em processos dessa
natureza, de sorte a ser imperiosa a aplicação dos preceitos do art. 11 do Código de processo Civil.
Ademais, a restrição da publicidade processual, mesmo quando existente, não se aplica às próprias partes
do processo, e, por óbvio que os credores, cuja qualidade já tenha sido reconhecida, possuem pleno
interesse na verificação de tais dados. Fica vedada apenas a consulta a tais documentos por terceiros não
interessados, alheios ao processo. Levante-se o sigilo. A fim de não prejudicar a marcha processual e
garantia dos princípios da celeridade processual e cooperação, nego, de antemão, a retirada do processo
físico da Secretaria deste Juízo, determinando, na oportunidade, que qualquer intimação e vista dos autos,
inclusive ao Ministério Público, seja feita por meio de arquivo digitalizado a ser atualizado e entregue pela
Secretaria do Juízo, mediante a apresentação de pendrive. A partir de então, a Secretaria deve digitalizar
todos as petições e decisões judiciais proferidas nos autos, atualizando o arquivo digital sempre que
necessário, a fim de disponibilizar as atualizações sempre que solicitado. Ciência ao Ministério Público.
Intime-se. Cumpra-se. De Almeirim para o Distrito de Monte Dourado,16 de julho de 2019. RAFAELLA
MOREIRA LIMA KURASHIMA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE ALMEIRIM,
RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELO DISTRITO DE MONTE DOURADO 

 
 
 
 
 PROCESSO: 0002487-69.2019.8.14.9100

 
REQUERENTE: JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGEM SA MATRIZ E OUTROS

 
ADVOGADO: GERALDO GOUVEIA JUNIOR, FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI, RENATO DE LUIZI
JUNIOR, VICENTE ROMANO SOBRINHO E KATIUSCHIA BARROS MARTINS RODRIGUES.

 
D E C I S ¿ O
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SUBLINGS S/A, SAGA CAPITAL S/A, JFH PARTICIPAÇ¿ES S/A, SAGA INVESTIMENTO E
PARTICIPÇ¿ES DO BRASIL S/A,  GRUPO SAGA S/A, GRUPO JARI S/A, COMPANHIA DO JARI, 
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, SASI- SERVIÇOS AGRÁRIOS E SILVICULTURAIS
LTDA,  JARI FLORESTAL S/A, JARI PRODUTOS E MATERIAIS DE MINERAÇ¿O S/A, JARI
ENERGÉTICA S/A, MINERAÇ¿O GUANAMBI LTDA, CRYSTAL TOWER S/A, JARI CLEAN ENERGU
GERAÇ¿O E COMERCIALIZAÇ¿O DE ENERGIA ELETRICA LTDA, JARI EMPREENDIMENTOS S/A,
PRINCESA S/A, MARQUESA S/A, BARONESA S/A, BRASIL TIMBER PRODUTOS MADEIREIROS
S/A,  SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA, LINEA FLORESTAL S/A, OURO BRANCO AGRO
NEGÓCIOS S/A, SANTA ANDREA AGROPECUÁRI LTDA, VALE DO CONCHAS INDUSTRIA  DE
MADEIRAS LTDA, denominadas em conjunto como GRUPO JARI, ingressaram neste Juízo com pedido
de RECUPERAÇ¿O JUDICIAL com fundamento no art. 51 e seguintes da Lei nº 11.101/2005.

 
Alegam, em síntese, que preenchem os requisitos legais para o deferimento da recuperaç¿o judicial
postulada, nos termos do art. 48 da Lei 11.101/05, inclusive, no que tange a adequaç¿o do benefício para
sociedades empresariais que integram o mesmo grupo econômico.

 
Descrevem uma série de eventos que prejudicaram a expans¿o dos negócios, bem como que ao longo
dos últimos anos, em raz¿o da má escolha de prestadores de serviços, foi obrigada a dispender milh¿es
de reais que n¿o eram de sua efetiva responsabilidade e n¿o tiveram como ser ressarcidos.

 
Aduzem que em meados do ano de 2018 o pagamento das dívidas foi se tornando cada vez mais custoso
e difícil às requerentes, que viram as fontes de financiamento e fomento de suas atividades operacionais
se tornarem mais escassas e onerosas.

 
A press¿o dos credores foi aumentando a ponto de criar obstáculos ao desenvolvimento das próprias
atividades das recuperandas, até que no mês de abril do ano em curso as contas da empresa Jari
Celulose foram objeto de bloqueio, por parte do Banco do Brasil, de importantes recursos financeiros
fundamentais ao giro da empresa, forçando-a a atrasar e paralisar parte de sua produç¿o.  

 
Asseveram que a situaç¿o ficou insustentável, a ponto de inviabilizar o seguimento das atividades das
requerentes, bem como destacaram a relevância econômica das requerentes na regi¿o chamada de Vale
do Jari, empregando aproximadamente setecentos funcionários diretos, dois mil funcionários indiretos,
além de duas mil e setecentas famílias dependentes da Jari Celulose. Afirmam, e é de conhecimento
notório, que as requerentes comp¿em a força motriz da engrenagem econômica da regi¿o, sem a qual
haverá um colapso econômico em vários municípios e comunidades.

 
E, finalmente, sustentam que as requerentes se enquadram nas disposiç¿es da Lei 11.101/05 e juntam
toda a documentaç¿o prevista no art. 51, da Lei de Recuperaç¿o Judicial.

 
As requerentes pugnam para que seja deferido o processamento da Recuperaç¿o Judicial do GRUPO
JARI, com a adoç¿o das medidas previstas no art. 52 da LRJ.

 
É o necessário. DECIDO.

 
Inicialmente, saliento que o pedido de recuperaç¿o judicial deve ser regularmente instruído no sentido de
que sejam atendidos os requisitos fundamentais para que seu processamento seja deferido. No entanto,
muito tem se discutido sobre a cautela necessária para o deferimento do benefício legal à empresa que
realmente o mereça, ou seja, que apresente viabilidade.

 
A Lei 11.101/05 estabeleceu novos institutos e comandos que, em resumo, configuram o que se tem hoje
disponível para proteç¿o e apoio à empresa viável e estabelece um cenário favorável ao reerguimento da
atividade empresarial que se encontra em crise.

 
O conceito da recuperaç¿o judicial engloba 1) o conjunto de atos praticados pelo empresário devedor,
credores e instituiç¿es públicas; 2) o consentimento dos credores através da renovaç¿o do pacto,
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voltada a equacionar os interesses diversos e conflitantes, 3) a concess¿o judicial, como providência
reguladora e fiscalizadora do benefício, haja vista que o soerguimento da empresa possui um custo
elevado a ser suportado, em última análise, pela própria sociedade; 4) a superaç¿o da crise, como
obstáculo a ser superado e que garanta a continuidade da atividade empresarial e 5) a manutenç¿o das
empresas viáveis, já que n¿o se considera razoável sacrificar a sociedade em favor da empresa que n¿o
satisfaz os requisitos mínimos que caracterizam a sua viabilidade: importância social, m¿o de obra e
tecnologia empregada, volume do ativo e passivo, idade da empresa e porte econômico.

 
Esse contexto pode ser percebido na evoluç¿o do instituto da recuperaç¿o judicial e que foi consolidado
pelo art. 47 da LRJ, quando aponta expressamente o objetivo a ser alcançado:

 
Art. 47. A recuperaç¿o judicial tem por objetivo viabilizar a superaç¿o da situaç¿o de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenç¿o da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservaç¿o da empresa, sua funç¿o social e o
estímulo à atividade econômica.

 
Diversos s¿o os princípios que devem ser observados ao se deferir a recuperaç¿o judicial em favor de
uma empresa devedora, podendo relacionar o da funç¿o social da empresa, o da preservaç¿o da empresa
e o da dignidade da pessoa humana.

 
Sem dúvida que o princípio da preservaç¿o da empresa pode ser considerado o mais importante dentre
todos os princípios que possuem abordagem na recuperaç¿o judicial, tendo sido expressamente
reconhecido no dispositivo legal supra invocado, justamente porque dele decorrerá a garantia de
obediência aos demais.

 
Ora, se preservar a empresa viável n¿o fosse considerado como o objeto fundamental, n¿o haveria que se
falar em princípio da funç¿o social, já que com a quebra, a empresa n¿o poderia cumprir a finalidade
coletiva que lhe foi imposta pela Constituiç¿o Federal como limite ao exercício da propriedade (art. 5o,
XXIII); e, de igual forma, n¿o se atenderia ao princípio da dignidade da pessoa humana, também
reconhecido constitucionalmente como um dos fundamentos da república (CF/88 ¿ art. 1o, III), na medida
em que a quebra terminaria, por exemplo, obstaculizando o pagamento de créditos trabalhistas imbuídos
de natureza alimentar.

 
Mas se a ideia é garantir a preservaç¿o da empresa, como objetivo intrínseco da recuperaç¿o judicial,
deve-se resolver a dicotomia estabelecida pelo interesse da empresa devedora e o do credor ou credores,
sob pena de, para soerguer uma atividade empresarial, se criar um ambiente de crise e se deparar com
um cenário propício para recuperaç¿es judiciais sucessivas.

 
Nesse aspecto, é bom anotar que a recuperaç¿o judicial n¿o tem por escopo os interesses da pessoa do
empresário, é mais do que isso, o norte a ser perseguido consiste nos interesses da atividade empresarial,
exercida pelo mesmo empresário ou por outro que eventualmente venha sucedê-lo, por exemplo,
considerando o leque previsto no art. 50 da LRJ.

 
Para tanto, para solucionar o impasse entendo ser fundamental encontrar o equilíbrio e a sensatez para o
processamento dos pedidos de recuperaç¿o judicial e verdadeiramente identificar as empresas viáveis,
que merecem ser recuperadas, das inviáveis, que apenas representariam ônus sem a contrapartida em
favor da sociedade, justificando, enfim, o sacrifício que deverá ser suportado pelos credores de todas as
classes de crédito.

 
In casu, o pedido de recuperaç¿o judicial encontra-se aparência de regular instruç¿o. De um modo geral,
em análise suficiente para esta sede preliminar de análise, o Grupo requerente logrou êxito em atender
pelo menos no aspecto formal aos requisitos fundamentais para a obtenç¿o do processamento do pedido
formulado, n¿o havendo, pelo menos nesta fase processual, qualquer prova a indicar a ausência de algum
dos requisitos legais (art. 48 da LRJ).
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Estando o pedido instruído com os documentos relacionados no artigo 51 da LRJ, e n¿o havendo qualquer
dos impedimentos previstos no art. 48 da mesma Lei e nem qualquer óbice ao seu processamento, 
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇ¿O JUDICIAL ora pleiteada.

 
Na forma do art. 52 da LRJ, e determino a adoç¿o das seguintes providências:

 
a) Nomeio para o cargo de Administrador Judicial SANTOS E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
SOCIEDADE SIMPLES (CNPJ 07.620.428/0001-86), representada pelo advogado Dr. Mauro Cesar
Lisboa dos Santos, com endereço na Rua Domingos Marreiros, n. 49, Sala 1201, Bairro Umarizal ¿
Belém/PA, que, sob compromisso, deverá assumir o encargo em 24 horas, na forma do art. 52, I,
combinado com 21, da LRJ.

 
A nomeada deverá a apresentar proposta de honorários, no prazo de 20 dias, a qual, se aceita pelo grupo
requerente, será homologado nos autos.

 
b) Determino a dispensa da apresentaç¿o de certid¿es negativas para que as requerentes exerçam
suas atividades, exceto para contrataç¿o com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da lei já referida.

 
c) Determino também suspens¿o de todas as aç¿es ou execuç¿es contra as requerentes (art. 6º da
Lei 11.101/2005), permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as aç¿es
previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º, e as aç¿es relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º
do art. 49, todos dispositivos da LFR. A ordem de suspens¿o será comunicada pelas requerentes aos
juízos por onde tramitarem as respectivas aç¿es.

 
d) Quanto à retirada de todos os apontamentos de protesto e exclus¿o das requerentes de cadastros de
inadimplentes no que tange aos débitos sujeitos ao plano de recuperaç¿o judicial, hei por bem de
postergar a análise do pedido para depois da homologaç¿o do referido plano, se for o caso,  tendo em
vista que a ordem de processamento da recuperaç¿o judicial por si só n¿o respalda o cancelamento da
negativaç¿o do nome do devedor nos órg¿os de proteç¿o ao crédito e nos tabelionatos de protestos
(REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
21/08/2012. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ).

 
e) As requerentes dever¿o apresentar mensalmente demonstrativos mensais enquanto perdurar a
recuperaç¿o judicial, sob pena de destituiç¿o de seus administradores.

 
f) As Fazendas Públicas Federal, Estaduais e Municipais, em que as requerentes possuírem
estabelecimentos, devem ser comunicadas, por carta, do deferimento do processamento do presente
pedido de recuperaç¿o judicial.

 
g) Determino a anotaç¿o da recuperaç¿o judicial pelas Juntas Comerciais dos Estados onde est¿o
domiciliadas as sociedades requerentes, nos termos do art. 69, parágrafo único da Lei 11.101/05;

 
h) Expeça-se edital, para publicaç¿o no órg¿o oficial, que conterá : I - o resumo do pedido do devedor e
da decis¿o que defere o processamento da recuperaç¿o judicial; II - a relaç¿o nominal de credores, em
que se discrimine o valor atualizado e a classificaç¿o de cada crédito; III - a advertência acerca dos prazos
para habilitaç¿o dos créditos, na forma do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005, e para que os credores
apresentem objeç¿o ao plano de recuperaç¿o judicial a ser apresentado pelas requerentes, tudo conforme
o art. 52, § 1º, da referida lei.

 
i) O Plano de Recuperaç¿o Judicial deverá ser apresentado pela requerente no prazo de 60 dias,
contados da publicaç¿o desta decis¿o, devendo obedecer aos requisitos do art. 53 da Lei 11.101/2005.

 
j) Os credores ter¿o o prazo de quinze (15) dias para apresentarem as suas habilitaç¿es ao
Administrador Judicial ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 7º, §
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1º, do diploma legal supracitado. A Secretaria do Juízo n¿o deverá receber as habilitaç¿es ou
divergências aos créditos arrolados, as quais, como dito acima, dever¿o ser apresentadas diretamente ao
administrador judicial.

 
                                  Indefiro o pedido de sigilo da relaç¿o de empregados e relaç¿o de bens pessoais
dos sócios das requerentes pela absoluta ausência de previs¿o legal e pela publicidade exigida em
processos dessa natureza, de sorte a ser imperiosa a aplicaç¿o dos preceitos do art. 11 do Código de
processo Civil. Ademais, a restriç¿o da publicidade processual, mesmo quando existente, n¿o se aplica às
próprias partes do processo, e, por óbvio que os credores, cuja qualidade já tenha sido reconhecida,
possuem pleno interesse na verificaç¿o de tais dados. Fica vedada apenas a consulta a tais documentos
por terceiros n¿o interessados, alheios ao processo. Levante-se o sigilo.

 
                                  A fim de n¿o prejudicar a marcha processual e garantia dos princípios da celeridade
processual e cooperaç¿o, nego, de antem¿o, a retirada do processo físico da Secretaria deste Juízo,
determinando, na oportunidade, que qualquer intimaç¿o e vista dos autos, inclusive ao Ministério Público,
seja feita por meio de arquivo digitalizado a ser atualizado e entregue pela Secretaria do Juízo, mediante a
apresentaç¿o de pendrive. A partir de ent¿o, a Secretaria deve digitalizar todos as petiç¿es e decis¿es
judiciais proferidas nos autos, atualizando o arquivo digital sempre que necessário, a fim de disponibilizar
as atualizaç¿es sempre que solicitado.

 
Ciência ao Ministério Público.

 
Intime-se.

 
Cumpra-se.

 
De Almeirim para o Distrito de Monte Dourado,16 de julho de 2019.

 
RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA

 
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE ALMEIRIM, RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE
PELO DISTRITO DE MONTE DOURADO

 
 

 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO -
ALMEIRIM - VARA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO - ALMEIRIM PROCESSO:
00024876920198149100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA Ação: Recuperação Judicial  em: 16/07/2019
REQUERENTE:JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGEM SA MATRIZ Representante(s): OAB 12513 -
KATIUSCHIA BARROS MARTINS RODRIGUES (ADVOGADO) OAB 52901 - RENATO DE LUIZI JUNIOR
(ADVOGADO) OAB 36254 - FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI (ADVOGADO) OAB 182188 - GERALDO
GOUVEIA JUNIOR (ADVOGADO) OAB 83338 - VICENTE ROMANO SOBRINHO (ADVOGADO)
REQUERENTE:SIBLINGS SA REQUERENTE:SAGA CAPITAL SA REQUERENTE:JFH PARTICIPACOES
SA REQUERENTE:SAGA INVESTIMENTO E PARTCIPACOES DO BRASIL SA REQUERENTE:GRUPO
SAGA SA REQUERENTE:GRUPO JARI SA REQUERENTE:COMPANHIA DO JARI REQUERENTE:SASI
SERVICOS AGRARIOS E SILVICULTURAIS LTDA REQUERENTE:JARI FLORESTAL S/A
REQUERENTE:JARI PRODUTOS E MATERIAS DE MINERACAO SA REQUERENTE:JARI CELULOSE
PAPEL E EMBALAGENS S/A REQUERENTE:MINERACAO GUANAMBI LTDA REQUERENTE:CRYSTAL
TOWER SA REQUERENTE:JARI CLEAN ENERGY GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA LTDA REQUERENTE:JARI EMPREENDIMENTOS SA REQUERENTE:PRINCESA SA
REQUERENTE:MARQUESA SA REQUERENTE:BARONESA SA REQUERENTE:BRASIL TIMBER
PRODUTOS MADEREIROS SA REQUERENTE:SANTA CLARA AGRO COMERCIO LTDA
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REQUERENTE:LINEA FLORESTAL SA REQUERENTE:OURO BRANCO AGRO NEGOCIOS SA
REQUERENTE:SANTA ANDREA AGROPECUARIA LTDA REQUERENTE:VALE DO CONCHAS
INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA. D E C I S Ã O SUBLINGS S/A, SAGA CAPITAL S/A, JFH
PARTICIPAÇÕES S/A, SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPÇÕES DO BRASIL S/A, GRUPO SAGA S/A,
GRUPO JARI S/A, COMPANHIA DO JARI, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, SASI-
SERVIÇOS AGRÁRIOS E SILVICULTURAIS LTDA, JARI FLORESTAL S/A, JARI PRODUTOS E
MATERIAIS DE MINERAÇÃO S/A, JARI ENERGÉTICA S/A, MINERAÇÃO GUANAMBI LTDA, CRYSTAL
TOWER S/A, JARI CLEAN ENERGU GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA LTDA,
JARI EMPREENDIMENTOS S/A, PRINCESA S/A, MARQUESA S/A, BARONESA S/A, BRASIL TIMBER
PRODUTOS MADEIREIROS S/A, SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA, LINEA FLORESTAL S/A,
OURO BRANCO AGRO NEGÓCIOS S/A, SANTA ANDREA AGROPECUÁRI LTDA, VALE DO CONCHAS
INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, denominadas em conjunto como GRUPO JARI, ingressaram neste
Juízo com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 51 e seguintes da Lei nº
11.101/2005. Alegam, em síntese, que preenchem os requisitos legais para o deferimento da recuperação
judicial postulada, nos termos do art. 48 da Lei 11.101/05, inclusive, no que tange a adequação do
benefício para sociedades empresariais que integram o mesmo grupo econômico. Descrevem uma série
de eventos que prejudicaram a expansão dos negócios, bem como que ao longo dos últimos anos, em
razão da má escolha de prestadores de serviços, foi obrigada a dispender milhões de reais que não eram
de sua efetiva responsabilidade e não tiveram como ser ressarcidos. Aduzem que em meados do ano de
2018 o pagamento das dívidas foi se tornando cada vez mais custoso e difícil às requerentes, que viram
as fontes de financiamento e fomento de suas atividades operacionais se tornarem mais escassas e
onerosas. A pressão dos credores foi aumentando a ponto de criar obstáculos ao desenvolvimento das
próprias atividades das recuperandas, até que no mês de abril do ano em curso as contas da empresa Jari
Celulose foram objeto de bloqueio, por parte do Banco do Brasil, de importantes recursos financeiros
fundamentais ao giro da empresa, forçando-a a atrasar e paralisar parte de sua produção. Asseveram que
a situação ficou insustentável, a ponto de inviabilizar o seguimento das atividades das requerentes, bem
como destacaram a relevância econômica das requerentes na região chamada de Vale do Jari,
empregando aproximadamente setecentos funcionários diretos, dois mil funcionários indiretos, além de
duas mil e setecentas famílias dependentes da Jari Celulose. Afirmam, e é de conhecimento notório, que
as requerentes compõem a força motriz da engrenagem econômica da região, sem a qual haverá um
colapso econômico em vários municípios e comunidades. E, finalmente, sustentam que as requerentes se
enquadram nas disposições da Lei 11.101/05 e juntam toda a documentação prevista no art. 51, da Lei de
Recuperação Judicial. As requerentes pugnam para que seja deferido o processamento da Recuperação
Judicial do GRUPO JARI, com a adoção das medidas previstas no art. 52 da LRJ. É o necessário.
DECIDO. Inicialmente, saliento que o pedido de recuperação judicial deve ser regularmente instruído no
sentido de que sejam atendidos os requisitos fundamentais para que seu processamento seja deferido. No
entanto, muito tem se discutido sobre a cautela necessária para o deferimento do benefício legal à
empresa que realmente o mereça, ou seja, que apresente viabilidade. A Lei 11.101/05 estabeleceu novos
institutos e comandos que, em resumo, configuram o que se tem hoje disponível para proteção e apoio à
empresa viável e estabelece um cenário favorável ao reerguimento da atividade empresarial que se
encontra em crise. O conceito da recuperação judicial engloba 1) o conjunto de atos praticados pelo
empresário devedor, credores e instituições públicas; 2) o consentimento dos credores através da
renovação do pacto, voltada a equacionar os interesses diversos e conflitantes, 3) a concessão judicial,
como providência reguladora e fiscalizadora do benefício, haja vista que o soerguimento da empresa
possui um custo elevado a ser suportado, em última análise, pela própria sociedade; 4) a superação da
crise, como obstáculo a ser superado e que garanta a continuidade da atividade empresarial e 5) a
manutenção das empresas viáveis, já que não se considera razoável sacrificar a sociedade em favor da
empresa que não satisfaz os requisitos mínimos que caracterizam a sua viabilidade: importância social,
mão de obra e tecnologia empregada, volume do ativo e passivo, idade da empresa e porte econômico.
Esse contexto pode ser percebido na evolução do instituto da recuperação judicial e que foi consolidado
pelo art. 47 da LRJ, quando aponta expressamente o objetivo a ser alcançado: Art. 47. A recuperação
judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim
de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica. Diversos são os princípios que devem ser observados ao se deferir a recuperação judicial em
favor de uma empresa devedora, podendo relacionar o da função social da empresa, o da preservação da
empresa e o da dignidade da pessoa humana. Sem dúvida que o princípio da preservação da empresa
pode ser considerado o mais importante dentre todos os princípios que possuem abordagem na
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recuperação judicial, tendo sido expressamente reconhecido no dispositivo legal supra invocado,
justamente porque dele decorrerá a garantia de obediência aos demais. Ora, se preservar a empresa
viável não fosse considerado como o objeto fundamental, não haveria que se falar em princípio da função
social, já que com a quebra, a empresa não poderia cumprir a finalidade coletiva que lhe foi imposta pela
Constituição Federal como limite ao exercício da propriedade (art. 5o, XXIII); e, de igual forma, não se
atenderia ao princípio da dignidade da pessoa humana, também reconhecido constitucionalmente como
um dos fundamentos da república (CF/88 - art. 1o, III), na medida em que a quebra terminaria, por
exemplo, obstaculizando o pagamento de créditos trabalhistas imbuídos de natureza alimentar. Mas se a
ideia é garantir a preservação da empresa, como objetivo intrínseco da recuperação judicial, deve-se
resolver a dicotomia estabelecida pelo interesse da empresa devedora e o do credor ou credores, sob
pena de, para soerguer uma atividade empresarial, se criar um ambiente de crise e se deparar com um
cenário propício para recuperações judiciais sucessivas. Nesse aspecto, é bom anotar que a recuperação
judicial não tem por escopo os interesses da pessoa do empresário, é mais do que isso, o norte a ser
perseguido consiste nos interesses da atividade empresarial, exercida pelo mesmo empresário ou por
outro que eventualmente venha sucedê-lo, por exemplo, considerando o leque previsto no art. 50 da LRJ.
Para tanto, para solucionar o impasse entendo ser fundamental encontrar o equilíbrio e a sensatez para o
processamento dos pedidos de recuperação judicial e verdadeiramente identificar as empresas viáveis,
que merecem ser recuperadas, das inviáveis, que apenas representariam ônus sem a contrapartida em
favor da sociedade, justificando, enfim, o sacrifício que deverá ser suportado pelos credores de todas as
classes de crédito. In casu, o pedido de recuperação judicial encontra-se aparência de regular instrução.
De um modo geral, em análise suficiente para esta sede preliminar de análise, o Grupo requerente logrou
êxito em atender pelo menos no aspecto formal aos requisitos fundamentais para a obtenção do
processamento do pedido formulado, não havendo, pelo menos nesta fase processual, qualquer prova a
indicar a ausência de algum dos requisitos legais (art. 48 da LRJ). Estando o pedido instruído com os
documentos relacionados no artigo 51 da LRJ, e não havendo qualquer dos impedimentos previstos no art.
48 da mesma Lei e nem qualquer óbice ao seu processamento, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ora pleiteada. Na forma do art. 52 da LRJ, e determino a adoção das
seguintes providências: a) Nomeio para o cargo de Administrador Judicial SANTOS E SANTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES (CNPJ 07.620.428/0001-86), representada pelo
advogado Dr. Mauro Cesar Lisboa dos Santos, com endereço na Rua Domingos Marreiros, n. 49, Sala
1201, Bairro Umarizal - Belém/PA, que, sob compromisso, deverá assumir o encargo em 24 horas, na
forma do art. 52, I, combinado com 21, da LRJ. A nomeada deverá a apresentar proposta de honorários,
no prazo de 20 dias, a qual, se aceita pelo grupo requerente, será homologado nos autos. b) Determino a
dispensa da apresentação de certidões negativas para que as requerentes exerçam suas atividades,
exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, observando o disposto no art. 69 da lei já referida. c) Determino também suspensão de todas
as ações ou execuções contra as requerentes (art. 6º da Lei 11.101/2005), permanecendo os respectivos
autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º, e as ações
relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, todos dispositivos da LFR. A ordem de
suspensão será comunicada pelas requerentes aos juízos por onde tramitarem as respectivas ações. d)
Quanto à retirada de todos os apontamentos de protesto e exclusão das requerentes de cadastros de
inadimplentes no que tange aos débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial, hei por bem de
postergar a análise do pedido para depois da homologação do referido plano, se for o caso, tendo em vista
que a ordem de processamento da recuperação judicial por si só não respalda o cancelamento da
negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos (REsp
1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
21/08/2012. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ). e) As requerentes deverão
apresentar mensalmente demonstrativos mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de
destituição de seus administradores. f) As Fazendas Públicas Federal, Estaduais e Municipais, em que as
requerentes possuírem estabelecimentos, devem ser comunicadas, por carta, do deferimento do
processamento do presente pedido de recuperação judicial. g) Determino a anotação da recuperação
judicial pelas Juntas Comerciais dos Estados onde estão domiciliadas as sociedades requerentes, nos
termos do art. 69, parágrafo único da Lei 11.101/05; h) Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial,
que conterá : I - o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da
recuperação judicial; II - a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a
classificação de cada crédito; III - a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma
do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação
judicial a ser apresentado pelas requerentes, tudo conforme o art. 52, § 1º, da referida lei. i) O Plano de
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Recuperação Judicial deverá ser apresentado pela requerente no prazo de 60 dias, contados da
publicação desta decisão, devendo obedecer aos requisitos do art. 53 da Lei 11.101/2005. j) Os credores
terão o prazo de quinze (15) dias para apresentarem as suas habilitações ao Administrador Judicial ou as
suas divergências quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal
supracitado. A Secretaria do Juízo não deverá receber as habilitações ou divergências aos créditos
arrolados, as quais, como dito acima, deverão ser apresentadas diretamente ao administrador judicial.
Indefiro o pedido de sigilo da relação de empregados e relação de bens pessoais dos sócios das
requerentes pela absoluta ausência de previsão legal e pela publicidade exigida em processos dessa
natureza, de sorte a ser imperiosa a aplicação dos preceitos do art. 11 do Código de processo Civil.
Ademais, a restrição da publicidade processual, mesmo quando existente, não se aplica às próprias partes
do processo, e, por óbvio que os credores, cuja qualidade já tenha sido reconhecida, possuem pleno
interesse na verificação de tais dados. Fica vedada apenas a consulta a tais documentos por terceiros não
interessados, alheios ao processo. Levante-se o sigilo. A fim de não prejudicar a marcha processual e
garantia dos princípios da celeridade processual e cooperação, nego, de antemão, a retirada do processo
físico da Secretaria deste Juízo, determinando, na oportunidade, que qualquer intimação e vista dos autos,
inclusive ao Ministério Público, seja feita por meio de arquivo digitalizado a ser atualizado e entregue pela
Secretaria do Juízo, mediante a apresentação de pendrive. A partir de então, a Secretaria deve digitalizar
todos as petições e decisões judiciais proferidas nos autos, atualizando o arquivo digital sempre que
necessário, a fim de disponibilizar as atualizações sempre que solicitado. Ciência ao Ministério Público.
Intime-se. Cumpra-se. De Almeirim para o Distrito de Monte Dourado,16 de julho de 2019. RAFAELLA
MOREIRA LIMA KURASHIMA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE ALMEIRIM,
RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELO DISTRITO DE MONTE DOURADO 

 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO -
ALMEIRIM - VARA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO - ALMEIRIM PROCESSO:
00024876920198149100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA Ação: Recuperação Judicial  em: 16/07/2019
REQUERENTE:JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGEM SA MATRIZ Representante(s): OAB 12513 -
KATIUSCHIA BARROS MARTINS RODRIGUES (ADVOGADO) OAB 52901 - RENATO DE LUIZI JUNIOR
(ADVOGADO) OAB 36254 - FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI (ADVOGADO) OAB 182188 - GERALDO
GOUVEIA JUNIOR (ADVOGADO) OAB 83338 - VICENTE ROMANO SOBRINHO (ADVOGADO)
REQUERENTE:SIBLINGS SA REQUERENTE:SAGA CAPITAL SA REQUERENTE:JFH PARTICIPACOES
SA REQUERENTE:SAGA INVESTIMENTO E PARTCIPACOES DO BRASIL SA REQUERENTE:GRUPO
SAGA SA REQUERENTE:GRUPO JARI SA REQUERENTE:COMPANHIA DO JARI REQUERENTE:SASI
SERVICOS AGRARIOS E SILVICULTURAIS LTDA REQUERENTE:JARI FLORESTAL S/A
REQUERENTE:JARI PRODUTOS E MATERIAS DE MINERACAO SA REQUERENTE:JARI CELULOSE
PAPEL E EMBALAGENS S/A REQUERENTE:MINERACAO GUANAMBI LTDA REQUERENTE:CRYSTAL
TOWER SA REQUERENTE:JARI CLEAN ENERGY GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA LTDA REQUERENTE:JARI EMPREENDIMENTOS SA REQUERENTE:PRINCESA SA
REQUERENTE:MARQUESA SA REQUERENTE:BARONESA SA REQUERENTE:BRASIL TIMBER
PRODUTOS MADEREIROS SA REQUERENTE:SANTA CLARA AGRO COMERCIO LTDA
REQUERENTE:LINEA FLORESTAL SA REQUERENTE:OURO BRANCO AGRO NEGOCIOS SA
REQUERENTE:SANTA ANDREA AGROPECUARIA LTDA REQUERENTE:VALE DO CONCHAS
INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA. D E C I S Ã O SUBLINGS S/A, SAGA CAPITAL S/A, JFH
PARTICIPAÇÕES S/A, SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPÇÕES DO BRASIL S/A, GRUPO SAGA S/A,
GRUPO JARI S/A, COMPANHIA DO JARI, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, SASI-
SERVIÇOS AGRÁRIOS E SILVICULTURAIS LTDA, JARI FLORESTAL S/A, JARI PRODUTOS E
MATERIAIS DE MINERAÇÃO S/A, JARI ENERGÉTICA S/A, MINERAÇÃO GUANAMBI LTDA, CRYSTAL
TOWER S/A, JARI CLEAN ENERGU GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA LTDA,
JARI EMPREENDIMENTOS S/A, PRINCESA S/A, MARQUESA S/A, BARONESA S/A, BRASIL TIMBER
PRODUTOS MADEIREIROS S/A, SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA, LINEA FLORESTAL S/A,
OURO BRANCO AGRO NEGÓCIOS S/A, SANTA ANDREA AGROPECUÁRI LTDA, VALE DO CONCHAS
INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, denominadas em conjunto como GRUPO JARI, ingressaram neste
Juízo com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 51 e seguintes da Lei nº
11.101/2005. Alegam, em síntese, que preenchem os requisitos legais para o deferimento da recuperação
judicial postulada, nos termos do art. 48 da Lei 11.101/05, inclusive, no que tange a adequação do
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benefício para sociedades empresariais que integram o mesmo grupo econômico. Descrevem uma série
de eventos que prejudicaram a expansão dos negócios, bem como que ao longo dos últimos anos, em
razão da má escolha de prestadores de serviços, foi obrigada a dispender milhões de reais que não eram
de sua efetiva responsabilidade e não tiveram como ser ressarcidos. Aduzem que em meados do ano de
2018 o pagamento das dívidas foi se tornando cada vez mais custoso e difícil às requerentes, que viram
as fontes de financiamento e fomento de suas atividades operacionais se tornarem mais escassas e
onerosas. A pressão dos credores foi aumentando a ponto de criar obstáculos ao desenvolvimento das
próprias atividades das recuperandas, até que no mês de abril do ano em curso as contas da empresa Jari
Celulose foram objeto de bloqueio, por parte do Banco do Brasil, de importantes recursos financeiros
fundamentais ao giro da empresa, forçando-a a atrasar e paralisar parte de sua produção. Asseveram que
a situação ficou insustentável, a ponto de inviabilizar o seguimento das atividades das requerentes, bem
como destacaram a relevância econômica das requerentes na região chamada de Vale do Jari,
empregando aproximadamente setecentos funcionários diretos, dois mil funcionários indiretos, além de
duas mil e setecentas famílias dependentes da Jari Celulose. Afirmam, e é de conhecimento notório, que
as requerentes compõem a força motriz da engrenagem econômica da região, sem a qual haverá um
colapso econômico em vários municípios e comunidades. E, finalmente, sustentam que as requerentes se
enquadram nas disposições da Lei 11.101/05 e juntam toda a documentação prevista no art. 51, da Lei de
Recuperação Judicial. As requerentes pugnam para que seja deferido o processamento da Recuperação
Judicial do GRUPO JARI, com a adoção das medidas previstas no art. 52 da LRJ. É o necessário.
DECIDO. Inicialmente, saliento que o pedido de recuperação judicial deve ser regularmente instruído no
sentido de que sejam atendidos os requisitos fundamentais para que seu processamento seja deferido. No
entanto, muito tem se discutido sobre a cautela necessária para o deferimento do benefício legal à
empresa que realmente o mereça, ou seja, que apresente viabilidade. A Lei 11.101/05 estabeleceu novos
institutos e comandos que, em resumo, configuram o que se tem hoje disponível para proteção e apoio à
empresa viável e estabelece um cenário favorável ao reerguimento da atividade empresarial que se
encontra em crise. O conceito da recuperação judicial engloba 1) o conjunto de atos praticados pelo
empresário devedor, credores e instituições públicas; 2) o consentimento dos credores através da
renovação do pacto, voltada a equacionar os interesses diversos e conflitantes, 3) a concessão judicial,
como providência reguladora e fiscalizadora do benefício, haja vista que o soerguimento da empresa
possui um custo elevado a ser suportado, em última análise, pela própria sociedade; 4) a superação da
crise, como obstáculo a ser superado e que garanta a continuidade da atividade empresarial e 5) a
manutenção das empresas viáveis, já que não se considera razoável sacrificar a sociedade em favor da
empresa que não satisfaz os requisitos mínimos que caracterizam a sua viabilidade: importância social,
mão de obra e tecnologia empregada, volume do ativo e passivo, idade da empresa e porte econômico.
Esse contexto pode ser percebido na evolução do instituto da recuperação judicial e que foi consolidado
pelo art. 47 da LRJ, quando aponta expressamente o objetivo a ser alcançado: Art. 47. A recuperação
judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim
de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica. Diversos são os princípios que devem ser observados ao se deferir a recuperação judicial em
favor de uma empresa devedora, podendo relacionar o da função social da empresa, o da preservação da
empresa e o da dignidade da pessoa humana. Sem dúvida que o princípio da preservação da empresa
pode ser considerado o mais importante dentre todos os princípios que possuem abordagem na
recuperação judicial, tendo sido expressamente reconhecido no dispositivo legal supra invocado,
justamente porque dele decorrerá a garantia de obediência aos demais. Ora, se preservar a empresa
viável não fosse considerado como o objeto fundamental, não haveria que se falar em princípio da função
social, já que com a quebra, a empresa não poderia cumprir a finalidade coletiva que lhe foi imposta pela
Constituição Federal como limite ao exercício da propriedade (art. 5o, XXIII); e, de igual forma, não se
atenderia ao princípio da dignidade da pessoa humana, também reconhecido constitucionalmente como
um dos fundamentos da república (CF/88 - art. 1o, III), na medida em que a quebra terminaria, por
exemplo, obstaculizando o pagamento de créditos trabalhistas imbuídos de natureza alimentar. Mas se a
ideia é garantir a preservação da empresa, como objetivo intrínseco da recuperação judicial, deve-se
resolver a dicotomia estabelecida pelo interesse da empresa devedora e o do credor ou credores, sob
pena de, para soerguer uma atividade empresarial, se criar um ambiente de crise e se deparar com um
cenário propício para recuperações judiciais sucessivas. Nesse aspecto, é bom anotar que a recuperação
judicial não tem por escopo os interesses da pessoa do empresário, é mais do que isso, o norte a ser
perseguido consiste nos interesses da atividade empresarial, exercida pelo mesmo empresário ou por
outro que eventualmente venha sucedê-lo, por exemplo, considerando o leque previsto no art. 50 da LRJ.
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Para tanto, para solucionar o impasse entendo ser fundamental encontrar o equilíbrio e a sensatez para o
processamento dos pedidos de recuperação judicial e verdadeiramente identificar as empresas viáveis,
que merecem ser recuperadas, das inviáveis, que apenas representariam ônus sem a contrapartida em
favor da sociedade, justificando, enfim, o sacrifício que deverá ser suportado pelos credores de todas as
classes de crédito. In casu, o pedido de recuperação judicial encontra-se aparência de regular instrução.
De um modo geral, em análise suficiente para esta sede preliminar de análise, o Grupo requerente logrou
êxito em atender pelo menos no aspecto formal aos requisitos fundamentais para a obtenção do
processamento do pedido formulado, não havendo, pelo menos nesta fase processual, qualquer prova a
indicar a ausência de algum dos requisitos legais (art. 48 da LRJ). Estando o pedido instruído com os
documentos relacionados no artigo 51 da LRJ, e não havendo qualquer dos impedimentos previstos no art.
48 da mesma Lei e nem qualquer óbice ao seu processamento, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ora pleiteada. Na forma do art. 52 da LRJ, e determino a adoção das
seguintes providências: a) Nomeio para o cargo de Administrador Judicial SANTOS E SANTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES (CNPJ 07.620.428/0001-86), representada pelo
advogado Dr. Mauro Cesar Lisboa dos Santos, com endereço na Rua Domingos Marreiros, n. 49, Sala
1201, Bairro Umarizal - Belém/PA, que, sob compromisso, deverá assumir o encargo em 24 horas, na
forma do art. 52, I, combinado com 21, da LRJ. A nomeada deverá a apresentar proposta de honorários,
no prazo de 20 dias, a qual, se aceita pelo grupo requerente, será homologado nos autos. b) Determino a
dispensa da apresentação de certidões negativas para que as requerentes exerçam suas atividades,
exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, observando o disposto no art. 69 da lei já referida. c) Determino também suspensão de todas
as ações ou execuções contra as requerentes (art. 6º da Lei 11.101/2005), permanecendo os respectivos
autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º, e as ações
relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, todos dispositivos da LFR. A ordem de
suspensão será comunicada pelas requerentes aos juízos por onde tramitarem as respectivas ações. d)
Quanto à retirada de todos os apontamentos de protesto e exclusão das requerentes de cadastros de
inadimplentes no que tange aos débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial, hei por bem de
postergar a análise do pedido para depois da homologação do referido plano, se for o caso, tendo em vista
que a ordem de processamento da recuperação judicial por si só não respalda o cancelamento da
negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos (REsp
1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
21/08/2012. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ). e) As requerentes deverão
apresentar mensalmente demonstrativos mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de
destituição de seus administradores. f) As Fazendas Públicas Federal, Estaduais e Municipais, em que as
requerentes possuírem estabelecimentos, devem ser comunicadas, por carta, do deferimento do
processamento do presente pedido de recuperação judicial. g) Determino a anotação da recuperação
judicial pelas Juntas Comerciais dos Estados onde estão domiciliadas as sociedades requerentes, nos
termos do art. 69, parágrafo único da Lei 11.101/05; h) Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial,
que conterá : I - o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da
recuperação judicial; II - a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a
classificação de cada crédito; III - a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma
do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação
judicial a ser apresentado pelas requerentes, tudo conforme o art. 52, § 1º, da referida lei. i) O Plano de
Recuperação Judicial deverá ser apresentado pela requerente no prazo de 60 dias, contados da
publicação desta decisão, devendo obedecer aos requisitos do art. 53 da Lei 11.101/2005. j) Os credores
terão o prazo de quinze (15) dias para apresentarem as suas habilitações ao Administrador Judicial ou as
suas divergências quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal
supracitado. A Secretaria do Juízo não deverá receber as habilitações ou divergências aos créditos
arrolados, as quais, como dito acima, deverão ser apresentadas diretamente ao administrador judicial.
Indefiro o pedido de sigilo da relação de empregados e relação de bens pessoais dos sócios das
requerentes pela absoluta ausência de previsão legal e pela publicidade exigida em processos dessa
natureza, de sorte a ser imperiosa a aplicação dos preceitos do art. 11 do Código de processo Civil.
Ademais, a restrição da publicidade processual, mesmo quando existente, não se aplica às próprias partes
do processo, e, por óbvio que os credores, cuja qualidade já tenha sido reconhecida, possuem pleno
interesse na verificação de tais dados. Fica vedada apenas a consulta a tais documentos por terceiros não
interessados, alheios ao processo. Levante-se o sigilo. A fim de não prejudicar a marcha processual e
garantia dos princípios da celeridade processual e cooperação, nego, de antemão, a retirada do processo
físico da Secretaria deste Juízo, determinando, na oportunidade, que qualquer intimação e vista dos autos,
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inclusive ao Ministério Público, seja feita por meio de arquivo digitalizado a ser atualizado e entregue pela
Secretaria do Juízo, mediante a apresentação de pendrive. A partir de então, a Secretaria deve digitalizar
todos as petições e decisões judiciais proferidas nos autos, atualizando o arquivo digital sempre que
necessário, a fim de disponibilizar as atualizações sempre que solicitado. Ciência ao Ministério Público.
Intime-se. Cumpra-se. De Almeirim para o Distrito de Monte Dourado,16 de julho de 2019. RAFAELLA
MOREIRA LIMA KURASHIMA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE ALMEIRIM,
RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELO DISTRITO DE MONTE DOURADO 

 
 
 
RESENHA: 16/07/2019 A 16/07/2019 - SECRETARIA DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO -
ALMEIRIM - VARA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO - ALMEIRIM PROCESSO:
00024876920198149100 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA Ação: Recuperação Judicial  em: 16/07/2019
REQUERENTE:JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGEM SA MATRIZ Representante(s): OAB 12513 -
KATIUSCHIA BARROS MARTINS RODRIGUES (ADVOGADO) OAB 52901 - RENATO DE LUIZI JUNIOR
(ADVOGADO) OAB 36254 - FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI (ADVOGADO) OAB 182188 - GERALDO
GOUVEIA JUNIOR (ADVOGADO) OAB 83338 - VICENTE ROMANO SOBRINHO (ADVOGADO)
REQUERENTE:SIBLINGS SA REQUERENTE:SAGA CAPITAL SA REQUERENTE:JFH PARTICIPACOES
SA REQUERENTE:SAGA INVESTIMENTO E PARTCIPACOES DO BRASIL SA REQUERENTE:GRUPO
SAGA SA REQUERENTE:GRUPO JARI SA REQUERENTE:COMPANHIA DO JARI REQUERENTE:SASI
SERVICOS AGRARIOS E SILVICULTURAIS LTDA REQUERENTE:JARI FLORESTAL S/A
REQUERENTE:JARI PRODUTOS E MATERIAS DE MINERACAO SA REQUERENTE:JARI CELULOSE
PAPEL E EMBALAGENS S/A REQUERENTE:MINERACAO GUANAMBI LTDA REQUERENTE:CRYSTAL
TOWER SA REQUERENTE:JARI CLEAN ENERGY GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA LTDA REQUERENTE:JARI EMPREENDIMENTOS SA REQUERENTE:PRINCESA SA
REQUERENTE:MARQUESA SA REQUERENTE:BARONESA SA REQUERENTE:BRASIL TIMBER
PRODUTOS MADEREIROS SA REQUERENTE:SANTA CLARA AGRO COMERCIO LTDA
REQUERENTE:LINEA FLORESTAL SA REQUERENTE:OURO BRANCO AGRO NEGOCIOS SA
REQUERENTE:SANTA ANDREA AGROPECUARIA LTDA REQUERENTE:VALE DO CONCHAS
INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA. D E C I S Ã O SUBLINGS S/A, SAGA CAPITAL S/A, JFH
PARTICIPAÇÕES S/A, SAGA INVESTIMENTO E PARTICIPÇÕES DO BRASIL S/A, GRUPO SAGA S/A,
GRUPO JARI S/A, COMPANHIA DO JARI, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, SASI-
SERVIÇOS AGRÁRIOS E SILVICULTURAIS LTDA, JARI FLORESTAL S/A, JARI PRODUTOS E
MATERIAIS DE MINERAÇÃO S/A, JARI ENERGÉTICA S/A, MINERAÇÃO GUANAMBI LTDA, CRYSTAL
TOWER S/A, JARI CLEAN ENERGU GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA LTDA,
JARI EMPREENDIMENTOS S/A, PRINCESA S/A, MARQUESA S/A, BARONESA S/A, BRASIL TIMBER
PRODUTOS MADEIREIROS S/A, SANTA CLARA AGRO COMERCIAL LTDA, LINEA FLORESTAL S/A,
OURO BRANCO AGRO NEGÓCIOS S/A, SANTA ANDREA AGROPECUÁRI LTDA, VALE DO CONCHAS
INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, denominadas em conjunto como GRUPO JARI, ingressaram neste
Juízo com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 51 e seguintes da Lei nº
11.101/2005. Alegam, em síntese, que preenchem os requisitos legais para o deferimento da recuperação
judicial postulada, nos termos do art. 48 da Lei 11.101/05, inclusive, no que tange a adequação do
benefício para sociedades empresariais que integram o mesmo grupo econômico. Descrevem uma série
de eventos que prejudicaram a expansão dos negócios, bem como que ao longo dos últimos anos, em
razão da má escolha de prestadores de serviços, foi obrigada a dispender milhões de reais que não eram
de sua efetiva responsabilidade e não tiveram como ser ressarcidos. Aduzem que em meados do ano de
2018 o pagamento das dívidas foi se tornando cada vez mais custoso e difícil às requerentes, que viram
as fontes de financiamento e fomento de suas atividades operacionais se tornarem mais escassas e
onerosas. A pressão dos credores foi aumentando a ponto de criar obstáculos ao desenvolvimento das
próprias atividades das recuperandas, até que no mês de abril do ano em curso as contas da empresa Jari
Celulose foram objeto de bloqueio, por parte do Banco do Brasil, de importantes recursos financeiros
fundamentais ao giro da empresa, forçando-a a atrasar e paralisar parte de sua produção. Asseveram que
a situação ficou insustentável, a ponto de inviabilizar o seguimento das atividades das requerentes, bem
como destacaram a relevância econômica das requerentes na região chamada de Vale do Jari,
empregando aproximadamente setecentos funcionários diretos, dois mil funcionários indiretos, além de
duas mil e setecentas famílias dependentes da Jari Celulose. Afirmam, e é de conhecimento notório, que
as requerentes compõem a força motriz da engrenagem econômica da região, sem a qual haverá um
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colapso econômico em vários municípios e comunidades. E, finalmente, sustentam que as requerentes se
enquadram nas disposições da Lei 11.101/05 e juntam toda a documentação prevista no art. 51, da Lei de
Recuperação Judicial. As requerentes pugnam para que seja deferido o processamento da Recuperação
Judicial do GRUPO JARI, com a adoção das medidas previstas no art. 52 da LRJ. É o necessário.
DECIDO. Inicialmente, saliento que o pedido de recuperação judicial deve ser regularmente instruído no
sentido de que sejam atendidos os requisitos fundamentais para que seu processamento seja deferido. No
entanto, muito tem se discutido sobre a cautela necessária para o deferimento do benefício legal à
empresa que realmente o mereça, ou seja, que apresente viabilidade. A Lei 11.101/05 estabeleceu novos
institutos e comandos que, em resumo, configuram o que se tem hoje disponível para proteção e apoio à
empresa viável e estabelece um cenário favorável ao reerguimento da atividade empresarial que se
encontra em crise. O conceito da recuperação judicial engloba 1) o conjunto de atos praticados pelo
empresário devedor, credores e instituições públicas; 2) o consentimento dos credores através da
renovação do pacto, voltada a equacionar os interesses diversos e conflitantes, 3) a concessão judicial,
como providência reguladora e fiscalizadora do benefício, haja vista que o soerguimento da empresa
possui um custo elevado a ser suportado, em última análise, pela própria sociedade; 4) a superação da
crise, como obstáculo a ser superado e que garanta a continuidade da atividade empresarial e 5) a
manutenção das empresas viáveis, já que não se considera razoável sacrificar a sociedade em favor da
empresa que não satisfaz os requisitos mínimos que caracterizam a sua viabilidade: importância social,
mão de obra e tecnologia empregada, volume do ativo e passivo, idade da empresa e porte econômico.
Esse contexto pode ser percebido na evolução do instituto da recuperação judicial e que foi consolidado
pelo art. 47 da LRJ, quando aponta expressamente o objetivo a ser alcançado: Art. 47. A recuperação
judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim
de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica. Diversos são os princípios que devem ser observados ao se deferir a recuperação judicial em
favor de uma empresa devedora, podendo relacionar o da função social da empresa, o da preservação da
empresa e o da dignidade da pessoa humana. Sem dúvida que o princípio da preservação da empresa
pode ser considerado o mais importante dentre todos os princípios que possuem abordagem na
recuperação judicial, tendo sido expressamente reconhecido no dispositivo legal supra invocado,
justamente porque dele decorrerá a garantia de obediência aos demais. Ora, se preservar a empresa
viável não fosse considerado como o objeto fundamental, não haveria que se falar em princípio da função
social, já que com a quebra, a empresa não poderia cumprir a finalidade coletiva que lhe foi imposta pela
Constituição Federal como limite ao exercício da propriedade (art. 5o, XXIII); e, de igual forma, não se
atenderia ao princípio da dignidade da pessoa humana, também reconhecido constitucionalmente como
um dos fundamentos da república (CF/88 - art. 1o, III), na medida em que a quebra terminaria, por
exemplo, obstaculizando o pagamento de créditos trabalhistas imbuídos de natureza alimentar. Mas se a
ideia é garantir a preservação da empresa, como objetivo intrínseco da recuperação judicial, deve-se
resolver a dicotomia estabelecida pelo interesse da empresa devedora e o do credor ou credores, sob
pena de, para soerguer uma atividade empresarial, se criar um ambiente de crise e se deparar com um
cenário propício para recuperações judiciais sucessivas. Nesse aspecto, é bom anotar que a recuperação
judicial não tem por escopo os interesses da pessoa do empresário, é mais do que isso, o norte a ser
perseguido consiste nos interesses da atividade empresarial, exercida pelo mesmo empresário ou por
outro que eventualmente venha sucedê-lo, por exemplo, considerando o leque previsto no art. 50 da LRJ.
Para tanto, para solucionar o impasse entendo ser fundamental encontrar o equilíbrio e a sensatez para o
processamento dos pedidos de recuperação judicial e verdadeiramente identificar as empresas viáveis,
que merecem ser recuperadas, das inviáveis, que apenas representariam ônus sem a contrapartida em
favor da sociedade, justificando, enfim, o sacrifício que deverá ser suportado pelos credores de todas as
classes de crédito. In casu, o pedido de recuperação judicial encontra-se aparência de regular instrução.
De um modo geral, em análise suficiente para esta sede preliminar de análise, o Grupo requerente logrou
êxito em atender pelo menos no aspecto formal aos requisitos fundamentais para a obtenção do
processamento do pedido formulado, não havendo, pelo menos nesta fase processual, qualquer prova a
indicar a ausência de algum dos requisitos legais (art. 48 da LRJ). Estando o pedido instruído com os
documentos relacionados no artigo 51 da LRJ, e não havendo qualquer dos impedimentos previstos no art.
48 da mesma Lei e nem qualquer óbice ao seu processamento, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ora pleiteada. Na forma do art. 52 da LRJ, e determino a adoção das
seguintes providências: a) Nomeio para o cargo de Administrador Judicial SANTOS E SANTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES (CNPJ 07.620.428/0001-86), representada pelo
advogado Dr. Mauro Cesar Lisboa dos Santos, com endereço na Rua Domingos Marreiros, n. 49, Sala
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1201, Bairro Umarizal - Belém/PA, que, sob compromisso, deverá assumir o encargo em 24 horas, na
forma do art. 52, I, combinado com 21, da LRJ. A nomeada deverá a apresentar proposta de honorários,
no prazo de 20 dias, a qual, se aceita pelo grupo requerente, será homologado nos autos. b) Determino a
dispensa da apresentação de certidões negativas para que as requerentes exerçam suas atividades,
exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, observando o disposto no art. 69 da lei já referida. c) Determino também suspensão de todas
as ações ou execuções contra as requerentes (art. 6º da Lei 11.101/2005), permanecendo os respectivos
autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º, e as ações
relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, todos dispositivos da LFR. A ordem de
suspensão será comunicada pelas requerentes aos juízos por onde tramitarem as respectivas ações. d)
Quanto à retirada de todos os apontamentos de protesto e exclusão das requerentes de cadastros de
inadimplentes no que tange aos débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial, hei por bem de
postergar a análise do pedido para depois da homologação do referido plano, se for o caso, tendo em vista
que a ordem de processamento da recuperação judicial por si só não respalda o cancelamento da
negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos (REsp
1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
21/08/2012. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ). e) As requerentes deverão
apresentar mensalmente demonstrativos mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de
destituição de seus administradores. f) As Fazendas Públicas Federal, Estaduais e Municipais, em que as
requerentes possuírem estabelecimentos, devem ser comunicadas, por carta, do deferimento do
processamento do presente pedido de recuperação judicial. g) Determino a anotação da recuperação
judicial pelas Juntas Comerciais dos Estados onde estão domiciliadas as sociedades requerentes, nos
termos do art. 69, parágrafo único da Lei 11.101/05; h) Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial,
que conterá : I - o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da
recuperação judicial; II - a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a
classificação de cada crédito; III - a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma
do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação
judicial a ser apresentado pelas requerentes, tudo conforme o art. 52, § 1º, da referida lei. i) O Plano de
Recuperação Judicial deverá ser apresentado pela requerente no prazo de 60 dias, contados da
publicação desta decisão, devendo obedecer aos requisitos do art. 53 da Lei 11.101/2005. j) Os credores
terão o prazo de quinze (15) dias para apresentarem as suas habilitações ao Administrador Judicial ou as
suas divergências quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal
supracitado. A Secretaria do Juízo não deverá receber as habilitações ou divergências aos créditos
arrolados, as quais, como dito acima, deverão ser apresentadas diretamente ao administrador judicial.
Indefiro o pedido de sigilo da relação de empregados e relação de bens pessoais dos sócios das
requerentes pela absoluta ausência de previsão legal e pela publicidade exigida em processos dessa
natureza, de sorte a ser imperiosa a aplicação dos preceitos do art. 11 do Código de processo Civil.
Ademais, a restrição da publicidade processual, mesmo quando existente, não se aplica às próprias partes
do processo, e, por óbvio que os credores, cuja qualidade já tenha sido reconhecida, possuem pleno
interesse na verificação de tais dados. Fica vedada apenas a consulta a tais documentos por terceiros não
interessados, alheios ao processo. Levante-se o sigilo. A fim de não prejudicar a marcha processual e
garantia dos princípios da celeridade processual e cooperação, nego, de antemão, a retirada do processo
físico da Secretaria deste Juízo, determinando, na oportunidade, que qualquer intimação e vista dos autos,
inclusive ao Ministério Público, seja feita por meio de arquivo digitalizado a ser atualizado e entregue pela
Secretaria do Juízo, mediante a apresentação de pendrive. A partir de então, a Secretaria deve digitalizar
todos as petições e decisões judiciais proferidas nos autos, atualizando o arquivo digital sempre que
necessário, a fim de disponibilizar as atualizações sempre que solicitado. Ciência ao Ministério Público.
Intime-se. Cumpra-se. De Almeirim para o Distrito de Monte Dourado,16 de julho de 2019. RAFAELLA
MOREIRA LIMA KURASHIMA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE ALMEIRIM,
RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELO DISTRITO DE MONTE DOURADO 
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Processo: 0003167-92.2016.814.0068

 
Autos de Execução de Alimentos

 
Rep. Requerente: Maria Sônia de Lima

 
Requerido: José Ribamar Ferreira de Avelar

 
SENTENÇA

 
Vistos etc.

 
Tratam os presentes autos de aç¿o de execuç¿o alimentar com base no art. 911, caput, do NCPC, tendo
como litigantes as partes acima epigrafadas.

 
Na certid¿o às fls.55 consta a assinatura da representante legal da requerente alegando que o executado
pagou as quantias em atraso até a data de 02/07/2019.

 
É O RELATÓRIO. DECIDO.

 
Com o pagamento dos alimentos devidos, imp¿e-se a extinç¿o da presente aç¿o executiva.

 
DO EXPOSTO, EXTINGO a execuç¿o com fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 
Como sequer houve manifestaç¿o do requerido, que efetuou o pagamento no prazo devido, e, sendo
ambos beneficiários da assistência judiciária gratuita na aç¿o principal, n¿o há que se falar em
condenaç¿o em honorários ou mesmo em custas judiciais.

 
Transitada em julgado, arquive-se.

 
Publique-se. Registre-se.

 
Intime-se a o Ministério Público, mediante vistas dos autos.

 
Cumpra-se.

 
Augusto Corrêa, 03 de julho de 2019.

 
      ÂNGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular

 
 

 
 

COMARCA DE AUGUSTO CORREA

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE AUGUSTO CORREA
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Proc. N.º:                    0005974-51.2017.8.14.0068

 
Autos de:                    AÇ¿O DE RECONHECIMENTO DE UNI¿O ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS,
GUARDA E ALIMENTOS

 
Requerente:                 HEBERSON DA SILVA CORREA

 
Patrono:                      ADRYAH LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB/PA Nº 25.814

 
Requerida:                  SIDNA NAYARA ALVES FERREIRA

 
SENTENÇA

 
Vistos,

 
Considerando a existência de acordo entabulado entre as partes em audiência, para fins de
regulamentação de direito de visita e guarda, em favor do menor HASAF GABRIEL FERREIRA, homologo
a avença, para que surta os efeitos, devendo ser cumprida em todos os seus termos.

 
Dessa forma, julgo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, b do CPC.

 
Intimem-se o MP e as partes, expedindo-se o necessário.

 
Após, arquivem-se, dando baixa no sistema.

 
Augusto Corrêa, 03 de abril de 2018.

 
ANGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular da

 
Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa

 
 

 
 
 
 
SENTENÇA DOC: 2019.02694952-07

 
PROCESSO: 0000167-21.2015.814.0068

 
AUTOS DE: ALVARÁ JUDICIAL

 
REQUERIDO: UEDEN MORAES BRITO

 
REQUERENTE: ROSIMARY MORAES DE BRITO

 
R.H

 
Considerando a certid¿o às fls. 33, foi reconhecido o desinteresse da parte quanto ao prosseguimento do
feito. Diante disso, EXTINGO SEM RESOLUÇ¿O DO MÉRITO a presente ação com fulcro no art. 485,
inciso VI do Código de Processo Civil.
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Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.

 
P.R.I.

 
      Augusto Corrêa, 03 de julho de 2019.

 
ÂNGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular

 
 

 
 
 

DESPACHO DOC: 2019.01825103-60

PROCESSO N. 0003049-48.2018.8.14.0068

AUTOS DE REGULAMENTAÇ¿O DE VISITAS

REQUERENTE: EDNEIA PINHEIRO MONTELO

PATRONO: MARIA AMELIA VASQUES VASCONCELOS ¿ OAB/PA Nº 12.903

REQUERIDO: PAULO EVERALDO RABELO DE BRITO

DATA: 07 DE MAIO DE 2019

HORA: 11:00HORAS

LOCAL: SALA DE AUDIÊNCIAS DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA ¿ VARA ÚNICA

Aos 07 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 11h00min, na sala de audiência da Vara
Única da Comarca de Augusto Corrêa, onde presente se encontrava a Excelentíssima Sra. Dra. ÂNGELA
GRAZIELA ZOTTIS, juíza de direito titular desta comarca. Feito o preg¿o de praxe, respondeu presente a
representante do Ministério Público Dra. SABRINA MAMEDE NAPOLE¿O KALUME, Promotora de
Justiça respondendo pela comarca.

           Aberta a audiência, a mesma restou prejudicada em virtude da ausência das partes, sem
justificativa. Em seguida, MM juíza deliberou:

Intime-se o patrono da parte requerente para que informe sobre o interesse no prosseguimento da causa
no prazo de 05 dias, a contar do recebimento, sob pena de arquivamento. Outrossim, que informe o
endereço atualizado de EDNEIA PINHEIRO MONTELO.

P. R. I.

                                                                                                                                                                           
                                                                                    Nada mais havendo, mandou a MM. Juíza encerrar o
presente termo, que vai por mim __________ (Caio Cézar Souza Sodré, Auxiliar Judiciário, que digitei e
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Juíza de Direito:

 
Ministério Público: 

 
 
 
 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DOC: 2019.02764823-11

 
PROCESSO Nº : 0003831.55.2018.814.0068

 
AUTORA: ROSILDA FERREIRA NUNES

 
PATRONO: WANESSA KELYN CORREIA LIMA BARRETO DE ABREU OAB/PA 9237

 
REQUERIDO: LUIS LIMA NUNES

 
PATRONO: JO¿O DUAN MENDONÇA DA SILVA OAB/PA 26.272

 
DECIS¿O

 
Cuida-se de Separaç¿o com pedido de Alimentos proposta por Rosilda Ferreira Nunes, nascida em
06.07.1976 em face de Luis Lima Nunes, nascido em 06.07.1966.

 
As partes celebraram casamento em 31.10.2014, vivendo em uni¿o por menos de 3 anos, n¿o tendo filhos
em comum.

 
Houve requerimento de alimentos, que foi deferido pelo juízo as fls. 69, no valor de 15% do salário mínimo.

 
O requerido contestou a aç¿o, pugnado pelo Indeferimento quanto os pedidos de alimentos e partilha de
bens, nada se opondo quanto ao divórcio.

 
A autora, requereu a procedencia da aç¿o e a pris¿o civil do acusado, visto o inadimplemento dos
alimentos.

 
DECIDO

 
A Execuç¿o de Alimentos tem rito e requistos próprios, conforme disp¿e o art. 531 do CPC, dessa forma,
indeferio o pedido de pris¿o civil.

 
N¿o há irregularidade a ser sanada, dessa forma, nos termos do art. 357 do CPC, o processo encontra-se
saneado.

 
A quest¿o cingue-se quanto a necessidade da pens¿o alimenticia e a partilha de bens.

 
Portanto, intime-se as partes, na pessoa de seus patronos, para que no prazo de 15 dias, indiquem as
provas que pretendem produzir, entregando o rol de testemunhas, se for o caso, sob pena de preclus¿o.

 
P.R.I

subscrevi) assinado.
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                       Augusto Corrêa, 8 de julho de 2019.

 
Angela Graziela Zottis

 
Juíza de Direito

 
 

 
 
 
 
Sentença doc: 2019.02744771-27

 
 Ação de: Divórcio Litigioso

 
Processo nº 0003251-25.2018.814.0068

 
Requerente: Ana Maria dos Reis Barbosa

 
Advogado: Marcos Benedito Dias, OAB/PA nº 3.970

 
Requerido: José Enilson Barbosa

 
SENTENÇA

 
Vistos etc.

 
A requerente compareceu no Cartório deste juízo e através de certid¿o de fls. 19, informou que n¿o possui
mais interesse no processamento da lide.

 
Dessa forma, homologo a desistência da aç¿o para extinguir o processo sem resoluç¿o do mérito,
nos termos do art. 485, inciso VIII do NCPC.

 
Arquivem-se os autos, dando baixa no sistema.

 
Façam-se as intimaç¿es necessárias.

 
P. R. I. Cumpra-se.

 
Augusto Corrêa/PA, 0527 de julho de 2019.

 
ANGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular da

 
Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa

 
 

 
 
 
 
Processo: 0000144-75.2015.814.0068
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Autos de Interdição (Tutela e Curatela)

 
Interditando: S. R. L. D. S.

 
Requerente: Rosiete Matos da Silva

 
R.H

 
Considerando a certid¿o às fls. 25, foi reconhecido o desinteresse da parte quanto ao prosseguimento do
feito. Diante disso, EXTINGO SEM RESOLUÇ¿O DO MÉRITO a presente ação com fulcro no art. 485,
inciso VI do Código de Processo Civil.

 
Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.

 
P.R.I.

 
      Augusto Corrêa, 03 de julho de 2019.

 
ÂNGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular

 
 

 
 
 
 
Despacho doc: 2019.02707183-77

 
Aç¿o de Busca e Apreens¿o

 
Processo nº 0002608-04.2017.814.0068

 
Requerente: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento

 
Advogados: Giulio Alvarenga Reale - OAB/PA nº 20.107-A

 
Requerido: Carlos Melo Lima

 
DESPACHO

 
R. Hoje.

 
Intime-se o (a) autor (a) para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no prosseguimento do
feito, sob pena arquivamento do processo.

 
Havendo interesse, como houve emenda à inicial quanto ao valor da causa, deverá recolher as custas
remanescentes que estiverem pendentes, sob pena de cancelamento da distribuiç¿o.

 
Caso n¿o haja manifestaç¿o no referido prazo, arquivem-se os autos, dando baixa no sistema.

 
P. R. I. Cumpra-se.
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Augusto Corrêa, 03 de julho de 2019.

 
ANGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular da

 
Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa

 
 

 
 
 
 
Sentença doc: 2017.02707322-48

 
Aç¿o de Busca e Apreens¿o

 
Processo nº 0000944-98.2018.814.0068

 
Requerente: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento

 
Advogado: Giulio Alvarenga Reale, OAB/PA nº 20.107

 
Requerido: Carlos Melo Lima

 
SENTENÇA

 
Vistos etc.

 
Trata-se de pedido de desistência do processo às fls. 29.

 
Entendo, assim, que cabível o pedido de desistência, haja vista que o requerimento fora feito antes de
oferecida a contestaç¿o, nos termos do art. 485, § 4º do CPC.

 
Dessa forma, homologo a desistência da aç¿o para extinguir o processo sem resoluç¿o do mérito,
nos termos do art. 485, inciso VIII do NCPC.

 
Arquivem-se os autos, dando baixa no sistema.

 
P. R. I. Cumpra-se.

 
Augusto Corrêa/PA, 03 de julho de 2019.

 
ANGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular da

 
Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa
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Sentença doc: 2019.02125901-57

 
Aç¿o de Retificaç¿o de Registro Civil

 
Processo: 0004230-84.2018.814.0068

 
Requerentes: Ademir do Nascimento Medeiros e Outros

 
Advogada: Lohaine Cristina da Costa Fonseca, OAB/PA nº 19.683

 
SENTENÇA

 
Cuida-se de pedido de Retificaç¿o de Registo Civil, em que os requerentes ADEMIR DO NASCIMENTO
MEDEIROS, DENILSON DO NASCIMENTO MEDEIROS, SANDRA DO NASCIMENTO MEDEIROS DOS
SANTOS, EDEVALDO DO NASCIMENTO MEDEIROS e ADEMAR DO NASCIMENTO MEDEIROS 
visam alteraç¿o, visto o erro presente em suas certid¿es, com relaç¿o ao seu nome de sua m¿e, grafado
MARIA DE LORDES SOARES DO NASCIMENTO ou MARIA DE LOURDE SOARES DO NASCIMENTO,
quando na verdade deveria ser MARIA DE LORDE SOARES DO NASCIMENTO.

 
Foram juntados documentos às fls. 17/19, onde constam a Certid¿o de Nascimento, Carteira de Trabalho
e RG da genitora, bem como às fls. 24, 28, 37 e 41 a Certid¿o de Nascimento dos requerentes e às fls. 33
a Certid¿o de Casamento da requerente Sandra do Nascimentos Medeiros dos Santos.

 
O Ministério Público às fls. 44/45, manifestou-se favorável ao pedido.

 
DECIDO

 
Verifico pelos documentos acostados aos autos o erro quanto ao nome da genitora dos requerentes,
constando em sua Certid¿o de Nascimento, e demais documentos, o nome MARIA DE LORDE SOARES
DO NASCIMENTO.

 
Outrossim, n¿o foi constatado que a alteraç¿o de apenas uma letra, tal circunstância pudesse ferir direitos
de terceiros ou fraudar a aplicaç¿o da lei.

 
Isso posto, JULGO COM RESOLUÇ¿O DO MÉRITO, com base no art. 487, I, a fim de determinar
alteraç¿es nos Registros Civis de:

 
- ADEMIR DO NASCIMENTO MEDEIROS, Certid¿o de Nascimento n° 2.2012, fls. 172, livro 09, Cartório
de Registro Civil ¿ Vila de Itapixuna ¿ Augusto Corrêa/PA;

 
-  DENILSON DO NASCIMENTO MEDEIROS ,  Cer t id¿o de Nasc imento Matr ícu la  n°
06713201551996100009171002201054 2ª via, Cartório de Registro Civil ¿ Vila de Itapixuna ¿ Augusto
Corrêa/PA;

 
- SANDRA DO NASCIMENTO MEDEIROS DOS SANTOS, Certid¿o de Casamento Matricula nº 06739-
7/015520152000022680000358/48, Cartório de Registro Civil - Fernandes Santos ¿ Vila S¿o José do Piriá
¿ Viseu/PA;

 
- EDEVALDO DO NASCIMENTO MEDEIROS, Certid¿o de Nascimento n° 2.209, fls. 171, livro 09,
Cartório de Registro Civil ¿ Vila de Itapixuna ¿ Augusto Corrêa/PA; e,

 
- ADEMAR DO NASCIMENTO MEDEIROS, Certid¿o de Nascimento n° 2.2008, fls. 171, livro 09, Cartório
de Registro Civil ¿ Vila de Itapixuna ¿ Augusto Corrêa/PA

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2257



Passando a constar, enquanto alteraç¿o, no que tange ao nome da genitora dos requerentes, que passará
a ser grafado em todas as Certid¿es de Nascimento e na Certid¿o de Casamento de Sandra dos Santos: 
MARIA DE LORDE SOARES DO NASCIMENTO, mantendo-se as demais informaç¿es constantes nos
documentos, sanando, assim, o erro encontrado nos assentos.

 
Isentos os requerentes do pagamento das despesas processuais, nos termos da Lei nº 1.060/50.

 
Cumpre esclarecer que deverá ser observado pelo cartório no momento da averbaç¿o o art. 99 da
lei 6.015/73, sendo que, A PRESENTE DECIS¿O SERVIRÁ DE MANDADO, conforme Provimento da
Corregedoria.

 
Outrossim, informo ainda que as partes poder¿o em m¿os levar até o cartório para que o mesmo
faça a devida averbaç¿o, visto que a sentença consta todos os dados necessários para o ato. Caso
haja recusa no cumprimento dessa decis¿o, o mesmo deve ser informado ao juízo por meio de
carta de devoluç¿o, e também, dado uma certid¿o a parte em raz¿o do n¿o cumprimento da ordem
judicial.

 
Expeça-se o necessário para o Cartório de Registro Civil da Vila de Itapixuna ¿ Augusto Corrêa/PA e para
o Cartório de Registro Civil - Fernandes Santos ¿ Vila S¿o José do Piriá ¿ Viseu/PA.

 
Intimem os requerentes, por meio de sua advogada, via DJe/PA.

 
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, dando baixa no sistema.

 
P. R. I. Cumpra-se.

 
Augusto Corrêa, 28 de maio de 2019.

 
ANGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular da

 
Vara Única da Comarca de Augusto 

 
 
 
 
DESPACHO DOC: 2019.02317806-37

 
PROCESSO Nº 0000330-48.2008.814.0068

 
AUTOS DE: AÇÃO PENAL PUBLICA

 
RÉU: TEODORICO SILVA RAMOS

 
ADVOGADO: FLÁVIA RENATA FONTEL DE OLIVEIRA PESSOA, OAB/PA Nº 6.440

 
CAPITULAÇ¿O PROVISÓRIA: ART. 313 DO CPB

 
VITIMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTO CORREA

 
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA ¿ OAB/PA Nº 9591
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DESPACHO

 
R. Hoje.

 
Haja vista a aplicaç¿o do sursis, com determinaç¿o de reparaç¿o do dano aos cofres públicos, às fls.
58/58v, tendo o acusado informado o cumprimento da decis¿o às fls. 59, bem como o ofício de fls. 86
encaminhado pela Prefeitura Municipal informando que n¿o houve a devoluç¿o de valores aos cofres do
Município, intime-se o acusado, por meio de sua advogada, via DJe/PA, para que se manifeste sobre o
cumprimento das condiç¿es do sursis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do
processo criminal.

 
P. R. I. Cumpra-se.

 
Augusto Corrêa, 07 de junho de 2019.

 
ANGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular da

 
Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa

 
 

 
 
 
 
SENTENÇA DOC: 2019.02659401-57

 
PROCESSO: 0003530-74.2019.814.0068

 
AUTOS DE BUSCA E APREENS¿O

 
REQUERENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 
PATRONO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA ¿ OAB/PA Nº 22.991-A; OAB/SP Nº 115.665;
OAB/BA Nº 41.913; OAB/RR Nº 456

 
REQUERIDO: LEILA CRISTINA BORGES BRITO

 
PATRONO: NÃO CONSTITUIDO

 
Vistos.

 
Em raz¿o da manifestaç¿o às fls. 41, foi reconhecido o desinteresse da parte quanto ao prosseguimento
do feito. Diante disso, EXTINGO SEM RESOLUÇ¿O DO MÉRITO a presente aç¿o com fulcro no art. 485,
inciso VI do Código de Processo Civil.

 
Determino que seja dada a baixa na restriç¿o, se houver, em nome da Requerida, referente ao processo
de Busca e Apreens¿o movido pelo Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A,
procedendo-se com urgência o desbloqueio do veículo identificado na exordial.

 
Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuiç¿o e arquive-se.
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A parte requerente desiste do prazo recursal;

 
P.R.I.

 
      Augusto Corrêa, 01 de julho de 2019.

 
ÂNGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular

 
 

 
 
 
 
Processo n.º:               0002882-70.2014.8.14.0068

 
Requerente:                R. M. VIDEIRA E CIA LTDA ¿ EPP

 
Advogados:                ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA ¿ OAB/PA 17.515

 
                                   EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR ¿ OAB/PA 19.470

 
                                   EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA ¿ OAB/PA 3.808

 
Requerido:                  MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA/PA - PREFEITURA MUNICIPAL

 
R. Hoje.

 
Haja vista que foram opostos embargos à aç¿o monitória pelo réu às fls. 62/66 de forma tempestiva,
conforme certid¿o de fls. 68, intime-se a autora, por meio de seu patrono constituído, via DJE/PA, para
que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, resposta aos embargos, nos termos do art. 702, § 5º do
CPC.

 
Apresentada a resposta, certifique-se a tempestividade da mesma.

 
Após, conclusos.

 
P. R. I. Cumpra-se.

 
Augusto Corrêa, 03 de abril de 2019.

 
ANGELA GRAZIELA ZOTTIS

 
Juíza de Direito Titular da

 
Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa
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SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE CURUÇÁ

 
Processo nº 0001706-33.2019.8.14.0019 - Ação Penal

 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 
Assistente de Acusação:

 
HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO ¿ OAB/PA Nº 2746

 
CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO ¿ OAB/PA Nº 12.123

 
Réu: BRENO PEREIRA DA SILVA

 
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 
DESPACHO

 
R.H.

 
1 . Trata-se de preliminar arguida pela defesa do acusado Breno Pereira da Silva, em sede de resposta à
acusaç¿o, alegando em síntese a falta de justa causa para o exercício da Aç¿o Penal por falta de indícios
de autoria e prova de materialidade.

 
Decido.

 
2 . Pois bem, ao analisar minuciosamente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, verifico que esta
preenche os requisitos elencados no art. 41 do CPP, n¿o havendo o que se falar em falta de justa causa,
pois na peça acusatória, o Órg¿o Ministerial detalha a conduta do acusado no evento criminoso,
enfatizando as declaraç¿es testemunhais prestadas perante a autoridade policial.

 
3 . Isto posto, rejeito a preliminar ora arguida e, ratifico do recebimento da denúncia de fls. 05 dos autos.

 
4 . Designo o dia 17/07/2019, às 10:45 horas, para realizaç¿o de audiência de instruç¿o e julgamento.

 
5 . Intime-se e requisite-se o acusado.

 
         6  . Intimem-se as testemunhas arroladas no processo.

 
         7  . Intime-se a Defensoria Pública.

 
8 . Intime-se o Ministério Público, bem como para que se manifeste acerca do pedido de revogaç¿o
da pris¿o preventiva.

 
         9  . Expeça-se o que for necessário. Cumpra-se com urgência.

COMARCA DE CURUÇÁ

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE CURUÇÁ
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 Curuçá/PA, 18 de junho de 2019.

 
                                               JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA 

 

 
 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

 
Proc. 0001653-52.2019.8.14.0019 - Ação Penal: Art. 155, §4º, I, caput do CPB.

 
Réu: JILVANDERSON AGUIAR DA SILVA BRITO, vulgo ¿NENÊ¿, brasileiro, paraense, natural de
Curuçá/PA, nascido em 04/12/1986, filho de Ilma Aguiar da Silva e de Manoel Martins dos Santos Brito.

 
Finalidade: CITAÇÃO do(s) Réu(s) acima qualificado(s) para apresentar (em) RESPOSTA À ACUSAÇÃO,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, à acusação imputada contra si por infringência ao Art. 155, §4º, I,
caput do CPB. Na resposta poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa às suas defesas,
oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as
e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os
acusados, citados, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor público para oferecê-la. (Art. 396-
A/401, do CPP). E como o(a) referido (a) e qualificado (a) Réu encontra-se em local incerto e não sabido
mandou-se expedir o presente Edital que será fixado no lugar de costume, no Fórum local.

 
Endereço da sede do Juízo: FÓRUM ESCRIVÃO MANOEL DA CUNHA COUTO, SITO À RUA GONÇALO
FERREIRA, 348, BAIRRO CENTRO ¿ CEP 68.750-000, CURUÇÁ/PA.

 
Expediu-se o presente edital em 16.07.2019, o qual será afixado no local de costume deste Juízo e
publicado no Diário da Justiça, nos termos do Art. 361 do CPB. Eu, _______ Patrícia Gomes de Brito,
assino na forma do Provimento nº 06/09-CJCI e Art. 1º § 1º VII do Provimento 06/06-CJCRMB.

 
 

 
 
 
PROC:          0000042-69.2016.814.0019 
 
AÇÃO: RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO

 
REQUERENTE(S): JEANE DO ROSÁRIO DE ALMEIDA COIMBRA

 
 Advogado(a) : ALESSANDRA ALVES FERRAZ (OAB/PA 15.478); JULIANA F. TENAN (OAB/PA
14.083) E OUTROS

 
REQUERIDO: DELUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

 
Advogado(a)/Curador Ausente: JOSE WLITON DA SILVA  (OAB/PA 11.759);

 
Ao primeiro (01) dia do mês de novembro do ano de 2017, nesta cidade e Comarca de Curuçá, Estado do
Pará, na Sala de Audiência do Fórum Escriv¿o Manoel da Cunha Couto. Presente o MM. Juiz de Direito 

  

                                          Juiz de direito Titular
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JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA, comigo a escrevente ao final assinado. Presente a Dra.
Alessandra A. Ferraz, OAB/PA 15478. Presente a requerente. Ausente  a requerida. Aberta audiência a
requerente através de sua advogada informa que ate a presente data conforme consulta feita no SERASA
e SPC o nome da requerente continua no cadastro de restriç¿o, assim como já por varias vezes forneceu
endereço da requerida, porem n¿o foi possível a localizaç¿o da mesma, motivo pelo qual requer que seja
oficiado novamente ao SERASA e SPC, bem como que a requerida seja citada por edital. 
DELIBERAÇ¿O EM AUDIENCIA: Defiro o requerido pela advogada da requerente, oficie-se novamente
ao SERASA e SPC, encaminhando copia da decis¿o que concedeu a liminar para que retire no prazo de
48 horas o nome da requerente, sob as penas da lei. Determino também que proceda-se a citaç¿o por
edital da requerida com o prazo de 20 dias. Caso n¿o haja contestaç¿o no prazo estipulado, nomeio
desde já o advogado Dr. José Wliton da Silva, para que funcione como advogado de ausente, abrindo-lhe
prazo para a defesa. Após, intime-se a requerente através de sua advogada para se manifestar sobre
a contestaç¿o. Após volte-me conclusos. Nada mais havendo o MM. Juiz mandou encerrar o presente
termo que lido e achado conforme é assinado. Eu,___________________, Maria de Nazaré Silva dos
Santos, Secretária do Juízo, subscrevi.

 
 Juiz:

 
 Requerente:

 
PROC:          0004707-94.2017.814.0019 
AÇÃO:  DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO

 
REQUERENTE(S): LOURIVAL JOSE ALVES GARCIA

 
 Advogado(a) : RAUL CASTRO  E SILVA  (OAB/PA 12872); JÉSSICA KASAHARA E SILVA (OAB/PA
21424) E OUTROS

 
REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG

 
Advogado(a): REINALDO MANDALITI  (OAB/PA 19177-A); MAURA RIBEIRO (OAB/PA 12.008) E
OUTROS

 
 ATO ORDINÁTORIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROVIMENTO Nº. 006/2006 ¿ CRJMB, ART. 1º § 2º,
IV (DJ Nº. 3733 DE 10/10/2006).1 ¿ Considerando que a Unidade de Arrecadação da Comarca de Curuçá
procedeu ao cálculo das Custas finais do processo em epígrafe, e conforme os princípios da celeridade
processual e da razoável duração do processo. INTIME-SE a parte Requerida Banco Itaú BMG para
recolher  as  custas  f ina is  jud ic ia is  pa ra  f i ns  de  cumpr imento  do  o rdenado  no
Despacho/Sentença/Decisão Interlocutória. Cumpra-se, sob as penas da lei. Curuçá, 16 de julho de 2019.
DE ORDEM. Roberta Cordeiro Gama. Analista Judiciário de Secretaria Judicial.

 
PROC:          0000211-89.200.814.0019 
AÇÃO:  REINTEGRAÇÃO DE POSSE

 
REQUERENTE(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 
 Advogado(a) : ROSANGELA DA ROSA CORREA (OAB/PA 18.629-A); CRISTIANE BELINATI GARCIA
LOPES (OAB/PA 13846-A) E OUTROS

 
REQUERIDO: RODOLFO VILQUI FREITAS DA COSTA

 
ATO ORDINÁTORIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROVIMENTO Nº. 006/2006 ¿ CRJMB, ART. 1º § 2º,
IV (DJ Nº. 3733 DE 10/10/2006).1 ¿ Considerando que a Unidade de Arrecadação da Comarca de Curuçá
procedeu ao cálculo das Custas finais do processo em epígrafe, e conforme os princípios da celeridade
processual e da razoável duração do processo. INTIME-SE a parte Requerente DIBENS LEASING S/A
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ARRENDAMENTO MERCANTIL para recolher as custas finais judiciais para fins de cumprimento do
ordenado no Despacho/Sentença/Decisão Interlocutória. Cumpra-se, sob as penas da lei. Curuçá, 16 de
julho de 2019. DE ORDEM. Roberta Cordeiro Gama. Analista Judiciário de Secretaria Judicial.

 
PROC:          0169554-84.2015.814.0019 
AÇÃO:   INDENIZAÇÃO

 
REQUERENTE(S): LUIZA ROCHA ASSUNÇÃO

 
 Advogado(a) :  DENIS JORGE MODESTO SAUL (OAB/PA 14.264); CAMILA SEABRA DE OLIVEIRA
(OAB/PA 19.079) E OUTROS

 
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S/A

 
Advogado(a): JULIANA ALMENDRA GRIPPA (OAB/PA 27.606); BÁRBARA RODRIGUES FARIA DA
SILVA (OAB/MG 151.204) e outros

 
ATO ORDINÁTORIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROVIMENTO Nº. 006/2006 ¿ CRJMB, ART. 1º § 2º,
IV (DJ Nº. 3733 DE 10/10/2006).1 ¿ Considerando que a Unidade de Arrecadação da Comarca de Curuçá
procedeu ao cálculo das Custas finais do processo em epígrafe, e conforme os princípios da celeridade
processual e da razoável duração do processo. INTIME-SE a parte Requerente/autora Luiza Rocha
Assunção para recolher as custas finais judiciais para fins de cumprimento do ordenado no
Despacho/Sentença/Decisão Interlocutória, às fls. 153. Cumpra-se, sob as penas da lei. Curuçá, 16 de
julho de 2019. DE ORDEM. Roberta Cordeiro Gama. Analista Judiciário de Secretaria Judicial.

 
PROC:          0000486-93.2008.814.0019 
AÇÃO:  BUSCA E APREENSÃO

 
REQUERENTE(S): BANCO ITAUCARD S/A

 
 Advogado(a) :  ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB/PA 20.638-A); LAYSA AGENOR LEITE (OAB/PA
15.530) E OUTROS

 
REQUERIDO: PAULO SERGIO DA S. RODRIGUES

 
ATO ORDINÁTORIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROVIMENTO Nº. 006/2006 ¿ CRJMB, ART. 1º § 2º,
IV (DJ Nº. 3733 DE 10/10/2006).1 ¿ Considerando que a Unidade de Arrecadação da Comarca de Curuçá
procedeu ao cálculo das Custas finais do processo em epígrafe, e conforme os princípios da celeridade
processual e da razoável duração do processo. INTIME-SE a parte Requerente/autor(a) BANCO
ITAUCARD S/A  para recolher as custas finais judiciais para fins de cumprimento do ordenado no
Despacho/Sentença/Decisão Interlocutória. Cumpra-se, sob as penas da lei. Curuçá, 16 de julho de 2019.
DE ORDEM. Roberta Cordeiro Gama. Analista Judiciário de Secretaria Judicial.

 
PROC:          0083552-14.2015.814.0019 
AÇÃO:  BUSCA E APREENSÃO

 
REQUERENTE(S): ADMINSITRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 
 Advogado(a) : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/PA 24.871); JOSÉ LIDIO ALVES DOS
SANTOS (OAB/PA 24.872) E OUTROS

 
REQUERIDO: ERIANE DA MOTA MONTEIRO

 
ATO ORDINÁTORIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROVIMENTO Nº. 006/2006 ¿ CRJMB, ART. 1º § 2º,
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IV (DJ Nº. 3733 DE 10/10/2006).1 ¿ Considerando que a Unidade de Arrecadação da Comarca de Curuçá
procedeu ao cálculo das Custas finais do processo em epígrafe, e conforme os princípios da celeridade
processual e da razoável duração do processo. INTIME-SE a parte Requerente/autor(a)
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA S/A  para recolher as custas finais judiciais 
para fins de cumprimento do ordenado no Despacho/Sentença/Decisão Interlocutória. Cumpra-se, sob as
penas da lei. Curuçá, 16 de julho de 2019. DE ORDEM. Roberta Cordeiro Gama. Analista Judiciário de
Secretaria Judicial.

 
PROC:          0079563-97.2015.814.0019 
AÇÃO:  BUSCA E APREENSÃO

 
REQUERENTE(S): B.V. FINANCEIRA S/A ¿CRÉDITO, FINANCIAMENTO  E INVESTIMENTO  

 
 Advogado(a) : GIULIO ALVARENGA REALE (OAB/PA 20.107 A);  E OUTROS

 
REQUERIDO: MARCIO JOSE MACEDO DE SOUSA

 
ATO ORDINÁTORIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROVIMENTO Nº. 006/2006 ¿ CRJMB, ART. 1º § 2º,
IV (DJ Nº. 3733 DE 10/10/2006).1 ¿ Considerando que a Unidade de Arrecadação da Comarca de Curuçá
procedeu ao cálculo das Custas finais do processo em epígrafe, e conforme os princípios da celeridade
processual e da razoável duração do processo. INTIME-SE a parte Requerente/autor(a)/Requerido  para
recolher  as  custas  f ina is  jud ic ia is  pa ra  f i ns  de  cumpr imento  do  o rdenado  no
Despacho/Sentença/Decisão Interlocutória. Cumpra-se, sob as penas da lei. Curuçá, 16 de julho de 2019.
DE ORDEM. Roberta Cordeiro Gama. Analista Judiciário de Secretaria Judicial.

 
PROC:          0000706-60.2008.814.0019 
AÇÃO:  BUSCA E APREENSÃO

 
REQUERENTE(S): BANCO PANAMERICANO  

 
 Advogado(a) : DOMINGOS PADILHA DA SILVA (OAB/PA 12.335); MARCEL RAUL SILVA ESTEVES
(AOB/PA 14.473)  E OUTROS

 
REQUERIDO: JOSIELI MACEDO DE OLIVEIRA

 
Advogado(a) : HAROLDO NEY M. CUNHA JUNIOR ¿(OAB/PA 14.473)

 
ATO ORDINÁTORIO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROVIMENTO Nº. 006/2006 ¿ CRJMB, ART. 1º § 2º,
IV (DJ Nº. 3733 DE 10/10/2006).1 ¿ Considerando que a Unidade de Arrecadação da Comarca de Curuçá
procedeu ao cálculo das Custas finais do processo em epígrafe, e conforme os princípios da celeridade
processual e da razoável duração do processo. INTIME-SE a parte Requerente/autor(a) para recolher as
custas finais judiciais para fins de cumprimento do ordenado no Despacho/Sentença/Decisão
Interlocutória. Cumpra-se, sob as penas da lei. Curuçá, 16 de julho de 2019. DE ORDEM. Roberta
Cordeiro Gama. Analista Judiciário de Secretaria Judicial.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
Processo nº 0000884-43.2008.8.14.0019 - Ação Penal
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Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 
Réu: VALDENIZE DOS SANTOS SOUZA, brasileira, paraense, natural de Curuçá/PA, nascida em
21/02/1979, filha de Vânia Maria dos Santos Souza e de Odivaldo Cordovil Cunha.

 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do SENTENCIADO acima mencionado do inteiro teor da SENTENÇA exarada
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo, segue: Vistos etc. VALDENIZE DOS SANTOS SOUSA,
qualificada às fls. 02, foi denunciada pelo Ministério Público Estadual pela prática, em tese, da conduta
criminosa descrita no artigo 121, §1º, do CPB. A denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2009 (fls. 46).
A acusada foi qualificada e interrogada às fls. 93/95. A resposta escrita foi apresentada às fls. 65, ocasi¿o
em que este juízo designou audiência de instruç¿o e julgamento às fls. 67. No dia da audiência, foram
tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MP, Josele da Silva Natividade, Valdileia do
Socorro dos Santos Souza, Rosivaldo da Silva Freitas e Vânia Maria dos Santos Sousa. Foram ouvidas
também, em audiência, as testemunhas de defesa Lídia de Sousa Garcia, Maria das Graças Paix¿o Alves,
Antônio Carlos de Lima e Inaciel Souza de Jesus. Encerrada a instruç¿o processual, o MP em memoriais
finais, às fls. 106, requereu a procedência da denúncia, nos termos da inicial. A defesa por sua vez,
apresentou os memorais finais da acusada e pugnou pela absolviç¿o sumária, por entender que esta agiu
em legitima defesa, conforme fls. 113/116. É o relatório. Fundamentos e decis¿o. Diz o art. 415, do
CPP:  Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: IV ¿
demonstrada causa de isenç¿o de pena ou de exclus¿o do crime. Compulsando os autos, verifico que
raz¿o a defesa da Ré, ao pleitear pela absolviç¿o sumária, efetivamente, agiu amparada por uma
excludente de ilicitude. Após o encerramento da instruç¿o processual, pode-se verificar que após a
ocorrência de uma confus¿o entre a acusada e a vítima, esta última deu início a discurs¿o, partindo para
cima da acusada com agress¿es físicas, conforme se comprova através de laudo médico acostado às fls.
84/85. Ocorre que, no decorrer das agress¿es, a faca veio a cair da vítima (agressor) e a acusada com
intuito de se defender, muniu-se da mesma, momento em que passou a desferir golpes na vítima. Tal
depoimento prestado pela acusada, foi corroborado pelo depoimento da testemunha de acusaç¿o Valdileia
Souza, a qual narrou ter presenciado o crime em tela evidenciando as agress¿es praticadas pela vítima na
acusada e inclusive, narrando que por ocasi¿o das agress¿es a vítima teria tropeçado, momento em que a
faca caiu da m¿o da vítima, quando esta pegou a referida faca do ch¿o, quando novamente a vítima foi
para cima da acusada com intuito de agredi-la, a acusada passou a desferir golpes com a faca, o que
levou o acusado a óbito. Observo, diante de tudo que foi apurado nos autos que a vítima deu causa ao
deslinde do feito, pois, conforme ficou evidenciado nos depoimentos das testemunhas de acusaç¿o, o
acusado agrediu a vítima momentos antes da acusada ter desferido as facadas. Analisando os fatos,
restou configurado que a acusada agiu no calor das emoç¿es, tendo em vista estar sendo agredida com
socos, chutes e sendo arrastada no ch¿o pelo cabelo, além do que, comprova-se através do depoimento
das testemunhas ainda, que a vítima era agressiva, já tendo criando confus¿o com outrem, momentos
antes do fato objeto deste processo, bem como fazia uso de álcool e era usuário de substâncias
entorpecentes. Importante ainda frisar que, tais agress¿es praticadas pela vítima contra a acusada,
segundo o depoimento das testemunhas, eram práticas reiteradas, o qual demonstra o fato de a acusada,
no momento do fato ocorrido ter agindo amparada sob uma excludente de ilicitude (legítima defesa). Neste
momento, mister faz-se frisar que a absolviç¿o sumária é decis¿o emanada quando infere-se do lastro
probatório que a excludente resta extreme de qualquer ínfima dúvida, para que haja total respaldo na
decis¿o emanada, pois, caso contrário, usurpar-se-ia a funç¿o Constitucional do Conselho de Sentença de
julgar crimes desta natureza. Neste sentido, ensina-nos o ilustre processualista Fabbrini, 1995, p.490:
¿Para a absolviç¿o sumária nos crimes de competência do Júri é necessário que haja prova segura,
incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à
justificativa ou dirimente, de tal modo que a formulaç¿o de um juízo de admissibilidade da acusaç¿o
representaria uma manifesta injustiça...¿ Ante o exposto, por estar totalmente convencido da existência da
excludente de ilicitude já alegada, ou seja, legitima defesa, ABSOLVO SUMARIAMENTE a acusada 
VALDENIZE DOS SANTOS SOUSA, julgando improcedente a pretens¿o acusatória em relaç¿o a mesma,
conforme art. 415, inc. IV do CPB. Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicaç¿es e as
anotaç¿es de estilo, inclusive as de interesses estatísticos e à Justiça Eleitoral. Após o prazo, sem
interposiç¿o de recurso, arquivem-se os autos. Registre-se, intimem-se e cumpra-se. Curuçá, 30 de
maio de 2019. JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA Juiz de Direito Titular Comarca de Curuçá e
Terra Alta

 

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2266



Endereço da sede do Juízo: FÓRUM ESCRIVÃO MANOEL DA CUNHA COUTO, SITO À RUA GONÇALO
FERREIRA, 348, BAIRRO CENTRO ¿ CEP 68.750-000, CURUÇÁ/PA.

 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Curuçá, Estado do Pará, Cartório de Único Ofício, aos
dezesseis (16) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, __________, Patrícia
Gomes de Brito, assino na forma do Provimento nº 06/09-CJCI e Art. 1º § 1º VII do Provimento 06/06-
CJCRMB.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
Processo nº 0006870-13.2018.8.14.0019 - Ação Penal

 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 
Réu: CLAUDIO HENRIQUE PIMENTEL DA COSTA, brasileiro, paraense, natural de Belém/PA, nascida
em 24/11/1995, filho de Ana Cláudia Pimentel da Costa.

 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do SENTENCIADO acima mencionado do inteiro teor da SENTENÇA exarada
nos autos em epígrafe, cujo dispositivo, segue: Vistos etc. Adoto como relatório o que consta nos autos. 
Fundamentos e decis¿o. O denunciado CLAUDIO HENRIQUE PIMENTEL DA COSTA está sendo
acusado da prática do delito previsto no art. 157, Caput c/c art. 14, II, do CPB. Pelos depoimentos
prestados em Juízo, observa-se que n¿o restou comprovado nos autos a existência do fato imputado ao
acusado no que concerne ao núcleo do dispositivo legal antes mencionado. Os indícios do fato foram
satisfatórios para o Ministério Público instaurar a Aç¿o penal conta o acusado, pois os fatos poderiam
melhor se esclarecer em Juízo, o que efetivamente n¿o ocorreu, tanto que o Promotor de Justiça, bem
como a defesa, requereram acertadamente a improcedência da Aç¿o, por entender que existem
circunstância que excluam o crime. Em face do exposto e do mais que consta nos autos, JULGO
IMPROCEDENTE a pretens¿o punitiva estatal, para absolver o denunciado CLAUDIO HENRIQUE
PIMENTEL DA COSTA, da acusaç¿o de cometimento do delito previsto do art. 157, Caput c/c art. 14, II,
do CPB, fundamentando a absolviç¿o no termos do art. 386, III, do CPB. Procedam-se as comunicaç¿es
e anotaç¿es necessária Transitada em julgado, arquive-se os presentes autos, com as cautelas de
praxe.   P.R.I. Cumpra-se Curuçá, 17 de junho de 2019 JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA Juiz
de Direito      

 
Endereço da sede do Juízo: FÓRUM ESCRIVÃO MANOEL DA CUNHA COUTO, SITO À RUA GONÇALO
FERREIRA, 348, BAIRRO CENTRO ¿ CEP 68.750-000, CURUÇÁ/PA.

 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Curuçá, Estado do Pará, Cartório de Único Ofício, aos
dezesseis (16) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, __________, Patrícia
Gomes de Brito, assino na forma do Provimento nº 06/09-CJCI e Art. 1º § 1º VII do Provimento 06/06-
CJCRMB.
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INTIMAÇÃO 
 
                                                 Igarapé-Açu, 16 de julho de 2019.

 
PROC. Nº 0000391-47.2011.814.0021

 
Ação de Exibição de Documento ou Coisa 

 
Requerente: BENEDITO LEONARDO RIBEIRO DA SILVA

 
Requerido: RADIO PRINCESA FM  

 
A Sua Senhoria

 
WALLACE COSTA CAVALCANTE - OAB/PA ¿ Nº 9.734

 
Pela presente fica Vossa Senhoria INTIMADO  do despacho/decisão/sentença exarados nos autos
supracitados por este Juízo, conforme dispositivo/teor que segue:  R. H. 1. Intime-se o requerente
para o pagamento das custas

 
processuais. IG, 28/08/2015.

 
ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY

 
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu

 
responsável pela Jurisdição do Termo Judiciário de Magalhães Barata

 
JOANA BENEDITA DA CRUZ MAGALHÃES

 
Diretora de Secretaria

 
 

 
 
 
INTIMAÇÃO 
 
                                                 Igarapé-Açu, 16 de julho de 2019.

 
PROC. Nº 0004549-33.2017.814.0021

 
Ação de Execução de Título Extrajudicial   

 
Exequente: A. M. M. A. L, rep. p/ sua genitora Roberta Moura Abdoral Lopes   

 
Executado: Marcus Antonio de Souza Abdoral Lopes    

COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU
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A Sua Senhoria

 
Samuel Fernandes Dias Luz - OAB/PA ¿ Nº 18.824

 
Pela presente fica Vossa Senhoria INTIMADO  do despacho/decisão/sentença exarados nos autos
supracitados por este Juízo, conforme dispositivo/teor que segue:  SENTENÇA. Vistos e etc. Trata-
se de ação de execução de alimentos com base em suposto título executivo extrajudicial. Ocorre que não
se encontra nos autos qualquer documento que se qualifique como título executivo, conforme lista descrita
no art. 784 do CPC.

 
O documento de fls. 02, assim denominado de TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA subscrito apenas pelo requerido, embora represente compromisso pessoal e
particular, não se qualifica como título executivo, pois não contém assinatura de duas testemunhas (art.
784, III). Dispõe o art. 798 do CPC que ao propor a execução, incumbe ao exequente, dentre outras
coisas, a instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Por essa razão, em despacho anterior
foi concedido o prazo de 15 dias para que o autor emendasse a petição inicial, fls. 15. Porém, o autor não
juntou título executivo e nem adequou o rito processual para ação de conhecimento, insistindo em ação de
execução sem título. Nas ações de execução o título executivo é documento indispensável e sua ausência
importa no indeferimento da petição inicial. Por essa razão, nos termos do art. 320, parágrafo único do art.
321, art. 485, I e art. 801, todos do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC. Intime-se. Oportunamente, arquive-se.

 
Igarapé-Açu, 04 de abril de 2018.

 
CRISTIANO MAGALHÃES GOMES

 
JUIZ DE DIREITO

 
JOANA BENEDITA DA CRUZ MAGALHÃES

 
Diretora de Secretaria
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Número do processo: 0800004-92.2019.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: MARTIA MARTINS
Participação: ADVOGADO Nome: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZOAB: 27732/PA
Participação: ADVOGADO Nome: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMESOAB: 21820/PA
Participação: ADVOGADO Nome: GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUESOAB: 22635/PA Participação:
ADVOGADO Nome: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVAOAB:
12614/PA Participação: RÉU Nome: BANCO VOTORANTIM Participação: ADVOGADO Nome:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB: 5546/RO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁ Processo nº 0800004-92.2019.8.14.0221PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)AUTOR: MARIA
MARTINSAdvogado(s) do reclamante: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA
SILVA, GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES,
FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZBANCO VOTORANTIMAdvogado(s) do reclamado:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais formulado por MARIA MARTINS em face de BANCO VOTORANTIM Observo que os
requeridos realizaram os empréstimos e os efetivaram. Alega a parte autora que ao verificar o recebimento
de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores
informações, verificou que o desconto foi realizado pelos Requeridos, através de vários empréstimos
consignados e descontados em várias parcelas. Os Requeridos alegam que a parte autora solicitou os
empréstimos e, portanto, as parcelas são devidas. Juntou documentos. A matéria comporta julgamento
antecipado da lide. Decido. Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos materiais e morais em decorrência de cobranças contra MARIA MARTINS por
dívida por ele desconhecida. Alega a parte autora não ter utilizado nenhum valor discutido junto aos
suplicados. Como se sabe, em se tratando de fato negativo ? in casu, ausência de contratação ? inverte-
se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua
ocorrência efetiva. Ora, compete as instituições financeiras se certificarem sobre a identidade de seus
clientes, prestando os serviços com segurança e proteção. Não se admite que o banco contrate com quem
se lhe apresentar, sem tomar as cautelas devidas para a correta identificação daquele que se dispõe a
contrair empréstimo. Do contrário, estaria a instituição financeira facilitando a ação de falsário em patente
prejuízo de terceiros. Competiria aos requeridos, portanto, através de contrato escrito válido, gravações ou
filmagens comprovar a efetiva contratação do empréstimo por MARTIA MARTINS. Assim não agindo, atrai
para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente. A
questão cinge-se, portanto, na verificação da relação jurídica entre as partes no que tange à contratação
do empréstimo consignado fornecido pelo banco requerido à parte autora. Ao analisar a documentação
juntada aos autos, verifica-se dos documentos juntados pelo banco, que as contratações foram
aparentemente firmadas pela autora a uma primeira impressão, é incontroverso que a requerente já era
idosa na época dos fatos, tratando-se de pessoa analfabeta, que teria "assinado" o referido contrato com
apenas sua digital. Sobre a capacidade das pessoas analfabetas não pairam dúvidas de que são
plenamente capazes para os atos da vida civil. Todavia, para a prática de determinados atos, deve-se
observar certas normalidades a fim de que estes tenham validade. Esclarece-se que, considerado o fato
da parte ser analfabeta e indígena, tal contrato é nulo, pois os contratos ao serem estabelecidos com
pessoas analfabetas devem observar a formalidade específica, sendo necessário a assinatura a rogo, com
duas testemunhas e devidamente acompanhado com instrumento público. Veja-se o que dispõe o art. 595
do CC: Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem
escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Além desses
requisitos legais, a jurisprudência pátria tem entendimento firmado no sentido de que a assinatura a rogo
deve ser feita por procurador constituído por instrumento público, ou que o próprio negócio jurídico deve
ser celebrado por escritura pública, o que também não se verifica nos autos. Nesse sentido colaciona-se
alguns julgados recentes: APELAÇÃO CÍVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? MATÉRIA DE
FUNDO ? VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES ? AFASTADA ? RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DISPONIBILIZADOS ? INCABÍVEL ? COMPENSAÇÃO DE VALORES ? INDEVIDA ? EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE ? AUSENTES ? REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
? REJEITADA ? FORMA DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO ? SIMPLES ? TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA ? JÁ ESTABELECIDO ? MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ?
INADMISSÍVEL ? INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ? NÃO CABÍVEL ? RECURSO

SECRETARIA DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA
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CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Os contratos bancários são nulos porque, sendo a
contratante pessoa idosa, indígena e analfabeta, as avenças deveriam ter sido realizadas por instrumento
público ou por instrumento particular assinado a rogo por procurador constituído por meio de procuração
pública. (...) (TJMS. Apelação n. 0800350-72.2015.8.12.0016, Mundo Novo, 3ª Câmara Cível, Relator (a):
Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 31/01/2017, p: 22/03/2017) E M E N T A ? APELAÇÕES ? AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO ? CONTRATAÇÃO
INEXISTENTE ? DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ? RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE VALORES ? NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO DINHEIRO ?
IMPOSSIBILIDADE ? DANO MORAL ? VALOR ABAIXO DO FIXADO EM CASOS SEMELHANTES ?
MAJORAÇÃO ? RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO ? TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ?
EVENTO DANOSO ? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.1. Hipótese em que se discute a
validade do contrato de empréstimo consignado, a possibilidade de restituição dos valores supostamente
emprestados ou a sua compensação com a condenação, a razoabilidade do valor fixado para a
indenização por danos morais, o termo inicial dos juros moratórios; a restituição em dobro do indébito e o
valor arbitrado para os honorários advocatícios sucumbenciais.2. Na espécie, tem-se nos autos pessoa
analfabeta, idosa e indígena, a qual teria firmado um contrato de empréstimo bancário. Porém, apesar da
digital presente no instrumento de pactuação e da testemunha, é notório que há ausência de outros
requisitos, como a escritura pública, ou instrumento particular mediante procurador constituído por
mandato público, sendo, portanto, nulo o negócio jurídico. (...) (TJMS. Apelação n. 0800104-
76.2015.8.12.0016, Mundo Novo, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j:
15/03/2017, p: 17/03/2017). Desse modo, ausentes os requisitos formais peculiares à hipótese de
contratação com pessoa analfabeta, o contrato juntado, em discussão, é nulo, de acordo com o art. 166, IV
e V do CC, que estabelecem: Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:(...) IV - não revestir a forma
prescrita em lei;V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; (...)
A declaração de nulidade encontra fundamento também no princípio da boa-fé, porquanto o Recorrente,
ante a evidente vulnerabilidade da autora deveria ter procedido da forma mais cautelosa possível no
sentido de assegurar-lhe pleno conhecimento daquilo que supostamente contratava. Assim, considerando
o desrespeito ao requisito formal exigido no caso concreto, bem assim à norma que consagra a boa-fé
objetiva, há a declaração de nulidade do contrato citado. A causa do dever de indenizar, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor, não tem que ser, necessariamente, um ato ilícito, mas pode ser a
causa do mencionado dever, um ato lícito, de acordo com a teoria do risco adotado pela Lei nº 8.078/90. In
casu, a Requerente sofreu cobranças por dívidas desconhecidas e teve o desconto realizado em seu
benefício. Não havendo contratação, não há que se falar em contraprestação devida pelo consumidor. Não
há que se falar em prescrição se os valores foram descontados irregularmente. Nesse caso a devolução é
devida. Quanto ao pedido de dano moral, entendo caracterizado posto que os descontos indevidos
prejudicam a tranquilidade de pessoa idosa. A parte Reclamante junta aos autos a comprovação de
desconto em sua conta, sendo este o valor indenizável a título de dano material. A restituição que neste
caso deve ser em dobro já que feito sem o consentimento da Requerente. Estabelecida a obrigação de
indenizar, passo à fixação do quantum indenizatório. Para tanto, devem ser consideradas as condições
socioeconômicas do ofendido, a capacidade financeira dos ofensores em arcar com a indenização, além
do caráter punitivo e profilático da medida. Dessa forma, considerando que a sanção civil não se deve
transformar em fonte de enriquecimento sem causa, a ausência de parâmetro legal e a inexistência de
maiores elementos nos autos para a fixação da verba indenizatória, arbitro o seu valor em R$ 5.000,00
(três mil reais) por cada empréstimo fraudulento. Nos termos do art. 39, III c/c parágrafo único do CDC,
enviar ou entregar ao consumidor valores ou produtos, sem solicitação prévia, equipara-se à amostra
grátis, inexistindo a obrigação de pagamento ou ressarcimento. Assim, não há que se falar em qualquer
restituição por parte do Autor Conclusão Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre
MARIA MARTINS e BANCO VOTORANTIM; b) Condenar o BANCO VOTORANTIM a indenizar pelos
danos morais o Reclamante no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC contados da
citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento; c)
Determinar ao BANCO VOTORANTIM a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro,
perfazendo a restituição no valor de R$ 1.879,48, devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo
INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o
efetivo pagamento. Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no
art. 487, I, do CPC em face de MARIA MARTINS e BANCO VOTORANTIM. Custas pelos sucumbentes e
honorários correspondendo a 20% sobre benefício econômico auferido. Ficam o BANCO VOTORANTIM
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advertidos de que o não pagamento no prazo legal, fará incidir a multa do art. 523, § 1º. do CPC. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Magalhães Barata, 2019-07-13 12:16:30.847 Cristiano Magalhães GomesJuiz
de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800030-27.2018.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: MATEUS DE SANTANA
FERREIRA Participação: RÉU Nome: BANCO DO BANRISUL Participação: ADVOGADO Nome: PAULO
ROBERTO VIGNAOAB: 3477SP Participação: RÉU Nome: BANCO BRADESCO Participação:
ADVOGADO Nome: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB: 5546/ROPODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Número: 0800030-27.2018.8.14.0221Valor da causa: R$
11.061,20Partes Procurador/Terceiro vinculadoMATEUS DE SANTANA FERREIRA (AUTOR)BANCO DO
BANRISUL (RÉU)PAULO ROBERTO VIGNA (ADVOGADO)BANCO BRADESCO (RÉU)GUILHERME DA
COSTA FERREIRA PIGNANELI (ADVOGADO) Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração proposto
por BANCO DO BANRISUL alegando obscuridade da decisão de mérito, proferida pelo Juízo a época. O
Embargante/Reclamante informa sobre a existência de contradição ao estabelecer a condenação de
devolução em dobro dos valores descontados. Decido. Não assiste razão ao embargante, tendo em vista
que o entendimento deste juízo é de que, sendo o contrato nulo ou inexistente, a restituição é em dobro. A
discussão de teses jurídicas não encontra lugar nos embargos de declaração. Ao Embargante deseja
exclusivamente rediscutir o mérito da causa. Sendo assim, entendo meramente protelatório os embargos,
condenando o Embargante a pagar ao Embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
acordado.P.R.I. Magalhaes Barata, 13 de julho de 2019 Cristiano Magalhães GomesJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0800028-57.2018.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: RAIMUNDO NUNES DA
CONCEICAO Participação: ADVOGADO Nome: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT
JUNIOROAB: 011112/PA Participação: RÉU Nome: BANCO CETELEM Participação: ADVOGADO Nome:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSAOAB: 24532A/PAPODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARÁCOMARCA DE IGARAPÉ-AÇU Processo n. 0800028-57.2018.8.14.0221AUTOR:
RAIMUNDO NUNES DA CONCEICAOAdvogado do(a) AUTOR: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA
BITENCOURT JUNIOR - PA011112RÉU: BANCO CETELEMAdvogado do(a) RÉU: DENNER DE
BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - PA24532A Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais formulado pela por RAIMUNDO NUNES DA CONCEICAO em face de BANCO
CETELEM. Observo que BANCO CETELEM realizou empréstimo e o efetivou. Alega a parte autora que ao
verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao
buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado pelo Requerido, através de
empréstimos consignados e descontados em várias parcelas. O Requerido alega que a parte autora
solicitou um empréstimo e, portanto, as parcelas são devidas. Juntou documentos entre eles um contrato.
A matéria comporta julgamento antecipado da lide. Decido. Cuidam os autos de ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em decorrência de cobranças por
dívida por ela desconhecida. O Requerido apresentou contrato bancário que consta assinatura da parte
requerente e seus documentos pessoais. Não vislumbro que tenha havido fraude no presente contrato, já
que todos parecem ser autênticos. Em depoimento prestado neste juízo, a parte autora confirmou sua
assinatura no contrato de empréstimo, afirmando que assinou o referido documento.Observo que a parte
autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja,
desconstituir empréstimo junto à instituição financeira, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser
considerada a má-fé. Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do
art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido
da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da
causa e demais despesas processuais. Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. A
concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que
lhe sejam impostas. Publique-se. Registre-se e Intime-se. Igarapé-açu, 13 de julho de 2019 Cristiano
Magalhães GomesJuiz de Direito  
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Número do processo: 0000142-34.2015.8.14.0221 Participação: REQUERENTE Nome: MARIA JANIER
BRAGA SOUZA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE MAGALHÃES
BARATAProcesso nº 0000142-34.2015.8.14.0221ALVARÁ JUDICIAL (1295)REQUERENTE: MARIA
JANIER BRAGA SOUZA Vistos. Trata-se de processo visando a expedição de alvará para levantamento
de valores de pessoa falecida junto à Caixa. Foi requerida a informação de existência de algum numerário
em nome do falecido, sendo a resposta negativa. O Ministério Público manifesta-se pela improcedência.
Decido. Entendo que o caso seja de falta de interesse processual, já que na conta indicada não existem
valores. Assim, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC. Sem
custas, feito da defensoria de partes justificantes. P.R.I e Arquive-se. Magalhães Barata, 13 de julho de
2019 Cristiano Magalhães GomesJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800022-16.2019.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: MARIA DE FATIMA
PINTO VIEIRA Participação: ADVOGADO Nome: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA
LOPES DA SILVAOAB: 12614/PA Participação: RÉU Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A. Participação: ADVOGADO Nome: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB: 5546/RO
ATO ORDINATÓRIO Pelo presente, fica intimada a parte requerente, através de seu(s)(suas)
representante(s) legal(is), para, querendo, se manifestar quanto à Contestação.Magalhães Barata, 16 de
julho de 2019.JÂMISSON HELK FONSECA DE JESUSDiretor de SecretariaConforme art. 1º do Prov.
006/2009-CJCI  

 
 
 
Número do processo: 0800025-68.2019.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: MARIA DE FATIMA
PINTO VIEIRA Participação: ADVOGADO Nome: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA
LOPES DA SILVAOAB: 12614/PA Participação: RÉU Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJOOAB: 29442/BA
ATO ORDINATÓRIO Pelo presente, fica intimada a parte requerente, através de seu(s)(suas)
representante(s) legal(is), para querendo, em 15 dias, se manifestar quanto à Contestação.Magalhães
Barata, 16 de julho de 2019.JÂMISSON HELK FONSECA DE JESUSDiretor de SecretariaConforme art. 1º
do Prov. 006/2009-CJCI  

 
 
 
Número do processo: 0001261-98.2013.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: JOSE SOARES DA
SILVA Participação: ADVOGADO Nome: MARCOS VALERIO GOMES DE ALMEIDAOAB: 6008/PA
Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE IGARAPÉ-AÇUTERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA Número: 0001261-
98.2013.8.14.0221PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) JOSE SOARES DA SILVAAdvogado do(a)
AUTOR: MARCOS VALERIO GOMES DE ALMEIDA - PA6008 Vistos, etc. JOSE SOARES DA SILVA
ingressou com a presente ação em face de Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, pessoa jurídica de
direito público. A parte autora esclarece que trabalhou para a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata,
na função de médico, conforme demonstra cópia dos documentos acostados. Em 30.12.2012 foi demitido
sem justa causa e sem receber os salários de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2012
. O Município contesta todos os termos da ação, alegando em síntese: inépcia da inicial, prescrição e no
mérito alega que o contrato é irregular, portanto as verbas não são devidas. É o relatório.Decido. Em
relação à preliminar suscitada, entendo que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação
de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. (Súmula 137/STJ).
Preliminar rejeitada. Quanto ao mérito, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento de Recurso Extraordinário (RE 705140) com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de
que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos
válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Na decisão paradigma, o
Ministro Teori Zavascki, explicou que o único efeito jurídico válido, nessas circunstâncias, é o direito aos
salários correspondentes aos serviços efetivamente prestados e a possibilidade de recebimento dos
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valores depositados na conta vinculada do trabalhador no FGTS. Este último, inclusive, só passou a ser
admitido após a introdução, em 2001, do artigo 19-A na Lei 8.036/1990, que regulamenta o FGTS,
contendo previsão expressa nesse sentido. A orientação foi secundada nesses termos pelo Min. Luiz Fux:
?Anoto, Senhor Presidente, além das considerações que Vossa Excelência trouxe, que o artigo 37, § 2º,
da Constituição Federal é explícito, até como uma forma de desestimular contratações fraudulentas ? não
estimular fraudes ?, ao dispor que a não observância do disposto nos incisos II e III do artigo 37, que versa
exatamente sobre contratação para o serviço público sem concurso, quer dizer, não observando o
concurso, o ato é acoimado de nulidade. E, uma vez acoimado de nulidade, a jurisprudência da própria
Corte já teve oportunidade de, exatamente sob o pálio de desestímulo à fraude, fixar sua jurisprudência no
sentido de que o único efeito produzido, para que não haja um enriquecimento sem causa do Estado, é o
pagamento dos salários respectivos aos serviços prestados, à semelhança do que ocorre, por exemplo, na
Lei de Licitações, em que, apesar de não ter sido observada a regra da licitação, pelo menos, os serviços
executados são pagos e há previsão legal para esse fim. Então, mutatis mutandis, essa situação é
análoga?. Portanto, cabe a parte autora o recebimento, exclusivamente, dos salários não pagos.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente foi indubitavelmente contratada pelo Município
Requerido, como se infere das provas acostadas, demonstrando inclusive o valor percebido a título de
salário mensal. A ilegalidade da contratação embora enseje a nulidade do contrato, não é suficiente para
retirar do trabalhador o seu direito, visto que a Administração Pública, não deve se locupletar por sua
própria torpeza. A aceitação de que a irregularidade contratual, enseja a impossibilidade das verbas legais
devidas geraria insegurança jurídica aos munícipes, pois em caso de simples contestação da validade de
seus vínculos, ficariam sem resposta financeira por seus serviços efetivamente prestados. Evidente o
abuso de direito da Prefeitura Municipal, razão pela qual deve arcar com os prejuízos advindos. Decido.
De todo o analisado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 335, I e 487, I
do CPC, determinando que a Prefeitura Municipal pague ao autor o valor de R$ 43;050,00. No cálculo da
correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora correspondente a 1% ao mês, deverão incidir a partir da citação válida. Deixo de
encaminhar o feito em duplo grau, nos termos do art. 496, §3º, III e §4º, I do CPC. Condeno o requerido
em honorários advocatícios em face da sucumbência em 20% sobre o proveito econômico. Tendo em vista
a irregularidade da contratação, encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministério Público, para que,
caso entenda, ingresse com a competente ação. Publique-se.Registre-se eIntime-se. Magalhães Barata,
13 de julho de 2019 Cristiano Magalhaes GomesJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800017-91.2019.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: SEVERINO FELIX DE
ALMEIDA Participação: ADVOGADO Nome: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA
LOPES DA SILVAOAB: 12614/PA Participação: RÉU Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Participação: ADVOGADO Nome: LARISSA SENTO SE ROSSIOAB: 16330/BA ATO ORDINATÓRIO Pelo
presente, fica intimada a parte requerida, através de seu(s)(suas) representante(s) legal(is), para, no prazo
de 05 dias, se manifestar quanto às Embargos de Declaração.Magalhães Barata, 16 de julho de
2019.JÂMISSON HELK FONSECA DE JESUSDiretor de SecretariaConforme art. 1º do Prov. 006/2009-
CJCI  

 
 
 
Número do processo: 0800002-25.2019.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: MARTIA MARTINS
Participação: ADVOGADO Nome: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZOAB: 27732/PA
Participação: ADVOGADO Nome: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMESOAB: 21820/PA
Participação: ADVOGADO Nome: GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUESOAB: 22635/PA Participação:
ADVOGADO Nome: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVAOAB:
12614/PA Participação: RÉU Nome: BANCO VOTORANTIM Participação: ADVOGADO Nome:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB: 5546/ROPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE IGARAPÉ-AÇU Processo n. 0800002-25.2019.8.14.0221AUTOR: MARTIA
MARTINSAdvogados do(a) AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZ - PA27732, BRENO
FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - PA21820, GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - PA22635,
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614RÉU: BANCO
VOTORANTIMAdvogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546 Vistos,
etc. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais formulado pela por MARTIA MARTINS
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em face de BANCO VOTORANTIM. Observo que BANCO VOTORANTIM realizou empréstimo e o
efetivou. Alega a parte autora que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de
descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado
pelo Requerido, através de empréstimos consignados e descontados em várias parcelas. O Requerido
alega que a parte autora solicitou um empréstimo e, portanto, as parcelas são devidas. Juntou
documentos entre eles um contrato. A matéria comporta julgamento antecipado da lide. Decido. Cuidam os
autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em
decorrência de cobranças por dívida por ela desconhecida. O Requerido apresentou contrato bancário que
consta assinatura da parte requerente e seus documentos pessoais. Não vislumbro que tenha havido
fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos. No mais, nota-se que a autora trocou de
documentos de identidade após a formalização contratual. Observo que a parte autora tentou alterar a
verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja, desconstituir
empréstimo junto à instituição financeira, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser considerada a
má-fé. Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do
CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e
arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e
demais despesas processuais. Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. A concessão de
gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam
impostas. Publique-se. Registre-se e Intime-se. Igarapé-açu, 13 de julho de 2019 Cristiano Magalhães
GomesJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800003-10.2019.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: MARTIA MARTINS
Participação: ADVOGADO Nome: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZOAB: 27732/PA
Participação: ADVOGADO Nome: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMESOAB: 21820/PA
Participação: ADVOGADO Nome: GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUESOAB: 22635/PA Participação:
ADVOGADO Nome: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVAOAB:
12614/PA Participação: RÉU Nome: BANCO VOTORANTIM Participação: ADVOGADO Nome:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB: 5546/ROPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE IGARAPÉ-AÇU Processo n. 0800003-10.2019.8.14.0221AUTOR: MARTIA
MARTINSAdvogados do(a) AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZ - PA27732, BRENO
FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - PA21820, GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - PA22635,
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614RÉU: BANCO
VOTORANTIMAdvogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546 Vistos,
etc. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais formulado pela por MARTIA MARTINS
em face de BANCO VOTORANTIM. Observo que BANCO VOTORANTIM realizou empréstimo e o
efetivou. Alega a parte autora que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de
descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado
pelo Requerido, através de empréstimos consignados e descontados em várias parcelas. O Requerido
alega que a parte autora solicitou um empréstimo e, portanto, as parcelas são devidas. Juntou
documentos entre eles um contrato. A matéria comporta julgamento antecipado da lide. Decido. Cuidam os
autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em
decorrência de cobranças por dívida por ela desconhecida. O Requerido apresentou contrato bancário que
consta assinatura da parte requerente e seus documentos pessoais. Não vislumbro que tenha havido
fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos. Verifico ainda que a autora possui outro
processo de mesma natureza, naquele processo alega a autora que não formalizou o processo,
apresentando um documento de identidade assinado. No presente feito, os novos documentos teriam sido
utilizados para prática de novo contrato. Assim, nota-se extrema má-fé da parte autora. Observo que a
parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal,
qual seja, desconstituir empréstimo junto à instituição financeira, nos termos do art. 80, II e III do CPC,
devendo ser considerada a má-fé. Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos
termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o
valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o
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valor corrigido da causa e demais despesas processuais. Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte
autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão
que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que
lhe sejam impostas. Publique-se. Registre-se e Intime-se. Igarapé-açu, 13 de julho de 2019 Cristiano
Magalhães GomesJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0800024-83.2019.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: MARIA DE FATIMA
PINTO VIEIRA Participação: ADVOGADO Nome: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA
LOPES DA SILVAOAB: 12614/PA Participação: RÉU Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A. Participação: ADVOGADO Nome: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIOAB:
5546/ROPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁCOMARCA DE MAGALHÃES BARATA Processo
no. 0800024-83.2019.8.14.0221AUTOR: MARIA DE FATIMA PINTO VIEIRAAdvogado do(a) AUTOR:
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614RÉU: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.Advogado do(a) RÉU: GUILHERME DA COSTA FERREIRA
PIGNANELI - RO5546 Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
formulado por MARIA DE FATIMA PINTO VIEIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A. Observo que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. realizou empréstimo e o efetivou.
Alega a parte autora que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos
indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado pelo
Requerido, através de vários empréstimos consignados e descontados em várias parcelas. O Requerido
alega que a parte autora solicitou um empréstimo e, portanto, as parcelas são devidas. Juntou
documentos entre eles um contrato. A matéria comporta julgamento antecipado da lide. Decido. Cuidam os
autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em
decorrência de cobranças contra MARIA DE FATIMA PINTO VIEIRA por dívida por ele desconhecida.
Alega a parte autora não ter utilizado nenhum valor discutido junto ao suplicado. Como se sabe, em se
tratando de fato negativo ?in casu, ausência de contratação ? inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele
que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva. O BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. afirma ter a parte autora, aderido ao contrato de forma livre e consciente, no
entanto, não juntou nem mesmo o contrato.Ora, compete a instituição financeira BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. se certificar sobre a identidade de seus clientes, prestando os serviços com
segurança e proteção. Não se admite que o banco contrate com quem se lhe apresentar, sem tomar as
cautelas devidas para a correta identificação daquele que se dispõe a contrair empréstimo. Do contrário,
estaria a instituição financeira facilitando a ação de falsário em patente prejuízo de terceiros. Competiria ao
requerido, portanto, através de contrato escrito válido, gravações ou filmagens comprovar a efetiva
contratação do empréstimo por MARIA DE FATIMA PINTO VIEIRA. Assim não agindo, atrai para si o ônus
da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente. O Requerido, não
fornece nenhuma prova de que foi MARIA DE FATIMA PINTO VIEIRA quem o formalizou. A causa do
dever de indenizar, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não tem que ser,
necessariamente, um ato ilícito, mas pode ser a causa do mencionado dever, um ato lícito, de acordo com
a teoria do risco adotado pela Lei nº 8.078/90.In casu, a Requerente sofreu cobranças por dívidas
desconhecidas e teve o desconto realizado em seu benefício. Não havendo contratação, não há que se
falar em contraprestação devida pelo consumidor. Não há que se falar em prescrição se os valores foram
descontados irregularmente. Nesse caso a devolução é devida. Quanto ao pedido de dano moral, entendo
caracterizado posto que os descontos indevidos prejudicam a tranquilidade de pessoa idosa. A parte
Reclamante junta aos autos a comprovação de desconto em sua conta, sendo este o valor indenizável a
título de dano material. A restituição que neste caso deve ser em dobro já que feito sem o consentimento
da Requerente. Estabelecida a obrigação de indenizar, passo à fixação do quantum indenizatório. Para
tanto, devem ser consideradas as condições socioeconômicas do ofendido, a capacidade financeira dos
ofensores em arcar com a indenização, além do caráter punitivo e profilático da medida. Dessa forma,
considerando que a sanção civil não se deve transformar em fonte de enriquecimento sem causa, a
ausência de parâmetro legal e a inexistência de maiores elementos nos autos para a fixação da verba
indenizatória, arbitro o seu valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) levando em consideração que foram 04
empréstimos.Nos termos do art. 39, III c/c parágrafo único do CDC, enviar ou entregar ao consumidor
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valores ou produtos, sem solicitação prévia, equipara-se à amostra grátis, inexistindo a obrigação de
pagamento ou ressarcimento. Assim, não há que se falar em qualquer restituição por parte do Autor.
Apesar de apresentada justificativa na petição, os fundamentos dela constantes não são suficientes à não
aplicação da penalidade aplicada pela ausência da parte, notadamente porque o advogado da parte autora
foi devidamente intimado da solenidade, de sorte que, em atenção ao princípio da cooperação
(consagrado no art. 6º do CPC), deveria, ao menos requerer o cancelamento da audiência, já que entendia
que não haveria possibilidade de acordo. Assim, não o fazendo, deve arcar a exequente com o ônus de
sua desídia, principalmente porque movimentou o Judiciário e envolveu a parte adversa em ato que se
tornou inócuo. Conclusão Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial, para: a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre MARIA DE FATIMA PINTO
VIEIRA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (Contratos _________________); b) Condenar o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de
R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento; c) Determinar ao BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo a
restituição no valor de R$ 714,00 devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da
citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento. d)
julgar improcedente o pedido contraposta em face da procedência do pedido autoral. Em consequência,
extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face de MARIA
DE FATIMA PINTO VIEIRA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Sem custas e nem
honorários já que foi adotado o rito do Juizado. Fica o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
advertido de que o não pagamento no prazo legal, fará incidir a multa do art. 523,§1º. do CPC. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Magalhães Barata, 13 de julho de 2019 Cristiano Magalhães GomesJuiz de
Direito  

 
 
 
Número do processo: 0002023-80.2014.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: RAIMUNDO NEVES
MODESTO DA PAIXAO Participação: ADVOGADO Nome: GISELE CARVALHO DE ALMEIDAOAB:
013713/PA Participação: RÉU Nome: BANCO DO BRASIL Participação: ADVOGADO Nome: RAFAEL
SGANZERLA DURANDOAB: 16637/PAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Despacho: Nos
termos do art. 329, II do CPC, manifeste-se o Requerido no prazo de 15 dias sobre o aditamento da inicial
requerido. Após, voltem conclusos. Igarapé-açu, 13 de julho de 2019 Cristiano Magalhães GomesJuiz de
Direito 

 
 
 
Número do processo: 0003101-07.2017.8.14.0221 Participação: RECLAMANTE Nome: RAIMUNDA
VIEIRA DA LUZ Participação: RECLAMADO Nome: BANCO PAN S.APODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
D O  P A R Á C O M A R C A  D E  M A G A L H Ã E S  B A R A T A  P r o c e s s o  n o .  0 0 0 3 1 0 1 -
07.2017.8.14.0221RECLAMANTE: RAIMUNDA VIEIRA DA LUZRECLAMADO: BANCO PAN S.A Vistos,
etc. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais formulado por RAIMUNDA VIEIRA DA
LUZ em face de BANCO PAN S.A Observo que o BANCO PAN S.A realizou empréstimo e o efetivou.
Alega a parte autora que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos
indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado pelo
Requerido, através de vários empréstimos consignados e descontados em várias parcelas. O Requerido
não contestou e nem compareceu a audiência. A matéria comporta julgamento antecipado da lide. Decido.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e
morais em decorrência de cobranças contra RAIMUNDA VIEIRA DA LUZ por dívida por ele desconhecida.
Alega a parte autora não ter utilizado nenhum valor discutido junto ao suplicado. Como se sabe, em se
tratando de fato negativo ?in casu, ausência de contratação ? inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele
que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva. Ora, compete a instituição
financeira BANCO PAN S.A se certificar sobre a identidade de seus clientes, prestando os serviços com
segurança e proteção. Não se admite que o banco contrate com quem se lhe apresentar, sem tomar as
cautelas devidas para a correta identificação daquele que se dispõe a contrair empréstimo. Do contrário,
estaria a instituição financeira facilitando a ação de falsário em patente prejuízo de terceiros. Competiria ao
requerido, portanto, através de contrato escrito válido, gravações ou filmagens comprovar a efetiva
contratação do empréstimo por RAIMUNDA VIEIRA DA LUZ. Assim não agindo, atrai para si o ônus da
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prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente. Aplico a revelia ao
requerido, pela falta de contestação e comparecimento a audiência.A causa do dever de indenizar, de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não tem que ser, necessariamente, um ato ilícito, mas
pode ser a causa do mencionado dever, um ato lícito, de acordo com a teoria do risco adotado pela Lei nº
8.078/90.In casu, a Requerente sofreu cobranças por dívidas desconhecidas e teve o desconto realizado
em seu benefício. Não havendo contratação, não há que se falar em contraprestação devida pelo
consumidor. Não há que se falar em prescrição se os valores foram descontados irregularmente. Nesse
caso a devolução é devida. Quanto ao pedido de dano moral, entendo caracterizado posto que os
descontos indevidos prejudicam a tranquilidade de pessoa idosa. A parte Reclamante junta aos autos a
comprovação de desconto em sua conta, sendo este o valor indenizável a título de dano material. A
restituição que neste caso deve ser em dobro já que feito sem o consentimento da Requerente.
Estabelecida a obrigação de indenizar, passo à fixação do quantum indenizatório. Para tanto, devem ser
consideradas as condições socioeconômicas do ofendido, a capacidade financeira dos ofensores em arcar
com a indenização, além do caráter punitivo e profilático da medida. Dessa forma, considerando que a
sanção civil não se deve transformar em fonte de enriquecimento sem causa, a ausência de parâmetro
legal e a inexistência de maiores elementos nos autos para a fixação da verba indenizatória, arbitro o seu
valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) levando em consideração que foram 04 empréstimos.Nos termos do
art. 39, III c/c parágrafo único do CDC, enviar ou entregar ao consumidor valores ou produtos, sem
solicitação prévia, equipara-se à amostra grátis, inexistindo a obrigação de pagamento ou ressarcimento.
Assim, não há que se falar em qualquer restituição por parte do Autor Conclusão Com essas
considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) Declarar a inexistência
do contrato discutido nos autos entre RAIMUNDA VIEIRA DA LUZ e BANCO PAN S.A; b) Condenar o
BANCO PAN S.A a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 5.000,00, corrigido
monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data
do desconto até o efetivo pagamento; c) Determinar ao BANCO PAN S.A a restituição dos valores
descontados irregularmente em dobro, perfazendo a restituição no valor de R$ 60,00, devendo este valor
ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
desde a data do desconto até o efetivo pagamento. d) julgar improcedente o pedido contraposta em face
da procedência do pedido autoral. Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face de RAIMUNDA VIEIRA DA LUZ e BANCO PAN S.A
Sem custas e nem honorários já que foi adotado o rito do Juizado. Fica o BANCO PAN S.A advertido de
que o não pagamento no prazo legal, fará incidir a multa do art. 523,§1º. do CPC. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Magalhães Barata, 13 de julho de 2019 Cristiano Magalhães GomesJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0001683-73.2013.8.14.0221 Participação: AUTOR Nome: JORGE SANTA BRIGIDA
BOTELHO Participação: ADVOGADO Nome: LUZENILDA BARROSO NAVESOAB: 002632/PA
Participação: RÉU Nome: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE IGARAPÉ-AÇUTERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA Número: 0001683-
73.2013.8.14.0221PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) JORGE SANTA BRIGIDA BOTELHOAdvogado
do(a) AUTOR: LUZENILDA BARROSO NAVES - PA002632 Vistos, etc. JORGE SANTA BRIGIDA
BOTELHO ingressou com a presente ação em face de Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, pessoa
jurídica de direito público. A parte autora esclarece que em 15 de fevereiro de 2012, foi admitido para
exercer a função de motorista, com remuneração de 622,00 e contrato por prazo determinado. Acontece
que após o período eleitoral do ano de 2012, o autor fora dispensado sem justo motivo, ficando sem
receber os salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012. A remuneração da autora
quando de sua demissão era de R$ 622,00, conforme comprova recibos de pagamentos de salário
juntados aos autos do processo. O Município contesta todos os termos da ação, alegando em síntese:
inépcia da inicial, prescrição e no mérito alega que o contrato é irregular, portanto as verbas não são
devidas. É o relatório.Decido. Em relação à preliminar suscitada, entendo que compete à Justiça Comum
Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo
estatutário. (Súmula 137/STJ). Preliminar rejeitada. Quanto ao mérito, observo que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário (RE 705140) com repercussão geral
reconhecida, firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram
quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Na decisão
paradigma, o Ministro Teori Zavascki, explicou que o único efeito jurídico válido, nessas circunstâncias, é o
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direito aos salários correspondentes aos serviços efetivamente prestados e a possibilidade de recebimento
dos valores depositados na conta vinculada do trabalhador no FGTS. Este último, inclusive, só passou a
ser admitido após a introdução, em 2001, do artigo 19-A na Lei 8.036/1990, que regulamenta o FGTS,
contendo previsão expressa nesse sentido. A orientação foi secundada nesses termos pelo Min. Luiz Fux:
?Anoto, Senhor Presidente, além das considerações que Vossa Excelência trouxe, que o artigo 37, § 2º,
da Constituição Federal é explícito, até como uma forma de desestimular contratações fraudulentas ? não
estimular fraudes ?, ao dispor que a não observância do disposto nos incisos II e III do artigo 37, que versa
exatamente sobre contratação para o serviço público sem concurso, quer dizer, não observando o
concurso, o ato é acoimado de nulidade. E, uma vez acoimado de nulidade, a jurisprudência da própria
Corte já teve oportunidade de, exatamente sob o pálio de desestímulo à fraude, fixar sua jurisprudência no
sentido de que o único efeito produzido, para que não haja um enriquecimento sem causa do Estado, é o
pagamento dos salários respectivos aos serviços prestados, à semelhança do que ocorre, por exemplo, na
Lei de Licitações, em que, apesar de não ter sido observada a regra da licitação, pelo menos, os serviços
executados são pagos e há previsão legal para esse fim. Então, mutatis mutandis, essa situação é
análoga?. Portanto, cabe a parte autora o recebimento, exclusivamente, dos salários não pagos, férias e
do FGTS. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente foi indubitavelmente contratada pelo
Município Requerido, como se infere das provas acostadas, demonstrando inclusive o valor percebido a
título de salário mensal. A ilegalidade da contratação embora enseje a nulidade do contrato, não é
suficiente para retirar do trabalhador o seu direito, visto que a Administração Pública, não deve se
locupletar por sua própria torpeza. A aceitação de que a irregularidade contratual, enseja a impossibilidade
das verbas legais devidas geraria insegurança jurídica aos munícipes, pois em caso de simples
contestação da validade de seus vínculos, ficariam sem resposta financeira por seus serviços efetivamente
prestados. Evidente o abuso de direito, razão pela qual deve arcar com os prejuízos advindos. Decido. De
todo o analisado, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 335, I e 487, I do CPC,
determinando que a Prefeitura Municipal realize pagamento de todo o valor referente a dois meses de
salário não pagos (novembro e dezembro de 2012) de JORGE SANTA BRIGIDA BOTELHO, devidamente
atualizado. Aplicando-se juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de
poupança e correção monetária com base no IPCA-E.No cálculo da correção monetária, o dies a quo será
a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir
da citação válida. Deixo de encaminhar o feito em duplo grau, nos termos do art. 496, §3º, III e §4º, I do
CPC. Condeno o requerido em honorários advocatícios em face da sucumbência em 20% sobre o proveito
econômico. Tendo em vista a irregularidade da contratação, encaminhe-se cópia da presente decisão ao
Ministério Público, para que, caso entenda, ingresse com a competente ação. Publique-se.Registre-se
eIntime-se. Magalhães Barata, 13 de julho de 2019 Cristiano Magalhaes GomesJuiz de Direito  

 
 
 
Número do processo: 0000722-98.2014.8.14.0221 Participação: REQUERENTE Nome: ALIPIO MARTINS
DE SENA Participação: ADVOGADO Nome: VINICIUS AUGUSTUS MORAIS SAOAB: 016673/PA
Participação: REQUERENTE Nome: ANTONIO MONTEIRO SENA Participação: ADVOGADO Nome:
VINICIUS AUGUSTUS MORAIS SAOAB: 016673/PA Participação: REQUERENTE Nome: ANITA
MONTEIRO DE SENA Participação: ADVOGADO Nome: VINICIUS AUGUSTUS MORAIS SAOAB:
016673/PA Participação: ADVOGADO Nome: AMANDA GABRIELY MOARAIS SAOAB: 019718/PA
Participação: REQUERIDO Nome: ANTONIO MONTEIRO SENAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO
PARÁCOMARCA DE IGARAPÉ-AÇUTERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA Despacho:
Converto o feito em diligência. O art. 425, IV do CPC só admite ao à parte litigar nas hipóteses em que
apresenta os documentos autenticados em cartório ou conferidos pelo advogado, sob pena de sua
responsabilidade pessoal. Nessa toada, abra-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o advogado informe
se assume responsabilidade pessoal pelos documentos juntados nos autos. O causídico juntou declaração
sem garantir, de forma alguma, a autenticidade dos documentos juntados, pelo que tramitou processo
judicial, com recursos públicos, sem qualquer certificação de sua segurança. Considerando que há indícios
de fraude nos documentos Num. 4783372, concedo prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o advogado da
parte autora se manifeste sobreo fato. Aparte deverá trazer o documento originai para depósito em
Secretaria para conferência pelo juiz. Fica a parte intimada de que a apresentação de documentos falsos
em juízo poderá importar em ato atentatório à dignidade da justiça e má-fé, sem prejuízo às demais
sanções criminais e administrativas pertinentes. Considerando indícios de falsidade documental e fraude
em processo judicial, devem os autos ficarem acautelados em secretaria, fornecendo-se cópia ao
causídico, se requerido (mesmo tratando-se de processo eletrônico). À Secretaria, para intimação.
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Magalhães Barata, 13 de julho de 2019 Cristiano Magalhães GomesJuiz de Direito 

 
 
 
Número do processo: 0000722-98.2014.8.14.0221 Participação: REQUERENTE Nome: ALIPIO MARTINS
DE SENA Participação: ADVOGADO Nome: VINICIUS AUGUSTUS MORAIS SAOAB: 016673/PA
Participação: REQUERENTE Nome: ANTONIO MONTEIRO SENA Participação: ADVOGADO Nome:
VINICIUS AUGUSTUS MORAIS SAOAB: 016673/PA Participação: REQUERENTE Nome: ANITA
MONTEIRO DE SENA Participação: ADVOGADO Nome: VINICIUS AUGUSTUS MORAIS SAOAB:
016673/PA Participação: ADVOGADO Nome: AMANDA GABRIELY MOARAIS SAOAB: 019718/PA
Participação: REQUERIDO Nome: ANTONIO MONTEIRO SENACERTIDÃO DE ENCERRAMENTO DE
TRÂMITE FÍSICO DE PROCESSO O referido processo foi devidamente convertido do suporte físico para
eletrônico, migrado e registrado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), em conformidade com
o disposto na Portaria nº 3941/2017-GP de 16/08/2017, que implementa o processo eletrônico no âmbito
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mantendo o mesmo número do processo físico para o meio
eletrônico e protocolização de recurso. Fica encerrada a tramitação do processo em suporte físico para
então, ter continuidade à sua instrução e tramitação somente por meio do sistema eletrônico PJE.
Devendo os advogados, Defensores e Membros do Ministério Público providenciarem o credenciamento e
habilitação no PJE, de acordo com § 5º e § 6º do artigo 9 da Portaria aduzida acima. 

 
 
 
 
ATO ORDINATÓRIO/INTIMAÇÃO

 
 Magalhães Barata, 16 de julho de 2019

 
Processo Nº: 0001184-16.2018.8.14.0221 (Segredo de Justiça)

 
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO

 
Denunciado: DYEGO FERREIRA RIBEIRO

 
Vítima:  S. A. F.

 
Senhora,

 
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA, OAB/PA Nº. 21.140.

 
Pela presente, fica sua senhoria INTIMADA de que o réu, intimado da sentença em 11 de julho de 2019,
informou possuir advogado e que deseja recorrer da r. Sentença.

 
JÂMISSON HELK FONSECA DE JESUS

 
Diretor de Secretaria

 
Conforme Provimento 006/2009-CJCI
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Processo nº 00001411520168140027

 
Demanda Judicial:  Busca E Apreensão

 
Requerente:  Consorcio Nacional Honda S/A

 
Advogado:  Amandio Ferreira Tereso Junior OAB/PA 16837-A

 
Requerido:  Macilene Dos Santos Farias

 
Advogado: xxx

 
ATO ORDINATÓRIO

 
Nos termos do art. 1º, §2º, item I, do Provimento 006/2006-CJRMB, cuja aplicaç¿o nas Comarcas do
Interior est¿o autorizadas pelo Provimento 006/2009-CJCI, que regulamenta, no âmbito estadual, o art. 93,
inc. XIV, da CF/88 e o art. 152 do NCPC, delegando poderes aos Diretor de Secretaria para a prática de
atos de administraç¿o e mero expediente, sem caráter decisório, sirvo-me do presente ato ordinatório para
INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTID¿O
DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 50

 
M¿e do Rio/PA, 12 de julho de 2019.

 
Aldo Araújo Marinho

 
Diretor de Secretaria, em exercício.

 
 

 
 
 
 
Processo nº 01594431720158140027

 
Demanda Judicial:  Busca E Apreensão

 
Requerente:  Consorcio Nacional Honda S/A

 
Advogado:  Amandio Ferreira Tereso Junior OAB/PA 16837-A

 
Requerido:  Denison Gomes Da Silva

 
Advogado: xxx

 
ATO ORDINATÓRIO

 

COMARCA DE MÃE DO RIO

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO
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Nos termos do art. 1º, §2º, item I, do Provimento 006/2006-CJRMB, cuja aplicaç¿o nas Comarcas do
Interior est¿o autorizadas pelo Provimento 006/2009-CJCI, que regulamenta, no âmbito estadual, o art. 93,
inc. XIV, da CF/88 e o art. 152 do NCPC, delegando poderes aos Diretor de Secretaria para a prática de
atos de administraç¿o e mero expediente, sem caráter decisório, sirvo-me do presente ato ordinatório para
INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTID¿O
DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 73

 
M¿e do Rio/PA, 12 de julho de 2019.

 
Aldo Araújo Marinho

 
Diretor de Secretaria, em exercício.

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00027535220188140027

 
Demanda Judicial:  Homologação De Acordo De Reconhecimento E Dissolução De União Estável, C/C
Partilha De Bens De Aquestro , E Fixação De Obrigação Alimentar.

 
Requerentes: R.L.P. e D.A.C..

 
Advogado:  Defensoria Pública Do Estado Do Para

 
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

 
Vistos, etc.

 
R.L.P. e D.A.C., qualificados nos autos e por intermédio da Defensoria Pública ajuizaram AÇ¿O DE
HOMOLOGAÇ¿O DE ACORDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇ¿O DE UNI¿O ESTÁVEL, DE
PARTILHA, DE GUARDA E PENS¿O ALIMENTÍCIA para as menores J.P.P.C. e R.P.C.

 
Avençaram que: 1) reconhecimento da união estável durante o período de 25/11/1997 a 25/08/2017,
dissolvendo a relação; 2) a guarda seria da genitora, com direito de visita livre; 3) o genitor pagará o
percentual de 16% do salário mínimo vigente a título de pensão alimentícia mensal, mediante recibo; 4)
imóvel localizado na Vila da Comunidade de Santo Antônio do Abacaba, zona rural de Mãe do Rio/PA,
mais 1 caixa amplificadora fica com o 2ª requerente; 5) terreno localizado na Rua Manduri, nº 264, Bairro
Tubilândia, Mãe do Rio/PA, mais 1 Prosdócimo e 1 e ½ milheiros de tijolos fica com a 1º requerente.

 
Ciente o Ministério Público, manifestou-se pela homologação do acordo.

 
Relatei o essencial. Analiso.

 
As partes que entabulam o acordo são capazes e estão bem representadas, o objeto é lícito e não
vislumbro possibilidade de danos ao menor, de modo que a composição comporta homologação.

 
Face ao exposto, com fulcro no art. 487, III, alínea a, do CPC, HOMOLOGO o acordo celebrado, conforme
os termos da inicial, para que produza todos os efeitos legais, extinguindo o feito com resolução do mérito.

 
Essa decisão serve como mandado.
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Sem custas, face a gratuidade da justiça que ora defiro.

 
Arquivem-se os autos oportunamente, sem necessidade de despacho.

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 
Mãe do Rio ¿ PA., 29 de março de 2019.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza de Direito

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00027509720188140027

 
Demanda Judicial:  Retificação De Registro Civil De Nascimento

 
Requerentes: R.O.S representado por sua genitora MARGARETH DA SILVA OLIVEIRA

 
Advogado:  Defensoria Pública Do Estado Do Para

 
SENTENÇA

 
RAÍ OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nestes autos, representado por sua genitora MARGARETH DA
SILVA DE OLIVEIRA e por intermédio da Defensoria Pública, requereu a RETIFICAÇ¿O DO REGISTRO
DE NASCIMENTO, com isenç¿o do pagamento de multa.

 
Informa que foi incluído incorretamente sua cidade de nascimento como sendo M¿e do Rio/PA, enquanto
o correto é S¿O DOMINGOS DO CAPIM/PA.

 
Juntou documentos às fls. 06 a 09, os quais demonstram a verossimilhança de suas alegaç¿es, como
Cópia de sua Certid¿o de Nascimento, Declaraç¿o de Nascido Vivo, Registro de Identidade e CPF da sua
m¿e.

 
Requer a retificaç¿o do local de nascimento.

 
Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se (fls. 12/13) favoravelmente ao pugnado pelo
autor.

 
Relatei o essencial. Decido.

 
A retificaç¿o de registro de nascimento encontra fundamento na Lei de Registros Públicos ¿ LRP,
especificamente no artigo 109.

 
Verifico que foram carreados elementos que comprovam os fatos e o direito pleiteado na inicial, sobretudo,
por n¿o diferirem quanto aos dados neles constantes.

 
O Órg¿o Ministerial argumenta que os documentos apresentados fornecem suporte ao pedido do
requerente, manifestando-se pelo deferimento do pleito por n¿o vislumbrar divergência fática.
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Portanto, dispensada a exigência de Justificaç¿o ou outra prova conforme estabelece o art. 109, § 2.º, da
Lei 6.015/1973.

 
Finalmente, a gratuidade deve ser deferida.

 
PELO EXPOSTO, diante das provas contidas nestes autos e ante o Parecer Favorável do douto
Representante do Ministério Público:

 
a) DEFIRO o presente pedido de Retificaç¿o do Registro de Nascimento, com apoio no art. 487, inc. I, do
Novo Código de Processo Civil e art. 109, ss., da Lei nº 6.015/1973, para que surta seus efeitos legais e
jurídicos.

 
b) Determino, em cinco dias (art. 46, §5.º da Lei 6.015/73), a correç¿o do Registro de Nascimento
(Matrícula 068379 01 55 2010 1 00052 050 0045181 16) de Raí Oliveira dos Santos, nascido no dia 27 de
abril de 2010, na cidade de S¿o Domingos do Capim/PA, mantendo-se os demais dados, conforme os
documentos acostados e fornecidos na Petiç¿o Inicial.

 
Transitada em julgado, expeça-se o competente Mandado, baixe-se o Registro de Distribuiç¿o e arquivem-
se.

 
P. R. I.

 
                                  M¿e do Rio-PA., 23 de abril de 2019.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza de Direito

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00000842620188140027

 
Demanda Judicial:  Autorização Judicial Para O Exterior

 
Requerentes: R.M.R.B. representada por seus genitores: Rayca Mirelly Rodrigues Da Silva e Jailton
Braga De Oliveira

 
Advogado:  Defensoria Pública Do Estado Do Para

 
SENTENÇA

 
Vistos, etc.

 
Trata-se de pedido de Autorizaç¿o para Viagem ao Exterior para a criança R.M.R.B., ajuizada por Rayca
Mirelly Rodrigues da Silva e Jailton Braga de Oliveira, ambos devidamente qualificados nos autos do
processo em referência.

 
A Autora requereu a desistência, fls. 23.

 
É o que de importante há a relatar, passo a fundamentar (art. 93, IX, CF), para, ao final, decidir.
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Como cediço, a desistência da aç¿o é apontada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso
VIII, como uma das causas de extinç¿o do processo sem resoluç¿o do mérito, já que a abdicaç¿o do
direito de aç¿o se dá quando o autor abre m¿o do processo e n¿o do direito material que eventualmente
possa ter perante o demandado. O(A) Requerido(a) foi revel, fato que dispensa a formalidade prevista no §
4º, do referido artigo.

 
Destarte, sendo faculdade processual, deve o processo ser extinto sem resoluç¿o do mérito, consoante
artigo acima referido. Ex positis, extingo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485,
inciso VIII, do CPC. Sem custas.

 
P.R.I.

 
Arquivem-se, oportunamente.

 
M¿e do Rio ¿ PA., 26 de abril de 2019.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza De Direito

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00014290320138140027

 
Demanda Judicial:  Ação Declaratória De Reconhecimento De União Estável Post-Mortem

 
Requerente:  Roselina Maria De Araújo

 
Advogado:  Defensoria Pública Do Estado Do Para

 
SENTENÇA

 
Vistos etc.

 
ROSELINA MARIA DE ARAÚJO, devidamente qualificada e por intermédio da Defensoria Pública,
ingressou com AÇ¿O DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNI¿O ESTÁVEL em face de
MARIA SOCORRO SIMPLÍCIO DA SILVA e PERLIANE MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA, parentes do
falecido.

 
Informa que conviveu em uni¿o estável com FRANCISCO MANO SIMPLÍCIO por cerca de 26 (vinte e
seis) anos, cujo óbito ocorreu em 15/03/2013, sendo que de tal uni¿o n¿o advieram filhos e n¿o
adquiriram bens.

 
Juntou documentos de fls. 05-14.

 
Os herdeiros do falecido foram citados por Mandado (fls. 24) e Carta Precatória (fls. 29), certificando-se a
n¿o apresentaç¿o de contestaç¿o às fls. 32.

 
Decretada a revelia das requeridas às fls. 36 e designando-se audiência de instruç¿o às fls. 36.
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Realizada audiência de instruç¿o com a oitiva da requerente e de 02 (duas) testemunhas.

 
Foi nomeado Defensor Dativo dos herdeiros.

 
Relatado. Decido.

 
Sem preliminares a analisar.

 
A relaç¿o processual se formou validamente, de modo a n¿o denotar qualquer nulidade, vez que a
integraç¿o à lide aconteceu por meio de citaç¿o válida (fls. 24 e 29) e a nomeaç¿o de Defensor Dativo
para a representaç¿o dos interesses das rés revéis.

 
As partes est¿o perfeitas e legalmente representadas, sob o pálio da justiça gratuita, e há legitimidade das
partes, portanto, presentes os pressupostos processuais para conhecimento do mérito do pedido.

 
Pois bem. Quanto a uni¿o estável, a Constituiç¿o Federal, em seu art. 226, § 3º, a define como sendo a
entidade familiar entre um homem e uma mulher.

 
No mesmo sentido, o art. 1.723, do Código Civil, acrescenta a este conceito que a uni¿o seja duradoura,
independendo do tempo em que o casal está junto, pública, contínua e com o objetivo de constituir família.

 
A uni¿o entre um homem e uma mulher se inicia com a afeiç¿o recíproca, que gera assistência mútua e a
conjugaç¿o de esforços para alcançar o bem comum com a convivência.

 
O conceito de uni¿o estável, retratado no art. 1.723, do Código Civil, corresponde a uma entidade familiar
entre homem e mulher, exercida contínua e publicamente, semelhante ao casamento.

 
Hoje, ela é reconhecida quando os companheiros convivem de modo duradouro e com intuito de
constituiç¿o de família. Na verdade, ela nasce do afeto entre os companheiros, sem prazo certo para
existir ou terminar.

 
Porém, a convivência pública n¿o explicita a uni¿o familiar, mas somente leva ao conhecimento de todos,
já que o casal vive com relacionamento social, apresentando-se como marido e mulher.

 
No caso em exame, a uni¿o estável foi afirmada pela requerente e pelos depoimentos testemunhais,
sendo que nenhum herdeiro do falecido apareceu para contestá-la.

 
Ademais, na dicç¿o do art. 374, II, do NCPC, o fato afirmado por um e confessado pela parte contrária
independe de prova, mas, mesmo assim, as testemunhas ouvidas confirmaram que o casal conviveu em
regime de uni¿o estável durante 20 (vinte) anos aproximadamente.

 
No que diz respeito ao início da uni¿o, levando-se em conta a ausência de provas documentais, declaro
como termo inicial a afirmaç¿o de relacionamento afetivo por mais de 20 anos, corroborada pelas
testemunhais.

 
Diante de todas essas evidências, é forçoso reconhecer que a autora esteve ao lado do de cujus, na
condiç¿o de companheira entre 15/03/1993 até a data do óbito, isto é, 15/03/2013.

 
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 226, §3º, da Constituiç¿o Federal, artigos 1.723 e
1.727, ambos do Código Civil, e art. 487, I do NCPC, acolho o pedido deduzido na inicial e DECLARO a
existência de uni¿o estável, para todos os fins, inclusive previdenciários, entre ROSELINA MARIA DE
ARAÚJO e VAGNER ALVES DE TOLEDO entre 15/03/1993 até 15/03/2013.

 
Sem custas, em raz¿o da gratuidade deferida.
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Sem honorários, em virtude da ausência de sucumbência.

 
Publique. Registre-se. Intimem-se.

 
Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se com as cautelas de praxe.

 
Cumpra-se.

 
M¿e do Rio-PA, 14 de maio de 2019

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza de Direito

 
Fcan

 
                                           DECIS¿O

 
Rh.,

 
Vistos, etc.

 
Prolatada sentença Reconhecimento de Uni¿o Estável Pós Morte de ROSELINA MARIA DE ARAÚJO e
FRANCISCO MANO SIMPLÍCIO, verificou-se a existência de equívoco, na parte dispositiva da sentença,
quanto à consignaç¿o do nome do companheiro falecido.

 
Decido.

 
O art. 494, inciso I, do NCPC diz que ¿publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I ¿ para corrigir-lhe,
de ofício ou a requerimento da parte, inexatid¿es materiais ou erros de cálculo.

 
Pois bem, verifico que o caso se trata de erro de digitaç¿o quanto ao nome do companheiro. 

 
Feitas tais consideraç¿es, corrijo, de ofício, a parte dispositiva da sentença, para constar que o nome do
companheiro é FRANCISCO MANO SIMPLÍCIO.

 
                                M¿e do Rio - PA, 17 de maio de 2019.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza de Direito

 
fcan

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00000643520188140027

 
Demanda Judicial:  Retificação De Registro Civil  De Nascimento
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Requerente:  I.O.S. representado por sua genitora Lucileia Xavier De Oliveira

 
Advogado:  Defensoria Publica Do Estado Do Para

 
SENTENÇA

 
Vistos, etc.

 
I.O.D.S. assistido por sua genitora LUCILEIA XAVIER DE OLIVEIRA, qualificado nos autos e por
intermédio da Defensoria Pública, ingressou com pedido de retificação de registro de nascimento para que
seja alterado o nome de seu genitor no registro de nascimento, fundamentada no art. 109 da Lei 6.015/73.

 
Aduz o requerente que o nome de seu genitor é IVO FERREIRA DE SOUSA, conforme fl. 08, todavia, em
seu registro de nascimento o nome do genitor consta como IVONEIDE FERREIRA DA SILVA, segundo fl.
07, raz¿o pela qual requer a retificaç¿o do nome do genitor em sua certidão.

 
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, fls.11/12.

 
Relatei. Decido.

 
O pedido do Autor encontra amparo no art. 109 da Lei nº 6.015/73 e comporta deferimento.

 
Com efeito, observo que a certid¿o de nascimento do Autor, fls. 07, comprova satisfatoriamente suas
alegaç¿es, de modo que o pedido comporta deferimento.

 
Diante do exposto, defiro o pedido do requerente e determino ao Cartório de Registro Civil competente, a
proceder, gratuitamente, a alteraç¿o no registro de nascimento nº 36.682, Fls. 45V°, Livro A-037, para
fazer constar o nome do genitor do registrado como IVO FERREIRA DE SOUSA, permanecendo os
demais dados tais como foram lançados. Sem custas.

 
P.R.I.

 
Transitada em julgado, expeça-se o Mandado de Averbaç¿o e encaminhe-se ao Cartório Competente para
que seja dado cumprimento. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

 
M¿e do Rio ¿ PA., 28 de setembro de 2018.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza de Direito

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00002516220118140027

 
Demanda Judicial:  Ação De Cobrança De Gratificação C/C Pedido De Exibição De Documento

 
Requerentes: Carlos Alberto Da Silva E Outros  

 
Advogado:  Sideneu Oliveira Da Conceição Filho OAB/PA 8.141
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Requerido: Prefeitura Municipal De Mae Do Rio/PA

 
Advogado: Procuradoria Municipal De Mãe Do Rio/PA

 
SENTENÇA

 
Vistos, etc.

 
CARLOS ALBERTO DA SILVA, ANTONIO MENEZES DE SOUSA, ANTONIA VALDISNEI RODRIGUES
DOS REIS, ANTONIO VALDEVAN CRISPIM DE CASTRO, ANTONIO CARLOS SOUSA CORREA,
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA, ANTONIO NAZARENO BARROS SANTOS, ELDEMIR FRANCISCO
DE LIMA, FRANCISCO MENDES DA SILVA  e FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES, devidamente
qualificados nos autos e por intermédio de Advogado com poderes nos autos, opuseram Embargos de
Declaraç¿o em face da sentença de fls. 129/130, sustentando omiss¿o quanto ao pedido de incorporaç¿o
da adicional de 30%.

 
Argumenta que formulou o pedido na exordial.

 
Publicada a Sentença em 06/11/2015 (sexta-feira), os embargos foram opostos em 13/11/2015 (sexta-
feira) tempestivamente.

 
Publicada intimaç¿o para contrarraz¿es do Município de M¿e do Rio em 02/05/2017(terça-feira), a
manifestaç¿o foi interposta em 16/05/2015 (terça-feira) tempestivamente.

 
O embargado arguiu que n¿o omiss¿o a ser sanada, uma vez que a sentença prevê a procedência em
relaç¿o às parcelas vencidas e vincendas.

 
Relatado. DECIDO.

 
Disp¿e o art. 1.022 do NCPC:

 
Art. 1.022. Cabem embargos de declaraç¿o contra qualquer decis¿o judicial para:

 
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradiç¿o;

 
II - suprir omiss¿o de ponto ou quest¿o sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

 
III - corrigir erro material.

 
Parágrafo único. Considera-se omissa a decis¿o que:

 
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunç¿o de competência aplicável ao caso sob julgamento;

 
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

 
Trata-se de recurso interposto com fundamento no inciso II da norma acima e configurada a omiss¿o por
incidência do previsto no inciso IV do, §1º do art. 489 do NCPC. Preenchidos os pressupostos extrínsecos
e intrínsecos para recebimento e conhecimento da via recursal, impende analisar o mérito.

 
Assiste raz¿o ao embargante, uma vez que a sentença embargada restou omissa em relaç¿o ao
requerimento alhures, vejamos:
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Pelo exposto, julgo procedente o pedido dos autores e condeno o réu, Município de M¿e do Rio, a pagar a
eles o adicional constante da Lei n° 444/05, parágrafo único do art. 7°, no valor equivalente a 30% (trinta
por cento) dos seus vencimentos-base desde a data em que entraram em exercício, levando-se em
consideraç¿o o quinquênio prescricional, mês a mês, fazendo as respectivas deduç¿es para a previdência
municipal, no índice legal.

 
Vislumbro n¿o ter a sentença consignado que a condenaç¿o para pagamento do adicional de 30% seria
incorporada aos vencimentos dos embargantes, apesar do pedido explícito nesse sentido, muito menos
que da sua leitura é possível inferir-se que o trecho ¿parcelas vincendas¿ está implícito na parte
dispositiva.

 
Isto posto, RECEBO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O, para suprir a omiss¿o da sentença
a fim de constar que o adicional de 30%, previsto no parágrafo único do art. 7º da Lei nº 444//2005 será
incorporado às remuneraç¿es dos embargantes.

 
A presente sentença se encontra devidamente fundamentada, conforme disciplina o art. 489 do NCPC.

 
Desde logo advirto as partes que a interposiç¿o de embargos de declaraç¿o com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §2º, do NCPC.

 
Transitada em julgada a presente decis¿o, intime-se o Município para complementar as raz¿es recursais
do seu recurso de apelaç¿o, passo seguinte, intime-se a apelada para proceder da mesma forma,
querendo.

 
P.R.I.C.

 
M¿e do Rio/PA, 06 de junho de 2019.

 
HELENA DE OLIVEIRA MANFROI

 
Juíza de Direito

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00063142120148140027

 
Demanda Judicial:  Reconhecimento E Dissolução De União Estável, C/C Partilha De Bens

 
Requerente: M.J.P.S

 
Advogado:  Defensoria Pública Do Estado Do Para

 
Requerido: C.B.O

 
Advogado: xxx

 
SENTENÇA

 
                       Vistos, etc.
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                       MARIA JOSÉ PINHEIRO DE SOUSA, qualificado (a) e representado (a) pela Defensoria
Pública, ajuizou Aç¿o de Dissoluç¿o de Uni¿o Estável c/c Partilha em desfavor de CLAUDIO BATISTA DE
OLIVEIRA, também qualificado.

 
                       Antes da citaç¿o, as partes formularam pedido de desistência às fls. 18.

 
                       Relatei o essencial.

 
                       Considerando que o (a) Requerido(a) n¿o chegou a ser citado(a), n¿o se aplica o disposto
no art. 485, § 4º, do CPC, restando a este Juízo somente sancionar a vontade do(a) Autor(a).

 
                       Face ao exposto, com fulcro no CPC, 485, VIII, homologo o pedido de desistência e extingo
o feito sem resoluç¿o do mérito. Sem custas pelo (a) Autor (a), pois beneficiário (a) da justiça gratuita.

 
                       P.R.I.

 
                       Oportunamente, arquivem-se os autos.

 
M¿e do Rio ¿ PA., 05 de junho de 2019.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza de Direito.

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00008465220128140027

 
Demanda Judicial:  Ação De Indenização Por Atraso Ao Cadastro/Inscrição Obrigatória Ao Programa De
Formação Do Patrimônio Do Servidor Público-PASEP, Cumulada Com Pedido De Indenização Por Dano
Moral.

 
Requerente: Valdemir Natividade Dos Santos

 
Advogado:  Halex Bryan Sarges da Silva OAB/PA 25.286

 
Requerido: Prefeitura Municipal De Mae Do Rio/PA

 
Advogado:  Procuradoria  Municipal De Mãe Do Rio

 
SENTENÇA

 
Vistos, etc.,

 
VALDEMIR NATIVIDADE DOS SANTOS, qualificado (a) e por intermédio de Advogado com poderes nos
autos, ajuizou AÇ¿O DE INDENIZAÇ¿O POR ATRASO AO CADASTRO NO PASEP C/C IDENIZAÇ¿O
POR DANO MORAL em face do MUNICÍPIO DE M¿E DO RIO, também qualificado.

 
O autor é ocupante de cargo de provimento efetivo de Vigia, concursado e nomeado no dia 02.01.2006, e
desde ent¿o, integra o quadro de servidores do município.
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Alega que o município n¿o efetuou, na data correta, o cadastro/inscriç¿o da mesma no Programa de
Formaç¿o do Patrimônio do Servidor Público ¿ PASEP, somente procedeu o cadastro em 07.02.2008.

 
Por consequência da inércia ou da omiss¿o do município, o Autor sofreu prejuízos no que concerne ao
direito de receber seu abono salarial que corresponde a um salário mínimo nacional nos anos de 2011 e
2012.

 
Pugna pela condenaç¿o da Ré a pagar os valores referentes aos abonos salariais anuais decorrentes do
PASEP, relativos ao ano base de 2011 e 2012 no total de R$ 1.167,00, bem como condenaç¿o a título de
indenizaç¿o por danos morais de R$ 1.244,00 e benefícios da justiça gratuita.

 
Juntou documentos às fls. 12.

 
Citaç¿o regular às fls. 15/16

 
O Município Réu contestou, por meio de seu Procurador, argumentando que a fulminaç¿o do direito pelo
instituto da prescriç¿o, uma vez que o fato foi ocorrido na data de 01.03.2006, e que tal pedido só veio a
ser postulado em juízo no ano de 2012, demonstrando um lapso temporal superior a três anos, estipulado
no Código Civil.

 
Além do mais, aduz que a Requerente n¿o juntou aos autos qualquer comprovaç¿o fática que demonstre
a certeza do suposto dano moral sofrido, assim como n¿o demonstrou ter interesse na conciliaç¿o,
procedimento processual dispensado.

 
É o relatório.

 
DECIDO.

 
A quest¿o é prevista na Lei n° 7.998/1990, a qual regula a concess¿o e o pagamento do abono previsto no
§3° do art. 239 da CF, vejamos:

 
Art. 9o É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo
vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

 
I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integraç¿o Social (PIS) ou
para o Programa de Formaç¿o do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos
médios de remuneraç¿o mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo
menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

 
II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participaç¿o PIS-Pasep ou no
Cadastro Nacional do Trabalhador.

 
Incide, ainda, o art. 186 do Código Civil, transcrito abaixo:

 
Art. 186. Aquele que, por aç¿o ou omiss¿o voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

 
No que tange à prescriç¿o, atente-se para o disposto no Decreto nº 20.910/32:

 
Art. 1º As dívidas passivas da Uni¿o, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
aç¿o contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

 
Nesses termos, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em compasso com as
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jurisprudências do STJ e STF, vejamos:

 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇ¿O DE
INDENIZAÇ¿O POR PERDAS E DANOS. ATO ILÍCITO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE
CADASTRAMENTO NO PASEP E DE EMISS¿O DA RELAÇ¿O ANUAL DE INFORMAÇ¿ES SOCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE ABONOS RELATIVOS AO PASEP. PRESCRIÇ¿O.
APLICAÇ¿O DO DECRETO Nº 20.910/32. DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA.

 
1. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 disp¿e acerca da prescriç¿o quinquenal de qualquer direito ou aç¿o
contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, a partir do ato ou fato do qual se originou. 2. In
casu, a pretens¿o deduzida na inicial n¿o resultou atingida pelo decurso do prazo prescricional, uma vez
que a ciência do ato ensejador de prejuízo - ausência de cadastramento do autor junto ao PASEP e de
emiss¿o da relaç¿o anual de informaç¿es sociais (RAIS) - se deu em 20.02.2002, mediante informaç¿o
prestada pela instituiç¿o financeira responsável pela gerência do PASEP, e a aç¿o indenizatória foi
ajuizada em 22.09.2003, consoante se infere do excerto do voto condutor do acórd¿o recorrido:"(...)A
parte autora, antes da informaç¿o prestada pela instituiç¿o financeira desconhecia completamente a
ilicitude da conduta do acionado, bem como a existência do dano por ela experimentado. A parte
suplicante, a bem da verdade, somente tomou conhecimento do dano sofrido em 20.02.2002, através de
informaç¿o prestada pela instituiç¿o financeira responsável pela gerência do benefício. Ato contínuo,
formou inicialmente requerimento na esfera administrativa, culminando com o ajuizamento da presente
aç¿o em 22.09.2003, portanto, dentro do prazo de três anos (...)" fl. 74

 
3. Deveras, a lei especial convive com a lei geral, por isso que os prazos do Decreto 20.910/32 coexistem
com aqueles fixados na lei civil. 4. A admiss¿o do Recurso Especial pela alínea "c" exige a comprovaç¿o
do dissídio na forma prevista pelo RISTJ, com a demonstraç¿o das circunstâncias que assemelham os
casos confrontados, n¿o bastando, para tanto, a simples transcriç¿o das ementas dos paradigmas.
Precedente desta Corte: AgRg nos EREsp 554.402/RS, CORTE ESPECIAL, DJ 01.08.2006. 5. Recurso
Especial desprovido.

 
Sobre o tema, confiram-se, à guisa do excerto acima, julgados desta Corte:

 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. INDENIZAÇ¿O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE SOLDADO EM QUARTEL.
PRESCRIÇ¿O. DECRETO-LEI 20.910/32. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. N¿O-
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇ¿O QÜINQÜENAL. CONFIGURAÇ¿O. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

 
1. A existência de resposta informal a correspondência particular enviada pela autora da aç¿o
indenizatória n¿o pode ser considerada como indeferimento de pedido administrativo apto a configurar a
suspens¿o do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto 20.910/32. 2. O
entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional da
aç¿o de indenizaç¿o proposta contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

 
3. Provimento do recurso especial. (REsp 416428/RS Relatora Ministra DENISE ARRUDA DJ 09.10.2006)"

 
Logo, ao direito material do autor, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos estabelecido pela norma
alhures, tendo em vista se tratar de aç¿o contra a Fazenda Pública Municipal e o dano ter ocorrido no ano
de 2011, em vistas de ser considerada o exercício financeiro em que deveria ter percebido o abono salarial
em discuss¿o, e a aç¿o foi ajuizada no dia 27.06.2012, ou seja, n¿o se perfez o quinquídio.

 
Frisa-se que o requerente comprovou que o ente municipal apenas procedeu à sua inclus¿o no PASEP
em 07/02/2009 (fls. 42), contudo, n¿o há qualquer documento atestando que, nessa data, tomou ciência
de tal circunstância.

 
Na verdade, o contexto probatório permite concluir que a postulante só soube n¿o estar cadastrada no
programa Formaç¿o do Patrimônio do Servidor Público quando n¿o recebeu este benefício no ano de
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2011.

 
Nos termos do art. 371 do NCPC, ao magistrado compete apreciar a prova constante dos autos e indicar
as raz¿es da formaç¿o do seu convencimento, assim, verifico que, conferido à ré a possibilidade de
exercer seu contraditório efetivamente, nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo da tese autora
fora alegado, pelo que n¿o há como entender contrariamente ao disposto na exordial.

 
Quanto aos danos morais, a situaç¿o retratada n¿o desbordou o mero aborrecimento, pois se pode
reputar como dissabor típico da hodierna vida em sociedade o fato de um ente federativo com escassez de
recursos humanos e financeiros n¿o ter providenciado a contento a inscriç¿o dos seus agentes públicos
no programa de abono salarial em epígrafe.

 
Ademais, n¿o se está negando o direito à indenizaç¿o substitutiva ao benefício n¿o percebido e sim n¿o
conferindo indenizaç¿o por Danos morais por n¿o estarem devidamente caracterizados, ainda que o fato
tenha resultado no n¿o recebimento do valor correspondente a um salário mínimo, sobretudo, por n¿o se
tratar de verba alimentícia regular.

 
A presente sentença se encontra devidamente fundamentada, conforme disciplina o art. 489 do NCPC.

 
Desde logo advirto as partes que a interposiç¿o de embargos de declaraç¿o com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §2º, do NCPC.

 
DISPOSITIVO.

 
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, condenando o MUNICÍPIO DE M¿E
DO RIO a pagar ao autor os valores referentes aos abonos salariais anuais decorrentes do PASEP
relativos aos anos de 2011 e 2012, atualizado os devidos juros e correç¿es monetárias.

 
Julgo Improcedente o pedido de danos morais pelos fundamentos expostos.

 
Condeno o Município de M¿e do Rio em honorários advocatícios de 20% sob o valor da condenaç¿o, nos
termos do inciso I, do §3º, do art. 85 do NCPC.

 
Acresçam-se à condenaç¿o atualizaç¿o monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correç¿o da
poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a
primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os
segundos a partir da data da citaç¿o.

 
A liquidaç¿o da sentença far-se-á por cálculo de responsabilidade do autor, em até quinze dias após o
trânsito em julgado da sentença, sob pena de arquivamento.

 
Sem custas já que a condenaç¿o recaiu sobre ente público.

 
Nos termos do art. 496, §3º, inciso III do NCPC, deixo de proceder à Remessa ex officio para a validade
do decreto condenatório.

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se

 
M¿e do Rio/PA, 14 de junho de 2019.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza de Direito
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Processo nº 00004325420128140027

 
Demanda Judicial:  Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais Oriundos Do Mesmo Fato.

 
Requerente: Antônio Marcos Ferreira

 
Advogado:  Manoel Mendes OAB/PA 8021

 
Requerido: Prefeitura Municipal De Mae Do Rio/PA

 
Advogado:  Procuradoria  Municipal De Mãe Do Rio

 
SENTENÇA

 
Vistos, etc.

 
ANTONIO MARCOS FERREIRA, qualificado nos autos e por intermédio de advogado habilitado, ajuizou
Aç¿o de Indenizaç¿o por Danos Materiais e Morais em desfavor do Município de M¿e do Rio, ente público
também qualificado.

 
Alega que no dia 30.01.2012, por volta das 12:00 horas, seu filho adolescente, MARCOS ANTONIO DE
JESUS FERREIRA, com 13 anos de idade, retornou da escola reclamando de febre alta e dor de cabeça,
sendo imediatamente levado ao Hospital Municipal onde a médica identificada apenas como ¿CLEIA¿,
determinou que fosse aplicado um soro. Ministrado o soro, um médico visitou o adolescente e, ante a
suspeita de dengue, solicitou a realizaç¿o de diversos exames, os quais foram agendados para o dia
14.02.2012, receitou os medicamentos paracetamol e plasil e  deu alta em seguida.

 
Aduz que o adolescente retornou para casa e tomou os medicamentos receitados, todavia, continuou
passando mal e no dia seguinte, 31.01.2012, por volta das 15:00 horas, foi novamente levado ao hospital
municipal, onde foi atendido pelo enfermeiro identificado como ¿Willian¿, que aplicou novamente um soro
o deixou-o em observaç¿o. Percebendo que n¿o havia melhora no quadro de seu filho, a genitora pediu
diversas vezes no decorrer do dia 01.02.2012 que ele fosse encaminhado para Belém, mas somente as
22:00 horas um médico do hospital decidiu encaminhá-lo para Belém, após constatar que a press¿o
arterial do adolescente estava muito baixa e que parecia inconsciente.

 
Sustenta que o adolescente foi encaminhado ao Pronto Socorro com suspeita de dengue, todavia, ao
chegar, os médicos o diagnosticaram com meningite bacteriana e o encaminharam para o Hospital Barros
Barreto, onde chegou por volta das 02:30 horas. Foram solicitados exames para comprovaç¿o do
diagnóstico preliminar, todavia, seu filho veio a óbito as 08:30 horas do dia 02.02.2019.

 
Argumenta que a causa para a morte de seu filho foi o diagnóstico incorreto e a demora no
encaminhamento para um centro médico capacitado para tratar a doença, raz¿o pela qual deve o
município lhe pagar indenizaç¿o pelos danos morais no valor equivalente a 500 salários mínimos e
indenizaç¿o por danos materiais no valor equivalente a 744 salários meses, referente ao período decorrido
entre o falecimento e a idade que teria conforme expectativa de vida do brasileiro.

 
Junta documentos, arrola diversas testemunhas, requer a invers¿o do ônus da prova, a produç¿o de todos
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os meios de prova admitidos em direito e a integral procedência dos pedidos, fls. 02 a 36.

 
O Município ofereceu contestaç¿o desacompanhada de documentos, requerendo o chamamento dos
médicos à lide, fls. 42 a 55.

 
O Autor se manifestou sobre a contestaç¿o arguindo a intempestividade, fls. 59 a 65.

 
Realizada audiência de conciliaç¿o, n¿o houve possibilidade de acordo, fls. 72.

 
Em despacho saneador, foi decretada a revelia do Requerido sem os efeitos que lhe s¿o próprios,
indeferida a denunciaç¿o da lide e diligências para confirmaç¿o do diagnóstico final, fixados como pontos
controvertidos a falta de diagnóstico correto e a demora no encaminhamento para hospital adequado, fls.
74.

 
Realizada audiência de instruç¿o, foram ouvidos os Autores e uma testemunha, fls. 78/79.

 
O Autor ofereceu alegaç¿es finais reafirmando os termos da inicial, fls. 80 a 84.

 
O Requerido argumentou em seus memoriais escritos que n¿o vieram provas da alegada imperícia ou
omiss¿o dos médicos que prestaram o atendimento ao adolescente e que, ausente o nexo causal
improcedem os pedidos de indenizaç¿o, insiste na denunciaç¿o da lide aos profissionais que prestaram o
atendimento, insurge-se contra o quantum indenizatório requerido pelo Autor e finaliza pugnando pela
improcedência de todos os pedidos.

 
Relatei o essencial.

 
Analiso.

 
Nenhuma dúvida existe sobre o fato gerador dos pedidos, eis que satisfatoriamente provado o falecimento
do adolescente pela juntada da Certid¿o de Óbito, e tampouco sobre o atendimento prestado pelo hospital
municipal ao adolescente falecido, comprovados pelos documentos juntados nas fls. 28 e 30 e pela
confiss¿o do Requerido nesse ponto.

 
A controvérsia cinge-se, portanto, ao alegado diagnóstico errado da doença que vitimou o adolescente,
bem como, à suposta demora no encaminhamento do adolescente para um estabelecimento especializado
no tratamento da doença.

 
Cumpre salientar que foi decretada a revelia do Requerido, porém, sem os efeitos próprios do instituto, vez
que se trata de ente público.

 
Ainda, importa ressaltar que a responsabilidade do ente público indenizar vítimas de dano causado por
seus agentes é objetiva, todavia, compete ao Autor provar o mexo causal entre a conduta do agente
público e o resultado adverso.

 
No caso dos autos, a alegaç¿o do Autor é de que os profissionais médicos que atenderam o adolescente
no Hospital Municipal incorreram em erro médico consistente em diagnosticar incorretamente como
DENGUE o que posteriormente se revelou uma MENINGITE BACTERIANA.

 
Antes que tudo, tenho que é conveniente transcrever alguns trechos dos depoimentos colhidos na
audiência de instruç¿o.

 
O genitor do adolescente, ANTONIO MARCOS FERREIRA, relatou:

 
¿(...) Que do momento em que a criança chegou até o Barros Barreto até a morte decorreu um período de
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aproximadamente quatro horas; Que nesse período a criança n¿o foi medicada; Que antes da criança
falecer o médico deste mesmo hospital já apresentou um resultado de exame alterado, informando que
n¿o tinha certeza do diagnóstico, mas que possivelmente seria meningite pois havia uma alteraç¿o nos
resultados dos exames; Que logo depois a criança foi colocada em outro ambiente do hospital, vindo a
falecer; Que somente após o falecimento, o médico apresentou o resultado final dos exames constatando
a meningite; (...)¿.

 
Em que pese o genitor do adolescente afirmar que foram realizados exames que comprovaram a
meningite, o fato é que o resultado destes n¿o constam nos autos e sequer a declaraç¿o de óbito foi
apresentada.

 
Vejamos, ainda, as declaraç¿es da genitora, Sra. NELMA PEREIRA DE JESUS:

 
¿(...) Que a criança foi primeiramente levada para o pronto socorro em Belém, n¿o chegando nem a
ingressar no referido hospital já que a pessoa que fez o primeiro atendimento, ainda na ambulância,
constatou que poderia ser meningite, indicando o Hospital Barros Barreto para atendimento; Que
chegaram em referido hospital, ocasi¿o em que a criança foi colocada em um quarto onde lhe retiraram
material da coluna, para exame; Que a criança permaneceu neste quarto até o falecimento; Que n¿o
tomou conhecimento sobre o resultado do exame realizado. Às perguntas do advogado do requerente,
respondeu: Que no Barros Barreto nenhum médico disse que poderia ser meningite. (...) Que quando
chegou ao Barros Barreto, a criança já chegou desacordada; Que acredita que ficou no Barros Barreto
aproximadamente umas três horas (...)¿

 
Os depoimentos dos genitores apresentam divergências importantes e injustificáveis, tendo em vista que
ambos acompanharam o adolescente até o hospital, assim como o atendimento a ele prestado, fato que
lança severas dúvidas sobre seus depoimentos.

 
É muito estranho que, estando os dois no mesmo local acompanhando o adolescente, somente o genitor
tenha obtido do médico a comprovaç¿o de que a causa mortis foi meningite.

 
Mais estranho, ainda, é que ambos relatam que o adolescente permaneceu no Barros Barreto de 03 (três)
a 04(quatro) horas até evoluir a óbito, todavia, o documento de fl. 29 comprova que ele foi admitido entre
00:00 e 01:00 hora e faleceu às 08:30 horas, resultando em uma permanência mínima de 07:30h (sete
horas e trinta minutos). Registre-se que ambos relatam que o adolescente n¿o recebeu nenhuma
medicaç¿o durante todo este tempo e ¿só fizeram algo no momento em que a criança estava morrendo¿,
conforme declarou a genitora.

 
Ademais, malgrado o juiz que me antecedeu no feito tenha indeferido o pedido de esclarecimento do
diagnóstico contido no documento de fls. 29, observo que nele est¿o contidas apenas informaç¿es sobre o
estado do paciente no momento da admiss¿o, n¿o havendo qualquer menç¿o ao resultado do exame ali
solicitado, no caso, a punç¿o lombar para exame do líquido espinal.

 
Gize-se, por pertinente, que a literatura médica colhida em diversos sites hospedados na Web elenca os
principais sintomas da meningite, a saber.

 
¿Os principais sintomas s¿o: febre alta, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, rigidez de nuca e,
algumas vezes, manchas na pele (tipo picada de mosquito). Em crianças pequenas, há também o
abaulamento de fontanela (moleira inchada). Apesar de grave, a meningite bacteriana tem cura, desde que
diagnosticada rapidamente e tratada com antibiótico apropriado. (Site da FioCruz).

 
¿SINTOMAS DE MENINGITE: Os principais sintomas s¿o dor de cabeça Intensa, vômito, febre alta,
endurecimento da nuca e sensibilidade à luz. Muitas pessoas também apresentam manchas na pele¿.
(Site BVS ¿ Atenç¿o Primária em Saúde)

 
¿Dor de cabeça, vômitos, rigidez da nuca, prostraç¿o, febre alta s¿o sintomas característicos do quadro
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de meningite. Por isso, nunca devem ser desconsiderados, especialmente em duas faixas etárias
extremas: nos primeiros anos de vida e quando as pessoas começam a envelhecer. Diagnóstico precoce e
início imediato do tratamento s¿o fundamentais para controlar a evoluç¿o da doença.¿ (Site Dráuzio
Varella).

 
Pois bem. Analisando o resultado do exame físico realizado na admiss¿o do adolescente na Unidade de
Diagnóstico de Meningite do Hospital Universitário Barros Barreto, temos que ele apresentava:

 
¿PA 110 X 60, Temp. 36,6ºC, torporoso, eupneico, hidratado, afebril, (ilegível), normotenso, apresenta
sinais de irritaç¿o meníngea (rigidez de nuca)¿

 
Temos, portanto, que ao adentrar na Unidade de Diagnóstico de Meningite o adolescente n¿o apresentava
febre alta ou desidrataç¿o, respirava normalmente e sua press¿o arterial ainda se encontrava dentro dos
limites da normalidade, ou seja, exceto pelo sinal de ¿irritaç¿o meníngea¿ representada pela rigidez na
nuca, havia pouco para se diagnosticar meningite.

 
Relevante acrescentar que a rigidez na nuca é um sintoma de irritaç¿o meníngea, todavia, nem sempre
quem apresenta irritaç¿o meníngea padece de meningite, conforme se observa pelo trecho abaixo,
extraído do site Midiview.

 
¿Você deve estar ciente de que irritaç¿o meníngea nem sempre está presente em pacientes com
meningite ou encefalite. Por outro lado, em crianças pequenas a irritaç¿o meníngea pode surgir com uma
tonsilite ou mesmo uma pneumonia; algumas infecç¿es virais como febre alta (sarampo, catapora) s¿o
regularmente associadas com sinais de irritaç¿o meníngea.¿ (Site Midiview).

 
Assim, data vênia ao douto magistrado que me antecedeu no feito, mas as provas dos autos sequer me
convenceram que a causa mortis do adolescente tenha sido realmente meningite bacteriana, conforme
constou na certid¿o de óbito.

 
Importa salientar que em casos de suposto erro médico deve-se perquirir se este foi inescusável, assim
compreendido aquele que poderia ser evitado com um mínimo de cuidado e atenç¿o. O erro inescusável
é, portanto, aquele que decorre n¿o apenas da imperícia, mas da negligência do profissional ao n¿o
adotar as condutas recomendadas para o caso.

 
O Autor alegou que o adolescente foi encaminhado ao hospital no dia 30.01.2012, tomou um soro, foi
liberado com receituário de plasil e paracetamol e, n¿o havendo melhora em seu quadro, retornou no dia
seguinte, 31.01.2012, com o mesmo quadro de dor de cabeça, vômito e febre alta, tendo os profissionais
de saúde que o atenderam suspeitado de DENGUE e solicitado diversos exames.

 
Contudo, essa cadeia de fatos n¿o resiste a um exame das provas contidas nos autos. A uma, porque n¿o
há qualquer registro do atendimento prestado ao adolescente no dia 30.01.2012, sendo que o pedido de
exames foi feito em 31.01.2012, conforme documento contido na fl. 30. A duas, porque o receituário
contido na fl. 34 foi aviado no dia 01.02.2012, sendo certo que os receituários s¿o feitos quando o paciente
deixa o hospital, eis que antes disso o próprio hospital os fornece.

 
Em pesquisa realizada no site do Ministério da Saúde, consta que:

 
¿Normalmente, a primeira manifestaç¿o da dengue é a febre alta (39° a 40°C), de início abrupto, que
geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulaç¿es, além de
prostraç¿o, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupç¿o e coceira na pele. Perda de peso, náuseas e vômitos
s¿o comuns. Em alguns casos também apresenta manchas vermelhas na pele.¿

 
Evidente, portanto, que os sintomas apresentados pelo adolescente justificaram a suspeita de dengue,
tendo em vista a alta ocorrência da doença nesta regi¿o, mormente nos primeiros meses do ano, o
chamado ¿inverno¿ paraense, em que o clima, naturalmente quente e úmido, favorece o acúmulo de água
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parada em raz¿o das fortes chuvas que atingem a regi¿o.

 
Assim, n¿o se pode aferir imperícia dos profissionais médicos pelo fato de suspeitarem que o adolescente
estivesse com dengue, eis que seus sintomas realmente levavam a essa conclus¿o, ressaltando-se que,
caso houvesse prova cabal de que a causa mortis foi meningite bacteriana, os sintomas desta em sua fase
inicial s¿o bastante semelhantes aos da dengue.

 
Também n¿o se pode atribuir omiss¿o aos médicos que atenderam o adolescente, os quais solicitaram os
exames que poderiam comprovar a suspeita de dengue, tentando investigar as causas para os sintomas
dentro das limitaç¿es que o sistema de saúde desta pequena cidade permitia.

 
Registre-se, ainda, que o diagnóstico da meningite é complexo, exigindo exames especializados para
comprovaç¿o, conforme se comprova pela informaç¿o extraída do site do Ministério da Saúde, a saber:

 
¿Os principais exames para o esclarecimento diagnóstico de casos suspeitos de meningite s¿o: exame
quimiocitológico do líquor; bacterioscopia direta (líquor); cultura (líquor, sangue, petéquias ou fezes);
contra-imuneletroforese cruzada ¿ CIE (líquor e soro); aglutinaç¿o pelo látex (líquor e soro).¿

 
Tais exames, obviamente, s¿o realizados apenas em grandes centros e hospitais de referência que, no
caso desta regi¿o, é o Hospital Barros Barreto, localizado na capital do Estado.

 
Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

 
Ementa: APELAÇ¿O CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇ¿O DE SERVIÇO MÉDICO EM
HOSPITAL EM CARÁTER PRIVADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ALEGAÇ¿O DE ERRO DE DIAGNÓSTICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇ¿O DO SERVIÇO OU
DE RESULTADO LESIVO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Atribuído ao hospital
demandado a responsabilidade pelos danos morais e materiais reclamados pela parte autora, decorrentes
do alegado erro de diagnóstico pelos médicos integrantes de seu corpo clínico, que teriam agido de forma
negligente, imperita e imprudente, a responsabilidade civil vem regrada na legislaç¿o consumerista (art.
14, CDC), sendo de rigor para a responsabilizaç¿o da demandada a comprovaç¿o da culpa subjetiva do
profissional da medicina. Hipótese em que o contexto probatório revelou que os atendimentos médicos
dispensados pelos profissionais da medicina foram adequados e indicados ao quadro clínico apresentado
pela paciente. Considerando que a autora era gestante e apresentava histórico de sinusite, sendo sua
queixa principal cefaléia intensa, aliado à circunstância de n¿o apresentar sinais meningorradiculares,
hipertermia e hipertens¿o intracraniana, a hipótese diagnóstica lançada pelos profissionais médicos do
nosocômio demandado era compatível com o quadro ent¿o apresentado. No posterior atendimento em
outro hospital, autora apresentava novos sintomas que indicavam o agravamento do quadro, levantando a
hipótese de infecç¿o no sistema nervoso central ou hemorragia subaracnóidea. Diante da tomografia sem
alteraç¿es, e considerando o quadro clínico apresentado, é que foi realizada a punç¿o lombar, permitindo,
assim, o diagnóstico de meningite criptocócica. (...). Sentença de improcedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO.(Apelaç¿o Cível, Nº 70073189219, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 24-05-2017)

 
EMENTA: APELAÇ¿O CÍVEL - INDENIZAÇ¿O - REVELIA - FAZENDA PÚBLICA - EFEITOS -
INAPLICABILIDADE - INVERS¿O DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA AFASTADA -
RESPONSABILIDADE CIVIL - NOSOCÔMIO MUNICIPAL - ERRO DE DIAGNÓSTICO - DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇ¿O - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇ¿O DA SENTENÇA.
1. Tratando-se a defesa do patrimônio público de direito indisponível, mesmo no caso da ocorrência da
revelia n¿o se aplicam os efeitos dela decorrentes, devendo o postulante fazer prova constitutiva de seu
direito. 2. Consoante disposiç¿o contida no artigo 6º, inciso VIII do CDC, como direito básico do
consumidor, para que ocorra a invers¿o é do ônus da prova é necessário que, a critério do juiz, seja
verossímil a alegaç¿o ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
sendo, portanto, de natureza relativa e n¿o compulsória, servindo para colocar em equilíbrio a posiç¿o das
partes no conflito. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser objetiva a
Responsabilidade do Estado nos casos em que o dano seja decorrente, de forma direta, da falha do
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serviço de atendimento médico mantido pelo ente público.

 
4. N¿o tendo o autor logrado êxito em demonstrar sequer a ocorrência do suposto erro de diagnóstico pelo
médico vinculado ao Sistema Único de Saúde Municipal, n¿o sendo possível aquilatar se houve erro
grosseiro e inescusável na conduta médica, ou mesmo o nexo de causalidade entre eventual falha do
serviço público e as dores sofridas pelo paciente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o
pedido inicial. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (TJMG, Apelação Cível, Proc. Nº  0307425-
45.2013.8.13.0702 (1), Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível, Rel. Tereza Cristina da Cunha Peixoto, J.
25.02.2016, P. 14.03.2016). (grifei)

 
Assim, tenho que a conduta dos profissionais de saúde que atenderam o adolescente não caracterizaram
o erro inescusável que poderia caracterizar imperícia ou negligência.

 
Resta, ainda, analisar se houve demora injustificada no encaminhamento do adolescente para a capital.

 
Como dito alhures, as provas dos autos indicam que o adolescente recebeu o primeiro atendimento no dia
31.01.2012 quando solicitaram os exames para comprovação da suspeita de dengue, (fls. 30), passou a
noite no hospital e teve alta no dia seguinte recebendo o receituário indicado para esta suspeita, fls. 34.
Ante a persistência dos sintomas, retornou ao hospital municipal por volta das 15:00 horas e o
agravamento do quadro motivou o encaminhamento para Belém por volta das 22:00 horas. Chegando ao
Pronto Socorro daquela cidade, foi imediatamente encaminhado ao Hospital Barros Barreto, onde foi
admitido entre 00:00 e 01:00, evoluindo a óbito às 08:30 horas, conforme documento contido na fl. 29.

 
Por tudo quanto foi exposto, entendo que os Autores n¿o lograram provar que os agentes públicos
municipais que prestaram atendimento ao adolescente falecido tenham agido com imperícia ou
negligência ou, ainda, que tenham sido omissos nos cuidados com ele.

 
Em melhores linhas, o caderno probatório informa que o adolescente recebeu o primeiro atendimento no
dia 31.01.2012 com suspeita de dengue em raz¿o dos sintomas que apresentava e já no dia seguinte, ao
perceber que o quadro se agravava, foi encaminhado para a capital do Estado vindo a falecer, por causa
n¿o satisfatoriamente esclarecida nos autos, em meu modesto entendimento, inobstante a certid¿o de
óbito a mencione.

 
Feitas tais consideraç¿es, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
DE INDENIZAÇ¿O MATERIAL E MORAL formulados na inicial e declaro o feito extinto com resoluç¿o do
mérito. Condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o
valor da causa, ambos dispensados nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

 
P.R.I.

 
M¿e do Rio ¿ PA., 12 de julho de 2019.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
      Juíza de Direito

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00834402120158140027

 
Demanda Judicial:  Ação Declaratória De Inexistência De Contrato E Debito C/C Indenização Por Danos
Morais Decorrentes De Inscrição E Manutenção Indevida Do Nome No Cadastro De Inadimplentes E
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Tutela Antecipada.

 
Requerente: Andréa Da Silva Brito

 
Advogado:  Lilian Da Silva  Rodrigues Modesto OAB/PA 21.447

 
Requeridos: Telemar PA  , Telefônica Brasil S/A, Serasa S/A

 
Advogado:  Eladio Miranda Lima OAB/RJ 86.235

 
                    Luiz Gonzaga De Melo Valença OAB/PA 3.668-A

 
             SENTENÇA

 
                       Vistos,           

 
                       ANDREA DA SILVA BRITO, qualificada nos autos e por intermédio de Advogada com
poderes nos autos, ajuizou Aç¿o de Indenizaç¿o por Danos Morais em desfavor de TELEMAR NORTE
LESTE, TELEFÔNICA BRASIL S/A e SERASA S.A, também qualificada.

 
A autora afirma que teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplência do SERASA indevidamente,
mesmo nunca tendo celebrado qualquer negócio jurídico com as demais partes rés.

 
Requer a concess¿o dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, invers¿o do ônus da prova,
aplicando-se o código de defesa do consumidor, a nulidade do contrato de prestaç¿o de serviços de
telefonia e indenizaç¿o a título de danos morais.

 
Junta documentos às fls. 15 e 22.

 
Foi concedida a tutela antecipada para determinar que o Reclamado retire, no prazo de 05 dias, o nome
da Reclamante dos cadastros de proteç¿o ao crédito.

 
Citaç¿es às fls. 53/55.

 
Contestaç¿o da primeira demandada às fls. 31/44, juntando documentos às fls. 45/52

 
                       Realizada audiência de conciliaç¿o, em 01/12/2015, foi realizado acordo com a requerida
Telemar, tendo a Telefônica apresentado petiç¿o conjunta de transaç¿o (fls. 120/124), proferindo-se
sentença parcial de mérito, contudo, em relaç¿o à SERASA, o feito prosseguiu.

 
Apresentada Contestaç¿o da SERASA às fls. 69/81, colacionando documentos às fls. 82/104 e
requerendo, preliminarmente, a extinç¿o do processo por ilegitimidade passiva sob o argumento de n¿o
ter ingerência sobre os dados fornecidos para registro pelas outras partes do polo passivo, ou a total
improcedência dos pedidos contidos na petiç¿o inicial, com base no artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil.

 
                       Réplica às fls. 131/133.

 
                       Relatei o essencial.

 
Decido.

 
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, vislumbro que se trata de matéria de mérito, uma vez que a
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suscitante participa da relaç¿o jurídica objeto do direito material perseguido, raz¿o pela qual rejeito a
preliminar.

 
Em resumo, trata-se de sentença parcial de mérito acerca da pretens¿o relativa a danos morais pela
inscriç¿o e manutenç¿o indevidas de registros de inadimplência pela requerente, fundada em fatos
narrados exaustivamente pela postulante, contra os quais a ré SERASA exibiu documentos contendo fatos
extintivos do direito material alegado por aquela, qual seja, responsabilidade civil pela negativaç¿o do CPF
com inclus¿o de pendências financeiras em seu sistema.

 
Nesse sentido, restou comprovado que a requerida SERASA possui a atribuiç¿o de notificar os supostos
devedores para tomarem ciência da inclus¿o de pendência financeira que os supostos credores
encaminham para seu sistema, sob responsabilidade destes pelos dados ali inseridos, corroborado,
sobretudo pelos documentos apresentados pela Ré Telemar às fls. 56/64.

 
Verificou-se que quem procede à inserç¿o de informaç¿es de seus clientes é o próprio detentor do crédito
reclamado, cabendo à empresa gestora dos serviços de proteç¿o ao crédito a notificaç¿o do indicado
devedor no endereço noticiado por aquele quando da formalizaç¿o do ¿PEFIN¿.

 
A jurisprudência do E. STJ é no sentido de que a SERASA possui legitimidade passiva e responsabilidade
civil pelos danos morais sofridos com a inserç¿o indevida nos seus sistemas quando inobserva o dever
legal de notificar o devedor em tese em relaç¿o à inadimplência de determinado crédito, vejamos:

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. SERASA. FALHA
NA NOTIFICAÇ¿O. INSERÇ¿O DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO. DECIS¿O MANTIDA.

 
1. "Os órg¿os mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as aç¿es que buscam a
reparaç¿o dos danos morais e materiais decorrentes da inscriç¿o, sem prévia notificaç¿o, do nome de
devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativaç¿o s¿o
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas" (REsp n.
1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇ¿O, julgado em 10/12/2008, DJe 1º/4/2009).

 
2. No caso concreto, a parte autora imputa à agravante falha em referida notificaç¿o, motivo pelo qual
deve ser reconhecida a legitimidade passiva.

 
3. Agravo interno a que se nega provimento.

 
(AgInt no REsp 1394646/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
13/05/2019, DJe 20/05/2019)

 
SERASA demonstrou que as empresas requeridas foram quem informaram sobre o endereço da
devedora, n¿o lhe competindo verificar a procedência e exatid¿o desses dados, mormente pela
impossibilidade de consulta no site da Receita Federal ou qualquer outro meio digital, como quis fazer crer
a requerente.

 
Nesse sentido, o julgado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

 
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscriç¿o em cadastro de proteç¿o ao crédito. Prévia
notificaç¿o. Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com aviso de recebimento.
Suficiência da comprovaç¿o do envio ao endereço fornecido pelo credor.

 
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. Para adimplemento, pelos cadastros de
inadimplência, da obrigaç¿o consubstanciada no art. 43, §2º, do CDC, basta que comprovem a postagem,
ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscriç¿o de seu nome no respectivo cadastro,
sendo desnecessário aviso de recebimento. A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2302



credor.

 
II- Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de n¿o
exigir que a prévia comunicaç¿o a que se refere o art. 43, §2º, do CDC, seja promovida mediante carta
com aviso de recebimento. - N¿o se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal n¿o
aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, n¿o obstante a oposiç¿o de embargos declaratórios, e este
n¿o veicula sua irresignaç¿o com fundamento na violaç¿o do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ. O STJ já
consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a ausência de prévia comunicaç¿o ao consumidor da
inscriç¿o do seu nome em cadastros de proteç¿o ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o
direito à compensaç¿o por danos morais, salvo quando preexista inscriç¿o desabonadora regularmente
realizada." (Recurso Especiais em Processos Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) N¿o se
conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórd¿o recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial improvido.

 
(REsp 1083291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇ¿O, julgado em 09/09/2009, DJe
20/10/2009).

 
Dessarte, n¿o possuindo qualquer conduta ilícita a ser imputada à ré SERASA, falta o elemento
aç¿o/omiss¿o para início da análise da responsabilidade civil pela indenizaç¿o por dano moral pretendida.

 
A presente sentença se encontra devidamente fundamentada, conforme disciplina o art. 489 do NCPC.

 
Desde logo advirto as partes que a interposiç¿o de embargos de declaraç¿o com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §2º, do NCPC.

 
Decido

 
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial quanto à Ré SERASA, extinguindo o
processo com resoluç¿o do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do NCPC. 

 
Sem condenaç¿o em honorários advocatícios e despesas processuais, na forma do artigo 55 da Lei
9099/95. 

 
Publique-se. Registre-se.

 
Intimem-se as partes nas pessoas de seus advogados via DJE.

 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.  

 
M¿e do Rio/PA, 03 de junho de 2019.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza de Direito

 
fcan

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00088795520178140027
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Demanda Judicial:  Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais C/C Requerimento De Tutela De
Urgência.

 
Requerente: Maria De Nazaré Dos Reis Oliveira

 
A d v o g a d o :  C e z a r  A u g u s t o  R e z e n d e  R o d r i g u e s  O A B / P A  1 8 . 0 6 0
                                                                                                                                                        
Requerido:  Banco BMG S/A

 
Advogado:  xxx

 
             SENTENÇA

 
Vistos, etc.

 
MARIA DE NAZARÉ, qualificada nos autos e por intermédio de advogado habilitado, ajuizou Aç¿o de
indenizaç¿o por Danos Materiais e Morais em desfavor de BANCO BMG, também qualificado.

 
A autora informa que, no mês de fevereiro de 2017, foi surpreendida com o desconto no valor de R$ 46,85
(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em seus proventos de seu benefício nº 138.111.417-0,
tendo diligenciado e descoberto que consta empréstimos de reserva de margem consignável de cart¿o de
crédito - RMC junto ao Demandado, relativo ao Contrato nº 11618090, no valor de R$ 1.103,00 (um mil e
cento e três reais).

 
Sustenta que n¿o efetuou, nem autorizou ninguém a efetuar, nenhum empréstimo junto ao Demandado,
bem como, que o valor do empréstimo n¿o foi creditado em sua conta.

 
Requer a declaraç¿o de nulidade do negócio jurídico, indenizaç¿o por danos morais e materiais, repetiç¿o
do indébito em dobro e aplicaç¿o da invers¿o do ônus da prova por se tratar de relaç¿o de consumo,
aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

 
Junta documentos às fls. 16 a 21.

 
Citaç¿o regular às fls. 27.

 
Realizada audiência de conciliaç¿o, em 16/10/2018, que resultou infrutífera em virtude da ausência
injustificada do demandado, tendo o demandante requerido a aplicaç¿o da revelia.

 
Relatei o essencial. Decido.

 
A relaç¿o processual se formou validamente, de modo a n¿o denotar qualquer nulidade, vez que a
integraç¿o à lide aconteceu por meio de citaç¿o válida.

 
A decretaç¿o da revelia é medida que se imp¿e pelo n¿o comparecimento sem justificativas do requerido
à audiência de conciliaç¿o, para a qual poderia ter manifestado seu desinteresse em participar, porém n¿o
o fez.

 
No que tange à invers¿o do ônus da prova, vislumbra-se que o requerido n¿o se desincumbiu do mister a
si imposto, em raz¿o da sua revelia.

 
Por mais que se trate de relaç¿o consumerista, n¿o pode e n¿o foi o fornecedor responsabilizado por toda
a instruç¿o probatória, vez que o consumidor provou minimamente que é digno da tutela jurisdicional e
detentor do direito invocado. Nesse sentido, o ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior leciona que:
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¿N¿o há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se n¿o provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Insto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e n¿o provado é o mesmo que fato
inexistente.¿ (g.n.)

 
Ainda que uma relaç¿o seja regida pela legislaç¿o consumerista, cabe ao consumidor a mínima
comprovaç¿o de que pode imputar-se ao fornecedor a responsabilidade pelos fatos narrados, de forma
que, comprovado tal nexo, passaria este a fazer prova em contrário.

 
A eventual invers¿o do ônus probatório n¿o implicou na produç¿o de prova impossível pelo fornecedor,
pelo que o próprio princípio da ampla defesa n¿o foi ferido. Nesse ponto, pede-se vênia para colacionar
outro trecho da doutrina de Humberto Theodoro Junior, segundo o qual:

 
¿Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria
diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora da sua área de conhecimento e
controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de invers¿o de ônus probandi, o
que repugna à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa.¿

 
Assim, a atribuiç¿o de constituir provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor
n¿o teria o cond¿o de cercear o direito de defesa em vistas de que a parte Ré é obrigada a guardar cópias
de todos os documentos dos quais faz alegaç¿es, todavia, quedou inerte na produç¿o de provas
contrárias.

 
A pena de confiss¿o quanto à matéria de fato aplicar-se-á diante da ausência de quaisquer documentos
que comprovassem a inequívoca ciência do produto bancário que a autora poderia estar adquirindo.

 
Referente ao pedido de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, em compasso com a distribuiç¿o
da responsabilidade pela instruç¿o e convencimento do Juízo, raz¿o assiste ao autor, porque o Requerido,
apesar de ciente do seu ônus probatório, n¿o comprovou documentalmente os fatos suscitados.

 
O que hoje se conhece por margem consignável é uma limitaç¿o percentual na renda do trabalhador,
aposentado, pensionista e servidor público civil ou militar que pode ser comprometido em um empréstimo
consignado, que é aquele crédito descontado direto da folha de pagamento. Essa limitaç¿o é determinada
no §5º do art. 6º da Lei 10.820/2003:

 
Art. 6º:

 
(...)

 
§ 5o Os descontos e as retenç¿es mencionados no caput n¿o poder¿o ultrapassar o limite de 35% (trinta
e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: 

 
I - a amortizaç¿o de despesas contraídas por meio de cart¿o de crédito; ou

 
II - a utilizaç¿o com a finalidade de saque por meio do cart¿o de crédito.

 
A quest¿o aqui tradada é justamente sobre como esse percentual de 5% é cobrado do consumidor e se os
princípios que mais protegem o consumidor: os da informaç¿o e o da transparência s¿o respeitados, pois,
por força deles, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informaç¿es acerca do produto e do serviço
ao consumidor de forma clara e precisa, n¿o se admitindo falhas ou omiss¿es.

 
N¿o é o caso dos autos, em raz¿o de que, se ocorreu a contrataç¿o de cart¿o de crédito com reserva de
margem consignável, foi feita mediante desconhecimento (erro ou ignorância) do serviço adquirido.

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2305



Nos termos do art. 371 do NCPC, ao magistrado compete apreciar a prova constante dos autos e indicar
as raz¿es da formaç¿o do seu convencimento, assim, verifico que, invertido o ônus da prova e n¿o
apresentado a ré nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo da tese autora, n¿o há como entender
contrariamente ao disposto na exordial.

 
A praxe demonstra que o cart¿o nunca é usado, porém s¿o enviadas ao aposentado ou pensionista
faturas de cobrança de cart¿o de crédito com descontos que podem variar entre o saldo devedor da fatura
até o limite da reserva de margem consignável (5% sobre o valor de seu benefício).

 
Nessa situaç¿o, se n¿o houver pagamento integral, será descontado em folha apenas o valor mínimo da
fatura (reserva de margem consignável), incidindo sobre a diferença encargos rotativos em valores
bastante superiores aos encargos praticados pelo mercado nas operaç¿es de empréstimo consignado.

 
Tal conduta arbitrária tem origem na violaç¿o dos princípios aqui descritos e gera sérios prejuízos
financeiros ao consumidor devido à ilicitude do ato do fornecedor. Os tribunais, no entanto, est¿o atentos a
esta prática abusiva e já pacificaram entendimento acerca do tema, conforme decis¿o abaixo:

 
CONSUMIDOR. AÇ¿O CIVIL PÚBLICA. APELAÇ¿O CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA
DE PAGAMENTO MODALIDADE CART¿O DE CRÉDITO. PRODUTO DISTINTO DO ADQUIRIDO PELO
CONSUMIDOR. INDUÇ¿O A ERRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇ¿O. JUROS ABUSIVOS.
APELAÇ¿O N¿O PROVIDA. I. A instituiç¿o bancária tem o dever de informar ao consumidor, de forma
clara, os termos exatos do contrato firmado, configurando induç¿o a erro quando 44 (quarenta e quatro)
contratantes adquirem empréstimo consignado modalidade cart¿o de crédito acreditando estar contraindo
empréstimo com taxas de juros vantajosas.

 
II. Em que pese o entendimento jurisprudencial pátrio esteja consolidado no sentido de considerar legítima
a taxa de juros remuneratórios cobrada por instituiç¿es bancárias em percentual superior a 12% (doze por
cento) ao ano, é certo que estes devem ser compatíveis com a taxa média de mercado, o que n¿o se
observou na espécie.

 
III. Apelaç¿o n¿o provida.[2]

 
Como se depreende, tais decis¿es s¿o no sentido de n¿o só coibir esses abusos cometidos pelas
instituiç¿es financeiras, mas também corrigir os termos contratuais que causem prejuízos ao consumidor,
buscando atenuar os efeitos dos atos ilícitos dos quais foi vítima, ressarcindo-lhe dos danos materiais
sofridos bem como dos danos morais, já que, com a diminuiç¿o mensal do benefício previdenciário, que
tem cunho alimentar, há a ocorrência de prejuízo econômico e até mesmo social às vítimas dessa prática
sórdida.

 
O Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando nesse sentido:

 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.422.724 - ES (2018/0344298-4). RELATOR: MINISTRO
MAURO CAMPBELL MARQUES. AGRAVANTE: BANCO BMG AS. AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL
DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-ES. PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ.
INFRAÇ¿O ADMINISTRATIVA. MULTA. VIOLAÇ¿O DO ART. 1.022 DO CPC/2015. N¿O OCORRÊNCIA.
ACÓRD¿O RECORRIDO FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS. REVIS¿O. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENS¿O, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECIS¿O. 1. O PROCON tem poder de
polícia para impor multas decorrentes de transgress¿o às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor). A sanç¿o consagrada no art. 56, do CDC tem como objetivo a puniç¿o do
fornecedor de serviço por prática abusiva vedada pelo diploma consumerista, coibindo a reiteraç¿o da
conduta. Precedentes do STJ. 2. "O envio do cart¿o de crédito, ainda que bloqueado, sem pedido pretérito
e expresso do consumidor, caracteriza prática comercial abusiva, violando frontalmente o disposto no
artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor". (REsp 1199117/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVER1NO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/03/2013). Outros precedentes do
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STJ. 3. A restriç¿o unilateral de margem consignável do consumidor, sem a respectiva autorizaç¿o prévia,
igualmente configura prática abusiva da instituiç¿o financeira, consoante disposiç¿o do art. 39, III, do
CDC. Grifei.

 
Dessarte, configurada está a prática de conduta abusiva da parte requerida tanto pelo envio de cart¿o de
crédito n¿o solicitado quanto pela restriç¿o de margem consignável e cobrança de valores por negócio
jurídico n¿o entabulado, raz¿o pela qual merece acolhida o pedido de declaraç¿o de nulidade da
contrataç¿o de reserva de margem consignado em cart¿o de crédito, nos termos do art. 138 e 166, incisos
II e VI do Código Civil.

 
Art. 138. S¿o anuláveis os negócios jurídicos, quando as declaraç¿es de vontade emanarem de erro
substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do
negócio.

 
(...)

 
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

 
(...)

 
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

 
(...)

 
VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanç¿o.

 
Diante do exposto, os descontos foram decorrentes de ato ilícito, raz¿o pela qual o réu deve restituí-los ao
autor. A repetiç¿o de indébito é instituto de Direito privado que tem previs¿o legal tanto no CC quanto no
CDC.

 
O pagamento indevido abre brecha para a repetiç¿o de indébito em sua forma simples, há, porém, a
previs¿o do pagamento em dobro que está previsto tanto no art. 940 do Código Civil quanto no art. 42, §
único do CDC:

 
Art. 42. ¿Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetiç¿o do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correç¿o monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável¿.

 
No direito consumerista, para que caracterize-se o direito de repetir em dobro, n¿o basta a simples
cobrança, mas o efetivo pagamento, pelo consumidor, daquilo que foi cobrado indevidamente. Assim,
conclui-se que, para incidência do direito de repetir em dobro, faz-se necessária a cumulaç¿o de cobrança
indevida com o efetivo pagamento. É o caso dos autos.

 
A repetiç¿o de indébito constitui espécie de punitives damages, ou seja, ¿indenizaç¿o fixada com o intuito
de punir o agente da conduta causadora do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da
vítima¿. Ent¿o a repetiç¿o de indébito em dobro tem natureza jurídica de sanç¿o civil com finalidade
punitiva, a fim de que o fornecedor ou credor seja punido, em raz¿o da sua prática abusiva.

 
Apesar da análise da cobrança indevida ser objetiva, a forma que o fornecedor poderá se eximir da
repetiç¿o de indébito em dobro, é quando houver a incidência de elementos alheios à sua vontade, que
tornem a cobrança indevida fato inevitável, assim como nos casos fortuitos e nos de força maior. N¿o se
demonstrou nada neste sentido.

 
Assim, deve o Banco demandado devolver, em dobro, os valores descontados na folha de pagamento,
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corrigidos monetariamente desde a data em que ocorreram (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios e 1% a
partir do efetivo prejuízo (Súmula 54 do STJ).

 
Quanto aos danos morais, a situaç¿o retratada desbordou o mero aborrecimento, pois n¿o se pode
reputar como dissabor típico da hodierna vida em sociedade o fato de idoso e aposentado com um salário
mínimo vir continuamente a sofrer débitos, advindos de contrato n¿o celebrado, por conduta do réu, que
se mostrou indiferente às agruras vivenciadas pelo consumidor, n¿o resolvendo prontamente o imbróglio.

 
Danos morais caracterizados, ainda que o fato n¿o tenha desbordado na negativaç¿o do nome do autor,
cuja fixaç¿o da indenizaç¿o deve atender ao caráter punitivo/pedagógico, no que respeita ao Reclamado,
a fim de desestimular novas condutas ilícitas ou negligentes, e compensatório, no que respeita ao
Reclamante, visando recompor seu patrimônio moral desgastado em decorrência do evento.

 
Fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC, e juros de
mora, fixados em 1% (um por cento) ao mês, sendo o primeiro fator de atualizaç¿o calculado e incidente a
partir do arbitramento da indenizaç¿o (Súmula 362 do STJ) e o segundo a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ).

 
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

 
a) Declarar a nulidade do contrato nº 11618090, retornando ao status quo a margem consignável;

 
b) Condenar em danos patrimoniais para restituir em dobro os descontos a título de RMC, corrigidos
monetariamente desde a data em que ocorreram (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios e 1% a partir do
efetivo prejuízo (Súmula 54 do STJ);

 
c) Condenar em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC, e
juros de mora, fixados em 1% (um por cento) ao mês, sendo o primeiro fator de atualizaç¿o calculado e
incidente a partir do arbitramento da indenizaç¿o (Súmula 362 do STJ) e o segundo a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ)

 
d) Custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por parte do Requerido.

 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa nos registros
de estilo, independentemente de novo despacho.

 
M¿e do Rio-PA., 24 de maio de 2019.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza de Direito

 
fcan

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00028127420178140027

 
Demanda Judicial: Ação De Execução Por Quantia Certa
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Requerente: Júlio De Oliveira Bastos

 
Advogado: Júlio De Oliveira Bastos OAB/PA 6510              

 
  Requerido:  Estado Do Para

 
Advogado:  Procuradoria Do Estado Do Para

 
             SENTENÇA

 
Vistos etc.

 
Trate-se de Aç¿o de Execuç¿o por Quantia Certa promovida por JULIO DE OLIVEIRA BASTOS, atuando
em causa própria, em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

 
Afirma que fora designado para atuar como Defensor Dativo em diversos processos em trâmite nesta
Comarca, diante da ausência de Defensor Público nomeado para ali.

 
Juntou termos de audiências às fls. 15/57.

 
Atribuiu à causa o valor de R$ 32.420,00 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte reais).

 
Citado para impugnar a execuç¿o nos termos do art. 535 do NCPC, o requerido n¿o se opôs aos valores
apontados, requerendo a dispensa de honorários no cumprimento de sentença n¿o impugnada, conforme
assegura o art. 85, §7º do mesmo Código e que o valor seja descontado do orçamento da Defensoria
Pública.

 
É o Relatório. Fundamento e Decido.

 
Dessa feita, N¿O tendo o Requerido ESTADO DO PARÁ apresentado Impugnaç¿o à Execuç¿o, procedo,
por conseguinte, à regra prevista no artigo 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

 
Ressalto o caráter alimentar do crédito exequendo, já que decorrente de honorários advocatícios,
DETERMINO a expediç¿o de REQUISIÇ¿O PARA PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, no montante de
R$ 32.420,00 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte reais) ao requerente.

 
A expediç¿o de REQUISIÇ¿O PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇ¿O DE PEQUENO VALOR (RPV)
deverá ser feita ao Representante Legal do ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 75 do CPC/2015,
devendo o pagamento ser realizado no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisiç¿o,
mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima do domicílio do exequente, na forma do art.
535, § 3º, II do NCPC.

 
Sem condenaç¿o em honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §7º do NCPC.

 
Havendo a comunicaç¿o/confirmaç¿o do pagamento da quantia indicada, declaro, desde já, EXTINTA A
EXECUÇ¿O, na forma dos artigos 924, inciso II e 925, do CPC/2015;

 
Após, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuiç¿o e observando-se as demais cautelas da Lei.

 
P. R. I.

 
M¿e do Rio-PA., 01 de julho de 2019.
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Helena de Oliveira Manfroi

 
Juíza de Direito

 
Renan Mousinho Risuenho

 
Assessor de Juiz

 
 

 
 
 
 
Processo nº 00022264220148140027

 
Demanda Judicial: Retificação De Registro Civil De Nascimento

 
Requerente: A.A.S.C.F. representado por sua genitora Yane Nascimento De Oliveira

 
Advogado: Defensoria Pública Do Estado Do Para

 
             SENTENÇA

 
Vistos, etc.

 
Cuida-se de Pedido de Retificaç¿o de Registro de Nascimento ajuizado por A.A.S.C. assistido por sua
genitora Yane Nascimento de Oliveira e por intermédio da Defensoria Pública, ambos qualificado nos
autos, a fim de corrigir seu sobrenome e o nome de sua genitora.

 
Instrui o pedido com cópia de documentos pessoais seus e da genitora, fls. 05 a 11.

 
O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, fls. 27 e v.

 
Relatei o essencial. Decido.

 
O pedido encontra amparo no art. 109, da LRP e deve ser deferido.

 
O Autor juntou cópia de sua certidão de nascimento atualizada, onde foi suprimido o agnome ¿FILHO¿,
bem como, a certidão de casamento de seus genitores comprovando que sua genitora adotou o
sobrenome do esposo.

 
Saliento, por pertinente, que o agnome ¿FILHO¿ deve constar no registro de nascimento do Autor, por ser
o único elemento que estabelece a diferença entre seu próprio nome e o de seu genitor.

 
Observo, ainda, que o nome da mãe do Autor foi alterado após o casamento, sendo cabível que tal
alteração seja inserida no registro de nascimento dos filhos, inclusive com o eventual acréscimo de
patronímico.

 
Feitas tais considerações, com fulcro no art. 110, da Lei 6.015/73, DEFIRO O PEDIDO DO REQUERENTE
e determino ao Oficial de Registro Civil desta Comarca que proceda gratuitamente à retificação do assento
de nascimento de ANTONIO ALDINEI SILVA CAMPOS PARA ACRESCENTAR O AGNOME ¿FILHO¿ e
RETIFICAR o NOME DE SUA GENITORA PARA FAZER CONSTAR YANE DE OLIVEIRA CAMPOS,
permanecendo os demais dados tais como foram lançados, VALENDO ESTA DECIS¿O COMO

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2310



MANDADO.

 
Por conseguinte, declaro extinto o feito com resoluç¿o do mérito, nos  termos do art. 485, I, do CPC. Sem
custas, face a gratuidade da justiça, que ora defiro.

 
PRI.

 
Oportunamente, arquivem-se os autos.

 
M¿e do Rio ¿ PA., 15 de maio de 2018.

 
Helena de Oliveira Manfroi

 
           Juíza de Direito
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RESENHA: 11/07/2019 A 15/07/2019 - GABINETE DA VARA UNICA DE PORTEL - VARA: VARA UNICA
DE PORTEL 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 1 3 1 9 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Inquérito
Policial em: 11/07/2019---INDICIADO:RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA VITIMA:J. G. D. . Processo nº
0002213-19.2019.8.14.0043 SENTENÇA             Vistos etc.             Trata-se de Inquérito Policial
instaurado pela autoridade policial, visando investigar a prática do crime de homicídio simples, previsto no
art. 121, do CPB.             Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público requereu o
arquivamento do Inquérito Policial, em face da exclusão de ilicitude da conduta imputada, no caso descrito
nos autos, nos termos do art. 23 do CPB.             É o relatório. Passo a decidir.             Compulsando os
autos, vislumbro que, de fato, as investigações policiais alegaram legitima defesa, conforme previsto no
art. 23, II e III do CPB, não há crime quando a pratica do fato é em legitima defesa sua ou de outrem, ou
quando cometido em estrito cumprimento do dever legal.             Assim, verifica-se que, de fato,
RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, policial civil no exercício da função, apenas defendeu-se, através de
meios moderados, à injusta agressão, em perfeita consonância com o que prevê o art. 25, do CPB, senão
vejamos: ¿Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.¿             Diante de todo o exposto,
acolho o requerimento do Ministério Público e determino o ARQUIVAMENTO dos autos, em face da causa
excludente de antijuridicidade da legítima defesa, nos termos do art. 23, do CPB.             Intime-se e dê-se
ciência ao Ministério Público.             Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe.             P.R.I. Cumpra-se.             Portel, 11 de julho de 2019.             Lucas Quintanilha
Furlan             Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 4 7 6 5 9 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Auto de
Pr isão em Flagrante em: 11/07/2019-- -FLAGRANTEADO:JAILSON PINHEIRO PAIVA
FLAGRANTEADO:DEUZIANE DE FREITAS CARDOSO TERCEIRO:DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE
PORTEL. Comarca de PORTEL Fls. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA
COMARCA DE PORTEL Processo n.º 0005476-59.2019.8.14.0043        DECISÃO       Trata-se de pedido
de revogação manejado em favor de JAILSON PINHEIRO PAIVA e DEUZIANE DE FREITAS CARDOSO,
por meio do qual é pleiteada a revogação da prisão preventiva com fiança, ou, subsidiariamente,
substituição liberdade provisória com medidas cautelares.       Instado, o MP se manifestou contrário ao
pleito de liberdade provisória de JAILSON PINHEIRO PAIVA e opinou pela conversão da prisão preventiva
de DEUZIANE DE FREITAS PAIVA em prisão domiciliar, vez que a custodiada tem dois filhos menores
(de 02 e 14 anos de idade) e cuida de uma criança, também menor (04 anos de idade), filho do
custodiado.       É o breve relatório.       Decido.       QUANTO À CUSTODIADA DEUZIANE DE FREITAS
CARDOSO       Não há qualquer dúvida que vivemos sob a égide de uma Constituição que garante ao
acusado, respeitados os requisitos previstos em lei, que suas liberdades sejam a regra onde a prisão é a
exceção, visto que, além de nosso ordenamento processual penal guiar-se pelo princípio do estado de
inocência, nossa Constituição Federal tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa
humana, fundamento que certamente restaria violado se houvesse a decretação ou manutenção de
alguma prisão ilegal contra qualquer acusado.      A prisão em flagrante posteriormente convertida em
prisão preventiva da acusada foi efetuada pela suposta prática das infrações penais previstas no artigo Art.
121, ¿caput¿, C/C Art. 14, II, do CPB.      A primeira razão para a prisão processual é a existência do
chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A
segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os
requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles:      a) garantia da ordem pública e da
ordem econômica;      b) conveniência da instrução criminal;      c) assegurar a aplicação da lei penal.
     No presente caso, embora presentes os requisitos objetivos de materialidade e indícios suficientes de
autoria, bem como, permaneçam presentes os fundamentos que ensejaram a prisão da custodiada,
verifica-se que essa, com o documento juntado às fls. 49 e 50, comprovou ser genitora de duas crianças
menores de idade, sendo a mais nova com 02 (dois) anos de idade (fl. 55).      Nesse sentido, com a
aprovação do Estatuto da Primeira Infância pela Lei nº 13.257/16, buscou-se concretizar em casos como
este o princípio da integral proteção da criança e do adolescente, que prevalece sobre a necessidade de
manutenção da ordem pública com o encarceramento da mulher mãe de criança menor de 12 anos que
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será mantida com a substituição por prisão domiciliar.      Ademais, não vislumbro nenhuma das hipóteses
que impossibilitem a concessão do referido benefício.      Diante do exposto, mantenho a prisão cautelar,
contudo em regime DOMICILIAR, com fundamento no art.318, V, do CPP, determinando:      1) obrigação
de comparecer a todos os atos do processo;      2) residir no endereço declarado, devendo previamente
solicitar autorização ao juízo para eventual mudança de endereço;      3) recolher-se à sua residência por
período integral, salvo prévia autorização deste juízo.      Ciente, ainda, a beneficiada que em caso de
descumprimento de tais medidas, poderá ser revogado o benefício.      EXPEÇA-SE O COMPETENTE
MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR.      QUANTO AO CUSTODIADO JAILSON PINHEIRO PAIVA
      Em petição de fls. 37/39 dos autos apensos, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do
autuado, pugnando pela sua libertação, sustentando, em suma, a ausência de fundamentos para a
manutenção da prisão preventiva, vez que o custodiado seria pessoa de boa conduta social, primário e
trabalhador, não havendo risco à ordem pública.       Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo
indeferimento do pleito.       É o bastante. Decido.       Passo a reanálise da permanência ou não dos
requisitos que justificaram a segregação cautelar do acusado.       Analisando os autos, observo que o
acusado tenta obter a liberdade provisória sem que tenha havido mudança no contexto fático-probatório
desde a decisão que decretou a prisão cautelar à fl. 27/28 dos autos apensos.       Em linhas gerais, o
pedido de revogação da prisão preventiva se baseia na alegação de falta de requisitos e ilegalidade de
decretação da medida de prisão preventiva, vez que seria desnecessária a prisão. Em que pese os
argumentos elencados pela defesa do réu, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe,
não havendo alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar imposta. Anoto que não há
que falar em relaxamento da prisão, visto que decorrente da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, restando devidamente analisada a legalidade da prisão.       Permanece a necessidade da
manutenção da segregação cautelar do acusado pelos motivos já elencados na decisão que decretou a
medida.       Ressalto que, conforme depoimentos colhidos em sede policial, bem como de acordo com
auto de constatação provisória, foi apreendida substância entorpecente, qual seja, 33 (trinta e três)
¿pedras de crack¿ e 01 (uma) pedra de ¿crack¿ pesando 08 gramas, bem como apetrechos para a
preparação da droga.       Ainda, apenas por apego a argumentação, no que diz respeito a primariedade,
bons antecedentes e residência fixa, vale citar que ¿a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não
possuem condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal¿ (HC 130412/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 3/11/2015, Segunda Turma).       STJ: ¿A
primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias
que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do
acusado¿ (JSTJ 2-2).       Liberdade Provisória - Prisão em flagrante - Causas justificadoras da preventiva
- Indeferimento. "O paciente foi preso em flagrante, cuja legitimidade não questiona, além do que, segundo
decidiu o Juízo, se acham presentes os motivos que justificariam o decreto de prisão preventiva, o que
inviabiliza a concessão da liberdade provisória (...)" (STJ - RHC 1.605 - Rel. Costa Leite).       ¿O
indeferimento de liberdade provisória não exige fundamentação extensa, já que a prisão se sustenta pelo
anterior auto de prisão em flagrante ou pelo decreto de preventiva. Recurso de habeas corpus a que se
nega provimento" (STJ - RHC - Rel. Assis Toledo - RSTJ 23/139)       Ressalto estar o acusado
respondendo por crime hediondo.       No caso, reitere-se, não vislumbro nenhuma modificação nas razões
postas quando da decretação da prisão preventiva, portanto, acolho a manifestação do Ministério Público
e mantenho a prisão preventiva do réu.       Do exposto, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar,
para se evitar a reiteração criminosa, resguardando a ordem pública e a aplicação da lei penal.       Ante ao
exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão
preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de
JAILSON PINHEIRO PAIVA, nos termos da decisão de fl. 29.       Intimem-se.       Ciência à defesa e ao
Ministério Público.       Expeça-se o necessário.       SERVE ESTA COMO MANDADO DE PRISÃO /
MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR / OFÍCIO / MANDADO DE INTIMAÇÃO / TERMO DE
COMPROMISSO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO. 003/2009-CJRM       P.R.I.C.       11 de
julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 1 2 1 1 5 2 0 1 2 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 2 1 0 0 0 0 8 6 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---ENVOLVIDO:SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES - DE CUJUS
REQUERIDO:INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REQUERENTE:ELISIANA ALVES
DUARTE Representante(s):  JAMES ROGERIO BAPTISTA (ADVOGADO)  OAB 15739-A - BENTO
BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)  . 2019-07-10 (58) e junho d Processo n° 0000121-
15.2012.8.14.0043 SENTENCA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE
TRABALHADOR RURAL, proposta por ELISIANA ALVES DUARTE, em face do INSTITUTO NACIONAL
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DE SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente qualificados na inicial. O processo foi devidamente instruído
com os documentos necessários à propositura da ação. Intimada a parte autora em 06/12/2016 para, no
prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a negativa do benefício pela via administrativa, esta não se
manifestou. É o relatório. Passo a decidir. O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos
processuais depende, essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja
inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. É ônus da parte praticar os ato que lhe
cabem. Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte e,
se o interessado não demonstra vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juizo determinar o
arquivamento dos autos. Ante o exposto, EXTINGO o processo diante do abandono da causa e falta de
interesse de agir, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI do CPC. Custas
processuais, se houver, pelo requerente (art. , 5 2. in fine, do CPC), todavia, considerando as
circunstâncias qu odeiam o caso, suspendo a sua exigibilidade. Com o trânsito em julgado, dê-se baix
rquive-se. R R.I.0 Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 3 0 4 1 2 0 0 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 3 0 8 3
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Execução
de Título Judicial em: 12/07/2019---REQUERENTE:ANA EMILIA RODRIGUES DA SILVA
Representante(s):  OAB 17396 - ALEX DUARTE DE AQUINO (ADVOGADO)  OAB XLR8 - DEFENSORIA
PUBLICA (ADVOGADO)  OAB 6812 - SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM (ADVOGADO)  
REQUERIDO:EMPRESA NAVEGACAO CUSTODIO Representante(s):  OAB 11485 - EVANDRO CRUZ
DE SOUZA (ADVOGADO)  . 2019-07-11 (29) Certifique a secretaria se houve o n o em julgado da
sentença de fls. 86/86v; Após, conclusos. de junho 9 ti tanilha Furlan Juiz de Direito Processo: 0000430-
41.2009.8.14.0043 DESPACHO 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 6 4 0 6 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Obrigação
de Reparar o Dano em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOSILENE CARAMES DE MELO Representante(s): 
OAB 9273 - MAURILO TRINDADE DA ROCHA JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERENTE:DAVID
CARVALHO MARTINS Representante(s):  OAB 9273 - MAURILO TRINDADE DA ROCHA JUNIOR
(ADVOGADO)   REQUERENTE:JOSE RAIMUNDO SANTOS DA COSTA Representante(s):  OAB 9273 -
MAURILO TRINDADE DA ROCHA JUNIOR (ADVOGADO)   REQUERIDO:INSTITUTO DE ENSINO
SUPERIOR MULTIPLO. 2019-07-11 (26) Decorrido o prazo supra, certifique- e am conclusos. Portel/PA-(2
- 5 de junho de 2019. r as Quintanilha Furlan Juiz de Direito Processo: 0000464-06.2015.8.14.0043
DESPACHO Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da
impugnação apre a pela parte executada; 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 0 2 4 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Tutela
Cautelar Antecedente em: 12/07/2019---REQUERENTE:FRANCISCO XAVIER GOMES JUNIOR
Representante(s):  OAB 11294 - ANA CERES MESQUITA TORRES (ADVOGADO)   REQUERIDO:CELPA
REDE ENERGIA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Representante(s):  OAB 25160 - RAYAN FERREIRA
BRABO (ADVOGADO)  . 2019-07-11 (35) Certifique a secretaria se a sentença exarada s autos transitou
livremente em julgado; Em caso afirmativo, arquivem-se. Porte A, 24 de i nho de 2019. - Quintanilha Furlan
Juiz de Direito Processo: 0000502-47.2017.8.14.0043 DESPACHO 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 6 7 7 0 2 0 1 2 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 2 1 0 0 0 5 5 8 9
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Procedimento Comum em:
12/07/2019---REQUERENTE:GERCILENE OLIVEIRA GUEDES REQUERENTE:LUANE DA SILVA
LUCAS Rep resen tan te ( s ) :    OAB  XLR8  -  DEFENSORIA  PUBL ICA  (DEFENSOR)    
REQUERENTE:MARCOS ALHO CORREA REQUERENTE:RAYLA KAROLINNE BALIEIRO LIMA
REQUERENTE:GESCILIA SANTOS DE SOUZA REQUERIDO:FACETE - INSTITUTO DE FOMENTO E
AMPARO A CIENCIA E A TECNOLOGIA. CERTIDÃO       Certifico que nesta data abrir Vista dos
presentes autos à Defensoria Pública do Estado do Pará.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce Kelly Souza
da Silva  Analista judiciária  Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 2 1 4 9 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019---REQUERENTE:BANCO BRADESCO SA
Representante(s):  OAB 13355 - JAYME PIRES DE MEDEIROS NETTO (ADVOGADO)  OAB 14011 -
CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO (ADVOGADO)  OAB 18364 - PAMELLA REJANE KEMPER
CAMPANHARO (ADVOGADO)  OAB 13726 - CINTHIA MERLO TAKEMURA (ADVOGADO)  OAB 21377 -
CAMILA DE PAULA RANGEL CANTO (ADVOGADO)   REQUERIDO:RAWLINSO KLAWSNNER
CARDOSO OLIVEIRA. 2019-07-11 (54) Processo: 0000821-49.2016.8.14.0043 DESPACHO Intime-se a
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parte requerente para, no prazo de 10 dias, se manifestar acerca da certidão e fls. 104, impulsionando o
feito. Decorrido o prazo supra, certifique-se e/6 m conclusos. P.I.C. A. 27 de junho de 2019 cas,Quinlanilha
Furlan uiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 4 0 3 1 2 0 1 1 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 1 1 0 0 0 6 5 7 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Outros
Procedimentos em: 12/07/2019---REQUERIDO:INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Representante(s):  OAB 13849-B - ALESSANDRA LOVATO BIANCO SANTOS (PROCURADOR(A))  
REQUERENTE:FAGNER DE SOUZA BARBOSA Representante(s):  OAB 16515-A - CLAUDEMIR
MINGORANCE (ADVOGADO)  OAB 9395-A - JEAN FABIO MATSUYAMA (ADVOGADO)  . 2019-07-11
(31) Processo n° 0000840-31.2011.8.14.0043 SENTENCA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO
REIVINDICATÓRIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL CUMULADA COM PEDIDO LIMINAI DE
ALIMENTOS PROVISIONAIS proposta por FAGNER DE SOUZA BARBOSA, em face do INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados na inicial. O processo foi devidamente instruído
com os documentos necessários à propositura da ação. Intimada pessoalmente a parte autora para
informar para informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, a mesma não se manifestou.
É o relatório. Passo a decidir. O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais
depende, essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia
enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. É ônus da parte a pratica dos ato que lhe cabem.
Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte e, se o
interessado não demonstra vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o
arquivamento dos autos. Ante o exposto, EXTINGO o processo diante do abandono da causa e falta de
interesse de agir, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI do CPC. Insento de
custas, vez que deferida a just' uita. Com o trânsito em julgado, dê-se bai quive-se. P.R.I.C. e junho s
Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 0 6 5 7 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOSIANE BARREIRO MACHADO
Representante(s):  OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERENTE:RAIMUNDO DOS SANTOS MARTINS Representante(s):  OAB 101010 - DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERENTE:ADALBERTO DE SOUZA MACHADO
Representante(s):  OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERIDO:INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO PARA - ITERPA REQUERIDO:A ASSOCIACAO
DOS MORADORES DA GLEBA ACANGATA. 2019-07-11 (12) PROCESSO N° 0001065-
70.2019.8.14.0043 Vistos, Trata-se de ação possessória com pedido de liminar proposto por JOSIANE
BARREIRO MACHADO E OUTROS, contra o INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO PARÁ -
ITERPA, e a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA GLEBA ACANGATA. Alegam que ocupam o imóvel
em litígio em razão da transmissão da posse pelos pais, já falecidos, do requerente ADALBERTO.
Afirmam ainda que a área em litígio foi concedida à Associação dos Moradores da Gleba Acangatá,
mediante expedição de termo de concessão real de uso sob condição resolutiva, consoante cópia juntada
aos autos. Aduz a irregularidade da concessão do imóvel pelo ITERPA, justificando estar prejudicado o
direito de terceiros já ocupante do local. Ao final, requerem a tutela de urgência consistente na proibição
aos requeridos de praticarem atos de esbulho, com aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) em caso de descumprimento. Passo a decidir. A incompetência absoluta pode e deve ser
reconhecida ex officio, nos termos do art. 64, §1°, CPC. A competência em razão da matéria é caso de
competência absoluta. Nesse sentido, a infringência das regras de competência absoluta gera não só
nulidade dos atos decisórios proferidos, como também tem como consequência abominável a insegurança
jurídica. As im é essencial determinar se há ou não elementos nos autos capazes de jústificar uação da
Vara Agrária, o que consequentemente afastaria a competência deste juiz O art. 136, caput, da Carta
Magna de 1988 e o art. 167 da Constituição do Estado do Pará tratam do tema, senão vejamos: Art. 126.
"Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com
competência exclusiva para questões agrárias." Art. 167. "Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de
Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. §
1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada
a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos: ao Estatuto da Terra,
Código Florestal e legislações complementares; à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos
previstos pelas Constituições Federal e Estadual; ..." Destarte, depreende-se que as Varas Agrárias foram
criadas para a solução de conflitos fundiários, consoante as normas das Constituições Federal e Estadual
transcritas. A fim de regular e dar efetividade ao disposto nas normas acima colacionadas, foi editada a Lei
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Complementar n° 14/1993, que criou as Varas Agrárias no nosso Estado do Pará, as quais competem, in
verbis: Art. 3° - Aos juizes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de
direito, ressalva a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas: o Estatuto
da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares; b) ao meio
ambiente e a política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental; c) aos registros públicos, no que
se referirem às áreas rurais; d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e; aos delitos cuja motivação
for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental. t e § 1 0 - Também competirão aos juizes,
a que se refere este artigo, as matérias q sejam de competência da Justiça Federal, não estando a mesma
instalada n s respectivas áreas de jurisdição, nos termos do Artigo 15 da Lei Federal n° 5.010 de 30 de
maio de 1966 ou de qualquer outra lei permissiva, conforme o Artigo 109 § 30 da Constituição Federal. §
2° - Cessa a competência dos juízes agrários para processarem e julgarem as matérias elencadas neste
Artigo, quando nas regiões agrárias ou comarcas onde estiverem lotados, forem instaladas seções
judiciárias federais. Considerando a necessidade de se definir o conceito de conflito agrário sob a sua
jurisdição, o Tribunal de Justiça do Estado editou a Resolução n° 018/2005-GP, cujo art.1°, caput,
estabelece: Art. 1° - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que
envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural. A retro mencionada resolução
também elencou como competência das Varas Agrárias: ações em área rural, nas quais haja interesse
público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (art. 1°, parágrafo único). Passo a analisar
as características do caso. A propriedade objeto da presente ação encontram-se na área rural deste
município de Portei - PA, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos. Outro ponto crucial
para a definição da competência das Varas Agrárias reside em estabelecer se envolve litígio de ordem
coletiva. Entendo que resta configurado litígio coletivo no caso em análise. Esclareço que apenas o fato de
serem várias pessoas litigando não ensejaria seu enquadramento como litígio coletivo pela posse e
propriedade da terra, mas sim a qualidade transcendente dos direitos ques nados. Senão vejamos o
entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do PaiW "Por conseguinte, não basta tratar-se de imóvel
rural, a lide também deve discutir litígio de ordem coletiva, o que não se caracteriza diretamente e
exclusivamente pelo número de litigantes, mas sim pela qualidade transcendente dos direitos
questionados, que tratam do interesse da coletividade, à exemplo dos conflitos pela posse de terra
envolvendo várias famílias, pequenas comunidades e movimentos sociais." (Proc. Conflito de
competência, Número do processo CNJ: 0001136-27.2003.8.14.0028, Número do documento:
2015.04730465-08, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Julg. 14.12.2015, Publicado em
14.15.2015, TRIBUNAL PLENO) Grifei. Visando não deixar dúvidas acerca da incompetência deste juízo,
segue acórdão proferido pela 2° Câmara Civel do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca de caso
análogo ocorrido nesta Comarca: Número do processo CNJ: 0016741-32.2015.8.14.0000 Número do
documento: 2015.04294825-47 Número do acórdão: 153.399 Tipo de Processo: Agravo de Instrumento
Órgão Julgador: 2a CÂMARA CÍVEL ISOLADA Decisão: ACÓRDÃO Data de Julgamento: 09/11/2015
Data de Publicação: 13/11/2015 Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA Seção:
CÍVEL Ementa/Decisão: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
VARA AGRÁRIA DE ACORDO COM ART. 126 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 167 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No caso dos autos, a ação
envolve litigio coletivo pela posse da área rural, por ter sido invadida por mais de uma centena de pessoas
ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra MST ademais, a mesma encontra se situada em uma
área rural, o que caracterizaria de forma inconteste a competência de umas das varas agrárias desta
Egrégia Corte, de acordo com R solução n° 018/2005-GP Recurso conhecido e não provido à
unanimidade." Grif De maneira reiterada o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem entendendo como
configurado litígio coletivo pelo envolvimento de movimentos sociais, o que se observa no caso. Nessa
quadra, o reconhecimento de oficio da incompetência deste juizo é medida que se impõe. Como
consequência, determino o encaminhamento destes autos para o juizo á Vara Agrária competente.
Dispositivo Diante do exposto, reconheço de oficio a incompetência absoluta deste juizo em decorrência
de estar configurado litígio coletivo no caso em , nos termos do art. 1° da Resolução n° 018/2005-GP
TJPA. Consequentemente, determino a remessa dos ra o Juizo competente, qual seja, a Vara Agrária de
Castanhal-PA. maio de 2019. uintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 8 3 8 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento do Juizado Especial Cível em: 12/07/2019---REQUERENTE:LUCIANO PANTOJA DE
CARVALHO Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   REQUERIDO:WASNETON DIEGO. 2019-07-11 (33) Processo: 0001183-
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80.2018.8.14.0043 DESPACHO Intime-se pessoalmente a requerente para, no prazo 05 (cinco) dias,
manifestar-se impulsionando o feito, sob pe7de extinção, nos termos do §1° do art. 485 do Código de Pro
Civil; Decorrido o prazo supra, certifique-se , m conclusos; P.I.C. Port PA. 02 de iul ode 2019. cas
Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 4 7 2 2 3 2 0 1 2 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA DE NAZARE DOS SANTOS COSTA
Represen tan te ( s ) :    OAB 8934  -  ROSILENE SOARES FERREIRA (ADVOGADO)    
REQUERIDO:MUNICIPIO DE PORTEL PREFEITURA MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11485 -
EVANDRO CRUZ DE SOUZA (ADVOGADO)  OAB 10880 - ADILSON DOS SANTOS TENORIO
(ADVOGADO)  . 2019-07-11 (48) 01) Acautelem-se os autos em secretaria o julgamento do recurso
interposto nos autos. de junho de 2 intFurlan Juiz de Direito Processo: 0001472-23.2012.8.14.0043
DESPACHO 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 7 7 3 2 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Homologação de Transação Extrajudicial em: 12/07/2019---REQUERENTE:BENEDITO VALENTE
FREDERICK Representante(s):  OAB 11485 - EVANDRO CRUZ DE SOUZA (ADVOGADO)  
REQUERENTE:FABIANA SARGES FREDERICK Representante(s):  OAB 11485 - EVANDRO CRUZ DE
SOUZA (ADVOGADO)   REQUERENTE:FRANCIDALVA ALVES SARGES Representante(s):  OAB 11485
- EVANDRO CRUZ DE SOUZA (ADVOGADO)  . 2019-07-11 (42) Apresentados os cálculos, intime-se a
parte au prazo legal. P.I.C. urlan eito ara que efetue o pagamento no e junho de 201 PROCESSO:
9001773-23.2019.8.14.0043 DESPACHO 1) Remetam-se os autos a UNA.I para realização do cálculos
das custas processuais. 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 5 6 9 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Averiguação de Paternidade
em: 12/07/2019---REQUERENTE:E. F. S.  Representante(s):  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
PARÁ (DEFENSOR)   REQUERIDO:SERGINHO DE TAL. CERTIDÃO       Certifico que nesta data abrir
Vista dos presentes autos à Defensoria Pública do Estado do Pará.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce
Kelly Souza da Silva  Analista judiciária  Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 3 0 6 5 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Execução
de Título Extrajudicial em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOA RODRIGUES DA SILVA Representante(s): 
OAB 17396 - ALEX DUARTE DE AQUINO (ADVOGADO)   REQUERIDO:SANDRA DO SOCORRO
PEREIRA MACHADO. 2019-07-11 (61) 02 de julho de 2019 cas Quintanilha Furlan Juiz de Direito
Processo n° 0002306-50.2017.8.14.0043 SENTE NCA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO,
proposta por JOA RODRIGUES DA SILVA, em face do SANDRA DO SOCORRO PEREIRA MACHADO,
devidamente qualificados na inicial. O processo foi devidamente instruido com os documentos necessários
à propositura da ação. Intimada a parte autora em 31/01/2019 para constituir no advogado, até a
apresente data não o fez. É o relatório. Passo a decidir. O desenvolvimento e prosseguimento válido e
regular dos atos processuais depende, essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou
interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. É ônus da parte praticar
os ato que lhe cabem. Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do
interesse da parte e, se o interessado não demonstra vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta
ao juizo determinar o arquivamento dos autos. Ante o exposto. EXTINGO o processo diante do abandono
da causa e falta de interesse de agir, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI do
CPC. Custas processuais, se houver, pelo requerente (art.485, § 2, in fine, do CPC), todavia, considerando
as circunstâncias que nort 'am o caso, suspendo a sua exigibilidade. Com o trânsito em julgado, dê-se
baixa e rqu e-se. P.R. I.C. 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 5 3 0 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Execução
de Alimentos em: 12/07/2019---EXEQUENTE:E. M. G. B.  REPRESENTANTE:SARA GAMA LOBATO
Representante(s):  OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
EXECUTADO:SAMUEL CARLOS VALENTE BRILHANTE. 2019-07-11 (8) Processo: 0002453-
08.2019.8.14.0043 DESPACHO Intime-se a requerente por meio de patrono constituído para, no prazo de
05 (cinco) dias, manifestar-se impulsionando o feito, sob pena de extinção, nos termos do §1° do art. 485
do Código de Processo Civil; Decorrido o prazo supra, certifique-se e fa clusos; P.I.C. Portei/ e 2019. as
Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 6 7 8 9 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
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MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Execução de Alimentos em:
12/07/2019---EXEQUENTE:O. L. T. P.  REPRESENTANTE:CLEICIANE DA CRUZ TEIXEIRA
REPRESENTANTE:A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EXECUTADO:JEOSAFA
VALENTE PEREIRA. CERTIDÃO       Certifico que nesta data abrir Vista dos presentes autos à Defensoria
Pública do Estado do Pará.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce Kelly Souza da Silva  Analista judiciária
 Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 7 3 9 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Execução de Alimentos em:
12/07/2019---EXEQUENTE:I. D. G.  REPRESENTANTE:VALDILEIA DE SOUZA DUARTE
Representante(s):  OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
EXECUTADO:NICANOR DA SILVA GOMES. CERTIDÃO       Certifico que nesta data abrir Vista dos
presentes autos à Defensoria Pública do Estado do Pará.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce Kelly Souza
da Silva  Analista judiciária  Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 5 1 8 1 3 2 0 1 3 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:VALNETE PAIVA DE SOUZA Representante(s): 
OAB 12541 - DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUAN (DEFENSOR)   REQUERIDO:MUNICIPIO
DE PORTEL - PREFEITURA MUNICIPAL Representante(s):  OAB 10880 - ADILSON DOS SANTOS
TENORIO (PROCURADOR(A))  OAB 11294 - ANA CERES MESQUITA TORRES (ADVOGADO)  . 2019-
07-11 (62) Processo: 0002518-13.2013.8.14.0043 DECISÃO 01)Compulsando os autos verifico erro
material contido na sentença de fls. retro quanto a condenação do município ao pagamento de custas.
Assim, retifico a sentens_¿a pari-declarar a isenção de custas por parte da municisaiídade4Ços termos da
Lei; 02)Arquivem-se. 03)P. I.C. ,03 de ju cas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 5 3 7 0 9 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Divórcio
Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:ROBERTO ALEXANDRE ALVES AQUINO Representante(s): 
OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:PAULINA
SANTIAGO AQUINO. 2019-07-11 (50) ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE PORTEL Processo n 2 0002537-09.2019.8.14.0043 SENTENÇA DE MÉRITO Trata-se de
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO movida por ROBERTO ALEXANDRE ALVES AQUINO em face de
PAULINA SANTIAGO AQUINO. A parte ¿autora juntou os documentos hábeis à propositura da ação.
Acostou certidão de casamento às fls. 03/06. É breve relatório. Decido. Os autos encontram-se em ordem,
tendo' a causa sido instruída documentalmente, conforme os ditames legais inerentes à espécie,
inexistindo qualquer vício ou irregularidade, até o presente momento. A partir do advento da Emenda
Constitucional ri 2 66, de aplicação imediata, a certidão de casamento é suficiente para instruir o pedido de
divórcio, não havendo necessidade da comprovação de alguma causa especifica ou requisito temporal ou
consentimento da parte contrária. A modificação constitucional acompanha as transformações do conceito
de família e os anseios da sociedade brasileira ao inserir a decisão do divórcio em uma seara
personalíssima, desburocratizando a dissolução do casamento de modo a facilitar a constituição de novos
arranjos familiares. Assim, considerando que há apenas pedido de decretação de divórcio na inicial e trata-
se de direito potestativo do autor, não havendo possibilidade jurídica de oposição pela parte re unida; firmo
entendimento desde já pela total procedência do pedido de divó Página 1 de 2 parte autora para que
proceda à retirada do documento. Condeno a parte autora nas custas, todavia susp nos termos do art. 98,
§3, do CPC, u que defiro os benefícios ça gratuita. PorflM3We maio de 2019. uintanilha Furlan Juiz De
Direito ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL ISTO
POSTO, e por tudo que dos autos consta, TULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
EXTINGUINDO O FEITO nos termos do artigo 487, I, CPC, e DECRETO o divórcio do casal, dissolvendo
o vínculo conjugal entre as partes, com fulcro nos artigos 1571, inciso IV, do Código Chiei Brasileiro c/c art.
226, § 60 da Constituição Federal de 1988, ECQ 66. CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida, VIA EDITAL,
fazendo constar o inteiro teor desta decisão e, não havendo manifestação no prazo legal, certifique se o
trânsito em julgado. Oficie-se o cartório competente para que averbe o divórcio ao registro de casamento
do casal e envie a certidão averbada a esta comarca, livre de ônus, nos termos do art. 98, IX, CPC. Com a
certidão averbada em secretaria, intime-se a Página 2 de 2 I 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 5 5 7 9 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento do Juizado Especial Cível em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA DAS GRACAS
BATISTA MARTINS Representante(s):  OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   REQUERIDO:RIRO PEDREIRO. 2019-07-11 (7) Processo: 0002557-97.2019.8.14.0043
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DESPACHO Intime-se pessoalmente a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se
impulsionando o feito, sob pena de extinção, nos termos do §1° do art. 485 do Código de Processo Civil;
Decorrido o prazo supra, certifique-se e façam' usos; P.I.C. Portel/P 2019. Quintanilha Furlan Juiz de
Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 1 4 7 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Civil
Pública em: 12/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REQUERIDO:Estado
do pará REQUERIDO:MUNICÍPIO DE PORTEL ENVOLVIDO:WANDERLEY DA SILVA LIMA
REQUERIDO:MUNICIPIO DE BREVES. 2019-07-11 (59) Processo n° 0002914-77.2019.8.14.0043
SENTENCA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLCIA, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARÁ, em face do ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PORTEL, devidamente
qualificados na inicial. O processo foi devidamente instruído com os documentos necessários à propositura
da ação. Em manifestação à fls. 51v, o parquet informou a ocorrência do óbito do paciente Wanderley da
Silva Lima, juntando inclusive declaração de óbito às fls. 52, onde consta como pneumonia a causa mortis,
requerendo por fim a extinção do feito ante a perda do objeto. É o relatório. Passo a decidir. Dispõe o art.
493 do NCPC, que: Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do
direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento
da parte, no momento de proferir a decisão'. No presente caso, o interesse de agir da parte autora,
verificado na data da propositura da ação, deixou de existir. Assim, a tutela jurisdicional, nos termos em
que foi proposta, mostra-se desnecessária, pelo que se impõe o reconhecimento da perda do objeto. Com
efeito, uma das condições da ação é o interesse de agir, consistente na necessidade de se obter o
provimento jurisdicional invocado e, mais, na utilidade desse provimento. Vale dizer, transportando o
instituto para o presente caso, essa condição da ação estaria presente se a ordem judicial postulada ainda
fosse útil e necessária. Não há, portanto, razão plausível para que se dê prosseguimento ao l e feito, já
que inexiste qualquer resistência e por conseguinte lide, e tampou outra questão a ser decidida. Assim,
uma decisão de mérito não importaria qualquer resultado necessário ou útil. Destarte, apresenta-se o
fenômeno de interesse superveniente, por falta do interesse de agir, a impor a pura e simples extinção do
processo sem julgamento do mérito. Ante o exposto, EXTINGO o processo ante a falta de interesse, com
fundamento no art. 485. VI, e VI do CPC. Isento de custas na forma da Lei Com o trânsito em julgado, dê-
se baixa e quiv e P.R.I.C. 02 de julho de 2 as Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 4 7 3 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:ROSELI GONCALVES SILVA Representante(s): 
OAB 17396 - ALEX DUARTE DE AQUINO (ADVOGADO)  OAB 22494 - ALISSON CUNHA GUIMARAES
(ADVOGADO)  OAB 8934 - ROSILENE SOARES FERREIRA (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO
DE PORTEL Representante(s):  OAB 10880 - ADILSON DOS SANTOS TENORIO (PROCURADOR(A))  .
2019-07-11 (56) 01)Cumpra-se integralmente a deliberação 139; 02)Após, conclusos. P.R.I.C. tiha Furlan
Juiz de Direito de junho Processo: 0002947-38.2017.8.14.0043 DECISÃO 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 3 1 7 4 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Divórcio
Litigioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:JOSIANE DE SOUZA BRAZIL FERREIRA Representante(s): 
OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:JORGE DE
OLIVEIRA FERREIRA. 2019-07-11 (52) ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUIZO DE DIREITO
DA COMARCA DE PORTEL Processo nQ 0003317-46.2019.8.14.0043 SENTENÇA DE MÉRITO Trata-se
de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO movida por JOSIANE DE SOUZA BRASIL FERREIRA em face de
JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA. A parte autora juntou os documentos hábeis à propositura da ação.
Acostou certidão de casamento às fls. 03/04. É breve relatório. Decido. Os autos encontram-se em ordem,
tendo a causa sido instruída documentalmente, conforme os ditames legais inerentes à espécie,
inexistindo qualquer vício ou irregularidade, até o presente momento. A partir do advento da Emenda
Constitucional nQ 66, de aplicação imediata, a certidão de casamento é suficiente para instruir o pedido de
divórcio, não havendo necessidade da comprovação de alguma causa específica ou requisito temporal ou
consentimento da parte contrária. A modificação constitucional acompanha as transformações do conceito
de família e os anseios da sociedade brasileira ao inserir a decisão do divórcio em uma seara
personalíssima, desburocratizando a dissolução do casamento de modo a facilitar a constituição de novos
arranjos familiares. Assim, considerando que há apenas pedido de decretação de divórcio na inicial e trata-
se de direito potestativo do autor, não havendo possibilidade jurídica de oposição pela parte requerida,
firmo entendimento desde já pela total procedência do pedido de clivem - Página 1 de 2 ESTADO DO
PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL ISTO POSTO, e por tudo
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que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O FEITO nos
termos do artigo 487, I, CPC, e DECRETO o divórcio 'do casal, dissolvendo o vínculo conjugal entre as
partes, com fulcro nos artigos 1571, inciso IV, do Código Cível Brasileiro c/c art. 226, § 62 da Constituição
Federal de 1988, ECQ 66. A requerente usará o nome de solteira IOSIANE DE SOUZA BRASIL. CITE-
SE/INTIME-SE a parte requerida, VIA EDITAL, fazendo constar o inteiro teor desta decisão e, não
havendo manifestação no prazo legal, certifique se o trânsito em julgado. Oficie-se o cartório competente
para que averbe o divórcio ao registro de casamento do casal e envie a certidão averbada a esta comarca,
livre de ônus, nos termos do art. 98, IX, CPC. Com a certidão averbada em secretaria, intime-se a parte
autora para que proceda à retirada do documento. Condeno a parte autora nas custas, todavia sus nos
termos do art. 98, §3, do CP vez que defiro os benefício 5 de maio de 2019. cas Quintanilha Furlan Juiz De
Direito Página 2 de 2 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 7 0 7 8 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA DE FATIMA VIEIRA RAMOS
Representante(s ) :    OAB 21669 -  LUCINETE DUARTE DE AQUINO (ADVOGADO)   
REQUERIDO:INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PORTEL REQUERIDO:MUNICIPIO DE
PORTEL. 2019-07-12 (1) Processo n° 0003707-84.2017.8.14.0043 SENTENCA Vistos etc. Trata-se de
AÇÃO DCLARATÓRIA DE APOSENTADORIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
proposta por MARIA DE FÁTIMA VIEIRA RAMOS, em face do INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DE PORTEL e MUNICÍPIO DE PORTEL, devidamente qualificados na inicial. O processo
foi devidamente instruído com os documentos necessários à propositura da ação. Disse, em síntese, que
requereu a concessão de aposentadoria por invalidez, tendo sido inclusive o pleito reconhecido e atendido
pelo instituto de previdência local, conquanto, junto a secretaria municipal de educação, foi informada que
ainda que ainda constava no rol de servidores em atividade. Citado o instituto de previdência municipal de
Portei, em sede de contestação, reconheceu o direito da parte autora, juntado aos autos demonstrativo de
pagamento de proventos a requerente na qualidade de aposentada. É o relatório. Passo a decidir. Em
regra, a demanda só tem razão de ser porque uma parte resistiu a uma pretensão formulada Pela outra.
Se o autor ou o réu renuncia a essa pretensão, isto é, do direito material invocado na inicial ou na
reconvenção como fundamento do pedido, o processo perde o objeto. Não há, portanto, razão plausível
para que se dê prosseguimento ao feito, visto que o fim almejado encontra-se satisfeito. Ante o exposto,
com fundamento no art. 487, III, a, do CPC, homologo a concordância manifestada pela parte ré e,
EXTINGO o processo com resolução do m - ante o reconhecimento da procedência do pedido formulado
na aç Com o trânsito em julgado, dê-se baixa rq ive-se. P.R.I.C. PA, 2-2 de junho 2O9. intanilha Furlan
Juiz de Direito Não obstante o disposto no art. 90, §1°, do CPC, frente ao o reconhecimento do pedido
pela ré, não há incidência de custas, ante a isenção prevista em Lei. 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 4 0 1 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:M F CUNHA JUNIOR ME Representante(s): 
OAB 6385 - FERNANDO JOSE SOARES DE MORAES (ADVOGADO)   REPRESENTANTE:MILTON
FERREIRA DA CUNHA JUNIOR Representante(s):  OAB 6385 - FERNANDO JOSE SOARES DE
MORAES (ADVOGADO)   REQUERIDO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEL. 2019-07-11 (9)
hipossuficiência, possibilitando a análise do ped indeferimento. ob pena de CUMPRA-SE. Portel/PA, O de
maio intanilha Furlan Juiz de Direito Processo: 0003940-13.2019.8.14.0043 DESPACHO Intime-se a parte
requerente para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos documentos comprobatórios
de sua 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 2 8 1 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Averiguação de Paternidade em: 12/07/2019---REQUERENTE:T. D. S.  MENOR:F. D. S. 
REPRESENTANTE:MARIA PINTO DIAS REQUERIDO:ROGEFERSON GONCALVES DA SILVA
TERCEIRO:HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL.  2019-07-11  (55)  an  PROCESSO:
000412841.2016.8.14.0043 DECISÃO Em revista aos autos verifico que estes tramitam em revelia ao
preceituado em Lei, já que às fls. 15 foi consta certidão onde fica expressa a negativa de paternidade por
parte do suposto genitor do requerente. Desta feita, CHAMO O FEITO A ORDEM, determinando a
remessa dos autos ao Ministério Público para os fins previ Cs no art. 2°, §4°, da Lei 8.560/92. R I.C. Porte
de junho de 2019. 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 4 5 4 7 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária em: 12/07/2019---REQUERENTE:ADMINISTRADORA CONSORCIO
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NACIONAL HONDA LTDA Representante(s):  OAB 10219 - MAURICIO PEREIRA DE LIMA
(ADVOGADO)   REQUERIDO:EDMILSON CRUZ DA COSTA. 2019-07-11 (34) Processo: 0004145-
47.2016.8.14.0043 DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, no prazo de 15 (quinze; dias, oferecer as
contrarrazões; Decorrido o prazo supra, com ou sem apresenta contrarrazões, certifique-se e
encaminhem-se os autos a e 2° Grau, com as homenagens de estilo. Port o de 2019. Quintanilha Furlan
Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 5 0 3 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Homologação de Transação Extrajudicial em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA DE NAZARE
PALHETA MACHADO Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   REQUERIDO:BENEDITO ESINALDO DE OLIVEIRA MOURA Representante(s):  OAB
11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  . 2019-07-11 (32) Processo n°
0004150-35.2017.8.14.0043 SENTENCA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL proposta por BENEDITO ESINALDO DE OLIVEIRA MOURA, em face de MARIA DE NAZARÉ
PALHETA MACHADO, qualificados na inicial. O processo foi devidamente instruído com os documentos
necessários à propositura da ação. Intimada pessoalmente a parte autora para informar para informar se
ainda possui interesse no prosseguimento do feito, a mesma não se manifestou. É o relatório. Passo a
decidir. O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende,
essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a
extinção do processo sem resolução de mérito. É ônus da parte a pratica dos ato que lhe cabem. Ora,
para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte e, se o
interessado não demonstra vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o
arquivamento dos autos. Ante o exposto, EXTINGO o processo diante do abandono da causa e falta de
interesse de agir, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e VI do CPC. Custas
processuais, se houver, pelo requerente (art.485, § 2, in fine, do CPC), todavia, considerando as
circunstâncias que norteiam o caso, suspendo a sua exigibilidade. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa
e P.R.I.C. 20 de junho de Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 3 8 4 4 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Ci em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA DE NAZARE SOUZA SILVA
Representante(s):  OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  .
CERTIDÃO Certifico que abri vista dos Autos para ao Ilustríssimo Representante do Parquet Drº. Rodrigo
Silva Vasconcelos.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce Kelly Souza da Silva  Analista judiciária
 Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 3 8 5 3 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Ci em: 12/07/2019---REQUERENTE:LEILA CHAGAS LACERDA
Representante(s):  OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
ENVOLVIDO:HELIO JOSE DOS SANTOS. CERTIDÃO Certifico que abri vista dos Autos para ao
Ilustríssimo Representante do Parquet Drº. Rodrigo Silva Vasconcelos.  Portel, 12 de julho de 2019
 Gleyce Kelly Souza da Silva  Analista judiciária  Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 5 4 3 9 6 2 0 1 3 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA RAIMUNDA COELHO PIMENTEL
Representante(s):  OAB 17396 - ALEX DUARTE DE AQUINO (ADVOGADO)  OAB 19315 - RENAN
AKSON DAMASCENO PORTAL (ADVOGADO)  OAB 19217 - LUA RIBEIRO DE SOUSA COSTA
(ADVOGADO)   REQUERIDO:INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PORTEL - I. M.P.P.
Representante(s):  OAB 11485 - EVANDRO CRUZ DE SOUZA (ADVOGADO)   REQUERIDO:MUNICIPIO
DE PORTEL - PREFEITURA MUNICIPAL Representante(s):  OAB 11751 - AMANDA LIMA FIGUEIREDO
(ADVOGADO)  OAB 18043 - MARIA JUCYLENE PACHECO VIEGAS (ADVOGADO)  . 2019-07-11 (36)
Processo: 0004543-96.2013.8.14.0043 DESPACHO Cadastra-se todos os advogados habilitados pela
requerente no sistema; Intime-se a parte recorrida para que ofereça as contrarrazões no prazo legal;
Decorrido o prazo, com ou se manifestação, epC inhem-se os autos ao Juízo de 2° Grau, com as
homenagem . ' 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 8 8 8 2 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Procedimento Comum em:
12/07/2019---REQUERENTE:ADILEUMA DE CARVALHO BEZERRA Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:CLAUDENILSON
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CALIXTO MIRANDA. CERTIDÃO       Certifico que nesta data abrir Vista dos presentes autos à Defensoria
Pública do Estado do Pará.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce Kelly Souza da Silva  Analista judiciária
 Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 0 0 9 5 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARIA CELINA VALENTE DA SILVA
Representante(s) :    OAB 11294 -  ANA CERES MESQUITA TORRES (ADVOGADO)   
REQUERIDO:MUNICIPIO DE PORTEL REPRESENTANTE:MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO:INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PORTEL Representante(s):  OAB 16018 -
DANUSA SILVA LADEIRA (ADVOGADO)  OAB 11751 - AMANDA LIMA FIGUEIREDO (ADVOGADO) 
OAB 8130-E - ALISON VARLEY GIOVANI SANTOS (ADVOGADO)   REPRESENTANTE:BENEDITO
EDEVALDO NUNES DE SOUZA. 2019-07-11 (25) Portel/P 5 de junho e 2019. uintarulna Furlan ue de
Direito Processo: 0005009-51.2017.8.14.0043 DESPACHO Intime-se a parte requerida, Município de
Portei, na for que ofereça as alegações finais, no prazo legal . Decorrido o prazo supra, certifique-se e façí
onciusos. a Lei, para 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 1 6 2 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Suprimento de Capacidade
ou de Consentimento para Casar em: 12/07/2019---REQUERENTE:FRANCINETE DUARTE DA SILVA
Representante(s):  DEFENSOR (DEFENSOR)   ENVOLVIDO:JUNIEL LEAL DA COSTA. CERTIDÃO
Certifico que abri vista dos Autos para ao Ilustríssimo Representante do Parquet Drº. Rodrigo Silva
Vasconcelos.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce Kelly Souza da Silva  Analista judiciária  Mat.171760 -
TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 1 7 1 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Suprimento de Capacidade
ou de Consentimento para Casar em: 12/07/2019---REQUERENTE:EDINALVA RODRIGUES LADISLAU
Representante(s):  DEFENSOR (DEFENSOR)   ENVOLVIDO:ENZO LADISLAU FERREIRA. CERTIDÃO
Certifico que abri vista dos Autos para ao Ilustríssimo Representante do Parquet Drº. Rodrigo Silva
Vasconcelos.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce Kelly Souza da Silva  Analista judiciária  Mat.171760 -
TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 3 7 4 3 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Carta
Precatória Cível em: 12/07/2019---JUIZO DEPRECANTE:JUIZ DE DIREITO DA SEXTA VARA DE BELEM
DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DO PARA JUIZO DEPRECADO:JUIZO DE DIREITO DA
C O M A R C A  D E  P O R T E L P A  A U T O R : A  U N I A O  F E D E R A L  F A Z E N D A  N A C I O N A L
EXECUTADO:MUNICIPIO DE PORTEL. 2019-07-11 (57) Porte A, 02 de i lho de 2019. Furlan Juiz de
Direito mento 006/2006 - Processo: 0005374-37.2019.8.14.0043 DESPACHO Cumpra-se, nos termos do
art. 1°, §2°, IV, do CJCI.; Após devolva-se com as homenagens estilo. 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 5 7 4 4 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em: 12/07/2019---ACUSADO:ELIETE FERREIRA BATISTA
Representante(s):  OAB 0102 - LUCI MEIRE SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA (ADVOGADO)  
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA TESTEMUNHA:RODRIGO OLIVEIRA
DE ALMEIDA TESTEMUNHA:ANDERSON NEVES GARCIA. Processo: 0005574-44.2019.8.14.0043
DECISÃO                          DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA            Cuida-se de Ação
Penal movida em desfavor de ELITE FERREIRA BATISTA, qualificada nos autos da presente ação,
imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.            Em petição de fls.
30/38, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva da autuada, pugnando pela sua libertação,
sustentando, em suma, que não estão presentes os requisitos da decretação da medida cautelar, e, ainda,
a custodiada não representa perigo algum à sociedade.            Instado a se manifestar, o MP opinou pelo
indeferimento do pleito às fls. 45/48.            É o bastante. Decido.            Compulsando os autos, constato
assistir razão ao Parquet. Com efeito, não houve mudança no quadro fático ensejador da segregação
cautelar da flagranteada, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.            Sublinho que a
ré fora denunciada pela suposta prática de crime previsto no art. art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo
sido presa em flagrante pela prática do referido delito guardando 07 (sete) pedras de ¿crack¿ pesando
aproximadamente 130 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
           Ressalto estar a acusada respondendo por crime hediondo.            Ainda, apenas por apego à
argumentação, no que diz respeito a primariedade, bons antecedentes e residência fixa, vale citar que ¿a
primariedade, residência fixa e ocupação lícita não possuem condão de impedir a prisão cautelar, quando
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presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal¿ (HC 130412/RS, Rel. Min. Teori
Zavascki, 3/11/2015, Segunda Turma).            STJ: ¿A primariedade, os bons antecedentes e a residência
e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando
ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado¿ (JSTJ 2-2).            Liberdade Provisória -
Prisão em flagrante - Causas justificadoras da preventiva - Indeferimento. "O paciente foi preso em
flagrante, cuja legitimidade não questiona, além do que, segundo decidiu o Juízo, se acham presentes os
motivos que justificariam o decreto de prisão preventiva, o que inviabiliza a concessão da liberdade
provisória (...)" (STJ - RHC 1.605 - Rel. Costa Leite).            ¿O indeferimento de liberdade provisória não
exige fundamentação extensa, já que a prisão se sustenta pelo anterior auto de prisão em flagrante ou
pelo decreto de preventiva. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento" (STJ - RHC - Rel. Assis
Toledo - RSTJ 23/139)            No caso, reitere-se, não vislumbro nenhuma modificação nas razões postas
quando da decretação da prisão preventiva, portanto, acolho a manifestação do Ministério Público e
mantenho a prisão preventiva da ré.            Do exposto, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar,
para se evitar a reiteração criminosa, resguardando a ordem pública e a aplicação da lei penal.            Ante
ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão
preventiva em face da acusada, com base no art. 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de ELITE
FERREIRA BATISTA.            DO PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA            Cuida-se de pedido de
realização de audiência de custódia, formulado pela defesa de ELITE FERREIRA BATISTA (fls. retro).   
            Sucintamente relatei. Decido.             Considerando o fato de haver nos autos advogada
constituída, a qual pleiteou a realização do ato afirmando a ocorrência de agressão, ameaça e tortura, bem
como que a presa virá escoltada pela SUSIPE, garantindo, assim, a segurança necessária para a
realização da audiência, tenho como viável a realização da audiência de custódia de ELITE FERREIRA
BATISTA.             Desse modo, DEFIRO o pleito, e designo audiência de custódia para o dia 05/08/2019,
às 13:00 h.            DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO MP QUANTO À VIOLÊNCIA RELATADA            Em
petição de fls. retro foi narrada a situação de ameaça, agressão, tortura, abuso de autoridade, bem como
violação de prerrogativa prevista no EAOAB, pugnando, ao final, que este juízo acione o Ministério público
para que apure a denúncia de tortura e abuso de autoridade nos termos do pedido n°05 (fl. 38).
           Assevero que o papel do advogado é de gênese constitucional, vez que indispensável à
administração da justiça, sendo imperioso o respeito às suas prerrogativas.            É cediço que cabe ao
MP a fiscalização da atividades da polícia judiciária e que qualquer pessoa pode acionar a referida
instituição.            Desta feita, poderia ter sido diretamente o órgão fiscalizador, prescindindo de
manifestação deste juízo.            Em que pese o acima exposto, considerando a gravidade dos relatos
onde se afirma a violação de direitos humanos e de prerrogativas constantes no EAOAB, EXPEÇA-SE
OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO para a adoção das providencias cabíveis, encaminhando cópia do
APF e da petição de fls. retro.        DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA            1- Recebo a denúncia
oferecida pelo representante do Ministério Público em todos os seus termos, em virtude de preencher os
requisitos do art. 41 do CPP, dando o(s) acusado(s) como incurso no(s) crimes capitulados na denúncia.
           2- Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE-SE O(S) denunciado(s),
pessoalmente no endereço constante na Denúncia (e/ou onde se encontre custodiado) para, no prazo
legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇÃO, na qual poderá (ão)
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas até o número de 08 (oito),
qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do CPP).            3- DEVE
o Sr. Oficial de Justiça, inquirir o(s) denunciado(s) se pretende(m) constituir advogado particular,
declinando o nome e os dados de contato (telefone, endereço, número da OAB), devendo o Oficial de
Justiça fazer constar de sua certidão tais dados fornecidos pelo réu ou se aceitam o patrocínio da
Defensoria Pública.             4- Em havendo suspeita de ocultação, fica autorizado o Oficial de Justiça a
proceder à citação por hora certa, nos termos dos artigos 251 a 254, do novo CPC.            5- Após
apresentação de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do art. 397 do CPP.
           6- Ciência ao Ministério Público.            7- Requisite-se a ré.            8- EXPEÇA-SE OFÍCIO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO para a adoção das providencias cabíveis, encaminhando cópia do APF e da
petição de fls. retro.            Publique-se. Intime-se.            CUMPRA-SE, expedindo o necessário e
observando as cautelas legais. SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO /
OFÍCIO / TERMO DE COMPROMISSO / MANDADO DE PRISÃO, conforme autorizado pelo
PROVIMENTO CJCI 003/2009.      Portel, 12 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 5 7 9 0 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Requerimento de Reintegração de Posse em: 12/07/2019---AUTOR:JUAREZ PARANHOS DAMASCENO
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Representante(s):  OAB 19721 - YURI ADALBERTO MASCARENHAS PARANHOS (ADVOGADO)  
REQUERIDO:REGINALDO DA COSTA BALIEIRO Representante(s):  OAB 11485 - EVANDRO CRUZ DE
SOUZA (ADVOGADO)   REQUERIDO:ROSA ALICE DA COSTA BALIEIRO Representante(s):  OAB
11485 - EVANDRO CRUZ DE SOUZA (ADVOGADO)   REQUERIDO:JOSE MARIA DO ESTALEIRO
Representante(s):  OAB 11485 - EVANDRO CRUZ DE SOUZA (ADVOGADO)   REQUERIDO:MIGUEL
CLEY PEREIRA DO NASCIMENTO. 2019-07-11 (47) PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ COMARCA DE PORTEL 000çç 79- P3 .ão/S. f1 o.'n DESPACHO Cumpra-se
integralmente o despacho de fls.,6C Após, certifique-se e façam os autos usos. P.I.C. e G 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 5 9 4 3 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Auto de
Prisão em Flagrante em: 12/07/2019---ACUSADO:RAYLON DO VALE GOMES Representante(s):  OAB
11485 - EVANDRO CRUZ DE SOUZA (ADVOGADO)   VITIMA:A. C. P.  TERCEIRO:DELEGACIA DE
POLICIA CIVIL DE PORTEL. Comarca de Portel Fls. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUÍZO
DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL Processo nº: 00055943520198140043 Conduzido: RAYLON
DO VALE GOMES     DECIS¿O     Vistos.          Trata-se de pedido de dispensa/redução do valor da fiança
formulado às fls. 28/35 sustentado a hipossuficiência do acusado.          Instado, o MP se manifestou pela
redução da fiança.          É o breve relato. Decido.          Na impossibilidade do custodiado em pagar o valor
da fiança arbitrada, em decorrência de sua hipossuficiência, a própria lei processual autoriza que o juiz
reduza a fiança nos termos do art. 325, §1º, II do CPP ou até mesmo dispensá-la na forma no art. 350 do
CPP.          Tendo em vista a hipossuficiência do agente ventilada nas peças supramencionadas, bem
como do não pagamento da fiança desde o dia do seu arbitramento, a REDUÇÃO DA FIANÇA arbitrada
anteriormente é medida que se impõe, nos termos do art. 325, §1º, II do CPP c/c 350, todos do CPP.
         Assim sendo, reduzo a fiança ao réu RAYLON DO VALE GOMES ao patamar de 03 (três) salários
mínimos vigentes, ou seja, R$ 2.994,00 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais), com fulcro na
inteligência da norma contida no art. 350 do CPP.          Oportunamente, nos termos do art. 319, § 4º, do
CPP, ressalto que as medidas cautelares fixadas na decisão de homologação do flagrante (fls. 21/21v)
deverão ser observadas pelo acusado.          O descumprimento de quaisquer das medidas poderá
acarretar a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.
         Oficie-se às Polícias Civil e Militar, dando ciência da presente decisão, para que velem pelo seu
integral cumprimento.          Após a comprovação do pagamento, expeça-se alvará de soltura.          Intime-
se o acusado e à Defesa.          Ciência ao MP.          SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE
CITAÇÃO / OFÍCIO / TERMO DE COMPROMISSO / ALVARÁ DE SOLTURA, conforme autorizado pelo
PROVIMENTO CJCI 003/2009, devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º.
         Portel, 12 de julho de 2019     Lucas Quintanilha Furlan     Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 8 5 2 5 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Execução
de Título Judicial em: 12/07/2019---EXECUTADO:JOAO TAVARES Representante(s):  OAB 19721 - YURI
ADALBERTO MASCARENHAS PARANHOS (ADVOGADO)   EXEQUENTE:LUCILEIA SILVA DOS
SANTOS Representante(s):  OAB 19016 - ORZIRO SANTANA DA CRUZ FILHO (ADVOGADO)  OAB
26763 - RUAN SERGE ALVES SANTANA (ADVOGADO)  . Processo: 0006852-51.2017.8.14.0043
DESPACHO 1)     Intime-se o executado, por meio de seu patrono, mediante publicação no DJE, para, no
prazo de 05 (cinco) dias se manifestar acerca do requerimento da parte exequente de fls. 64, onde pleiteia
a adjudicação do bem penhorado, avaliado pelo oficial de justiça em R$ 98.592,00 (noventa e oito mil,
quinhentos e noventa e dois reais), nos termos do art. 876, §1°, I, do CPC. 2)     Decorrido o prazo supra,
certifique-se e façam conclusos. Portel/PA, 12 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 9 2 9 6 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Alvará
Judicial em: 12/07/2019---REQUERENTE:JONAS RODRIGUES CARDOSO Representante(s):  OAB
11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (CURADOR)   REQUERENTE:DOMINGOS
RODRIGUES CARDOSO Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO
PARA (CURADOR)   REQUERENTE:VANILDO RODRIGUES CARDOSO Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (CURADOR)   REQUERENTE:LEONICE RODRIGUES
DE ALMEIDA Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(CURADOR)   REQUERENTE:MERCEDES RODRIGUES CARDOSO Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (CURADOR)   REQUERENTE:ALBERINA RODRIGUES
CARDOSO Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(CURADOR)   REQUERENTE:VANDA RODRIGUES CARDOSO Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (CURADOR)   REQUERENTE:ALCINEI RODRIGUES
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CARDOSO Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(CURADOR)   ENVOLVIDO:VESPASIANO DOS SANTOS CARDOSO. 2019-07-11 (58) Processo:
0006929-60.2017.8.14.0043 DECISÃO 01)Compulsando os autos verifico erro material contido na
sentença de fls. retro quanto ao valor a ser pago aos requerentes. Assim, retifico a sentença para
determinar que seja pago aos requerentes o saldo disponível até o dia do falecimento do de cujus, a saber
R$ 1.268,94 (mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), consoante informado na
peça de fls. 25; 02)Certifique a secretaria o trânsito da sentença exarada nos autos; 03)Transitada em
julgado a sentença, expeçam-se os alvarás para levantamento dos valores depositados junto ao Banco do
Brasil, para pagamento, a cada um dos requerent do valor individual de R$ 158,61 (cento e cinquent e 01
,6 reais e sessenta e um centavos); 04)Após, arquivem-se. P.R.I.C. 02 de julho d nilha Furlan Juiz de
Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 9 9 0 8 1 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REPRESENTANTE:ELIVANE DA SILVA SILVEIRA
Representante(s):  DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERENTE:H. S.
S.  REQUERIDO:WAGNEY CUNHA COELHO. 2019-07-11 (18) P.I.C. 26 de junho d nilha Furlan ireito.
PROCESSO: 0006990-81.2018.8.14.0043 DESPACHO Renove-se a diligência para intimação da parte
recorrida para, querendo, oferecer as contrarrazões em 05 (cinco) dias; Em caso de não localização da
parte apelada no endereç fornecido nos autos, determino desde já sua intimação por edital com prazo d 5
(quinze) dias. Após, escoado o prazo para manifestação, certifique e encaminhem-se os autos ao Juízo de
2° Grau, com as homenagens de est 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 0 2 1 0 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Ação de Alimentos em:
12 /07 /2019- - -REPRESENTANTE:RAQUEL FARIAS P INTO REQUERENTE:T .  P .  S .  
REQUERIDO:ERLAM ALCANTARA SOARES. CERTIDÃO       Certifico que nesta data abrir Vista dos
presentes autos à Defensoria Pública do Estado do Pará.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce Kelly Souza
da Silva  Analista judiciária  Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 2 6 9 0 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:WALDICLEIA DE SOUZA DA SILVA
Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERIDO:MUNICIPIO DE PORTEL. 2019-07-11 (13) Processo: 0007269-04.2017.8.14.0043
DESPACHO Intime-se a parte recorrida, na forma da Lei, para que ofereça as contrarrazões no prazo
legal; Decorrido o prazo, com ou se manifestação, enca em-se os autos ao Juízo de 2° Grau, com as
homenagem de Expeça-se o necessário; P.I.C. Portel/PA 8 de junhe de 2019. uintanilha Furlan Juiz de
Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 1 3 1 7 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Procedimento Comum em:
12/07/2019---REQUERENTE:MARIA SANDRA DE FREITAS Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERENTE:BENEDITO JOSE
GAMA DO AMARAL Representante(s):  OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   REQUERIDO:MUNICIPIO DE PORTEL. CERTIDÃO       Certifico que nesta data abrir
Vista dos presentes autos à Defensoria Pública do Estado do Pará.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce
Kelly Souza da Silva  Analista judiciária  Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 3 6 2 6 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Retificação
ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 12/07/2019---REQUERENTE:ROBERTO VILENA
MACHADO Representante(s):  OAB 000000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
(DEFENSOR)   ENVOLVIDO:MIGUEL DO SOCORRO MORAES MACHADO. 2019-07-11 (20) P.I.C.
Lucas Quintanilha Furian Juiz de Direito 20 de junho de Processo: 0008362-65.2018.8.14.0043
DESPACHO 01) Intime-se o oficiai do cartório do único ofício da Comarca de Portei para que, no prazo de
10 (dez) dias, informe nos autos o cumprimento do determinado na sentença, sob pena de
responsabilização. 02)Decorrido o prazo, com ou sem apresentMo do documento, certifique-se e façam os
autos conclus s( 
P R O C E S S O :  0 0 0 8 9 3 0 1 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Processo
de Execução em: 12/07/2019---REQUERENTE:JONAS GOMES LOBO Representante(s):  OAB 11111 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:JOSE RAIMUNDO
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FERNANDES DE MORAES. 2019-07-11 (17) DESPACHO Processo: 0008930-18.2017.8.14.0043 1)
Desentranhe-se o mandado de fls. 17, distribui -o ao oficial de justiça para o qual havia sido distribuí 17
ara que o cumpra integralm Portel/P 2019. anilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 0 2 4 2 9 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Procedimento Comum em:
12/07/2019---REQUERENTE:MARIA ELZA RODRIGUES MARQUES Representante(s):  OAB 101010 -
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)   REQUERIDO:MARIA DO SOCORRO
PANTOJA RODRIGUES. CERTIDÃO       Certifico que nesta data abrir Vista dos presentes autos à
Defensoria Pública do Estado do Pará.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce Kelly Souza da Silva  Analista
judiciária  Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 1 2 8 2 7 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Guarda em:
12/07/2019---REQUERENTE:LEUDIANE DE FREITAS FERREIRA Representante(s):  OAB 17396 - ALEX
DUARTE DE AQUINO (ADVOGADO)   REQUERIDO:LUIZ FERREIRA DE LIMA NETO Representante(s): 
OAB 11485 - EVANDRO CRUZ DE SOUZA (ADVOGADO)   MENOR:A. L. F. F. . 2019-07-11 (45)
PROCESSO: 0010128-27.2016.8.14.0043 DESPACHO Em revista ao autos, verifico que a requerente
possui patrono devidamente constituído nos autos, consoante documento de fls. 11. Assim sendo, intime-
se a requerente, por meio de seu patrono, mediante publicação no DJE/PA, pra que, no prazo de 05
(cinco) dias, informe se ainda PossuiJjteysse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção; Decorrido
o prazo, certifique-se e façam onclu os. P.I.C. 27 de junho de 20 urlan 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 2 0 3 9 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 12/07/2019---REQUERENTE:GLORIA VANESSA BARBOSA RODRIGUES E
RODRIGUES Representante(s):  OAB 19721 - YURI ADALBERTO MASCARENHAS PARANHOS
(ADVOGADO)   REQUERIDO:NADERLY MARQUES DOS SANTOS. 2019-07-11 (51) Após o trânsito em
julgado arquiv dando-se baixa na distribuição. P.R arço de ..-Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito WS
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JU1Z0 DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
PORTEL Processo ng 0010203-95.2018.8.14.0043 SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por GLORIA VANESSA BARBOSA R. E.
RODRIGUEZ, em face de NADERLY MARQUES DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos. O
processo foi devidamente instruido com os documentos necessários à propositura da ação. Houve pedido
de desistência às fls. 21. É o breve relatório. Decido. Não vislumbro óbice a homologação do pedido de
desistência pleiteado pela parte requerente. Ademais, o referido pedido demonstra cabalmente a falta de
interesse processual. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença o
pedido de desistência e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos
termos do art. 485, VI e VIII, CPC. Condeno a parte autora, em custas e despesas processuais, caso
houver, advertindo-se que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito dela decorrente sofrerá
atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição na
divida ativa, nos termos do art. 46 da Lei n° 28/2015. 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 2 4 2 9 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento do Juizado Especial Cível em: 12/07/2019---REQUERENTE:MARINALDO FERREIRA DA
SILVA REQUERIDO:ERNAN COELHO MEDEIROS. 2019-07-11 (16) Processo: 0010242-
92.2018.8.14.0043 DESPACHO 1) Cumpra-se integralmente o despacho de f Portel/PA, e 2019. cas
Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 3 4 3 3 2 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): GLEYCE SILVA Ação: Interdição em: 12/07/2019---
REQUERENTE:NAZARE GONCALVES FARIAS REQUERIDO:PEDRO FERNANDES DOS REIS.
CERTIDÃO Certifico que abri vista dos Autos para ao Ilustríssimo Representante do Parquet Drº. Rodrigo
Silva Vasconcelos.  Portel, 12 de julho de 2019  Gleyce Kelly Souza da Silva  Analista judiciária
 Mat.171760 - TJEPA 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 5 5 3 2 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Execução
Fiscal em: 12/07/2019---EXEQUENTE:MUNICIPIO DE PORTEL Representante(s):  OAB 15960 - HIGOR
THIAGO MONTEIRO SANTOS (ADVOGADO)   REPRESENTANTE:MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
Representante(s):   OAB 15960 - HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS (ADVOGADO)  
EXECUTADO:CLARO S/A. 2019-07-11 (11) Transcorrido o prazo o prazo previsto no item Q2, Certifique-
se e façam conclusos. P.I.C. O de maio de.2019'.. Luca s_Quintaffilt ia Furlan uiz de Direito Processo:
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0010553-20.2017.8.14.0043 DESPACHO Considerando a certidão de fls. retro, intime-se a parte
exequente, na forma da Lei, para no prazo de 15 dias, apontar o endereço atualizado da parte executada,
impulsionando o feito. Decorrido o prazo supra e, caso não seja informado pelo exequente endereço
atualizado que possibilite a citação da executada, DETERMINO desde já a SUSPENSÃO do processo
pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.380/80. 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 5 8 2 3 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento do Juizado Especial Cível em: 12/07/2019---REQUERENTE:SORAIA CASTELO FERREIRA
Representante(s):  OAB oabpa - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
REQUERIDO:SKI BRASIL SERVICOS LTDA. 2019-07-11 (24) Isento de custas na forma da Lei 9.099/95.
Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-s cautelas de praxe. Dê-se ciência a D.P.E. utos com as
P.R.I.C. s Quintanilha Furlan Juiz de Direito de junho de 204 Processo n*: 0010582-36.2019.8.14.0043
SENTENÇA Trata-se de Ação de Ação declaratória de inexistência de débito c/c in denização por danos
morais e tutela provisória, proposta por SORAIA CASTE LO FERREIRA em face de SKY SERVIÇOS DE
BANDA LARGA LTDA, qualifi cados nos autos. Em audiência às fls. 82 as partes entabularam acordo e
requereram a homologação da transação. Instada a se pronunciar sobre a avença a Defensoria Pública
manifes tou-se concorde. É o sucinto, relatório. Passo a decidir. O artigo 487, III, b, estabelece que:
"haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação" Constata-se que o acordo fora
aventado pelas partes voluntariamente, inexistindo qualquer irregularidade no acordo, viável sua
homologação. Isto posto, homologo por sentença o acordo firmado, para que produza seus efeitos
jurídicos, EXTINGUINDO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 
P R O C E S S O :  0 0 1 0 9 5 7 7 1 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Dissolução
e Liquidação de Sociedade em: 12/07/2019---REQUERENTE:FLAVIO NUNES COELHO
Representante(s):  OAB 19721 - YURI ADALBERTO MASCARENHAS PARANHOS (ADVOGADO)  
REQUERIDO:ANA CAROLINE PRIMAVERA DA SILVA. 2019-07-11 (30) Processo: 0010957-
71.2017.8.14.0043 DESPACHO Certifique a secretaria a publicação do despachotdefls. 09; Em caso
negativo, publique-se e aguar prazo para manifestação; Após, conclusos. e junho de s Quintanilha Furlan
Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 8 1 4 9 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 13/07/2019---DENUNCIADO:MATEUS SANTOS MENDES
Representante(s):  OAB 17843 - TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES (ADVOGADO)   VITIMA:A. B. T.
M.  REPRESENTANTE:GEOVANA TRINDADE ALVES FEIO DENUNCIANTE:MINSTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO PARA TESTEMUNHA:RAUL ELVIS RODRIGUES CASTRO TESTEMUNHA:RODRIGO
OLIVEIRA DE ALMEIDA. Comarca de Portel Fls. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE
DIREITO DA COMARCA DE PORTEL Processo nº: 00048149520198140043 Conduzido: MATEUS
SANTOS MENDES     DECIS¿O     Vistos.          DO PEDIDO DE DISPENSA/REDUÇÃO DE FIANÇA
         Trata-se de pedido de dispensa/redução do valor da fiança formulado às fls. 32/33v sustentado a
hipossuficiência do acusado.          Instado, o MP se manifestou pela redução da fiança.          É o breve
relato. Decido.          Na impossibilidade do custodiado em pagar o valor da fiança arbitrada, em
decorrência de sua hipossuficiência, a própria lei processual autoriza que o juiz reduza a fiança nos termos
do art. 325, §1º, II do CPP ou até mesmo dispensá-la na forma no art. 350 do CPP.          Tendo em vista a
hipossuficiência do agente ventilada nas peças supramencionadas, bem como do não pagamento da
fiança desde o dia do seu arbitramento, a REDUÇÃO DA FIANÇA arbitrada anteriormente é medida que
se impõe, nos termos do art. 325, §1º, II do CPP c/c 350, todos do CPP.          Assim sendo, reduzo a
fiança ao réu MATEUS SANTOS MENDES ao patamar de 01 (um) salário mínimo vigente, ou seja, R$
998,00 (novecentos e noventa e oito reais), com fulcro na inteligência da norma contida no art. 350 do
CPP.          Oportunamente, nos termos do art. 319, § 4º, do CPP, ressalto que as medidas cautelares
fixadas na decisão de homologação do flagrante (fls. 26/26v) deverão ser observadas pelo acusado.
         O descumprimento de quaisquer das medidas poderá acarretar a decretação de prisão preventiva,
nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.          DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
         1- Recebo a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público em todos os seus termos,
em virtude de preencher os requisitos do art. 41 do CPP, dando o(s) acusado(s) como incurso no(s) crimes
capitulados na denúncia.          2- Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE-SE O(S)
denunciado(s), pessoalmente no endereço constante na Denúncia (e/ou onde se encontre custodiado)
para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇÃO, na qual
poderá (ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2327



justificações, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas até o número de 08
(oito), qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do CPP).          3-
DEVE o Sr. Oficial de Justiça, inquirir o(s) denunciado(s) se pretende(m) constituir advogado particular,
declinando o nome e os dados de contato (telefone, endereço, número da OAB), devendo o Oficial de
Justiça fazer constar de sua certidão tais dados fornecidos pelo réu ou se aceitam o patrocínio da
Defensoria Pública.           4- Em havendo suspeita de ocultação, fica autorizado o Oficial de Justiça a
proceder à citação por hora certa, nos termos dos artigos 251 a 254, do novo CPC.          5- Após
apresentação de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do art. 397 do CPP.
         APÓS A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.          Intime-se
o acusado e à Defesa.          Ciência ao MP.          CUMPRA-SE, expedindo o necessário e observando as
cautelas legais.          SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO / OFÍCIO / TERMO DE
COMPROMISSO, conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJCI 003/2009, devendo o Sr. Diretor
observar o disposto em seus artigos 3º e 4º.          Portel, 12 de julho de 2019     Lucas Quintanilha Furlan
    Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 9 7 5 4 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Auto de
Prisão em Flagrante em: 13/07/2019---FLAGRANTEADO:ELIELSON PALHETA DA ROCHA
TERCEIRO:DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PORTEL. Processo n. 0005975-43.2019.8.14.0043 AUTO
DE PRIS¿O EM FLAGRANTE. Conduzido: ELIELSON PALHETA DA ROCHA Imputação Penal: Art. 33,
caput, da Lei 11.343/06 Recebido em regime de plantão. Vistos.          Colhe-se do auto de prisão em
flagrante que o autuado foi detido em estado de flagrância, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na
sequência legal, condutor, testemunha e conduzido, estando os documentos devidamente assinados por
todos. Havendo a expedição da nota de culpa assinada dentro do prazo legal e observância dos direitos
constitucionais assegurados ao flagranteado.          A prisão foi efetuada legalmente nos termos do art. 302
do CPP e comunicada ao Juízo, no prazo legal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que
venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto e mantenho a prisão em flagrante, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos.          Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, o juiz pode
converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou
conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III).          Com efeito, a imputação
que pesa sobre o autuado é de ter cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP.
Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que
afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.          Assim como todas as
demais medidas cautelares, a prisão preventiva exige prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria para a sua decretação. Como se assevera dos autos, o flagrante ado foi preso em situação
descrita no tipo penal previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, consoante depoimentos colhidos em sede
policial, sendo apreendida substância entorpecente, qual seja, 10 (dez) papelotes contendo cocaína em
pó, conforme atesta o auto de constatação provisória de fl.12.          A respeito da garantia da ordem
pública, FERNANDO CAPEZ leciona que "a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o
agente, solto, continue a delinquir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em
crimes que provoquem grande clamor popular. No primeiro caso, há evidente perigo social decorrente da
demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória
o sujeito terá cometido inúmeros delitos. Os maus antecedentes ou a reincidência são circunstâncias que
evidenciam a provável prática de novos delitos, e, portanto, autorizam a decretação da prisão preventiva
com base nessa hipótese. No segundo, a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando
sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de forma que, havendo
fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo".
(Curso de Processo Penal, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 271).          No caso vertente,
verifica-se que o autuado foi preso logo após o cometimento do crime. Imperioso destacar que a
comunidade local vem sofrendo com aumento de casos semelhantes, havendo necessidade de que o
meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa
natureza.          Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem
respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada
(que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro,
como já referido, resguardar o meio social.          Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a
custódia cautelar do autuado, apontado como autor do delito supra evidenciado.          Por fim, é de bom
alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP
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revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade
do autuado, como alhures delineado.          Analisando o arcabouço processual vigente, a Conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva de ELIELSON PALHETA DA ROCHA na forma do art. 310, II, c/c
o art. 312 e 313, I, do CPP, é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação
da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime, indício suficiente de autoria, bem como
por estar presente circunstância elencada no inciso I, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime
imputado é crime doloso com pena máxima prevista superior a 4(quatro) anos de reclusão.          Ademais,
não há nos autos de prisão em flagrante a documentação pessoal com foto do custodiado, de modo que
paira dúvida acerca de sua identidade.          Diante do exposto, CONVERTO A PRIS¿O EM FLAGRANTE
EM PRIS¿O PREVENTIVA de ELIELSON PALHETA DA ROCHA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313,
I e seu parágrafo único, todos do CPP.          Ressalto que deixo de realizar a Audiência de Custódia,
tendo em vista que a Comarca não dispõe dos requisitos necessários à realização do mencionado ato,
previsto na Resolução 213, de 15/12/2016, uma vez que conta com reduzido efetivo da Polícia Militar, não
havendo segurança necessária para a sua realização 1.          Comunique-se, solicitando da autoridade
policial a conclusão do Inquérito dentro do prazo legal, bem como a imediata realização do exame de
corpo de delito no custodiado.          Determino à Autoridade Policial que proceda, imediatamente, A
IDENTIFICAÇ¿O CIVIL DO FLAGRANTEADO.          Autorizo, desde já, a transferência do preso,
conforme vaga disponibilizada pela SUSIPE.          Junte-se cópia desta decisão nos autos em
andamento/suspensos constantes na certidão de fl. retro.          OFICIE-SE O JUÍZO DA VARA DE
EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROOLITANA DE BELÉM, juntando cópia do APF e desta decisão
nos autos 00019314220178140401.          Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público. SERVIR¿O AS
DEMAIS VIAS DESTA DECIS¿O COMO MANDADO DE PRIS¿O E INSTRUMENTO DE COMUNICAÇ¿O
À AUTORIDADE POLICIAL CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO. 003/2009-CJRM. Portel, 13 de
julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 1 STJ - HABEAS CORPUS HC 344989 RJ
2015/0314333-8 (STJ) Encontrado em: 323026-SP STJ - HC 315151-RS HABEAS CORPUS HC 344989
RJ 2015/0314333-8 (STJ) Ministro REYNALDO... CAUTELAR - SUPERAÇ¿O DA INEXISTÊNCIA) STJ -
RHC 63199-MG STJ - RHC 47461-RN STJ - HC 345069-SP STJ - RHC... 65353-MG STJ - HC 321882-RJ
(PRIS¿O PREVENTIVA - QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (...) 2 - A n¿o
realizaç¿o de audiência de custódia, por si só, n¿o é apta a ensejar a ilegalidade da pris¿o cautelar
imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na constituiç¿o federal e no
Código de Processo Penal. Ademais, operada a convers¿o da pris¿o em flagrante em pris¿o preventiva,
fica superada a alegaç¿o de nulidade na ausência de apresentaç¿o do preso ao Juízo de origem, logo
após o flagrante (...). Precedentes. Data de publicaç¿o: 28/04/2016 (grifo nosso). 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 4 1 2 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIADO:JOAO DE DEUS VIDAL DE OLIVEIRA
DENUNCIANTE:MIN ISTÉRIO PÚBL ICO DO ESTADO PARÁ V IT IMA:M.  C .  B .  M .  
TESTEMUNHA:RAIMUNDO PAULO SILVA FERREIRA TESTEMUNHA:JADSON BARBOSA RAMOS.
Processo: 0000941-24.2018.8.14.0043 - Ação Penal - Procedimento Ordinário Acusado(a): . 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 4 1 2 4 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIADO:JOAO DE DEUS VIDAL DE OLIVEIRA
DENUNCIANTE:MIN ISTÉRIO PÚBL ICO DO ESTADO PARÁ V IT IMA:M.  C .  B .  M .  
TESTEMUNHA:RAIMUNDO PAULO SILVA FERREIRA TESTEMUNHA:JADSON BARBOSA RAMOS.
PROCESSO: 0000941-24.2018.8.14.0043 CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário RÉU: NÃO
INFORMADO 1- Recebo a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público em todos os seus
termos, em virtude de preencher os requisitos do art. 41 do CPP, dando o(s) acusado(s) como incurso
no(s) crimes capitulados na denúncia. 2- Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE-SE
O(S) denunciado(s), pessoalmente no endereço constante na Denúncia (e/ou onde se encontre
custodiado) para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A
ACUSAÇÃO, na qual poderá (ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08 (oito), qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do
CPP). 3- DEVE o Sr. Oficial de Justiça, inquirir o(s) denunciado(s) se pretende(m) constituir advogado
particular, declinando o nome e os dados de contato (telefone, endereço, número da OAB), devendo o
Oficial de Justiça fazer constar de sua certidão tais dados fornecidos pelo réu ou se aceitam o patrocínio
da Defensoria Pública. 4- Cumpram-se as diligências requeridas pelo Ministério Público. 5- Após
apresentação de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do art. 397 do CPP.
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Dê-se ciência ao Ministério Público. P.I.C. Portel, 15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de
Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 9 1 4 4 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---VITIMA:A. C. O. E.  ACUSADO:JOAO PAULO MACHADO DE
ALMEIDA Representante(s):  OAB 23669 - TYAGO FELIPE CÂMARA DE ALMEIDA (ADVOGADO)  
TESTEMUNHA:JOSE AUGUSTO CORREA DE SOUZA TESTEMUNHA:FABIO VIEIRA FREITAS
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO. Comarca de Portel Fls. ESTADO DO PARÁ - PODER
JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL Processo n.º 0001914-42.2019.8.14.0043
Denunciado: JOÃO PAULO MACHADO DE ALMEIDA DECISÃO         Vistos os autos. Trata-se de
resposta à acusação ofertada pela Defesa do acusado JOÃO PAULO MACHADO DE ALMEIDA, já
qualificado nos autos, os quais se encontra denunciado pela prática, em tese, do delito constante na
denúncia.         Compulsando os autos, não havendo preliminares a serem analisadas, bem como, não
sendo caso de absolvição sumária dos acusados, permanecendo, por ora, verossímil a tese constante da
denúncia, a qual circunstanciou os fatos e apresentou os requisitos mínimos para sua admissibilidade, de
sorte que, não estando presentes quaisquer das hipóteses do art. 3971, do Código de Processo Penal,
assim, já estando recebida a denúncia, designo audiência de instrução para o dia 05/08/2019 às 09:30 hs.
        Intime-se o Ministério Público, os denunciados e seus defensores, bem como as testemunhas
arroladas pelo Parquet e pela Defesa, com atenção ao art. 370, §4º do CPP.         CUMPRA-SE COM A
MÁXIMA URGÊNCIA.   SERVIRÁ A PRESENTE COMO MANDADO (PROVIMENTO N.º 003/2009, DA
CJCI).         Portel/PA, 15 de julho de 2019.   Lucas Quintanilha Furlan   Juiz de Direito 1 Art. 397.  Após o
cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente
o acusado quando verificar:  I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;  II - a
existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;  III - que o
fato narrado evidentemente não constitui crime; ou  IV - extinta a punibilidade do agente. 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 3 4 4 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---VITIMA:A. C. O. E.  DENUNCIADO:WILLAMES PEREIRA DA
SILVA DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA TESTEMUNHA:JOSE AUGUSTO
CORREA DE SOUZA TESTEMUNHA:FABIO VIEIRA FREITAS TESTEMUNHA:ALESSANDRO CUNHA
SANTANA. Comarca de Portel/PA Fls. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA
COMARCA DE PORTEL Processo n.º 00021344020198140043 Denunciado: WILLAMES PEREIRA DA
SILVA DECISÃO            Cuida-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de WILLAMES
PEREIRA DA SILVA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, c/c art.
244-B do ECA.            Às fls. 52/55, a Defesa apresentou a resposta à acusação, não arguiu preliminares,
reservando-se a debater em alegações finais todas as demais razões de defesa, e, na oportunidade,
requereu a revogação da prisão preventiva da acusada.            Instado, o MP se manifestou contrário o
pleito de revogação da preventiva.            DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
           Cuida-se de Ação Penal movida em desfavor de WILLAMES PEREIRA DA SILVA, qualificado nos
autos da presente ação, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, c/c
art. 244-B do ECA.            No bojo da resposta à acusação a Defesa requereu a revogação da prisão
preventiva do autuado.            É o bastante. Decido.            Compulsando os autos, constato assistir razão
ao Parquet. Com efeito, não houve mudança no quadro fático ensejador da segregação cautelar do
flagranteado, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.            Sendo assim, em que pese
os argumentos da Defesa, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de WILLAMES PEREIRA DA
SILVA.            DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO            Designo audiência de instrução
para o dia 27.08.2019 às10:35 .            Intime-se o Ministério Público, o acusado e a Defesa, bem como as
testemunhas arroladas pelo Parquet e pela Defesa, com atenção ao art. 370, §4º do CPP.
           SERVIRÁ A PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA.
           Portel, 28 de junho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 1 7 3 3 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
de Competência do Júri em: 15/07/2019---VITIMA:F. L. N.  ACUSADO:VALDIMAR FONSECA DO
NASCIMENTO DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO TESTEMUNHA:DORALICE SILVA DE ANDRADE
NAVEGANTE TESTEMUNHA:ERICK HELIAQUIM CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. Comarca de Portel
Fls. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL
Processo n.º 0002173-37.2019.8.14.0043 Denunciado: VALDIMAR FONSECA DO NASCIMENTO
DECISÃO         Vistos os autos.         Trata-se de resposta à acusação ofertada pela Defesa do acusado
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VALDIMAR FONSECA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, os quais se encontra denunciado pela
prática, em tese, do delito constante na denúncia.         Compulsando os autos, não havendo preliminares
a serem analisadas, bem como, não sendo caso de absolvição sumária dos acusados, permanecendo, por
ora, verossímil a tese constante da denúncia, a qual circunstanciou os fatos e apresentou os requisitos
mínimos para sua admissibilidade, de sorte que, não estando presentes quaisquer das hipóteses do art.
3971, do Código de Processo Penal, assim, já estando recebida a denúncia, designo audiência de
instrução para o dia 22/08/2019 às 10:00 hs.         Intime-se o Ministério Público, os denunciados e seus
defensores, bem como as testemunhas arroladas pelo Parquet e pela Defesa, com atenção ao art. 370,
§4º do CPP.         CUMPRA-SE COM A MÁXIMA URGÊNCIA.   SERVIRÁ A PRESENTE COMO
MANDADO (PROVIMENTO N.º 003/2009, DA CJCI).         Portel/PA, 15 de julho de 2019.   Lucas
Quintanilha Furlan   Juiz de Direito 1 Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e
parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:  I - a
existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;  II - a existência manifesta de causa
excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;  III - que o fato narrado evidentemente não
constitui crime; ou  IV - extinta a punibilidade do agente. 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 7 8 1 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Medidas
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) em: 15/07/2019---AUTOR:DAYANNE MOREIRA ALVES
REQUERIDO:MARLUS DE JESUS SOUZA PINTO AUTORIDADE POLICIAL:RAUL ELVIS RODRIGUES
CASTRO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE PORTEL TERCEIRO:DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE
PORTEL TERCEIRO:SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PORTEL. Processo n° 0002278-
14.2019.8.14.0043   DESPACHO      Ao MP para manifestação acerca do pleito e fls.27 e seguintes.
     Após, conclusos.      P.I.C      Portel (PA), 15 de julho de 2019.  Lucas Quintanilha Furlan   Juiz de
Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 8 9 1 6 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Insanidade
Mental do Acusado em: 15/07/2019---PACIENTE:NELZILENE GOMES CASTRO. Processo n° 0002891-
68.2018.8.14.0043   DESPACHO      À DPE para manifestação acerca da perícia realizada(fls.62/64).
     Após, conclusos.      P.I.C      Portel (PA), 15 de julho de 2019.  Lucas Quintanilha Furlan   Juiz de
Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 7 5 3 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Divórcio
Litigioso em: 15/07/2019---REQUERENTE:GILDA ALVES PACHECO DOS SANTOS Representante(s): 
OAB 11485 - EVANDRO CRUZ DE SOUZA (ADVOGADO)   REQUERIDO:JOSIEL DOS SANTOS
MACHADO. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL
Processo nº 0002975-35.2019.8.14.0043        SENTENÇA DE MÉRITO        Trata-se de AÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO movida por GILDA ALVES PACHECO DOS SANTOS em face de JOSIEL DOS
SANTOS MACHADO.        A parte autora juntou os documentos hábeis à propositura da ação.        É breve
relatório. Decido.        Os autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída documentalmente,
conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade, até o
presente momento.        A partir do advento da Emenda Constitucional nº 66, de aplicação imediata, a
certidão de casamento é suficiente para instruir o pedido de divórcio, não havendo necessidade da
comprovação de alguma causa específica ou requisito temporal ou consentimento da parte contrária. A
modificação constitucional acompanha as transformações do conceito de família e os anseios da
sociedade brasileira ao inserir a decisão do divórcio em uma seara personalíssima, desburocratizando a
dissolução do casamento de modo a facilitar a constituição de novos arranjos familiares. Assim,
considerando que há apenas pedido de decretação de divórcio na inicial e trata-se de direito potestativo do
autor, não havendo possibilidade jurídica de oposição pela parte requerida, firmo entendimento desde já
pela total procedência do pedido de divórcio.        ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO
TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O FEITO nos termos do artigo 487, I, CPC, e
DECRETO o divórcio do casal, dissolvendo o vínculo conjugal entre as partes, com fulcro nos artigos
1571, inciso IV, do Código Cível Brasileiro c/c art. 226, § 6º da Constituição Federal de 1988, ECº 66.
       A requerente usará o nome de solteira: GILDA ALVES PACHECO.   CITE-SE/INTIME-SE a parte
requerida, pessoalmente no endereço constante na inicial, fazendo constar o inteiro teor desta decisão e,
não havendo manifestação no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado.        Oficie-se o cartório
competente para que averbe o divórcio ao registro de casamento do casal e envie a certidão averbada a
esta comarca, livre de ônus, nos termos do art. 98, IX, CPC. Com a certidão averbada em secretaria,
intime-se a parte autora para que proceda à retirada do documento.        Condeno a parte autora nas
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custas, todavia suspendo-as nos termos do art. 98, §3, do CPC, uma vez que defiro os benefícios da
justiça gratuita.        Portel (PA), 12 de junho de 2019.         LUCAS QUINTANILHA FURLAN         Juiz de
Direito                                                             Página de 2 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 1 3 4 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA DENUNCIADO:LEONARDO FARIAS DA SILVA DENUNCIADO:DOMIEL DUARTE TRINDADE
Representante(s):  OAB 6812 - SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM (ADVOGADO)   VITIMA:R.
G. S.  VITIMA:M. P. G.  TESTEMUNHA:ANDERSON NEVES GARCIA TESTEMUNHA:RODRIGO
MARINHO DE SOUSA. Comarca de Goianésia Fls. ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE
DIREITO DA COMARCA DE PORTEL Processo n.º 0003013-47.2019.8.14.0043 Denunciados:
LEONARDO FARIAS DA SILVA e DOMIEL DUARTE TRINDADE DECISÃO         Vistos os autos.
        Trata-se de resposta à acusação ofertada pela Defesa dos acusados LEONARDO FARIAS DA SILVA
e DOMIEL DUARTE TRINDADE, já qualificados nos autos, os quais se encontra denunciado pela prática,
em tese, do delito constante na denúncia.         Compulsando os autos, não havendo preliminares a serem
analisadas, bem como, não sendo caso de absolvição sumária dos acusados, permanecendo, por ora,
verossímil a tese constante da denúncia, a qual circunstanciou os fatos e apresentou os requisitos
mínimos para sua admissibilidade, de sorte que, não estando presentes quaisquer das hipóteses do art.
3971, do Código de Processo Penal, assim, já estando recebida a denúncia, designo audiência de
instrução para o dia 27/08/2019 às 09:00hs.         Intime-se, os denunciados e seus defensores, bem como
as testemunhas arroladas pelo Parquet e pela Defesa, com atenção ao art. 370, §4º do CPP.
        Cumpridas as diligências acima, ao MP para manifestação acerca do pleito da liberdade provisória.
        CUMPRA-SE COM A MÁXIMA URGÊNCIA.   SERVIRÁ A PRESENTE COMO MANDADO
(PROVIMENTO N.º 003/2009, DA CJCI).         Portel/PA, 15 de julho de 2019.   Lucas Quintanilha Furlan  
Juiz de Direito 1 Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o
juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:  I - a existência manifesta de causa
excludente da ilicitude do fato;  II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente,
salvo inimputabilidade;  III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou  IV - extinta a
punibilidade do agente. 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 3 3 3 9 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Execução
da Pena em: 15/07/2019---APENADO:MICHAEL JACKSON DA SILVA SABOIA. Processo n° 0003333-
97.2019.8.14.0043   DESPACHO      Ao MP para manifestação acerca da certidão de fls.29v.      Após,
conclusos.      P.I.C      Portel (PA), 15 de julho de 2019.  Lucas Quintanilha Furlan   Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 9 3 2 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERENTE:RONALDO DE DEUS MACHADO
Representante(s):  OAB 9273 - MAURILO TRINDADE DA ROCHA JUNIOR (ADVOGADO)  
REQUERIDO:INSTITUTO DE EDUCACAO E CAPACITACAO EMPRESARIAL FAYOL. Processo:
0003493-25.2019.8.14.0043 DECISÃO O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal preconiza que ¿o Estado
prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos¿. E na
legislação infraconstitucional o art. 98, caput, do Código de Processo Civil define que ¿a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei¿. O Supremo
Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência, almejando a
obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, ou seja,
apenas relativa (AgRg no Ag 1242996/SP). No mesmo sentido a Súmula n. 6 deste Tribunal de Justiça: ¿A
alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural
goza do direito ao deferimento da gratuidade prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a
capacidade econômica do requerente¿. No presente caso, contudo, verifico que não foi demonstrada a
efetiva da necessidade do benefício postulado e vislumbro a presença de elementos que indicam a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade almejada. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de
justiça gratuita requerido nos autos e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora
comprove em juízo o recolhimento das custas iniciais, sob pena de arquivamento da presente ação. Portel,
15 de julho de 2019.. LUCAS QUINTANILHA FURLAN Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 6 1 2 5 9 2 0 1 4 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Civil
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de Improbidade Administrativa em: 15/07/2019---AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTA DO PARA
REQUERIDO:PEDRO RODRIGUES BARBOSA. 2019-07-10 (30) 01. Cumpra-se integralmente o
despacho de fls. 138 03. Após, conclusos. P.R.I.C. uintanilha Furlan Juiz de Direito Processo: 0003612-
59.2014.8.14.0043 DECISÃO 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 6 7 5 1 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA DENUNCIADO:LUCAS SANTANA DE ARAUJO VITIMA:H. C. M. P. . Processo: 0003675-
11.2019.8.14.0043 - Ação Penal - Procedimento Ordinário Acusado(a): . 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 6 7 5 1 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
PARA DENUNCIADO:LUCAS SANTANA DE ARAUJO VITIMA:H. C. M. P. . PROCESSO: 0003675-
11.2019.8.14.0043 CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário RÉU: NÃO INFORMADO 1- Recebo a
denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público em todos os seus termos, em virtude de
preencher os requisitos do art. 41 do CPP, dando o(s) acusado(s) como incurso no(s) crimes capitulados
na denúncia. 2- Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE-SE O(S) denunciado(s),
pessoalmente no endereço constante na Denúncia (e/ou onde se encontre custodiado) para, no prazo
legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇÃO, na qual poderá (ão)
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas até o número de 08 (oito),
qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do CPP). 3- DEVE o Sr.
Oficial de Justiça, inquirir o(s) denunciado(s) se pretende(m) constituir advogado particular, declinando o
nome e os dados de contato (telefone, endereço, número da OAB), devendo o Oficial de Justiça fazer
constar de sua certidão tais dados fornecidos pelo réu ou se aceitam o patrocínio da Defensoria Pública. 4-
Cumpram-se as diligências requeridas pelo Ministério Público. 5- Após apresentação de RESPOSTA
ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do art. 397 do CPP. Dê-se ciência ao Ministério
Público. P.I.C. Portel, 15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 4 6 2 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:NICE VALDO FRANCA BANDEIRA VITIMA:M. A. C. E.  TESTEMUNHA:DORALICE SILVA
DE ANDRADE NAVEGANTE TESTEMUNHA:FRANQUE OLIVEIRA MODESTO. Processo: 0003946-
20.2019.8.14.0043 - Ação Penal - Procedimento Ordinário Acusado(a): . 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 4 6 2 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:NICE VALDO FRANCA BANDEIRA VITIMA:M. A. C. E.  TESTEMUNHA:DORALICE SILVA
DE ANDRADE NAVEGANTE TESTEMUNHA:FRANQUE OLIVEIRA MODESTO. PROCESSO: 0003946-
20.2019.8.14.0043 CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário RÉU: NÃO INFORMADO 1- Recebo a
denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público em todos os seus termos, em virtude de
preencher os requisitos do art. 41 do CPP, dando o(s) acusado(s) como incurso no(s) crimes capitulados
na denúncia. 2- Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE-SE O(S) denunciado(s),
pessoalmente no endereço constante na Denúncia (e/ou onde se encontre custodiado) para, no prazo
legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇÃO, na qual poderá (ão)
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas até o número de 08 (oito),
qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do CPP). 3- DEVE o Sr.
Oficial de Justiça, inquirir o(s) denunciado(s) se pretende(m) constituir advogado particular, declinando o
nome e os dados de contato (telefone, endereço, número da OAB), devendo o Oficial de Justiça fazer
constar de sua certidão tais dados fornecidos pelo réu ou se aceitam o patrocínio da Defensoria Pública. 4-
Cumpram-se as diligências requeridas pelo Ministério Público. 5- Após apresentação de RESPOSTA
ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do art. 397 do CPP. Dê-se ciência ao Ministério
Público. P.I.C. Portel, 15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 9 3 9 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:ELIVAN DA SILVA COSTA VITIMA:S. A. M.  VITIMA:F. M. E. S.  TESTEMUNHA:PAULO
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MARCELO DA COSTA DIAS TESTEMUNHA:JOSE AUGUSTO CORREA DE SOUZA. Processo:
0003993-91.2019.8.14.0043 - Ação Penal - Procedimento Ordinário Acusado(a): . 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 9 3 9 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:ELIVAN DA SILVA COSTA VITIMA:S. A. M.  VITIMA:F. M. E. S.  TESTEMUNHA:PAULO
MARCELO DA COSTA DIAS TESTEMUNHA:JOSE AUGUSTO CORREA DE SOUZA. PROCESSO:
0003993-91.2019.8.14.0043 CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário RÉU: NÃO INFORMADO 1-
Recebo a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público em todos os seus termos, em
virtude de preencher os requisitos do art. 41 do CPP, dando o(s) acusado(s) como incurso no(s) crimes
capitulados na denúncia. 2- Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE-SE O(S)
denunciado(s), pessoalmente no endereço constante na Denúncia (e/ou onde se encontre custodiado)
para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇÃO, na qual
poderá (ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas até o número de 08
(oito), qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do CPP). 3- DEVE
o Sr. Oficial de Justiça, inquirir o(s) denunciado(s) se pretende(m) constituir advogado particular,
declinando o nome e os dados de contato (telefone, endereço, número da OAB), devendo o Oficial de
Justiça fazer constar de sua certidão tais dados fornecidos pelo réu ou se aceitam o patrocínio da
Defensoria Pública. 4- Cumpram-se as diligências requeridas pelo Ministério Público. 5- Após
apresentação de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do art. 397 do CPP.
Dê-se ciência ao Ministério Público. P.I.C. Portel, 15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de
Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 1 3 8 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:HENRIQUE VALENTE DOS SANTOS VITIMA:A.  S.  C.    VITIMA:E.  P.  
TESTEMUNHA:RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA TESTEMUNHA:ANDERSON NEVES GARCIA.
Processo: 0004013-82.2019.8.14.0043 - Ação Penal - Procedimento Ordinário Acusado(a): . 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 1 3 8 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:HENRIQUE VALENTE DOS SANTOS VITIMA:A.  S.  C.    VITIMA:E.  P.  
TESTEMUNHA:RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA TESTEMUNHA:ANDERSON NEVES GARCIA.
PROCESSO: 0004013-82.2019.8.14.0043 CLASSE: Ação Penal - Procedimento Ordinário RÉU: NÃO
INFORMADO 1- Recebo a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público em todos os seus
termos, em virtude de preencher os requisitos do art. 41 do CPP, dando o(s) acusado(s) como incurso
no(s) crimes capitulados na denúncia. 2- Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE-SE
O(S) denunciado(s), pessoalmente no endereço constante na Denúncia (e/ou onde se encontre
custodiado) para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A
ACUSAÇÃO, na qual poderá (ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08 (oito), qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do
CPP). 3- DEVE o Sr. Oficial de Justiça, inquirir o(s) denunciado(s) se pretende(m) constituir advogado
particular, declinando o nome e os dados de contato (telefone, endereço, número da OAB), devendo o
Oficial de Justiça fazer constar de sua certidão tais dados fornecidos pelo réu ou se aceitam o patrocínio
da Defensoria Pública. 4- Cumpram-se as diligências requeridas pelo Ministério Público. 5- Após
apresentação de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do art. 397 do CPP.
Dê-se ciência ao Ministério Público. P.I.C. Portel, 15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de
Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 3 4 5 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:JOVENAL GARCIA DA SILVA JUNIOR Representante(s):  OAB 23669 - TYAGO FELIPE
CÂMARA DE ALMEIDA (ADVOGADO)  OAB 3764 - VIVALDO MACHADO DE ALMEIDA (ADVOGADO)  
DENUNCIADO:JANILSON BATISTA DANTAS Representante(s):  OAB 23669 - TYAGO FELIPE CÂMARA
DE ALMEIDA (ADVOGADO)  OAB 3764 - VIVALDO MACHADO DE ALMEIDA (ADVOGADO)   VITIMA:A.
C. O. E.  TESTEMUNHA:DORALICE SILVA DE ANDRADE NAVEGANTE TESTEMUNHA:FRANKLIN
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CHAVES PEREIRA JUNIOR. Processo: 0004034-58.2019.8.14.0043 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário Acusado(a): . 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 3 4 5 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:JOVENAL GARCIA DA SILVA JUNIOR Representante(s):  OAB 23669 - TYAGO FELIPE
CÂMARA DE ALMEIDA (ADVOGADO)  OAB 3764 - VIVALDO MACHADO DE ALMEIDA (ADVOGADO)  
DENUNCIADO:JANILSON BATISTA DANTAS Representante(s):  OAB 23669 - TYAGO FELIPE CÂMARA
DE ALMEIDA (ADVOGADO)  OAB 3764 - VIVALDO MACHADO DE ALMEIDA (ADVOGADO)   VITIMA:A.
C. O. E.  TESTEMUNHA:DORALICE SILVA DE ANDRADE NAVEGANTE TESTEMUNHA:FRANKLIN
CHAVES PEREIRA JUNIOR. PROCESSO: 0004034-58.2019.8.14.0043 CLASSE: Ação Penal -
Procedimento Ordinário RÉU: NÃO INFORMADO 1- Recebo a denúncia oferecida pelo representante do
Ministério Público em todos os seus termos, em virtude de preencher os requisitos do art. 41 do CPP,
dando o(s) acusado(s) como incurso no(s) crimes capitulados na denúncia. 2- Nos termos do artigo 396 do
Código de Processo Penal, CITE-SE O(S) denunciado(s), pessoalmente no endereço constante na
Denúncia (e/ou onde se encontre custodiado) para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua
RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇÃO, na qual poderá (ão) arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir
e arrolar testemunhas até o número de 08 (oito), qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas
se necessário (art. 396-A do CPP). 3- DEVE o Sr. Oficial de Justiça, inquirir o(s) denunciado(s) se
pretende(m) constituir advogado particular, declinando o nome e os dados de contato (telefone, endereço,
número da OAB), devendo o Oficial de Justiça fazer constar de sua certidão tais dados fornecidos pelo réu
ou se aceitam o patrocínio da Defensoria Pública. 4- Cumpram-se as diligências requeridas pelo Ministério
Público. 5- Após apresentação de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do
art. 397 do CPP. Dê-se ciência ao Ministério Público. P.I.C. Portel, 15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha
Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 8 1 8 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---VITIMA:L. G. T.  TERCEIRO:DELEGACIA DE POLICIA CIVIL
DE PORTEL ACUSADO:MOISES TAVARES DO AMARAL ACUSADO:WANDERLEI DE SOUZA DA
CUNHA ACUSADO:ROSELMA GAMA DIAS Representante(s):  OAB 29150-B - MIGUEL MOREIRA
VALENTE (ADVOGADO)   ACUSADO:CARLOS AFONSO DA SILVA GOIS ACUSADO:ERICK LIMA
FERREIRA ACUSADO:MARCELO DA SILVA LIMA ACUSADO:WEMERSON DA SILVA SANTANA
TESTEMUNHA:VALDILENE SANTANA BRITO TESTEMUNHA:LEONARDO JORGE REIS BARBOZA
TESTEMUNHA:CARLOS ALBERTO DOMINGUES DAS MERCES JUNIOR TESTEMUNHA:JADISON
BARBOSA RAMOS TESTEMUNHA:ELION CORDEIRO DA COSTA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Vara Única DA Comarca de PORTEL Processo: 0004181-
84.2019.8.14.0043          DECISÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 1- Recebo a denúncia oferecida
pelo representante do Ministério Público em todos os seus termos, em virtude de preencher os requisitos
do art. 41 do CPP, dando o(s) acusado(s) como incurso no(s) crimes capitulados na denúncia. 2- Nos
termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE-SE O(S) denunciado(s), pessoalmente no
endereço constante na Denúncia (e/ou onde se encontre custodiado) para, no prazo legal de 10 (dez) dias,
apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇÃO, na qual poderá (ão) arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que
pretendem produzir e arrolar testemunhas até o número de 08 (oito), qualificando-as e requerendo que
elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do CPP). 3- DEVE o Sr. Oficial de Justiça, inquirir o(s)
denunciado(s) se pretende(m) constituir advogado particular, declinando o nome e os dados de contato
(telefone, endereço, número da OAB), devendo o Oficial de Justiça fazer constar de sua certidão tais
dados fornecidos pelo réu ou se aceitam o patrocínio da Defensoria Pública. 4- Em havendo suspeita de
ocultação, fica autorizado o Oficial de Justiça a proceder à citação por hora certa, nos termos dos artigos
251 a 254, do novo CPC. 5- Após apresentação de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos conclusos
nos termos do art. 397 do CPP. 6- Após, ao MP para manifestação acerca do pedido de revogação de
prisão preventiva de fls.140 e da informação da autoridade policial de fls.167/168. SERVE ESTA COMO
MANDADO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO. 003/2009-CJRM.                Portel/PA, 15 de julho
de 2019.          Lucas Quintanilha Furlan          Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 8 0 5 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Pedido de
Prisão Preventiva em: 15/07/2019---AUTORIDADE POLICIAL:RAUL ELVIS RODRIGUES CASTRO
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ACUSADO:PATRICK DUARTE DOS SANTOS. PROCESSO Nº 0004280-54.2019.8.14.0043  DESPACHO
         Ao Ministério Público, para manifestação acerca do comunicado do cumprimento de mandado de
prisão preventiva. P.I.C Portel (PA), 15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan  Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 8 8 3 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:IRANILSON NUNES DE OLIVEIRA VITIMA:J. L. A.  TESTEMUNHA:JOSE AUGUSTO
CORREA DE SOUZA TESTEMUNHA:PAULO MARCELO DA COSTA DIAS TESTEMUNHA:ANTONIO
CAVALCANTE MORAES FILHO. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE PORTEL Processo n° 0004288-31.2019.8.14.0043 DECIS¿O 1- Recebo a denúncia
oferecida pelo representante do Ministério Público em todos os seus termos, em virtude de preencher os
requisitos do art. 41 do CPP, dando o(s) acusado(s) como incurso no(s) crimes capitulados na denúncia.
2- Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE-SE O(S) denunciado(s), pessoalmente
no endereço constante na Denúncia (e/ou onde se encontre custodiado) para, no prazo legal de 10 (dez)
dias, apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇ¿O, na qual poderá (¿o) arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificaç¿es, especificar as provas que
pretendem produzir e arrolar testemunhas até o número de 08 (oito), qualificando-as e requerendo que
elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do CPP). 3- DEVE o Sr. Oficial de Justiça, inquirir o(s)
denunciado(s) se pretende(m) constituir advogado particular, declinando o nome e os dados de contato
(telefone, endereço, número da OAB), devendo o Oficial de Justiça fazer constar de sua certid¿o tais
dados fornecidos pelo réu ou se aceitam o patrocínio da Defensoria Pública. 4- Cumpram-se as diligências
requeridas pelo Ministério Público. 5 - OFICIE-SE À SUSIPE PARA, NO PRAZO DE 05 DIAS,
ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇ¿O DO RÉU IRANILSON NUNES DE OLIVEIRA.  6
- SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECIS¿O COMO MANDADO DE CITAÇ¿O/ OFÍCIO conforme autorizado pelo
PROVIMENTO CJCI 003/2009, devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. 7 -
Após apresentaç¿o de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do art. 397 do
CPP. Dê-se ciência ao Ministério Público. P.I.C. 12 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de
Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 2 1 7 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:MARILSON MARQUES LOPES DENUNCIADO:ALESSANDRO DOS SANTOS VITIMA:B.
G. S.  TESTEMUNHA:DORALICE SILVA DE ANDRADE NAVEGANTE TESTEMUNHA:FRANKLIN
CHAVES PEREIRA JUNIOR. Processo: 0004421-73.2019.8.14.0043 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário Acusado(a): . 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 2 1 7 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
DENUNCIADO:MARILSON MARQUES LOPES DENUNCIADO:ALESSANDRO DOS SANTOS VITIMA:B.
G. S.  TESTEMUNHA:DORALICE SILVA DE ANDRADE NAVEGANTE TESTEMUNHA:FRANKLIN
CHAVES PEREIRA JUNIOR. PROCESSO: 0004421-73.2019.8.14.0043 CLASSE: Ação Penal -
Procedimento Ordinário RÉU: NÃO INFORMADO 1- Recebo a denúncia oferecida pelo representante do
Ministério Público em todos os seus termos, em virtude de preencher os requisitos do art. 41 do CPP,
dando o(s) acusado(s) como incurso no(s) crimes capitulados na denúncia. 2- Nos termos do artigo 396 do
Código de Processo Penal, CITE-SE O(S) denunciado(s), pessoalmente no endereço constante na
Denúncia (e/ou onde se encontre custodiado) para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua
RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇÃO, na qual poderá (ão) arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir
e arrolar testemunhas até o número de 08 (oito), qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas
se necessário (art. 396-A do CPP). 3- DEVE o Sr. Oficial de Justiça, inquirir o(s) denunciado(s) se
pretende(m) constituir advogado particular, declinando o nome e os dados de contato (telefone, endereço,
número da OAB), devendo o Oficial de Justiça fazer constar de sua certidão tais dados fornecidos pelo réu
ou se aceitam o patrocínio da Defensoria Pública. 4- Cumpram-se as diligências requeridas pelo Ministério
Público. 5- Após apresentação de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos conclusos nos termos do
art. 397 do CPP. Dê-se ciência ao Ministério Público. P.I.C. Portel, 15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha
Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 8 4 0 9 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Penal
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- Procedimento Ordinário em: 15/07/2019---VITIMA:R. B. C. S.  DENUNCIADO:JUVENAL PAIVA DE
SOUZA DENUNCIANTE:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ TESTEMUNHA:FRANKLIN
CHAVES PEREIRA JUNIOR TESTEMUNHA:FRANQUE OLIVEIRA MODESTO. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COMARCA DE PORTEL Processo n° 0004840-
93.2019.8.14.0043 DECIS¿O 1- Recebo a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público em
todos os seus termos, em virtude de preencher os requisitos do art. 41 do CPP, dando o(s) acusado(s)
como incurso no(s) crimes capitulados na denúncia. 2- Nos termos do artigo 396 do Código de Processo
Penal, CITE-SE O(S) denunciado(s), pessoalmente no endereço constante na Denúncia (e/ou onde se
encontre custodiado) para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A
ACUSAÇ¿O, na qual poderá (¿o) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificaç¿es, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08 (oito), qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do
CPP). 3- DEVE o Sr. Oficial de Justiça, inquirir o(s) denunciado(s) se pretende(m) constituir advogado
particular, declinando o nome e os dados de contato (telefone, endereço, número da OAB), devendo o
Oficial de Justiça fazer constar de sua certid¿o tais dados fornecidos pelo réu ou se aceitam o patrocínio
da Defensoria Pública. 4- Cumpram-se as diligências requeridas pelo Ministério Público. 5 - OFICIE-SE À
SUSIPE PARA, NO PRAZO DE 05 DIAS, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇ¿O DO
RÉU JUVENAL PAIVA DE SOUZA.  6 - SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECIS¿O COMO MANDADO DE
CITAÇ¿O/ OFÍCIO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJCI 003/2009, devendo o Sr. Diretor
observar o disposto em seus artigos 3º e 4º. 7 - Após apresentaç¿o de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me
os autos conclusos nos termos do art. 397 do CPP. Dê-se ciência ao Ministério Público. P.I.C. 12 de julho
de 2019. Lucas Quintanilha Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 8 5 6 4 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Auto de
Prisão em Flagrante em: 15/07/2019---FLAGRANTEADO:ROGERIO DE AZEVEDO FERREIRA
Representante(s):  OAB 29150-B - MIGUEL MOREIRA VALENTE (ADVOGADO)   VITIMA:E. P. . Fls.
ESTADO DO PARÁ - PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE  PORTEL Processo
nº: 00048564720198140043 Conduzido: ROGÉRIO DE AZEVEDO FERREIRA     DECISÃO     Vistos etc.
    Trata-se de pleito de revogação da prisão preventiva formulado em favor de ROGÉRIO DE AZEVEDO
FERREIRA.      Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito.     Passo
a reanálise da permanência ou não dos requisitos que justificaram a segregação cautelar do acusado.     É
o, sucinto, relatório.     DECIDO     Analisando os autos, observo que o acusado tenta obter a liberdade
provisória sem que tenha havido mudança no contexto fático-probatório desde a decisão que decretou a
prisão preventiva do acusado (fl. 20).     Em linhas gerais, o pedido de revogação da prisão preventiva se
baseia na alegação de que, em suma, a prisão cautelar do custodiado não preenche os requisitos da
preventiva elencados no art. 312 do CPP.     Em que pese os argumentos elencados pela defesa do réu,
entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, não havendo alteração fática que justifique
a revogação da medida cautelar imposta. Ademais, consta no APF que o acusado foi preso na companhia
da menor E.T.S, portanto ao todo a quantidade de 16 (dezesseis) petecas de ¿maconha¿ (fl. 03- APF).
     Anoto que não há que falar em relaxamento da prisão, visto que decorrente da conversão da prisão em
flagrante em preventiva, restando devidamente analisada a legalidade da prisão.     Permanece a
necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado pelos motivos já elencados na decisão
que decretou a medida.     Ainda, apenas por apego à argumentação, no que diz respeito a primariedade,
bons antecedentes e residência fixa, vale citar que ¿a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não
possuem condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal¿ (HC 130412/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 3/11/2015, Segunda Turma). STJ: ¿A
primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias
que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do
acusado¿ (JSTJ 2-2). Liberdade Provisória - Prisão em flagrante - Causas justificadoras da preventiva -
Indeferimento. "O paciente foi preso em flagrante, cuja legitimidade não questiona, além do que, segundo
decidiu o Juízo, se acham presentes os motivos que justificariam o decreto de prisão preventiva, o que
inviabiliza a concessão da liberdade provisória (...)" (STJ - RHC 1.605 - Rel. Costa Leite).     ¿O
indeferimento de liberdade provisória não exige fundamentação extensa, já que a prisão se sustenta pelo
anterior auto de prisão em flagrante ou pelo decreto de preventiva. Recurso de habeas corpus a que se
nega provimento" (STJ - RHC - Rel. Assis Toledo - RSTJ 23/139)     Ressalto que foi preso em flagrante
por crime equiparado à hediondo.     No caso, reitere-se, não vislumbro nenhuma modificação nas razões
postas quando da decretação da prisão preventiva, portanto, acolho a manifestação do Ministério Público
e mantenho a prisão preventiva do réu.     Do exposto, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar,
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para se evitar a reiteração criminosa, resguardando a ordem pública e a aplicação da lei penal.     Ante ao
exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão
preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de
ROGÉRIO DE AZEVEDO FERREIRA, nos termos da decisão de fl. 20.     Ciência ao Ministério Público e à
defesa. Intimem-se.     Portel, 28 de junho de 2019.     Lucas Quintanilha Furlan     Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 2 1 5 9 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Carta
Precatória Cível em: 15/07/2019---JUIZO DEPRECANTE:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
BAURUSP JUIZO DEPRECADO:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTELPA
REQUERENTE:BERTULINA NASCIMENTO DE LIMA REQUERIDO:RAIMUNDO SOBRINHO DE LIMA.
Processo n° 0005215-94.2019.8.14.0043   DESPACHO      Cumpra-se na forma da lei.      Devidamente
cumprida, certifique-se e devolva-se com as homenagens de estilo.      Expeça-se o necessário.      Portel
(PA), 15 de julho de 2019.  Lucas Quintanilha Furlan   Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 4 7 5 7 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Petição
Criminal em: 15/07/2019---ACUSADO:CARLOS OSCAR ALMEIDA DA SILVA. Processo: 0005475-
74.2019.8.14.0043 DESPACHO          01. À secretaria para juntar aos autos a sentença do processo
mencionado pela ofendida.          02. Após, encaminhem-se as autos ao MP para manifestação.
         P.I.C.          Portel/PA, 15 de julho de 2019.   Lucas Quintanilha Furlan   Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 0 9 5 8 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Ação Civil
Púb l i ca  em:  15 /07 /2019- - -AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
REQUERENTE:SALOMA LUCINDA CORDEIRO DA SILVA PACIENTE:FLAVIO LOPES DA SILVA
REQUERIDO:O ESTADO DO PARA REQUERIDO:MUNICIPIO DE PORTEL. Comarca de Portel Fls.
Processo: 0006095-86.2019.8.14.0043        DECISÃO        Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E URGÊNCIA, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
em face do ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, qualificada, representada
judicialmente pelo Procurador Geral do Estado e do MUNICÍPIO DE PORTEL, pessoa jurídica de direito
público interno, qualificada, representada judicialmente pelo Prefeito Municipal ou pelo Procurador
Municipal.        Narra a inicial que o Sr. FLÁVIO LOPES DA SILVA se encontra em iminente risco de morte,
necessitando ser internado para tratamento médico especializado em insuficiência renal crônica em
caráter de urgência.        Enfatiza que os cuidados recebidos devem ser imediatos, sob pena de evoluir a
óbito conforme laudo de fl. 16, vez que apresenta sintomas como vômito com sangue, náuseas e fortes
dores abdominais.        Essa é a síntese da narrativa, que alicerçada em diversos outros fundamentos
fáticos e de direito, embasa o autor a requerer em sede de antecipação dos efeitos da tutela final, que seja
determinado ao órgão público demandado a adoção de imediato das medidas necessárias para que
receba o tratamento médico indicado.        Junta documentos à inicial.        Relatei. Decido.        Foi
requerida liminar para determinar que o Estado do Pará e Município de Portel-PA adotem, de imediato,
todas as medidas administrativas necessárias para o fornecimento de atendimento adequado necessário
neste caso.        A saúde é um direito fundamental de dimensão social que repercute diretamente na
Dignidade da Pessoa Humana. A sua manutenção é dever do Estado (art. 196, caput, CF), razão pela qual
possui posição de destaque no ordenamento jurídico, devendo, via de regra, preponderar sobre eventuais
direitos em conflito, utilizando-se o critério da ponderação.        Conforme relatado nos autos, a parte
autora empreendeu todas as tentativas amigáveis de composição do problema extrajudicialmente,
entretanto o Município permaneceu inerte.        Atento à exposição da inicial e aos documentos que a
instruíram, verifico que estão presentes os pressupostos legais necessários para a concessão da medida,
quais sejam, a verossimilhança das alegações do autor e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação em permitir-se que sua situação fique indefinida.        O sustentáculo legal para a pretensão
autoral é a previsão constitucional e legal, determinando que o sistema de saúde pública é obrigação
conjunta e solidária de todas as esferas de governo (municipal, estadual e federal) - arts. 196 e 198 da
C.F./88; art. 9º da Lei 8.080/93. Ementa: APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA A NECESSITADO. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO MUNICÍPIO. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo os necessitados receber do
ente público a cirurgia necessária. Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. O Município possui
legitimidade passiva na demanda visando à realização de cirurgia a necessitado, devendo responder pelo
procedimento pleiteado no processo. Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. Posição do 11º
Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ e STF. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
CABIMENTO. Mostra-se adequada a determinação do alcance em dinheiro necessário para a aquisição
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dos medicamentos, tendo em vista que visa compelir o Estado a cumprir com a determinação judicial e ao
mesmo tempo garantir a efetividade do provimento jurisdicional, observados os bens jurídicos
constitucionalmente tutelados, no caso, o direito à vida e à saúde, numerário que não pode ser entregue
diretamente à parte. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. Verba honorária reduzida, observado o caráter
repetitivo e a singeleza da matéria, bem como o posicionamento desta Câmara. Inteligência do art. 20, §
4º, do CPC. Precedentes do TJRGS. Apelação parcialmente provida liminarmente. Sentença confirmada,
no mais em reexame necessário. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70054341888, Vigésima Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 30/04/2013)
Ementa: APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A NECESSITADO. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo os
necessitados receber do ente público os medicamentos necessários. Aplicação do artigo 196 da
Constituição Federal. O Estado e o Município possuem legitimidade passiva para a demanda visando o
fornecimento de medicamentos a necessitado. Posição do 11º Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ
e STF. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, incabível a
condenação no pagamento de custas e despesas processuais, observado o teor do art. 11 do Regimento
de Custas, alterado pela Lei nº 13.471/2010. Apelação provida liminarmente. Sentença modificada, em
parte, em reexame necessário. (Apelação Cível Nº 70053576005, Vigésima Segunda Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 30/04/2013).        Na
espécie, não há que falar em reserva do possível ou mesmo em ativismo judicial exacerbado, uma vez que
a proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), como vetor fundante do
Estado democrático de direito e de todo ordenamento pátrio, é norma que suplanta, em caso de colisão,
quaisquer outros direitos fundamentais, haja vista o escopo de proteção da bem maior ¿vida humana¿.
       Nesse sentido aresto da Lavra da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça. ADMINISTRATIVO
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS
DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIFESTA NECESSIDADE OBRIGAÇÃO
DO PODER PÚBLICO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os
direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância
que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que
o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos
fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente
fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá
empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos
orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico- financeira da pessoa estatal.      Extrai-se do corpo do mesmo acórdão: (...) a atuação do
Poder Judiciário no controle das políticas públicas não se pode dar de forma indiscriminada, pois isso
violaria o princípio da separação dos Poderes. No entanto, quando a Administração Pública, de maneira
clara e indubitável, viola direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de programas de
governo, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para
restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.        Diante desse panorama, passa-se a analisar os
pressupostos fáticos para a concessão da antecipação de tutela. Considerando que não há qualquer óbice
legal no microssistema que tutela a fazenda pública, à concessão ou não de antecipação de tutela no caso
descrito.        Verificando os requisitos do art. 300 do CPC, temos que há nos autos provas suficientes e
inequívocas das alegações, haja vista a documentação arrolada com a exordial, que permitem atingir um
juízo de verossimilhança das alegações.        A toda evidência também se encontra o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação, marcada pela irreversibilidade da perda da incolumidade física do
paciente. Diga-se, quanto maior a demora, mais consolidada a lesão perpetrada.        Tratando-se de
meios executivos para cumprimento de obrigações de fazer e de entregar coisa, deles não se furta a
Fazenda Pública, sujeita que está, nessas espécies de obrigação, ao procedimento comum.        Assim,
indubitavelmente, é cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária como meio
executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa.        Nesse sentido: PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO. MULTA. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que
proveu recurso especial. 2. O acórdão a quo negou pedido de aplicação de multa pecuniária pelo
descumprimento de ordem judicial referente a deferimento de antecipação de tutela que asseverou ser
dever do Estado o fornecimento gratuito de medicamentos. 3. É pacífico nesta Corte Superior o
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entendimento de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de
multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação
de fazer. Precedentes. 4. Incidência da Súmula nº 83/STJ, em face da orientação pacificada desta Casa
Julgadora sobre o tema. 5. Agravo regimental não provido.        Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela
provisória de urgência requerida para DETERMINAR:        I - Seja INTIMADO o Município de Portel, na
pessoa de seu representante constitucional, para implantar em até 48 (quarenta e oito) horas o
Tratamento Fora de Domicílio - TFD ao autor. Devendo contatar a rede hospitalar do Estado do Pará e
encaminhar/entregar a requerente na Unidade mais próxima que detenha a expertise, arcando ainda o
município com todas as despesas atinentes ao traslado do paciente e de seu/sua acompanhante;        II -
Ato contínuo seja INTIMADO o Estado do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, para
ACATAR/RECEBER O REQUERENTE E PROVIDENCIAR DE IMEDIATO - após contato da Secretaria de
Saúde Portel/PA - o necessário com o fim de providenciar o atendimento especializado em HOSPITAL DE
REFERÊNCIA NA ÁREA DA SAÚDE QUE DEMANDA O PACIENTE, isso no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas contados da ciência desta decisão;        III - No que tange a medida coercitiva, na hipótese
de descumprimento das medidas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC),
FIXO MULTA DIÁRIA de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao Município de Portel limitada a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais); e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a 100.000,00 (cem mil reais) ao Estado do
Pará, sem prejuízo da responsabilidade criminal.        Intimem-se as partes desta decisão.        Citem-se os
réus para ofertar contestações no prazo legal.        Servirá o presente, por cópia digitalizada, com
MANDADO DE CITAÇ¿O, de INTIMAÇ¿O, CARTA DE INTIMAÇ¿O e OFÍCIO, nos termos do Provimento
n° 003/2009 - CJRMB.        Cumpra-se com URGÊNCIA, inclusive em PLANTÃO, caso necessário.
       Portel, 15 de julho de 2019.        Lucas Quintanilha Furlan        Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 9 0 2 7 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em: 15/07/2019---VITIMA:O. E.  ACUSADO:ALESSANDRO
L E A L  B E Z E R R A  R e p r e s e n t a n t e ( s ) :    D E F E N S O R I A  P U B L I C A  ( D E F E N S O R )    
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO TESTEMUNHA:RODRIGO MARINHO DE SOUZA
TESTEMUNHA:RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA TERCEIRO:JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
TERCEIRO:CORREGEDORIA DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARA TERCEIRO:A
SUSIPE. PROCESSO Nº 0007902-78.2018.8.14.0043  DESPACHO          Ao Ministério Público, para
manifestação acerca da diligência requerida às fls.retro. P.I.C Portel (PA), 15 de julho de 2019. Lucas
Quintanilha Furlan  Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 9 0 5 0 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em: 15/07/2019---VITIMA:A. C. O. E.  ACUSADO:LUCAS
MORAES DA SILVA DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO TESTEMUNHA:RODRIGO MARINHO DE
SOUZA TESTEMUNHA:RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA. PROCESSO Nº 0009905-
06.2018.8.14.0043  DESPACHO          Determino a imediata redistribuição do mandado de fls.34.
         Considerando o lapso temporal de, aproximadamente, 6 meses desde a distribuição do mandado,
que houve solicitação da diretora de Secretaria às fls.35 para que houvesse cumprimento do referido
mandado e que até a presente data não foi encaminhado no sistema libra a devolução do referido
mandado (conforme certidão de fls.38), oficie-se à CJCI dando conhecimento do fato para a adoção das
medidas que entender cabíveis.          Cumpra-se com a urgência que o caso requer, uma vez que trata-se
de feito com RÉU PRESO provisoriamente.          SERVIRÁ o presente despacho como
MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJCI e da CJRMB do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará (TJPA). P.I.C Portel (PA), 15 de julho de 2019. Lucas Quintanilha Furlan  Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 1 6 3 8 9 9 8 2 0 1 6 8 1 4 0 4 0 1  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): LUCAS QUINTANILHA FURLAN Ação: Execução
da Pena em: 15/07/2019---APENADO:ELIAS LIMA DE ALMEIDA Representante(s):  OAB 22512 -
REGINALDO LIRA REIMAO (ADVOGADO)  OAB 22961 - AGLIBERTON ALCANTARA DA ROCHA
(ADVOGADO)   COATOR:JUIZO DE DIREITO COMARCA DE PORTEL. VISTOS. Trata-se de execução
penal em que figura como apenado ELIAS LIMA DE ALMEIDA. O apenado foi sentenciado com pena
restritiva de liberdade com regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, tendo cumprido a sua pena,
motivo pelo qual ocorreu a progressão de regime para o regime aberto em decisão prolatada em
17/02/2017 (fl. 20), sendo, na oportunidade, autorizada sua transferência para o Município de Portel/PA.
Estabelecidas as condições do aberto, o apenado também não as cumpriu, vez que não foi possível
proceder sua intimação para audiência admonitória por ter se evadido deste Município e se encontrar em
local incerto e não sabido, de acordo com certidão de fl. 40 e termo de audiência de fl. 41. Daí a
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decretação de prisão preventiva do apenado em 24/10/2018, com expedição do mandado de recaptura
com determinação de recolhimento em regime fechado (fl. 45). No comunicado de prisão constante à fl.
45v, há informação de que o apenado encontrava-se custodiado desde o dia 22/08/2018, preso em
flagrante delito. Instado a se manifestar, o MP requereu a regressão de regime de cumprimento de pena.
Daí se concluir que o apenado não demonstra senso de responsabilidade e ressocialização para (i)
cumprir pena no regime aberto, pois descumpriu as condições; (ii) cumprir pena no regime semiaberto,
porquanto permaneceu foragido frustrando o cumprimento da lei penal. Logo, outra alternativa não resta
senão o cumprimento da pena em regime FECHADO. ISSO POSTO, pelo histórico de frustração do
cumprimento da pena DETERMINO a regressão cautelar do apenado ao regime FECHADO. Requisito à
SUSIPE o PDP concluído para apuração da falta grave e decisão definitiva sobre a regressão de regime.
Estando o apenado recolhido em estabelecimento penal da região metropolitana de Belém, DECLINO da
competência para VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB, com as homenagens especiais de apreço
aos magistrados e servidores que atuam naquele órgão jurisdicional. P.R.I.C. Serve como mandado/ofício.
Cadastre-se no BNMP a prisão no regime FECHADO. Portel, 13 de julho de 2019. Lucas Quintanilha
Furlan Juiz de Direito 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 1 8 6 6 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: J. F. B.  
Representante(s):  
OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
MENOR: J. B. S.  
REQUERIDO: J. A. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 3 5 8 8 2 0 1 0 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 0 0 4 5 9 1
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: E. A. M.  
REQUERIDO: E. G. M.  
REPRESENTANTE: A. S. A.  
REQUERENTE: J. A. M.  
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 9 5 8 5 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REPRESENTANTE: T. R. S.  
EXECUTADO: G. R. S.  
EXEQUENTE: A. L. S. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 9 5 8 5 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REPRESENTANTE: T. R. S.  
EXECUTADO: G. R. S.  
EXEQUENTE: A. L. S. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 0 1 2 4 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: E. C. L.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
MENOR: L. C. L.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: J. C. L.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: L. S. L.  
P R O C E S S O :  0 0 0 0 9 4 3 3 8 2 0 1 1 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 1 1 0 0 0 7 5 5 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: A. R. S.  
REPRESENTANTE: A. M. N. R.  
Representante(s):  
OAB 11294 - ANA CERES MESQUITA TORRES (ADVOGADO)  
 
REQUERIDO: E. S. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 3 2 3 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: D. B. M.  

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2341



Representante(s):  
OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: D. B. M.  
Representante(s):  
OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: S. P. S.  
TERCEIRO: H. M. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 5 9 1 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: D. M. A.  
Representante(s):  
OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: M. J. S. P.  
Representante(s):  
OAB 6812 - SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM (ADVOGADO)  
 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 4 4 5 4 0 2 0 1 2 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: R. T.  
REQUERENTE: J. T.  
Representante(s):  
OAB 10880 - ADILSON DOS SANTOS TENORIO (ADVOGADO)  
 
REQUERIDO: R. P. S.  
REQUERIDO: R. R. S.  
REQUERIDO: E. P. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 1 4 6 5 7 0 2 0 0 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 1 0 0 1 2 2 2 5
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: E. S. R.  
MENOR: T. R. P.  
REQUERIDO: R. G. P. F.  
P R O C E S S O :  0 0 0 1 5 0 1 3 4 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: I. F. S.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
MENOR: G. S. B.  
ENVOLVIDO: E. N. B.  
REQUERIDO: C. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 1 6 7 5 3 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: R. N. B. L.  
Representante(s):  
OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: S. V. S. J.  
ENVOLVIDO: R. S. B. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 9 5 5 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: V. F. N.  
Representante(s):  
OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: M. S. M.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 3 3 8 8 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: M. F. L. F.  
EXEQUENTE: M. L. F.  
EXEQUENTE: V. L. F.  
REPRESENTANTE: M. N. A. L.  
Representante(s):  
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OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: V. S. F.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 3 6 5 3 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: V. D. C.  
REPRESENTANTE: M. F. L. D.  
Representante(s):  
OAB 23309 - BRUNNO ARANHA E MARANHAO (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: B. M. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 1 1 5 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: K. F. S.  
EXEQUENTE: R. F. S.  
EXEQUENTE: M. F. S.  
REPRESENTANTE: R. F. S.  
EXECUTADO: C. J. S. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 2 9 7 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: R. A. P.  
EXEQUENTE: V. A. P.  
EXEQUENTE: F. A. P.  
REPRESENTANTE: H. C. A. A.  
REPRESENTANTE: A. D. P. E. P.  
EXECUTADO: E. A. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 3 1 4 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: J. B. L.  
REPRESENTANTE: L. M. B.  
Representante(s):  
OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: R. O. L.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 4 7 9 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: J. B. L.  
REPRESENTANTE: L. M. B.  
Representante(s):  
OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: R. O. L.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 7 5 6 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REPRESENTANTE: A. S. A.  
EXEQUENTE: R. A. B.  
EXECUTADO: I. N. M.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 4 7 8 2 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: F. B. S.  
REPRESENTANTE: F. M. B.  
REPRESENTANTE: A. D. P. E. P.  
EXECUTADO: R. B. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 5 1 4 6 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: P. V. O. S.  
REPRESENTANTE: P. G. O.  
Representante(s):  
OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: C. P. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 5 6 4 9 4 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: C. P. A.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
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EXEQUENTE: C. P. A.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: M. F. P.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: C. J. A.  
Representante(s):  
OAB 6812 - SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM (ADVOGADO)  
 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 7 5 5 3 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIANTE: M. P. E. P.  
DENUNCIADO: F. B. S.  
Representante(s):  
OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
VITIMA: M. S. B. S.  
TESTEMUNHA: L. J. R. B.  
TESTEMUNHA: V. P. A.  
P R O C E S S O :  0 0 0 2 7 9 3 4 9 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: E. P.  
ACUSADO: D. F. S.  
TESTEMUNHA: L. R. A. C.  
TESTEMUNHA: Z. N. S. F.  
TESTEMUNHA: L. S. B.  
DENUNCIANTE: M. P. E. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 1 8 0 6 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIANTE: M. P. E. P.  
DENUNCIADO: R. F. C. S.  
Representante(s):  
OAB oabpa - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
VITIMA: O. E. P.  
TESTEMUNHA: R. O. A.  
TESTEMUNHA: A. N. G.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 1 9 3 6 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: O. E. P.  
ACUSADO: G. A. C.  
TESTEMUNHA: R. O. A.  
TESTEMUNHA: A. N. G.  
DENUNCIANTE: M. P. E. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 3 5 4 7 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIANTE: M. P. E. P.  
DENUNCIADO: P. D. F. G.  
Representante(s):  
OAB 19721 - YURI ADALBERTO MASCARENHAS PARANHOS (ADVOGADO)  
 
VITIMA: O. E. P.  
TESTEMUNHA: L. J. R. B.  
TESTEMUNHA: R. O. A.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 1 8 2 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: M. G. O.  
REQUERIDO: A. M. S. O.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 4 2 6 6 5 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: D. S. C.  
REPRESENTANTE: A. S. R.  
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Representante(s):  
OAB 19721 - YURI ADALBERTO MASCARENHAS PARANHOS (ADVOGADO)  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: F. F. O.  
TERCEIRO: H. M. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 6 7 0 9 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: M. E. M. M.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: O. M. M.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: A. B. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 8 4 4 0 3 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: C. G. A. C.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: C. A. C.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: A. S. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 8 5 7 9 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: J. L. S. B.  
REPRESENTANTE: D. L. S.  
EXECUTADO: E. L. B.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 8 5 9 6 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: W. S. F.  
EXEQUENTE: P. D. S. F.  
EXEQUENTE: D. W. S. F.  
REPRESENTANTE: D. V. S.  
EXECUTADO: W. D. F.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 4 5 3 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: R. R. G.  
REPRESENTANTE: M. E. D. R.  
EXECUTADO: J. P. G.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 7 4 8 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: A. S. B.  
REPRESENTANTE: A. A. S.  
EXECUTADO: D. G. B.  
P R O C E S S O :  0 0 0 3 9 7 5 7 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: A. S. S.  
REPRESENTANTE: C. S. S.  
EXECUTADO: M. R. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 0 3 5 4 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: A. S. B.  
ACUSADO: B. A. S. S.  
Representante(s):  
OAB 6812 - SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM (ADVOGADO)  
 
TESTEMUNHA: J. A. C. S.  
TESTEMUNHA: P. M. C. D.  
DENUNCIANTE: M. P.  
TESTEMUNHA: E. F. C. L.  
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TESTEMUNHA: L. L. G.  
TESTEMUNHA: M. J. A. A.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 8 6 0 9 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: S. S. F. M.  
EXECUTADO: B. S. V. M.  
EXEQUENTE: A. O. F.  
Representante(s):  
OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 9 0 4 6 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: J. P. M.  
EXEQUENTE: N. B. P.  
Representante(s):  
OAB 101010 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: J. O. M.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 2 6 8 8 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: D. G. M.  
Representante(s):  
OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXEQUENTE: D. S. G.  
Representante(s):  
OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: J. N. F. M.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 4 0 7 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: C. E. C. C.  
EXEQUENTE: P. L. C.  
EXECUTADO: C. V. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 7 4 4 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: C. B. C.  
Representante(s):  
OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: M. B. C.  
Representante(s):  
OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 9 3 5 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: N. M. S.  
Representante(s):  
OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
INTERDITANDO: Z. M. S.  
Representante(s):  
OAB 0000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 3 5 5 9 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTORIDADE POLICIAL: R. E.
R. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 3 7 7 5 4 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---AUTORIDADE POLICIAL: R. E.
R. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 1 6 5 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---VITIMA: S. T. S.  
TERCEIRO: D. P. C. P.  
ACUSADO: W. B. S.  
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ACUSADO: A. C. M. C.  
Representante(s):  
OAB 6812 - SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM (ADVOGADO)  
 
ACUSADO: M. A. B.  
Representante(s):  
OAB 6812 - SOLANGE DO SOCORRO PEREIRA JARDIM (ADVOGADO)  
 
TESTEMUNHA: D. S. A.  
TESTEMUNHA: E. C. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 1 8 5 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: R. D. S.  
REQUERENTE: R. D. S.  
REQUERENTE: I. H. D. S.  
REPRESENTANTE: A. D. P.  
REQUERIDO: J. R. A. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 7 3 8 7 1 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: A. M. F.  
REPRESENTANTE: V. S. M.  
REQUERIDO: O. E. P.  
REQUERIDO: M. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 4 8 1 7 5 0 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: T. N. M.  
REQUERIDO: N. E. C. S.  
MENOR: P. S. M.  
P R O C E S S O :  0 0 0 5 0 7 6 4 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: T. L. C.  
REQUERENTE: E. S. N.  
REQUERIDO: T. C. S.  
MENOR: S. B. S. Q.  
P R O C E S S O :  0 0 0 5 4 4 8 9 6 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: E. C. V.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
MENOR: M. S. V.  
MENOR: A. S. V.  
REQUERIDO: W. S. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 5 6 8 2 1 0 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: U. R. G.  
Representante(s):  
OAB 123456789 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
MENOR: M. E. C. G.  
REQUERIDO: M. D. F. C.  
P R O C E S S O :  0 0 0 5 9 5 4 6 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---FLAGRANTEADO: S. J. R. S.  
TERCEIRO: D. P. C. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 5 9 5 4 6 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---FLAGRANTEADO: S. J. R. S.  
TERCEIRO: D. P. C. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 5 9 5 4 6 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---FLAGRANTEADO: S. J. R. S.  
TERCEIRO: D. P. C. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 7 1 8 9 4 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: V. T. L.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
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ENVOLVIDO: V. G. L.  
P R O C E S S O :  0 0 0 7 3 8 9 4 7 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: M. H. P. G.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
MENOR: S. G. T.  
REQUERIDO: A. R. T.  
P R O C E S S O :  0 0 0 7 7 8 0 6 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: M. V. S. B.  
REPRESENTANTE: R. S. B.  
REQUERIDO: F. S. B.  
P R O C E S S O :  0 0 0 8 3 0 0 2 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: J. R. C.  
REQUERIDO: A. C. R. B.  
MENOR: J. G. R. B.  
P R O C E S S O :  0 0 0 8 4 8 6 4 8 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---EXEQUENTE: E. J. S. R.  
Representante(s):  
OAB 000000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXEQUENTE: S. V. R. S.  
Representante(s):  
OAB 000000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: M. F. P. R.  
Representante(s):  
OAB 000000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
EXECUTADO: J. B. D. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 8 5 2 3 7 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: M. A. M.  
REPRESENTANTE: E. A. M.  
REQUERIDO: A. T. L.  
TERCEIRO: H. M. P.  
P R O C E S S O :  0 0 0 8 9 0 8 9 1 2 0 1 6 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: A. P. S.  
Representante(s):  
OAB 17577-A - MARCIO ALVES FIGUEIRA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: M. N. M. P.  
REQUERIDO: F. P. S.  
P R O C E S S O :  0 0 0 9 0 6 2 4 1 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: D. F. T.  
Representante(s):  
OAB oabpa - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: W. M. B.  
P R O C E S S O :  0 0 0 9 3 5 1 0 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: W. R. E. R.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: S. N. R.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
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REQUERIDO: J. S. R.  
P R O C E S S O :  0 0 1 0 4 8 3 6 6 2 0 1 8 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: Z. L.  
Representante(s):  
OAB oabpa - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERENTE: B. B. S.  
Representante(s):  
OAB oabpa - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
MENOR: L. D. L. S.  
REQUERIDO: C. D.  
REQUERIDO: J. C. L. S.  
P R O C E S S O :  0 0 1 0 7 1 5 1 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: J. R. C. L.  
Representante(s):  
OAB 19721 - YURI ADALBERTO MASCARENHAS PARANHOS (ADVOGADO)  
 
ENVOLVIDO: M. R. C.  
P R O C E S S O :  0 0 1 1 0 9 3 6 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: D. S. B.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERENTE: D. S. B.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REPRESENTANTE: J. C. S.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: C. P. B.  
P R O C E S S O :  0 1 2 6 3 9 0 9 4 2 0 1 5 8 1 4 0 0 4 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---MENOR: K. S. M.  
REQUERENTE: M. N. S.  
REPRESENTANTE: A. C. F. N.  
Representante(s):  
OAB 11111 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA (DEFENSOR)  
 
REQUERIDO: J. G. M.

 
INTIMAÇÃO

 
Autoridade Judiciária: LUCAS QUINTANILHA FURLAN, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca
de Portel.

 
PROC: 00000004999-70.2018.8.14.0043

 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

 
RÉU: MACIEL SANTANA PAIVA E OUTRO

 
ADVOGADO: TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES ¿ 17.843

 
Através do presente, fica devidamente intimado os Sr. advogado TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES ¿
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17.843, na qualidade de patrono do réu MACIEL SANTANA PAIVA, para dentro do prazo legal, apresentar
as Razões Recursais.

 
Portel/PA, 15 de julho de 2019.

 
Flávia Miranda Alfaia

 
Diretora de Secretaria

 
Matrícula 167959
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE PORTO DE MOZ - VARA:
VARA UNICA DE PORTO DE MOZ PROCESSO: 00000179220108140075 PROCESSO ANTIGO:
201020000026 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação:
Inquérito Policial em: 15/07/2019 INDICIADO:MARINALDO PACHECO RODRIGUES VITIMA:J. B. M. .
Tendo em vista não haver nos autos qualquer informação quanto ao paradeiro do denunciado que
possibilite sua citação por qualquer outro meio determino que seja expedido edital de citação , nos termos
do art. 361 e 363, §1º, ambos do CPP, com prazo de 15 (quinze) dias para que, nos termos do art. 396, do
Código de Processo Penal, respondam à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem
CONCLUSOS. Porto de Moz/PA, 11 de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo
pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00000537620068140075 PROCESSO
ANTIGO: 200620000600 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA
Ação: CRIME C/ MEIO AMBIENTE em: 15/07/2019 REU:JOSAPHAT PARANHOS DE AZEVEDO.
DESPACHO O réu conta com mais de 72 (setenta e dois) anos de idade (fl. 115) sendo a prescrição
reduzida a metade na data da sentença. O acusado sequer foi citado e não há indicação de que o feito
caminha para seu fim. VISTAS ao MP para se manifestar sobre a prescrição. CUMPRA-SE. Porto de Moz
(PA), 11 de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela ComBarca de Porto de
Moz Página de 1 Fórum de: PORTO DE MOZ Email: 1portomoz@tjpa.jus.br Endereço: Rua 19 de
Novembro,  1646 CEP: 68.330-000 Bair ro:  Centro Fone:  (93)3793-1308 PROCESSO:
00003615820198140075 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ENIO MAIA SARAIVA Ação:  Ação Penal  -  Procedimento Ord inár io  em: 15/07/2019
FLAGRANTEADO:GIDEAO DOS SANTOS PITA Representante(s): OAB 18483 - IVONALDO DE
ALENCAR ALVES JUNIOR (ADVOGADO) ACUSADO:LUCAS MORAES DE ABREU Representante(s):
OAB 27476-A - DEELLEN LIMA FREITAS (ADVOGADO) . TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Aos
11 (onze) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), nesta cidade de Porto de Moz, na
sala de audiências do edifício do Fórum da Comarca, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito
respondendo por esta Comarca, Dr. ÊNIO MAIA SARAIVA, juntamente comigo analista judiciária. Presente
o RMPE, DR. FABIANO OLIVEIRA GOMES FERNANDES. Feito o pregão, verificou-se a presença dos
acusados, GIDEÃO DOS SANTOS PITA, acompanhado pelo advogado IVONALDO DE ALENCAR ALVES
JÚNIOR, OAB/PA 18483, e LUCAS MORAES DE ABREU acompanhado pelo advogado ROSIMAR
MACHADO DE MORAES, OAB/PA 9397, nomeado para o ato em razão da ausência justificada da
advogada DEELLEN LIMA FREITAS que está em tratamento de saúde de seu filho recém-nascido na
cidade de Macapá, fato este amplamente divulgado no meio jurídico portomozense. Presente a
testemunha DANIEL FIGUEIREDO ROCHA. Aberta a audiência: Passou-se a oitiva da testemunha
DANIEL FIGUEIREDO ROCHA. Ato contínuo passou-se à colheita do interrogatório de LUCAS MORAES
DE ABREU e GIDEÃO DOS SANTOS PITA. Os depoimentos foram gravados em mídia própria acostada
aos autos. Dada a palavra ao advogado ROSIMAR MACHADO DE MORAES, neste ato patrocinando a
defesa de LUCAS MORAES DE ABREU, requereu prazo para apresentação das alegações finais. Dada a
palavra ao advogado IVONALDO DE ALENCAR ALVES JÚNIOR, defensor de GIDEÃO DOS SANTOS
PITA, requereu a palavra: em que pese o findar da instrução processual, e que não acarreta prejuízo
processual, muito menos houve qualquer indício de que o acusado tenha ocorrido em pressionar qualquer
testemunha, bem como, nos autos não consta de que o acusado seja pessoa voltada a vida delitiva, assim
como, considerando que o mesmo encontra-se custodiado deste 12/01/2019, hoje perfazendo 07 (sete)
meses, requer o mesmo responda em liberdade com as cautelares processuais deferidas pelo Magistrado.
Dada a palavra ao Ministério Público, este assim se manifestou: a despeito do requerimento formulado
pelo ilustre Causídico, o Ministério Público entende que, por hora, subsistem os requisitos autorizadores
da prisão preventiva, notadamente considerando a gravidade concreta em que o roubo foi cometido aliado
a própria confissão do acusado de que já respondeu a outra ação penal pelo crime de roubo. No que se
refere ao excesso de prazo, de igual modo entendo que a ação penal tramita de modo razoável,
principalmente considerando a complexidade do feito. Ante o exposto o Ministério Público manifesta-se
contrariamente a revogação da prisão preventiva. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Encerrada a instrução,
não há que se falar em excesso de prazo na prisão preventiva dos custodiados, pelo que há mantenho por

COMARCA DE PORTO DE MOZ
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seus próprios fundamentos, considerando ainda a gravidade concreta da conduta imputada que resultou
em troca de tiros com agente de segurança. INDEFIRO a liberdade provisória. A secretaria, JUNTE aos
autos certidão de antecedentes dos acusados. Após, INTIME-SE as partes para apresentarem alegações
finais no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, volte CONCLUSOS para sentença. Cientes os presentes.
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 6 2 4 3 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Ação de Alimentos
em: 15/07/2019 REQUERENTE:M. N. S. Representante(s): ROSILENE MIRANDA NOGUEIRA (REP
LEGAL) REQUERIDO:AURISLEI PIMENTEL SOARES. R.H. CITE-SE o réu para CONTESTAR no prazo
legal, sob pena de revelia. Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para RÉPLICA. Após,
voltem os autos conclusos. CUMPRA-SE. Porto de Moz/PA, 12 de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA
Juiz de Direito respondendo pela Comarca de Porto de Moz/Pa PROCESSO: 00005152320128140075
PROCESSO ANTIGO: 201220002658 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA
SARAIVA Ação: Termo Circunstanciado em: 15/07/2019 INDICIADO:LUZIANO SOARES DE BRITO
FILHO VITIMA:I. N. B. F. . CITE-SE o denunciado LUZIANO SOARES DE BRITO FILHO, brasileiro,
motorista de ambulância, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua W2, 11, Carini, para que, nos
termos do art. 396, do Código de Processo Penal, responda à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias. Após, CONCLUSOS. Porto de Moz/PA, 11 de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito
respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00007640820118140075
PROCESSO ANTIGO: 201110005712 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA
SARAIVA Ação: Guarda em: 15/07/2019 REQUERENTE:VALDELINA DA SILVA PALHETA
REQUERIDO:TEREZINHA DE JESUS FROZ PALHETA MENOR:L. F. P. . Processo nº 0000764-
08.2011.8.14.0075 DESPACHO Recebi hoje. Considerando a informação de que a guarda atualmente é
exercida pela avó ROSALINA, intime-se a autora pessoalmente, para que em 5 dias informe se ainda tem
interesse de assumir a GUARDA DE FATO da criança, assumindo os cuidados materiais, educacionais e
financeiros de sua criação. Considerando a informação de que a avó ROSALINDA não possui condições
físicas e psicológicas para continuar na guarda de fato da criança, oficie-se o Conselho Tutelar para que
realize visita in loco para fins de aferição da situação atual da criança, aplicando medidas de proteção se
necessário e elaborando relatório em 15 dias. Cumpra-se. Porto de Moz/PA, 12 de julho de 2019. Ênio
Maia Saraiva Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Comarca de Porto de Moz/PA PROCESSO:
00008200720128140075 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ENIO MAIA SARAIVA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 INDICIADO:BENEDITO
DE NAZARE SERRA BARROS Representante(s): OAB 9397 - ROSIMAR MACHADO DE MORAES
(ADVOGADO) INDICIADO:MARCOS ALEM SERRA BASTOS INDICIADO:SEBASTIAO ROBERTO
SERRA BASTOS VITIMA:S. M. F. . R.H. VISTAS a DPE para apresentar resposta, pois, os poucos
advogados da Comarca renunciaram e o caso foi de repercussão. Após, CONCLUSOS CUMPRA-SE
Porto de Moz/PA, 11 de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Comarca
de Porto de Moz/Pa PROCESSO: 00008224020138140075 PROCESSO ANTIGO: -- - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 em: 15/07/2019 REQUERENTE:GEANE CARLA BENAION POMBO
REQUERIDO:LINDOMAR DA PENHA SANTOS. R.H. CITE-SE o réu para CONTESTAR no prazo legal,
sob pena de revelia. Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para RÉPLICA. Após, voltem
os autos conclusos. CUMPRA-SE. Porto de Moz/PA, 12 de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de
Direito respondendo pela Comarca de Porto de Moz/Pa PROCESSO: 00010682620198140075
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA
Ação: Procedimento de Conhecimento em: 15/07/2019 REQUERENTE:MARLY BATISTA SANTIAGO
Representante(s) :  OAB 11192 -  HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA (ADVOGADO)
REQUERENTE:JOAO DA SILVA FONSECA REQUERENTE:ANA MARIA PEREIRA DE NAZARE
REQUERENTE:RINALDA BARRETO DA FONSECA REQUERENTE:ELIVALDO GUIMARAES DOS
SANTOS REQUERENTE:MARIA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA REQUERENTE:LISSANDRA DA
SILVA CARVALHO Representante(s): OAB 25071 - FELIPE WALLAN DA COSTA NAZARETH
(ADVOGADO) REQUERIDO:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ. Processo nº
0001068-26.2019.8.14.0075 DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por MARLY
BATISTA SANTIAGO E OUTROS em face do Município de Porto de Moz, todos devidamente qualificados
nos autos, reclamando o pagamento dos vencimentos alusivos a outubro de 2016, inadimplido até o
presente momento. Com a inicial vieram os documentos. Citado, o réu contestou, aduzindo preliminares e
no mérito, sustentou que o objeto da demanda se trata de dívida oriunda de gestões passadas, que não
prestaram contas sobre sua existência, tampouco legaram numerários aptos ao adimplemento. Às fls.
170/172 consta termo de acordo extrajudicial com pedido de homologação. Réplica às fls. 175/181 juntada
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aos autos. É o sucinto relatório. Decido. Há um contrassenso na conduta do autor, pois embora tenha
realizado acordo extrajudicial, dias após apresentou réplica pugnando pela procedência total dos pedidos.
Intime-se o autor para que esclareça se ratifica o acordo firmado ou requeira o que entender de direito em
5 (cinco) dias. Porto de Moz/PA, 10 de julho de 2019. Ênio Maia Saraiva Juiz de Direito, respondendo pela
Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA PROCESSO: 00010873220198140075 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação:
Procedimento de Conhecimento em: 15/07/2019 REQUERENTE:ADAIAS DE JESUS CONCEICAO
Representante(s) :  OAB 11192 -  HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA (ADVOGADO)
REQUERENTE:ALBEDI DE NAZARE TEIXEIRA REQUERENTE:EUDES RAIMUNDO DE OLIVEIRA
REQUERENTE:AMARILDO DA SILVA GUERRA REQUERENTE:MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO
REQUERENTE:JOSE ODAIR SERRA DUARTE REQUERENTE:BENEDITO CLEBER GARCIA
LOUREIRO REQUERENTE:CARMENILDA MESQUITA DA COSTA REQUERENTE:AIRTON BATISTA
GOMES REQUERENTE:MIQUEIAS DE JESUS CONCEICAO Representante(s): OAB 25071 - FELIPE
WALLAN DA COSTA NAZARETH (ADVOGADO) REQUERIDO:FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE
PORTO DE MOZ. Processo nº 0001087-32.2019.8.14.0075 DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de ação de
cobrança proposta por ADAIAS DE JESUS CONCEIÇÃO E OUTROS em face do Município de Porto de
Moz, todos devidamente qualificados nos autos, reclamando o pagamento dos vencimentos alusivos a
outubro de 2016, inadimplido até o presente momento. Com a inicial vieram os documentos. Citado, o réu
contestou, aduzindo preliminares e no mérito, sustentou que o objeto da demanda se trata de dívida
oriunda de gestões passadas, que não prestaram contas sobre sua existência, tampouco legaram
numerários aptos ao adimplemento. Às fls. 231/234 consta termo de acordo extrajudicial com pedido de
homologação. Réplica às fls. 235/242 juntada aos autos. É o sucinto relatório. Decido. Há um
contrassenso na conduta do autor, pois embora tenha realizado acordo extrajudicial, dias após apresenta
réplica pugnando pela procedência total dos pedidos. Intime-se o autor para que esclareça se ratifica o
acordo firmado ou requeira o que entender de direito em 5 (cinco) dias. Porto de Moz/PA, 10 de julho de
2019. Ênio Maia Saraiva Juiz de Direito, respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA
P R O C E S S O :  0 0 0 2 3 9 2 8 5 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR DO FATO:MILTON DE NAZARE PINTO VITIMA:A. A. P.
E. . Tendo em vista não haver nos autos qualquer informação quanto ao paradeiro do denunciado que
possibilite sua citação por qualquer outro meio determino que seja expedido edital de citação, nos termos
do art. 361 e 363, §1º, ambos do CPP, com prazo de 15 (quinze) dias para que, nos termos do art. 396, do
Código de Processo Penal, respondam à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem
CONCLUSOS. Porto de Moz/PA, 12 de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo
pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00031110420178140075 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:M. G. V. INDICIADO:IAGO CARVALHO
MARQUES. R.H. Tendo em vista que o réu foi devidamente CITADO (fl. 39-v) do inteiro conteúda da
DENÚNCIA, porém até o momento não apresentou resposta à acusação, tendo em vista a inexistência de
representante da Defensoria Pública neste Município, NOMEIO o advogado ROSIMAR MACHADO DE
MORAES, OAB/PA 9397, para atuar na figura de Defensor Dativo. INTIEM-SE o advogado a apresentar a
resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Porto de Moz/PA, 11
de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondente pela Vara única da Comarca de Porto
de Moz Página de 1 Fórum de: PORTO DE MOZ Email: 1portomoz@tjpa.jus.br Endereço: Rua 19 de
Novembro,  1646 CEP: 68.330-000 Bair ro:  Centro Fone:  (93)3793-1308 PROCESSO:
00043512820178140075 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento ordinário em: 15/07/2019 REQUERENTE:ELIANE PINTO DO
NASCIMENTO Representante(s): OAB 18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO)
REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em
vista a contestação apresentada, faça-se, vista à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS.
Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 . ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela
Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00043565020178140075 PROCESSO ANTIGO: ---
- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento
ordinário em: 15/07/2019 REQUERENTE:VALDEMAR DA SILVA MENDES Representante(s): OAB 18255-
B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em vista a contestação apresentada, faça-se, vista
à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 . ÊNIO
MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO:
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00043711920178140075 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento ordinário em: 15/07/2019 REQUERENTE:OTACIANO DOS
SANTOS SILVA Representante(s): OAB 18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO)
REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em
vista a contestação apresentada, faça-se, vista à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS.
Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 . ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela
Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00043929220178140075 PROCESSO ANTIGO: ---
- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento
ordinário em: 15/07/2019 REQUERENTE:ANTONIO FUZIEL DA SILVA Representante(s): OAB 18255-B -
WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em vista a contestação apresentada, faça-se, vista
à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 . ÊNIO
MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO:
00043971720178140075 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento ordinário em: 15/07/2019 REQUERENTE:SILVIANE LIMA DE
JESUS Representante(s): OAB 18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO)
REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em
vista a contestação apresentada, faça-se, vista à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS.
Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 . ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela
Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00043998420178140075 PROCESSO ANTIGO: ---
- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento
ordinário em: 15/07/2019 REQUERENTE:JOAO GUILHERME DA COSTA MATOS Representante(s): OAB
18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER
DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em vista a contestação apresentada, faça-se,
vista à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 .
ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 1 2 8 3 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento
ordinário em: 15/07/2019 REQUERENTE:AMANDA CARLA DE ASSIS PIMENTEL Representante(s): OAB
18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER
DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em vista a contestação apresentada, faça-se,
vista à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 .
ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz
P R O C E S S O :  0 0 0 4 4 5 1 8 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento
ordinário em: 15/07/2019 REQUERENTE:ADAMILTON DA TRINDADE BRAZ Representante(s): OAB
13568-B - RENATA OLIVEIRA PIRES (ADVOGADO) OAB 18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA
COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
DPVAT. R. Hoje. Tendo em vista a contestação apresentada, faça-se, vista à parte autora para RÉPLICA.
Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 . ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de
Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00044725620178140075
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA
Ação: Procedimento Sumário em: 15/07/2019 REQUERENTE:ALBENIS MACIEL DA SILVA
Representante(s): OAB 18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:A
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em vista a
contestação apresentada, faça-se, vista à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se.
Porto de Moz, 11 de julho de 2019 . ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da
Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00044742620178140075 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento Sumário
em: 15/07/2019 REQUERENTE:WANDERSON DE OLIVEIRA GAMBOA Representante(s): OAB 18255-B
- WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em vista a contestação apresentada, faça-se, vista
à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 . ÊNIO
MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO:
00044751120178140075 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento Sumário em: 15/07/2019 REQUERENTE:HAROLDO DOS
SANTOS GOMES Representante(s): OAB 18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA
(ADVOGADO) REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R.

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2354



Hoje. Tendo em vista a contestação apresentada, faça-se, vista à parte autora para RÉPLICA. Após,
CONCLUSOS. Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 . ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito
respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00044916220178140075
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA
Ação: Procedimento Sumário em: 15/07/2019 REQUERENTE:K. T. L. Representante(s): OAB 18255-B -
WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO) NILZABETE TORRES (REP LEGAL)
REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em
vista a contestação apresentada, faça-se, vista à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS.
Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 . ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela
Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00050727720178140075 PROCESSO ANTIGO: ---
- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Auto de Prisão em
Flagrante em: 15/07/2019 DENUNCIADO:M. M. T. DENUNCIADO:EDUARDO ASSIS DA SILVA. Tendo
em vista não haver nos autos qualquer informação quanto ao paradeiro do denunciado que possibilite sua
citação por qualquer outro meio determino que seja expedido edital de citação , nos termos do art. 361 e
363, §1º, ambos do CPP, com prazo de 15 (quinze) dias para que, nos termos do art. 396, do Código de
Processo Penal, respondam à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem
CONCLUSOS. Porto de Moz/PA, 11 de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo
pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00050727720178140075 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Auto de
Prisão em Flagrante em: 15/07/2019 DENUNCIADO:M. M. T. DENUNCIADO:EDUARDO ASSIS DA
SILVA. Tendo em vista não haver nos autos qualquer informação quanto ao paradeiro do denunciado que
possibilite sua citação por qualquer outro meio determino que seja expedido edital de citação , nos termos
do art. 361 e 363, §1º, ambos do CPP, com prazo de 15 (quinze) dias para que, nos termos do art. 396, do
Código de Processo Penal, respondam à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem
CONCLUSOS. Porto de Moz/PA, 11 de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo
pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO: 00060392520178140075 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação:
Procedimento ordinário em: 15/07/2019 REQUERENTE:CLAUDIO FELIPE ARAGAO Representante(s):
OAB 18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:A SEGURADORA
LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em vista a contestação apresentada,
faça-se, vista à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho
de 2019 . ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de
M o z  P R O C E S S O :  0 0 0 6 0 4 1 9 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Procedimento
ordinário em: 15/07/2019 REQUERENTE:TAMERSON TADEU FARIAS SOUTO Representante(s): OAB
18255-B - WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA (ADVOGADO) REQUERIDO:A SEGURADORA LIDER
DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. R. Hoje. Tendo em vista a contestação apresentada, faça-se,
vista à parte autora para RÉPLICA. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Porto de Moz, 11 de julho de 2019 .
ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz
P R O C E S S O :  0 0 0 6 1 7 3 5 2 2 0 1 7 8 1 4 0 0 7 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Monitória em:
15/07/2019 RECLAMANTE:RAIMUNDO ALMIR DIAS DE SOUZA RECLAMADO:CELPA CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA. R.H. Faça-se VISTAS dos presentes autos ao Ministério Público para indicar o
endereço do autor. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Porto de Moz/PA, 11 de julho de 2019. ÊNIO
MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Comarca de Porto de Moz/Pa PROCESSO:
00072575420188140075 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ENIO MAIA SARAIVA Ação: Ação de Alimentos em: 15/07/2019 REQUERENTE:J. L. B. S.
REQUERENTE:M. B. S. Representante(s): DILCILENE DOS SANTOS BARBOSA (REP LEGAL)
REQUERIDO:JOSE APARECIDO DUTRA DOS SANTOS. DESPACHO REDESIGNO a audiência de
conciliação para o dia 04/11/2019, às 11h00. Tendo em vista as dificuldades para a intimação do
requerido, DETERMINO que sua intimação seja feita por Hora Certa, nos termos do art. 253 e 254 do
CPC. CIÊNCIA ao Ministério Público. PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE. Porto de Moz (PA), 11 de julho de
2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela ComBarca de Porto de Moz Página de 1
Fórum de: PORTO DE MOZ Email: 1portomoz@tjpa.jus.br Endereço: Rua 19 de Novembro, 1646 CEP:
68.330-000 Bairro: Centro Fone: (93)3793-1308 PROCESSO: 00091187520188140075 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Ação
Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 FLAGRANTEADO:MARLISON GUEDES GIL VITIMA:S.
A. F. VITIMA:R. S. M. F. . TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Aos 09 (nove) dias do mês de julho
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do ano de dois mil e dezenove (2019), nesta cidade de Porto de Moz, na sala de audiências do edifício do
Fórum da Comarca, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito respondendo por esta Comarca, Dr.
ÊNIO MAIA SARAIVA, juntamente comigo analista judiciária. Presente o RMPE, DR. FABIANO OLIVEIRA
GOMES FERNANDES. Feito o pregão, verificou-se a ausência do acusado MARLISON GUEDES GIL, que
não chegou a ser intimado conforme certidão acostada aos autos. Presente o advogado nomeado
ROSIMAR MACHADO DE MORAES, 9397. Aberta a audiência: ELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Faça-se
VISTAS dos autos ao Ministério Público para indicar o endereço da testemunha EMILSON PEREIRA
SANTANA. REDESIGNO a presente audiência para o dia 22/08/2019, às 14h00min. REQUISITE-SE a
apresentação do acusado MARLISON GUEDES GIL que encontra-se custodiado em instituição penal na
Comarca de Altamira/PA. Com a informação do endereço atualizado da testemunha EMILSON PEREIRA
SANTAN, INTIME-O para que compareça a audiência ora designada. Cientes os presentes. CUMPRA-SE
P R O C E S S O :  0 0 1 0 5 1 8 2 7 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Ação de Alimentos
em: 15/07/2019 REQUERENTE:L. S. N. REQUERENTE:CRISTINA NASCIMENTO SOARES
Represen tan te (s ) :  OAB 20075-B  -  CAROLINA DA S ILVA TOFFOLI  (ADVOGADO)
REQUERIDO:FRANCISCO JUNIOR GOMES DO NASCIMENTO. R.H. INTIME-SE a parte autora, por
meio de sua advogada, no prazo de 10 (dez) dias, para que informe o endereço atualizado do requerido.
Após, voltem os autos conclusos. CUMPRA-SE. Porto de Moz/PA, 12 de julho de 2019. ÊNIO MAIA
SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Comarca de Porto de Moz/Pa PROCESSO:
00109781420188140075 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ENIO MAIA SARAIVA Ação:  Ação Penal  -  Procedimento Ord inár io  em: 15/07/2019
FLAGRANTEADO:JOSE ANTONIO ALVES BARBOSA FILHO VITIMA:J. R. M. J. . TERMO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019),
nesta cidade de Porto de Moz, na sala de audiências do edifício do Fórum da Comarca, onde presente se
achava o MM. Juiz de Direito respondendo por esta Comarca, Dr. ÊNIO MAIA SARAIVA, juntamente
comigo analista judiciária. Presente o RMPE, DR. FABIANO OLIVEIRA GOMES FERNANDES. Feito o
pregão, verificou-se a presença ausência do acusado JOSÉ ANTÔNIO ALVES BARBOSA FILHO, que não
chegou a ser apresentado, conforme Ofício 1226/2019-CPJA/SUSIPE, acostado aos autos. Presente o
Defensor Dativo, IVONALDO DE ALENCAR ALVES JÚNIOR, OAB/PA 18483. Aberta a audiência:
DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: I - EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Belém para que seja
realizado o Interrogatório do acusado na Comarca em que o mesmo encontra-se custodiado. II - Após,
CERTIFIQUE-SE o retorno da Carta Precatória de fl. 93. III - Em seguida, VISTAS às partes para
alegações finais. Após, CONCLUSOS para SENTENÇA. CUMPRA-SE. Cientes os presentes.
P R O C E S S O :  0 0 1 1 0 1 8 9 3 2 0 1 8 8 1 4 0 0 7 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 FLAGRANTEADO:ADONIAS DA SILVA FONSECA
FLAGRANTEADO:ISTARLISON BARBOSA DA SILVA, VULGO (ESPIGA) VITIMA:T. B. A. . TERMO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019),
nesta cidade de Porto de Moz, na sala de audiências do edifício do Fórum da Comarca, onde presente se
achava o MM. Juiz de Direito respondendo por esta Comarca, Dr. ÊNIO MAIA SARAIVA, juntamente
comigo analista judiciária. Presente o RMPE, DR. FABIANO OLIVEIRA GOMES FERNANDES. Feito o
pregão, verificou-se a presença dos acusados, ISTARLISON BARBOSA DA SILVA e ADONIAS DA SILVA
FONSECA acompanhados pelo advogado ROSIMAR MACHADO DE MORAES, OAB/PA 9397 nomeado
para o ato em razão da ausência justificada da advogada DEELLEN LIMA FREITAS que está em
tratamento de saúde de seu filho recém-nascido na cidade de Macapá, fato este amplamente divulgado no
meio jurídico portomozense. Ausente a testemunha LINDINALVA BAIA CARDOSO, em virtude de não ter
sido encontrada no endereço constante dos autos, conforme certidão de fl.78. Aberta a audiência: Dada a
palavra a defesa, o advogado nomeado requereu prazo para a apresentação das alegações finais. O
Ministério Público desiste da oitiva da testemunha LINDINALVA BAIA CARDOSO. DELIBERAÇÃO EM
AUDIÊNCIA: INTIME-SE as partes para apresentarem alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias. Após,
volte CONCLUSOS para sentença. Cientes os presentes. PROCESSO: 01540234720168140075
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ENIO MAIA SARAIVA
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 VITIMA:A. S. F. INDICIADO:JOSE LUIZ
CORREA DA COSTA. Tendo em vista não haver nos autos qualquer informação quanto ao paradeiro do
denunciado que possibilite sua citação por qualquer outro meio determino que seja expedido edital de
citação , nos termos do art. 361 e 363, §1º, ambos do CPP, com prazo de 15 (quinze) dias para que, nos
termos do art. 396, do Código de Processo Penal, respondam à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias. Após, retornem CONCLUSOS. Porto de Moz/PA, 11 de julho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA
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Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz PROCESSO:
02840286020168140075 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
ENIO MAIA SARAIVA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 REU:ROSINALDO DE
SOUZA CONCEICAO REU:CLEYTON BORGES MARQUES VITIMA:S. S. P. . R.H. Trata-se ação de
Penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de ROSINALDO DE SOUZA CONCEIÇÃO e
CLEYTON BORGES MARQUES pela suposta prática de crimes previstos nos artigos 157, §2º, I, II e III;
213, §1º, do CPB e Art. 12 da Lei 10.826/2003. Realizadas as devidas tramitações vieram os autos
conclusos. SUBAM os autos ao TJPA para processamento do APELO. Cumpra-se Porto de Moz/PA, 12 de
junho de 2019. ÊNIO MAIA SARAIVA Juiz de Direito respondendo pela Comarca de Porto de Moz/Pa
P R O C E S S O :  0 0 0 1 6 3 2 0 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 7 5  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em:
VITIMA: A. B. F. G. ACUSADO: L. O.  

 
 
 
 
PROCESSO: 0008478-72.2018.8.14.0075 advogadas HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA OAB/PA
11.192, REQUERENTE: MARIA LUCICLEIDE FERREIRA MORAIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE
PORTO DE MOZ DECISÃO 1. DA LITISPENDÊNCIA Trata-se de ação de cobrança. Este é o breve
relatório. Fundamento e decido. Compulsando os autos, observa-se que consta no sistema integrado
deste Juízo ação idêntica tramitando, sob numeração 0008497-78.2018.8.14.0075, ocorrendo evidente
duplicidade. Reconhece-se a identidade de ações quando estas apresentam as mesmas partes, o mesmo
pedido e a mesma causa de pedir. O Código de Processo Civil, no seu art. 485, inciso V, elenca como
uma das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito o reconhecimento, pelo juiz, da
perempção, da litispendência ou da coisa julgada. No caso em tela resta claramente evidenciada a
litispendência, que é tida como um pressuposto processual negativo que pode ser conhecido de ofício,
inclusive, consoante art. 485, § 3º, do CPC. Em função da litispendência mister se faz a extinguir o feito,
de ofício. Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, na forma do Art. 485, V, do CPC,
quanto à requerente MARIA LUCICLEIDE FERREIRA MORAIS. Sem custas e honorários advocatícios. P.
R. I. e transitada em julgado a sentença, certifique-se o que for necessário. 2. EMENDA DA INICIAL 2.1.
Intime-se o autor ANANIAS PEREIRA CAMBUI para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias,
juntando aos autos termo de posse e/ou portaria de nomeação ou decreto de nomeação em relação ao
cargo público indicado nos autos, sob pena de indeferimento. 2.2. Após a adoção da providência ordenada
ou o decurso do prazo, certificar o que for necessário. Por fim, faça a conclusão dos autos. Cumpra-se.
Porto de Moz/PA, 08 de maio de 2019. Dr. Ênio Maia Saraiva Juiz de Direito.

 
PROC. 0002575-56.2018.8.14.0075, ADVOGADO HEVERTON DIAS TAVARES AGUIAS OAB/PA 4942,
REQUERENTE: WALEFF DO AMARAL FERNANDES REQUERIDA: JUNIELI RAMOS BATISTA,
residente na Comunidade Santo Antônio, Rio Guajará, Zona Rural, Porto de Moz/PA. DECISÃO 1. Defiro o
pedido de gratuidade da Justiça; 2. Processe-se em Segredo de Justiça; 3. Tramite-se com prioridade, nos
termos do art. 1048, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 4º., da Lei 8.069/90; 4. Considerando o
disposto no art. 693 c/c art. 694, caput e 695, todos do CPC, designo audiência de conciliação para o dia
03/12/2019, às 10h, devendo a requerida ser CITADA, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência
da data da audiência, para comparecimento ao ato e para, querendo, oferecer contestação, por petição, no
prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I ¿ da audiência de conciliação ou de mediação,
ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não
houver autocomposição; 5. Advirta-se, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, que o
não comparecimento injustificado da parte autora ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado  econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor do Estado, devendo as mesmas comparecerem ao ato acompanhadas por seus advogados ou
defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º); 6. A carta de citação conterá apenas os dados necessários
relativos à audiência, e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à(o) ré(u) o
direito de examinar seu

 
conteúdo a qualquer tempo (art. 695, § 1º do CPC); 7. P.R.I. Em sendo o caso, expeça-se carta precatória;
8. Dê-se ciência ao Ministério Público. Servirá o presente, por cópia digitada, como Mandado de
INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, conforme o provimento nº 3/2009 da CJRMB. Cumpra-se. Porto de Moz/PA, 01 de
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JULHO de 2019. Dr. Ênio Maia Saraiva Juiz de Direito.

 
PROC. 0000503-09.2012.8.14.0075, REQUERENTE JOSE JONILSON LIMA DA SILVA ADVOGADO 
JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO OAB/PA 11418, e SERGIO VIDIGAL JUNIOR OAB/PA 13318,
DESPACHO Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/10/2019, às 11h30, na sala de
audiências do Fórum da Comarca de Porto de Moz, que se realizará na forma do Art. 399 e seguintes do
CPP. Intimem-se, o MP, o(s) acusados(s), JOSE JONILSON LIMA DA SILVA, residente na RUA ABEL
ALVES DOS SANTOS, 1111, PROXIMO A CASA DO FRED, NESTA CIDADE, seus defensores, as
testemunhas RAIANE GOMES DA SILVA, brasileiro, paraense, nascida em 20-09/2006, menor impúbere,
filha de JOSINALDO DO SOCORRO LIMA DA SILVA e ROSELY MONTEIRO GOMES, residente e
domiciliada: 1)RUA ABEL ALVES DOS SANTOS, 800,; 2) RUA ABEL ALVES DOS SANTOS, 1111,
CABANAGEM; 3) RUA E, BEATA; 4) RUA D, BEATA; 5) RUA ABELALVES DOS SANTOS, 783,
CABANAGEM, FLAVIO FLEXA PINTO, brasileiro, residente na RUA D, 101, BEATA, MANOEL PESSOA
PINTO, brasileiro, residente, RUA ABEL ALVES DOS SANTOS, 783,CABANAGEM e JOSE LUIZ MAIA,
brasileiro, residente NA RUA ABEL ALVES DOS SANTOS, 549, CABANAGEM e requisite-se
apresentação dos acusados, se for o caso. Servirá esta decisão, por cópia digitada, como mandado, nos
termos do Provimento nº 003/2009 CJCI, anexo às cópias necessárias. Cumpra-se, na forma e sob as
penas da lei. Porto de Moz/PA, 07 de maio de 2019. Dr. Ênio Maia Saraiva Juiz de Direito.

 
PROCESSO 0000383-63.2012.8.14.0075, DESPACHO ADVOGADO ROSIMAR MACHADO DE MOARES
OAB/PA 9397, 1. Mantenho o recebimento da denúncia. 2. Designo audiência una de instrução e
julgamento para o dia 31/10/2019, às 09h30, na sala de audiências do Fórum da Comarca de Porto de
Moz. 3. INTIMEM-SE os acusados DOLVALINO VAREJÃO JUNIOR, vulgo KIKO, residente na Travessa
Duque de Caxias, s/n, Bairro Cabanagem, em frente ao posto de Saúde; MANOEL LUIZ NOGUEIRA
CARDOSO, vulgo LUIZINHO CAMIRANGA, residente na Rua professor Antônio Farias, s/n, ao lado do
ginásio chico cruz em frente a praça dos cabanos; RUBEO PAPALEO DE OLIVEIRA, vulgo PAPALEO,
residente na Rua Abel Alves dos Santos, 68, Cabanagem as testemunhas arroladas pela acusação RUAN
ROBERT VIEGAS DA SILVA, atualmente custodiado na DEPOL; MANOEL DA SILVA SANTOS, residente
vulgo LEO, residente na Rua Raimundo Francisco de Jesus da silva, 20, Bairro Carini; ALVARO SICU DO
NASCIEMTNO CAMPOS, residente na Rua W2, s/n, (próximo a casa do André Campos); MARIA
MENDES BRGA, residente Rua Alberto Torres, s/n, Maturu, (3ª casa da ponte); FRANCISCO MARTINS
DA SILVA, residente na Rua Profº Antônio Farias, nº1500, Bairro Cabanagem mascote bar e SUANE
PAIVA DUARTE SOUTO, residente na Travessa Duque de Caxias, prox. Ao colégio D. Bosco, centro e
pela defesa advertindo-as de que em caso de ausência sem justa causa, poderá ser aplicada multa de
1(um) a 10(dez) salários mínimos, nos termos do artigo 436, §2°, do Código de Processo Penal, sem
prejuízo de responder a processo penal por crime de desobediência, podendo ainda ser condenada ao
pagamento das custas da diligência. 4. INTIME-SE o advogado constituído via DJE, conforme disposto no
art. 370, §1º, do Código de Processo Penal. 5. INTIMEM-SE pessoalmente o Ministério Público, a
Defensoria Pública ou o(a) Advogado(a) Dativo(a). 6. Em caso de réu preso, OFICIE-SE à SUSIPE
requisitando a apresentação do réu à audiência. 7. Existindo militar arrolado como testemunha, OFICIE-SE
ao chefe do respectivo serviço para a apresentação da testemunha. 8. Em sendo o caso, expeça-se Carta
Precatória. 9. P.R.I. Servirá esta decisão, por cópia digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº
003/2009 CJCI, anexo às cópias necessárias. Porto de Moz/PA, 07 de maio de 2019. Dr. Ênio Maia
Saraiva Juiz de Direito. DESPACHO ADVOGADO ROSIMAR MACHADO DE MORAES OAB/PA 9397 1.
Mantenho o recebimento da denúncia. 2. Designo audiência una de instrução e julgamento para o dia
31/10/2019, às 08h30, na sala de audiências do Fórum da Comarca de Porto de Moz. 3. INTIMEM-SE o
réu FABIO JUNIOR FERREIRA DUARTE, vulgo gaguinho¿, residente na Rua da Praia, 288, Bairro Praião,
e CLEBER FERREIRA DUARTE, residente na Rua da Praia, 288, Bairro Praião e as testemunhas
arroladas pela acusação MANOEL CORREA DA SILVA, residente na rua Professora Nazaré Felix, s/n,
Bairro Carini; TARLISON VIERIA DUARTE SOUTO, residente na Rua Maria Nazaré Felix, s/n, em frente
ao Campo de futebol, Bairro Cariny; FRANCISCA LIMA DOS SANTOS, residente na Rua Jose Dias dos
Santos, sn, ( antiga casa da Cleone), Bairro Maturu; CARLOS ALBERTO FREITAS BRAGA, residente na
Travessa João Viana, 362, ( açougue Bisteção), Bairro Praião fone 93 98409-2850; JOÃO JUNIOR DE
SOUSA CUNHA, residente

 
Travessa João Viana, 348, Bairro Praião e ALEX JUNIOR DOS SANTOS LOBATO, residente na Rua da
República, s/n, Bairro Praião e a pela defesa advertindo-as de que em caso de ausência sem justa causa,
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poderá ser aplicada multa de 1(um) a 10(dez) salários mínimos, nos termos do artigo 436, §2°, do Código
de Processo Penal, sem prejuízo de responder a processo penal por crime de desobediência, podendo
ainda ser condenada ao pagamento das custas da diligência. 4. INTIME-SE o advogado constituído via
DJE, conforme disposto no art. 370, §1º, do Código de Processo Penal. 5. INTIMEM-SE pessoalmente o
Ministério Público, a Defensoria Pública ou o(a) Advogado(a) Dativo(a). 6. Em caso de réu preso, OFICIE-
SE à SUSIPE requisitando a apresentação do réu à audiência. 7. Existindo militar arrolado como
testemunha, OFICIE-SE ao chefe do respectivo serviço para a apresentação da testemunha. 8. Em sendo
o caso, expeça-se Carta Precatória. 9. P.R.I. Servirá esta decisão, por cópia digitada, como mandado, nos
termos do Provimento nº 003/2009 CJCI, anexo às cópias necessárias. Porto de Moz/PA, 07 de maio de
2019. Dr. Ênio Maia Saraiva Juiz de Direito.

 
Processo nº 0000443-65.2014.8.14.0075 ADVOGADO ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR OAB/PA
6469. Vistos, etc. EP MACIEL SERVIÇOS ME, já qualificada, propôs ação de indenização em face de
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Foi determinada o recolhimento das custas
iniciais (fl. 53) e regularmente intimada (fl. 54/55) e autora não pagou o valor das custas processuais (fl.
57). Com efeito, nos termos do Provimento nº. 005/2002, art. 8º, § 1º, oriundo da Corregedoria Geral de
Justiça c/c o art. 290 do NCPC, será cancelada a distribuição do processo em que não houver o
recolhimento das custas. Por sua vez, o art. 485, inc. IV, reza que será extinto o processo sem apreciação
do mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, sendo o caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fulcro nos dispositivos acima
citados, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 485, IV c/c 290,
todos do Código de Processo Civil. Promova-se o cancelamento da distribuição. Certificado o trânsito em
julgado, arquivem-se os presentes autos. P. R. I. Porto de Moz/PA, 11 de julho de 2019. Ênio Maia Saraiva
Juiz de Direito, respondendo pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA.

 
MANDADO

 
PROC. 0000845-20.2012.8.14.0075, ADVOGADO ROSIMAR MACHADO DE MOARES OAB/PA 9397 e
NELSON MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 1993, DESPACHO 1. Mantenho o recebimento da
denúncia. 2. Designo audiência una de instrução e julgamento para o dia 07/11/2019, às 08h30, na sala de
audiências do Fórum da Comarca de Porto de Moz. 3. INTIMEM-SE A ré GLEIZE BARBOSA TORRES,
residente na rua Nazaré Felix, 336, Bairro Cabanagem, as testemunhas arroladas pela acusação e pela
defesa LADY DAYANNE SANTOS, residente nesta Cidade na Rua Nazaré Felix, 330, Bairro Cabanagem
e VALBER SILVA DOS SANTOS, residente na Rua Nazaré Felix , 193, Bairro Cabanagem advertindo-as
de que em caso de ausência sem justa causa, poderá ser aplicada multa de 1(um) a 10(dez) salários
mínimos, nos termos do artigo 436, §2°, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de responder a
processo penal por crime de desobediência, podendo ainda ser condenada ao pagamento das custas da
diligência. 4. INTIME-SE o advogado constituído via DJE, conforme disposto no art. 370, §1º, do Código
de Processo Penal. 5. INTIMEM-SE pessoalmente o Ministério Público, a Defensoria

 
Pública ou o(a) Advogado(a) Dativo(a). 6. Em caso de réu preso, OFICIE-SE à SUSIPE requisitando a
apresentação do réu à audiência. 7. Existindo militar arrolado como testemunha, OFICIE-SE ao chefe do
respectivo serviço para a apresentação da testemunha. 8. Em sendo o caso, expeça-se Carta Precatória.
9. P.R.I. Servirá esta decisão, por cópia digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº 003/2009
CJCI, anexo às cópias necessárias. Porto de Moz/PA, 07 de maio de 2019.Dr. Ênio Maia Saraiva Juiz de
Direito.
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ZEZITO LIMA DO NASCIMENTO.  ADVOGADO (A):
GILCLÉCIO FARIAS LUZ OAB/PA 21205 - DECISÃO/MANDADO/OFICIO 1- DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA - A denúncia apresentada preenche os requisitos do art. 41 do CPP, contendo circunstanciada
exposição dos fatos criminosos, materiais e bens apreendidos e os locais em que foram encontrados,
assim como qualificação do denunciado, classificação do crime e rol de testemunhas. Por estas razões,
RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo representante do Ministério Público em todos os seus termos,
dando o acusado ZEZITO LIMA DO NASCIMENTO, como incurso nos crimes capitulados na denúncia. 2-
Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, CITE (M)-SE os denunciado(s), pessoalmente, no
local onde residem ou onde encontra(m)-se custodiado(s) para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar
sua RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇÃO, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, INCLUSIVE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL REPARAÇÃO DOS
DANOS CAUSADOS PELO CRIME (ART. 91, I DO CÓDIGO PENAL), oferecer documentos e
justificações, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas até o número de 08
(oito), qualificando-as e requerendo que elas sejam intimadas se necessário (art. 396-A do CPP). Observe
o Sr. Oficial de Justiça que o (s) acusado (s) deverá (ao) ser citado(s) no endereço Constante na denúncia,
caso já tenha sido posto em liberdade, na ocasião do cumprimento do mandado. 3- DEVE o Sr. Oficial de
Justiça, inquirir os denunciados se pretendem constituir advogado particular, declinando o nome e os
dados de contato (telefone, endereço, número da OAB), devendo o Oficial de Justiça fazer constar de sua
certidão tais dados fornecidos pelo réu ou se quer o patrocínio da Defensoria Pública. Se for o caso de
assistência da Defensoria Pública ou expirado o prazo sem defesa, fica a Defensoria Pública nomeada,
para através de um de seus integrantes, apresentar a defesa preliminar em nome do réu, bem como, para
patrocinar toda a sua defesa, salvo se no futuro houver constituição de advogado pelo réu. Se for um dos
casos acima encaminhe-se os autos a Defensoria para apresentação de RESPOSTA ESCRITA. 4-
Juntem-se antecedentes criminais. 5- Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal e SEM
PREJUÍZO DA ANÁLISE e decisão sobre a RESPOSTA ESCRITA, por medida de celeridade, DESIGNO
AUDIENCIA de instrução e julgamento a se realizar em 14/08/2019 às 13 horas e 00 minutos, na qual
serão ouvidas as testemunhas arroladas, e em seguida, interrogado o acusado. Para audiência acima
designada, INTIMEM-SE / REQUISITE-SE O ACUSADO, TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFESA E VÍTIMA, SE FOR O CASO. 5.1- A testemunha que deixar de
comparecer sem motivo justificado será conduzida à presença do juízo por Oficial de Justiça com o auxílio
da força policial; 5.2- Será aplicada a testemunha faltosa e sem justificativa, multa de 01 (um) a 10 (dez)
salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condenação ao
pagamento das custas da diligência. 6- Após apresentação de RESPOSTA ESCRITA, voltem-me os autos
conclusos nos termos do art. 397 do CPP. 7- Decorrido o prazo sem resposta, abra-se vista à Defensoria
Pública. 8- Se for o caso de réu preso, oficie-se o estabelecimento onde se encontram para que os
apresentem. 9- Serve a presente como MANDADO de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO DO RÉU. Expeçam-se os
demais Mandados, Cartas Precatórias e ofícios, oportunamente. 10- Dê-se ciência ao Ministério Público à
Defensoria ou Publique-se, caso haja advogado. São Domingos do Araguaia/PA, 11/04/2019 PAMELA
CARNEIRO LAMEIRA Juíza de Direito Titular da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA.

 
 

 
 
 
 
Processo: 0002723-90.2013.8.14.0124- AÇÃO DE INVENTÁRIO TIPO ARROLAMENTO.
INVENTARIANDO: RITA PONTE CORDEIRO (Advogado: Paulo Hernande Dos Santos Silva OAB/TO
5067) INVENTARIADO: CÍCERO ALVES PONTES. HERDEIRO: JOSÉ CARNEIRO PONTES
(Advogado: Paulo Hernande Dos Santos Silva OAB/TO 5067). É o relatório. Ciente das razões
delineadas pela Inventariante às fls. 38/40 e da Contestação apresentada pela herdeira MARIA

COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
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MADALENA ALVES DA SILVA às fls. 38/40, sendo certo o conflito na partilha, motivo pelo qual
descabe arrolamento nestes autos. Percebo da inexistência de documentos que comprovem a
filiação de JOSÉ CARNEIRO PONTES em relação ao de cujus, motivo pelo qual deve o MESMO SER
INTIMADO PARA QUE COMPROVE SUA RELAÇÃO DE PARENTESCO. Ademais, INDEFIRO O
PEDIDO DA FAZENDA ESTADUAL eis que extemporâneo e contraproducente aos escopos do
processo, que não serve para tutela de interesses de arrecadação fazendária puramente. É certo
que não se discute no procedimento de inventário questões tributárias. O imposto de transmissão
será objeto de lançamento administrativo, conforme dispõe a legislação tributária estadual, não
ficando as autoridades fazendárias, todavia, adstritas aos valores dos bens do Espólio atribuídos
pelos herdeiros. Para a causa, urge apenas saber da existência de débitos fiscais, o que até então
não informou existir o Estado e nem a Inventariante demonstrou por meio de certidão negativa.
Ressalto, ainda que a Fazenda Pública tem meios próprios para a cobrança de eventuais diferenças
entre lançamentos e pagamentos bem como para tratar de recolhimentos ou exigência de
documentos, sem que para isso promova interferência tumultuária no processo, principalmente,
nesses que já por si só são complexos. Por fim, diante da disciplina do CPC, constante do art. 178,
NÃO DETECTO INTERESSE PÚBLICO OU SOCIAL OU AINDA PRESENÇA DE INCAPAZ A
JUSTIFICAR AS MANIFESTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, razão pela qual o feito tramitará
doravante sem a sua intervenção. Intime-se a Fazenda Pública Estadual, por meio eletrônico, na
forma do art. 183, § 1º do CPC, Ministério Público (acerca dessa decisão), a Inventariante, via DJE e
o herdeiro JOSÉ CARNEIRO PONTES. Com o atendimento dessas providencias supra, intimem-se,
por ato ordinatório, todos os demais herdeiros acerca da petição de fls. 38/40 e, após, voltem-me
conclusos os autos para as deliberações. Intime-se e cumpra-se. São Domingos do Araguaia, 24 de
janeiro de 2019. ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES. Juíza de Direito respondendo pela
Comarca de São Domingos do Araguaia/PA.
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PROCESSO 00040663320198140053

 
REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES

 
ADVOGADO: ISAIAS ALVES SILVA OAB/PA 5458/B e GEANNY MARIANO SILVA OAB/PA 25.473

 
REQUERIDO: CELPA

 
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA

 
Recebo a inicial pelo rito da Lei 9.099/95.

 
Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser
concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

 
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que
unificou os pressupostos fundamentais para a sua concess¿o: ¿A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo¿.

 
No caso ora sob exame, em referência ao primeiro requisito, parece-me cristalino que a tutela postulada
pela parte Requerente está acobertada pela probabilidade do direito de suas alegaç¿es, eis que alega que
a requerida imputou a requerente uma fatura de luz em valor exorbitante.

 
Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por óbvio que a impossibilidade
econômico-financeira da parte Requerente em realizar a contraprestaç¿o que lhe é cobrada pela parte
Requerida é raz¿o suficiente para conceder-lhe a antecipaç¿o dos efeitos da tutela principal, aliado ao fato
da suspens¿o do fornecimento de energia elétrica,  produto essencial para a vida contemporânea e parte
fundamental do atendimento das necessidade mais básicas do ser humano.

 
Desse modo, presentes os requisitos hábeis a concess¿o da medida, esta n¿o se traduz em faculdade,
mas em dever do julgador. Nesse sentido é o magistério de Humberto Teodoro Júnior:

 
¿N¿o se trata de simples faculdade ou de mero poder discricionário do juiz, mas de um direito subjetivo
processual que, dentro dos pressupostos rigidamente traçados pela lei, a parte tem o poder de exigir da
Justiça, como parcela da tutela jurisdicional a que o Estado se obrigou. (...) Justifica-se a antecipaç¿o da
tutela pelo princípio da necessidade, a partir da constataç¿o de que sem ela a espera pela sentença de
mérito importaria denegaç¿o de justiça, já que a efetividade da prestaç¿o jurisdicional restaria
gravemente comprometida. Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente servirá
ao demandante se deferida de imediato.¿ (in RJ 232-FEV/97)

 
Neste sentido:

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇ¿O DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. BEM ESSENCIAL. AÇ¿O DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE
LIMINAR PARA A CONCESSIONÁRIA ABSTER-SE DE CORTAR O FORNECIMENTO OU

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU
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RESTABELECE-LO. DEFERIMENTO.

 
Cabível a concess¿o da liminar para determinar a abstenç¿o do corte do fornecimento de energia elétrica
ou o seu restabelecimento, quando discutível o débito apurado unilateralmente pela concessionária, dada
a essencialidade do serviço prestado que imp¿e a observância aos direitos dos usuários, além de
assegurar o exercício do direito de acesso à Justiça. Recurso provido. (Processo: AI
20077088220148260000 SP 2007708-82.2014.8.26.0000. Relator(a): Gilberto Leme).

 
Considerando que a relaç¿o jurídica ocorrida entre as partes caracterizam-se como relaç¿o de consumo,
deve ser aplicável as disposiç¿es do Código de Defesa do Consumidor, de modo que é possível a
invers¿o do ônus da prova, consoante preceitua o art. 6º, VIII, deste diploma legal, in verbis:

 
¿Art. 6º. S¿o direitos básicos do consumidor:

 
(...)

 
VIII ¿ a facilitaç¿o da defesa de seus direitos, inclusive com a invers¿o do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegaç¿o ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências; (...)¿

 
 Assim decidiu o STJ:

 
"A denominada invers¿o do onus probandi a que se refere o inciso VIII do art. 6º está subordinada ao
critério do Juízo quando provável a alegaç¿o ou quando hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência. Depende, portanto, de circunstâncias apuradas pelo juiz no contexto da facilitaç¿o da defesa
dos direitos do consumidor" (Acórd¿o n.º 327.195 / DF. Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. DJU:
15.10.01).

 
Face ao exposto, reputo presentes os requisitos especiais à concess¿o da tutela de urgência pleiteada e 
DETERMINO que a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. (CELPA) e/ou seus prestadores de serviço,
abstenham-se de promover a suspens¿o do fornecimento de energia elétrica de FRANCISCO DAS
CHAGAS RODRIGUES referente à unidade consumidora 106097143, em raz¿o do débito
contestado, cujo valor é de R$ 2.956,82 (dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e
dois centavos), sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00
(dez mil reais).

 
Ressalta-se que a tutela de urgência ora concedida é para determinar à ré que n¿o suspenda o
fornecimento de energia da parte autora, devendo providenciar o necessário para o seu imediato
restabelecimento, independentemente do recolhimento da taxa de religaç¿o e do pagamento de eventuais
débitos                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                             em raz¿o do débito discutido em juízo,  RESSALVADA A
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇ¿O DESTA LIMINAR ANTE O DESENVOLVIMENTO DO CASO.

 
Sem prejuízo das determinaç¿es acima, DESIGNO o dia 11 de fevereiro de 2020, às 09 horas e 00
minutos para realizaç¿o de audiência UNA (conciliaç¿o/instruç¿o e julgamento), que realizar-se-á no
endereço constante no rodapé.

 
Na sequência, CITE-SE e INTIME-SE o(a) requerido(a), por mandado, no endereço constante na inicial, 
advertindo-o que o n¿o comparecimento à audiência designada implicará na presunç¿o de serem
considerados verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (Lei n. 9.099/95, art. 20), com o julgamento
imediato da causa (Lei n. 9.099/95, art. 23), cientificando-o(a) da invers¿o do ônus da prova.

 
INTIME-SE o(a) autor(a) através de seu/sua advogado(a) via DJE, advertindo-o que o n¿o
comparecimento à audiência acarretará na extinç¿o do processo sem a resoluç¿o do mérito (Lei n.
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9.099/95, art. 51, I).

 
Cópia desta decis¿o, em via digitalizada, servirá como mandado.

 
Cumpra-se.

 
S¿o Félix do Xingu ¿ PA, 25 de junho de 2019.

 
Tainá Monteiro da Costa

 
Juíza de Direito Titular

 
Comarca de S¿o Félix do Xingu/PA.

 
 

 
 
 
 
PROCESSO 00043036720198140053

 
REQUERENTE: HUGO LOBO VILELA, GEIZA DA SILVA DANTAS e LORRAINY CHISTINY RIEDEL
CHAVES SANTOS

 
ADVOGADO: PAULO FERREIRA CARVALHO OAB/PA 18332-B

 
REQUERIDO: CELPA

 
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA

 
Recebo a inicial pelo rito da Lei 9.099/95.

 
Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser
concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

 
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que
unificou os pressupostos fundamentais para a sua concess¿o: ¿A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo¿.

 
No caso ora sob exame, em referência ao primeiro requisito, parece-me cristalino que a tutela postulada
pela parte Requerente está acobertada pela probabilidade do direito de suas alegaç¿es, eis que alega que
a requerida imputou a requerente uma fatura de luz em valor exorbitante.

 
Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por óbvio que a impossibilidade
econômico-financeira da parte Requerente em realizar a contraprestaç¿o que lhe é cobrada pela parte
Requerida é raz¿o suficiente para conceder-lhe a antecipaç¿o dos efeitos da tutela principal, aliado ao fato
da suspens¿o do fornecimento de energia elétrica,  produto essencial para a vida contemporânea e parte
fundamental do atendimento das necessidade mais básicas do ser humano, assim como a possível
restriç¿o ao crédito em decorrência da suposta dívida indevida, podendo afetar a dignidade da parte
Requerente.

 
Desse modo, presentes os requisitos hábeis a concess¿o da medida, esta n¿o se traduz em faculdade,
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mas em dever do julgador. Nesse sentido é o magistério de Humberto Teodoro Júnior:

 
¿N¿o se trata de simples faculdade ou de mero poder discricionário do juiz, mas de um direito subjetivo
processual que, dentro dos pressupostos rigidamente traçados pela lei, a parte tem o poder de exigir da
Justiça, como parcela da tutela jurisdicional a que o Estado se obrigou. (...) Justifica-se a antecipaç¿o da
tutela pelo princípio da necessidade, a partir da constataç¿o de que sem ela a espera pela sentença de
mérito importaria denegaç¿o de justiça, já que a efetividade da prestaç¿o jurisdicional restaria
gravemente comprometida. Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente servirá
ao demandante se deferida de imediato.¿ (in RJ 232-FEV/97)

 
Neste sentido:

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇ¿O DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. BEM ESSENCIAL. AÇ¿O DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE
LIMINAR PARA A CONCESSIONÁRIA ABSTER-SE DE CORTAR O FORNECIMENTO OU
RESTABELECE-LO. DEFERIMENTO.

 
Cabível a concess¿o da liminar para determinar a abstenç¿o do corte do fornecimento de energia elétrica
ou o seu restabelecimento, quando discutível o débito apurado unilateralmente pela concessionária, dada
a essencialidade do serviço prestado que imp¿e a observância aos direitos dos usuários, além de
assegurar o exercício do direito de acesso à Justiça. Recurso provido. (Processo: AI
20077088220148260000 SP 2007708-82.2014.8.26.0000. Relator(a): Gilberto Leme).

 
Considerando que a relaç¿o jurídica ocorrida entre as partes caracterizam-se como relaç¿o de consumo,
deve ser aplicável as disposiç¿es do Código de Defesa do Consumidor, de modo que é possível a
invers¿o do ônus da prova, consoante preceitua o art. 6º, VIII, deste diploma legal, in verbis:

 
¿Art. 6º. S¿o direitos básicos do consumidor:

 
(...)

 
VIII ¿ a facilitaç¿o da defesa de seus direitos, inclusive com a invers¿o do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegaç¿o ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências; (...)¿

 
 Assim decidiu o STJ:

 
"A denominada invers¿o do onus probandi a que se refere o inciso VIII do art. 6º está subordinada ao
critério do Juízo quando provável a alegaç¿o ou quando hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência. Depende, portanto, de circunstâncias apuradas pelo juiz no contexto da facilitaç¿o da defesa
dos direitos do consumidor" (Acórd¿o n.º 327.195 / DF. Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. DJU:
15.10.01).

 
Face ao exposto, reputo presentes os requisitos especiais à concess¿o da tutela de urgência pleiteada e 
DETERMINO que a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. (CELPA) e/ou seus prestadores de serviço,
abstenham-se de promover a suspens¿o do fornecimento de energia elétrica de HUGO LOBO VILELA
referente à unidade consumidora 3010099527, bem como a instalaç¿o de novo relógio medidor no
imóvel descrito em exordial. Ademais, a ré deverá se abster de inscrever o nome da parte
requerente nos órg¿os de proteç¿o ao crédito em raz¿o do débito contestado, cujo valor é de R$
12.879,09 (doze mil oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos), sob pena de multa diária no
valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

 
Ressalta-se que a tutela de urgência ora concedida é para determinar à ré que n¿o suspenda o
fornecimento de energia da parte autora, devendo providenciar o necessário para o seu imediato
restabelecimento, independentemente do recolhimento da taxa de religaç¿o e do pagamento de eventuais
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débitos, bem como para instalar novo relógio medidor e se abster de inscrever o nome da requerente nos
órg¿os de proteç¿o ao crédito em raz¿o do débito discutido em juízo,  RESSALVADA A POSSIBILIDADE
DE REVOGAÇ¿O DESTA LIMINAR ANTE O DESENVOLVIMENTO DO CASO.

 
Sem prejuízo das determinaç¿es acima, DESIGNO o dia 11 de  fevereiro de 2020, às 09 horas e 30
minutos para realizaç¿o de audiência UNA (conciliaç¿o/instruç¿o e julgamento), que realizar-se-á no
endereço constante no rodapé.

 
Na sequência, CITE-SE e INTIME-SE o(a) requerido(a), por mandado, no endereço constante na inicial, 
advertindo-o que o n¿o comparecimento à audiência designada implicará na presunç¿o de serem
considerados verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (Lei n. 9.099/95, art. 20), com o julgamento
imediato da causa (Lei n. 9.099/95, art. 23), cientificando-o(a) da invers¿o do ônus da prova.

 
INTIME-SE o(a) autor(a) através de seu/sua advogado(a) via DJE, advertindo-o que o n¿o
comparecimento à audiência acarretará na extinç¿o do processo sem a resoluç¿o do mérito (Lei n.
9.099/95, art. 51, I).

 
Cópia desta decis¿o, em via digitalizada, servirá como mandado.

 
Cumpra-se.

 
S¿o Félix do Xingu ¿ PA, 25 de junho de 2019.

 
Tainá Monteiro da Costa

 
Juíza de Direito Titular

 
Comarca de S¿o Félix do Xingu/PA.

 
 

 
 
 
 
PROCESSO 00029439720198140053

 
REQUERENTE: DEYSE SILVA DA CRUZ

 
ADVOGADO: ELLEN CRISTINA SILVA AMARAL OAB/GO 41442

 
REQUERIDO: GISLEIDY MAIA

 
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA

 
Recebo a inicial pelo rito da Lei 9.099/95.

 
Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser
concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

 
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que
unificou os pressupostos fundamentais para a sua concess¿o: ¿A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo¿.
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No caso ora sob exame, em referência ao primeiro requisito, resta evidenciado que a tutela postulada pela
parte Requerente está acobertada pela probabilidade do direito de suas alegaç¿es, eis que alega que
houve divulgaç¿o, em redes sociais, de conteúdo ofensivo a seu respeito.

 
Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por óbvio que o compartilhamento das
mensagens descritas em exordial, afetam a imagem e reputaç¿o profissional da parte autora, configurando
raz¿o suficiente para conceder-lhe a antecipaç¿o dos efeitos da tutela principal.

 
Face ao exposto, reputo presentes os requisitos especiais à concess¿o da tutela de pleiteada e 
DETERMINO que  GISLEIDY NAVA, promova a retirada de conteúdo ofensivo  divulgado nas redes
sociais em desfavor de  DEYSE SILVA DA CRUZ, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem
reais), até o limite de R$ 3.000,00 (trez mil reais).

 
Determino que a requerida retire o conteúdo ofensivo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

 
Sem prejuízo das determinaç¿es acima, DESIGNO o dia 04 de fevereiro de 2020, às 11 horas e 00
minutos para realizaç¿o de audiência UNA (conciliaç¿o/instruç¿o e julgamento), que realizar-se-á no
endereço constante no rodapé.

 
Na sequência, CITE-SE e INTIME-SE o(a) requerido(a), por mandado, no endereço constante na inicial, 
advertindo-o que o n¿o comparecimento à audiência designada implicará na presunç¿o de serem
considerados verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (Lei n. 9.099/95, art. 20), com o julgamento
imediato da causa (Lei n. 9.099/95, art. 23), cientificando-o(a) da invers¿o do ônus da prova.

 
INTIME-SE o(a) autor(a) através de seu/sua advogado(a) via DJE, advertindo-o que o n¿o
comparecimento à audiência acarretará na extinç¿o do processo sem a resoluç¿o do mérito (Lei n.
9.099/95, art. 51, I).

 
Cópia desta decis¿o, em via digitalizada, servirá como mandado.

 
Cumpra-se.

 
S¿o Félix do Xingu ¿ PA, 25 de junho de 2019.

 
Tainá Monteiro da Monteiro da Costa

 
Juíza de Direito

 
Titular da Comarca de S¿o Félix do Xingu/PA.

 
 

 
 
 
 
Processo 00008428720198140053

 
REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE LEÃO

 
ADVOGADO: MAYARA BARROS CRISTO OAB/PA 27125

 
REQUERIDO: BANCO DA AMAZÔNIA

 
DECIS¿O
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Reconheço que a parte autora é hipossuficiente financeira e concedo os benefícios de justiça gratuita.

 
Trata-se de Aç¿o Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de antecipaç¿o de tutela e danos
morais.

 
Aduz a parte autora que teve seu nome negativado em decorrência de débito supostamente inexistente
ocasionado em raz¿o de um empréstimo firmado entre o senhor Edvan Nunes da Costa e o Banco da
Amazônia, em que o requerente figurou como avalista.

 
Ademais alega que nunca avalizou o senhor Edvan em qualquer operaç¿o de crédito e finaliza que a
dívida que ensejou a inclus¿o de seu nome nos órg¿os de proteç¿o ao crédito n¿o foi por ele efetuada.

 
Em sede de tutela antecipada, requereu que a demandada retirasse o nome do requerente dos órg¿os de
proteç¿o ao crédito.

 
Juntou documentos.

 
É o relatório. Decido.

 
A parte demandada se amolda ao conceito de fornecedor regido no art. 3º da Lei n. 8.078/90. Em se
tratando de demanda em que se requer a reparaç¿o por fato, defeito ou vício do produto ou serviço, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor, ainda que a pessoa atingida seja terceiro n¿o participante
da relaç¿o de consumo, como disp¿e o art. 17 do diploma citado, raz¿o pela qual reconheço a aplicaç¿o
do CDC e dos direitos e garantias ali consignados.

 
Considerando ainda a hipossuficiência da parte autora, além do que a parte requerida é quem detém as
informaç¿es, banco de dados, elementos, instrumentos e tecnologia para trazer a este juízo
esclarecimentos e as provas que reconheçam as alegaç¿es do requerente ou excluam a responsabilidade
do requerido pelas les¿es supostamente sofridas pelo autor, aplica-se a invers¿o do ônus da prova no
caso concreto (art. 6º, inciso VIII do CDC).

 
Nota-se que, inexiste cerceamento de defesa pelo lançamento de decis¿o sem exaurir a fase cognitiva,
pois se trata de providência cautelar, tendente a preservar o eventual direito que possa ter a demandante.

 
N¿o é demasiado lembrar que o processo cautelar constitui uma demanda autônoma, vejamos a liç¿o de
Márcio Louzada Carpena:

 
¿A tutela cautelar corresponde ao direito da parte de provocar o órg¿o judicial a tomar providências para
eliminar ou afastar ameaça de perigo de prejuízo iminente e irreparável ao resultado positivo do processo
que cuida de um direito afirmado, ainda que n¿o reconhecido.¿

 
Ainda, acrescenta o mesmo autor que, enquanto, no processo principal, busca-se a satisfaç¿o do direito
material da parte, no cautelar, almeja-se apenas assegurar utilidade à eventual decis¿o prolatada nesse
processo principal.  (CARPENA, Márcio Louzada. Do Processo Cautelar Moderno. Rio de Janeiro:
Forense, 2005, p. 26 e 27).

 
Com efeito, o deferimento de medida liminar em sede de tutela, está condicionada à demonstraç¿o, pela
parte requerente, da probabilidade do direito e de que a demora do processo principal possa comprometer
a eficácia da tutela jurisdicional postulada, causando-lhe les¿o grave e de difícil reparaç¿o.

 
O risco de difícil reparaç¿o se constata pela negativa de crédito ao autor na comunidade local, situaç¿o
que se presume pelas alegaç¿es apresentadas.

 
Quanto ao pedido de exclus¿o do nome no serviço de proteç¿o ao crédito (SPC e SERASA), parece-me
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cristalino que a tutela postulada pela parte Requerente está acobertada pela verossimilhança de suas
alegaç¿es, pelas raz¿es já declinadas e pelos documentos acostados à exordial.

 
O provimento urgente pretendido, de outro lado, n¿o tem caráter irreversível (CPC, art. 300, § 3º),
cuidando-se, como se vê, de mero pedido de provisória abstenç¿o dos efeitos de inclus¿o do nome da
parte autora no curso da lide, o que poderá perfeitamente ser alterado com a prolaç¿o da sentença de
mérito sem grande prejuízo para quem se encontra no polo passivo da demanda.

 
Assim, entendo presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, raz¿o pela qual deve
ser concedida a medida liminar acautelatória.

 
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a reclamada exclua o nome
do autor dos órg¿os de proteç¿o ao crédito, sob pena de incorrer em multa diária no importe R$ 200,00
(duzentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), DEVENDO a requerida informar o
cumprimento da medida nos autos no prazo de 05 (cinco) dias de sua intimaç¿o.

 
Sem prejuízo das determinaç¿es acima, bem como considerando o disposto no artigo 334 do CPC,
DESIGNO o dia 18 de março de 2020, às 09:30 horas para a realizaç¿o de audiência de conciliaç¿o, a
realizar-se no endereço constante no rodapé.

 
Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, conste também do mandado de
citaç¿o que o(s) requerido(s) poderá(¿o) oferecer contestaç¿o, por petiç¿o, no prazo de 15 (quinze) dias,
cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliaç¿o ou de mediaç¿o, ou da última sess¿o de
conciliaç¿o, quando qualquer parte n¿o comparecer ou, comparecendo, n¿o houver autocomposiç¿o; II -
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliaç¿o ou de mediaç¿o apresentado pelo(s)
requerido(s), quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I (se ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composiç¿o consensual);

 
Fica o(a) autor(a) intimado(a) para a audiência na pessoa de seu advogado e por meio da publicaç¿o
desta decis¿o na imprensa oficial (CPC, artigo 334, § 3º).

 
Advirto, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil que o n¿o comparecimento
injustificado do autor ou do(s) requerido(s) à audiência de conciliaç¿o é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou
do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 
As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º)

 
A parte poderá constituir representante, por meio de procuraç¿o específica, com poderes para negociar e
transigir. (CPC, artigo 334, § 10º).

 
Cópia desta decis¿o, em via digitalizada, servirá como mandado/carta citaç¿o postal.

 
Publique-se. Cumpra-se.

 
S¿o Félix do Xingu-Pa, 28 de junho de 2018.

 
Tainá Monteiro da Costa

 
Juíza de Direito Titular
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PROCESSO 00047843020198140053

 
REQUERENTE: ANA MARIA DE SOUSA CARVALHO

 
ADVOGADO: NAYARA CAMARA SANTOS OLIVEIRA OAB/PA 25.616

 
REQUERIDO: BRASIL CARD

 
DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA

 
Recebo a inicial pelo rito da Lei 9.099/95.

 
Dispensado o relatório ex vi do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

 
DECIDO.

 
Tratam-se os autos de AÇ¿O DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇ¿O
POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇ¿O DE TUTELA proposto por ANA MARIA DE
SOUSA CARVALHO, qualificada nos autos, em desfavor de BRASILCARD.

 
Verifico que as afirmaç¿es feitas na reclamaç¿o detêm certa plausibilidade, dando conta que houve
negativaç¿o do nome do Requerente com base em débitos decorrentes de uma dívida supostamente
inexistente.

 
A situaç¿o narrada revela ainda ser urgente, já que a parte poderá ser impedida de efetuar compras a
crédito, de obter financiamentos ¿ e talvez isso já tenha ocorrido ¿ e até constrangida junto ao comércio
até que seja deslindada a quest¿o posta, o que ocasiona dano de difícil reparaç¿o.

 
O provimento urgente pretendido, de outro lado, n¿o tem caráter irreversível (CPC, art.300 § 3° NCPC),
cuidando-se, como se vê, de mero pedido de provisória exclus¿o dos efeitos de restriç¿o ao nome da
Autora no curso da lide, o que poderá perfeitamente ser alterado com a prolaç¿o da sentença de mérito
sem grande prejuízo para quem se encontra no pólo passivo da demanda.

 
Presentes, portanto, se encontram os requisitos do art. 300, do NCPC.

 
Por esses argumentos, defiro o pedido de antecipaç¿o de tutela para determinar a exclus¿o da
inscriç¿o do nome do autora junto aos órg¿os de proteç¿o ao crédito referente ao contrato n°
6059190159910914, devendo a empresa requerida comprovar nos autos o cumprimento desta
determinaç¿o no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência desta decis¿o, sob pena de multa diária no
valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite do teto dos juizados especiais.

 
Designo o dia 04 de fevereiro de 2020 às 10:00 horas para audiência UNA (conciliaç¿o/instruç¿o e
julgamento).

 
Na seqüência, CITE-SE e INTIME-SE o(a) requerido(a), por Citaç¿o/Intimaç¿o Postal ou, se for o caso,
por mandado, advertindo-o que o n¿o comparecimento à audiência designada implicará na presunç¿o de
serem considerados verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (Lei n. 9.099/95, art. 20), com o
julgamento imediato da causa (Lei n. 9.099/95, art. 23).

 
INTIME-SE o(a) autor(a) através de seu/sua advogado(a) via DJE, advertindo-o que o n¿o
comparecimento à audiência acarretará na extinç¿o do processo sem a resoluç¿o do mérito (Lei n.
9.099/95, art. 51, I) e reversibilidade da medida liminar.

 
Cópia desta decis¿o, em via digitalizada, servirá como mandado ou carta de citaç¿o/intimaç¿o.
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Cumpra-se.

 
S¿o Félix do Xingu, 25 de junho de 2019.

 
Tainá Monteiro da Costa

 
Juíza de Direito

 
Titular da Comarca de S¿o Félix do Xingu.

 
 

 
 
 
 
Processo 00037424320198140053

 
Autor: SELSO DOS REIS COSTA

 
Advogado: WERBTI SOARES GAMA OAB/PA 15.449 e BIANCA CANDIDO DOS SANTOS OAB/PA
22.097

 
Interditando: AMBROSIO DIAS REIS

 
DECIS¿O

 
Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 
Trata-se de aç¿o de curatela c/c pedido de liminar, promovida por SELSO DOS REIS COSTA, qualificado
nos autos, em favor de AMBROSIO DIAS REIS, devidamente qualificado.

 
Alega a parte autora que é filho do interditando Ambrosio Dias Reis, sendo este incapaz de realizar suas
atividades cotidianas, conforme laudo médico apresentado em fls.29. Conforme consta na exordial, o
interditando n¿o possui condiç¿es de gerir e administrar seus bens e, por consequência, está
impossibilitado de receber sua aposentadoria junto ao banco bradesco.

 
Relatado. Decido.

 
Considerando os fatos alegados e os documentos que dos autos consta, bem com a previs¿o legal do
pedido nos termos do art. 1.767 inciso I com redaç¿o alterada pela Lei 13.141/2015 do CC e 747 inciso II
do CPC, defiro a tutela de urgência do art. 300 do CPC, para o fim de nomear desde logo curador
provisório, do interditando Ambrosio Dias Reis, seu filho Sr. Selso dos Reis Costa, para fins
previdenciários e demais atos de representaç¿o, ficando o(a) referido(a) curador(a) provisório(a)
nomeado como fiel depositário dos valores recebidos do Benefício Previdenciário, junto ao Banco
Bradesco, e também obrigado à prestaç¿o de contas quando instado para tanto, observando-se,
inclusive, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanç¿es. Lavre-se o termo de curatela
provisória, devendo constar do termo que é terminantemente vedada à alienaç¿o ou onerar¿o de
quaisquer bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao curatelado, salvo com
autorizaç¿o judicial.

 
Intime-se o curador provisória a prestar compromisso no prazo de 05(cinco) dias (art. 759, I do CPC).

 
Sem prejuízo designo audiência para interrogatório da interditanda para o dia 18 de fevereiro de 2020, às
12:00 horas. (art. 751 e parágrafos do CPC.)
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Cite-se e intime-se o curatelado para o interrogatório.

 
Após, a audiência de interrogatório, o feito deverá aguardar por 15 (quinze) dias eventual impugnaç¿o do
pedido (CPC, art. 752).

 
Decorrido o prazo acima de 15 dias, requisite-se perito oficial e oficie-se como de praxe a Secretaria de
Saúde desta cidade, para a perícia médica no interditando (CPC, art. 753). O laudo deverá indicar
especificadamente os atos da vida civil para os quais necessitará de curatela. (§ 2º do art. 753 do CPC).
Antes, dê-se vista ao Ministério Público para, em 10 (dez) dias, querendo, formular quesitos.

 
A parte autora n¿o apresentou quesitos.

 
Após a juntada do laudo, digam as partes em 10 (dez) dias. Em seguida, conclusos para a sentença ou
eventual designaç¿o de audiência de instruç¿o.

 
Intime-se via DJE. Ciência ao MP.

 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citaç¿o da demandada, acompanhado de
cópia da petiç¿o inicial, conforme Provimento nº. 003/2009-CJRMB.

 
S¿o Félix do Xingu-PA, 28 de junho de 2019.

 
Tainá Monteiro da Costa

 
Juíza de Direito

 
Titular da Comarca de S¿o Félix do Xingu/PA

 
 

 
 
 
 
Processo 00048259420198140053

 
REQUERENTE: H.P.D.S., representado por O.P.D.S.

 
ADVOGADO: BIANCA DOS SANTOS CANDIDO OAB/PA 22.097

 
REQUERIDO: F.S.P.

 
Aç¿o de Regulamentaç¿o de Guarda e Visitas c/c Tutela de Urgência

 
Decis¿o Interlocutória

 
Intime-se o autor, na pessoa de seu advogado via DJE, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
proceder à emenda da inicial, no sentido de providenciar a juntada da procuraç¿o ad judicial devidamente
assinada, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com os artigos 321, parágrafo único e 104,
todos do Novo CPC.   Transcorrido o prazo sem qualquer manifestaç¿o, certifique-se e façam os autos
conclusos para sentença        

 
Apresentado o documento solicitado, por quest¿o de celeridade, recebo a inicial e defiro os benefícios da
justiça gratuita, nos termos do §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil.
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Ademais, postergo a análise do pedido liminar para após a formaç¿o do contraditório.

 
Considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petiç¿o inicial preenche os requisitos
essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e n¿o sendo o caso de improcedência liminar do
pedido (CPC, artigo 332), DESIGNO o dia 22 de agosto de 2019, às 09h00min, para realizaç¿o de
audiência de conciliaç¿o, a realizar-se no endereço constante no rodapé, devendo o(s) requerido(s)
ser(em) citado(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

 
Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, conste também do mandado de
citaç¿o que o(s) requerido(s) poderá(¿o) oferecer contestaç¿o, por petiç¿o, no prazo de 15 (quinze) dias,
cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliaç¿o ou de mediaç¿o, ou da última sess¿o de
conciliaç¿o, quando qualquer parte n¿o comparecer ou, comparecendo, n¿o houver autocomposiç¿o; II -
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliaç¿o ou de mediaç¿o apresentado pelo(s)
requerido(s), quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I (se ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composiç¿o consensual);

 
Advirto, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil que o n¿o comparecimento
injustificado do(a) autor(a) ou do(s) requerido(s) à audiência de conciliaç¿o é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou
do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 
As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º)

 
A(s) parte(s) poderá(¿o) constituir(em) representante(s), por meio de procuraç¿o específica, com poderes
para negociar e transigir. (CPC, artigo 334, § 10º).

 
Cópia desta decis¿o, em via digitalizada, servirá como mandado / carta citaç¿o postal, devendo ser
cumprida sem a cópia da petiç¿o inicial, nos termos do art. 695, §1º do CPC.

 
S¿o Félix do Xingu-PA, 24 de junho de 2019.

 
Tainá Monteiro da Costa

 
Juíza de Direito Titular

 
Comarca de S¿o Félix do Xingu/PA

 
 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 7 6 7 7 0 2 0 1 7 8 1 4 0 0 5 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TAINA MONTEIRO DA COSTA Ação: Busca e
Apreensão em: 28/06/2019---REQUERENTE:BANCO GMAC S A Representante(s):  OAB 10422 - HIRAN
LEAO DUARTE (ADVOGADO)   REQUERIDO:WERBTI SOARES GAMA. SENTENÇA Trata-se de AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR, proposta por BANCO GMAC S/A, em desfavor de
WERBTI SOARES GAMA, ambos devidamente qualificados. À fl. 24 é apresentada petição de desistência
da parte autora, requerendo ainda a extinção do processo sem julgamento do mérito. Vieram conclusos. É,
em síntese, o necessário a relatar, DECIDO. Verifica-se que a parte autora desistiu do processo antes da
citação da parte requerida.   A parte está devidamente representada e o direito processual é plenamente
disponível. Assim, o pedido deve ser deferido. Diante disso, HOMOLOGO a desistência formulada pela
parte autora para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, declarando, por conseguinte, extinto o
processo, nos termos do art. 200, parágrafo único, e art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Considerando que não houve requerimento de assistência judiciária, remetam-se os autos à UNAJ para a
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apuração de custas processuais finais que ficarão a cargo do requerente. Em seguida, intime-se a parte
autora para pagamento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após
o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. São Félix do Xingu/PA. 28 de junho de 2019. Tainá
Monteiro da Costa Juíza de Direito Titular da Comarca de São Félix do Xingu.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 3 0 5 3 7 2 0 1 9 8 1 4 0 0 5 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: F. F. G.

 
Representante(s):

 
OAB 29128 - ALEX SANDRO PEREIRA BEZERRA (ADVOGADO)

 
Decisão

 
Considerando o espírito colaborativo constante no novo Código de Processo Civil (artigo 6º), tendo

 
em vista o postulado fundamental do contraditório (CPC, artigos 7º, 9º e 10) e as previsões

 
específicas constantes dos artigos 139, inciso IX, 392, inciso V, 317, 321 e 352 todos do Código de

 
Processo Civil, assino o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor emende a petição inicial para o

 
exato fim de corrigir o pólo passivo, já que a exordial é proposta em desfavor de Marlene Lucas

 
Barbosa e na descrição fática aponta-se o nome de Maria Elisa .

 
Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos para

 
sentença.

 
Cumpridas as diligências, façam os autos conclusos.

 
Intime-se o autor, através de seu(s) patrono(s), via DJ-e.

 
Publique-se.

 
Cumpra-se.

 
São Félix do Xingu-PA, 28 de junho de 2019.

 
Tainá Monteiro da Costa

 
Juíza de Direito Titular

 
Comarca de São Félix do Xingu

 
R O C E S S O :  0 0 0 4 1 6 6 8 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 5 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TAINA MONTEIRO DA COSTA Ação: Reintegração
/ Manutenção de Posse em: 11/07/2019---REQUERENTE:DULCILENE ROCHA DE PAULA
Representante(s) :    OAB 22097 -  B IANCA DOS SANTOS CANDIDO (ADVOGADO)   
REQUERIDO:ALEIXEI FERNANDES DA SILVA. Processo - 00041668520198140053 DECISÃO 1-    
Considerando que, no momento do cumprimento do mandado de reintegração de posse, foi observada a
ausência dos requisitos necessários para a concessão do pedido de liminar, suspendo a decisão que
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deferiu a reintegração de posse requerida liminarmente e determino a intimação da parte autora, pelo
patrono habilitado para promover o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias. 2-     Após, façam
os autos conclusos. 3-     P.R.I.C São Félix do Xingu-PA, 11 de julho de 2019. Tainá Monteiro da Costa
Juíza de Direito Titular da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

 
P R O C E S S O :  0 0 1 5 3 9 6 6 6 2 0 1 5 8 1 4 0 0 5 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TAINA MONTEIRO DA COSTA Ação:
Procedimento Comum em: 28/06/2019---REQUERENTE:FRANCILENE PEREIRA DA SILVA
Representante(s ) :    OAB 18332-B -  PAULO FERREIRA CARVALHO (ADVOGADO)   
REQUERIDO:BANCO BRADESCO. Decisão Determino o retorno dos autos à secretaria para aguardar o
comprovante de recebimento do valor depositado judicialmente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se. São Félix do Xingu-PA, 28 de junho de 2019.
Tainá Monteiro da Costa Juíza de Direito Titular Comarca de São Félix do Xingu.

 
 

 
 
 
 
Processo nº. 0005488-43.2019.8.14.0053

 
Medidas de Proteção

 
Requerente: Unidade de Acolhimento de Crianças e Adolescente

 
Menor: W.H.S.A e G.S.A

 
DECIS¿O

 
Trata-se de Medida de Proteç¿o manejada pelo Conselho Tutelar de S¿o Félix do Xingu - PA, requerendo
a institucionalizaç¿o das crianças W. H. S. A., 04 anos, e G. S. A., 02 anos, os quais se encontram
situaç¿o de risco.

 
Do relato do Conselho Tutelar verificou-se que, ao menos momentaneamente, a responsável das crianças
n¿o possui condiç¿es de oferecer um desenvolvimento sadio e seguro para esta, visto que as duas
estavam sofrendo maus tratos e morando com uma senhora de nome Rosa e um senhor de nome Gilmar.
A genitora afirmou perante os conselheiros que o genitor maltratava as crianças, e também por n¿o ter
condiç¿es financeiras, deu seus filhos.

 
Deste modo, apesar do Conselho Tutelar possuir poderes para conduzir a situaç¿o de maneira a resolve-
la, conforme o art. 136 do ECA, o caso merece a intervenç¿o do poder judiciário, pois o art. 98, inciso II,
do ECA prescreve a hipótese descrita nos autos, considerando a violaç¿o da própria dignidade da menor,
além de uma aç¿o/omiss¿o dos responsáveis na criaç¿o da menor, sendo fácil denotar a situaç¿o de risco
pessoal na qual se encontra.

 
Ante o exposto, determino a adoç¿o das seguintes providências:

 
a) DETERMINO a institucionalizaç¿o das crianças W. H. S. A. e G.S.A  na forma do art. 101, VII, do ECA.

 
b) DESIGNO audiência para o dia 17 de julho de 2019 às 15 horas e 00 minutos, na qual haverá a
inquiriç¿o da genitora e, se possível, do genitor da criança, bem como de integrantes da família extensa
que possuam interesse em receber o menor em sua residência e, por fim, do conselheiro tutelar que
acompanhou o caso. Intimem-se.

 
Observo que o Conselho Tutelar deverá proceder a apresentaç¿o dos menores e das pessoas citadas no
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item b, com auxílio do Sr. Oficial de Justiça, dado a urgência que o caso requer.

 
c)  DETERMINO que o Conselho Tutelar de S¿o Félix do Xingu confeccione relatório pormenorizado a ser
realizado na residência da guardi¿ até a data da audiência, detalhando, de forma pormenorizada, as
condiç¿es para um possível recebimento dos menores por ela;

 
d)  OFICIE-SE à Instituiç¿o de Acolhimento para que elabore, com brevidade, plano individual das
crianças;

 
e)  EXPEÇA-SE guia de acolhimento no CNJ;

 
Ciência ao MP.

 
Expedientes.

 
Cópia deste despacho, em via digitalizada, servirá como mandado/ofício.

 
Cumpra-se, com a máxima urgência.

 
S¿o Félix do Xingu-PA, 12 de julho de 2019.

 
Tainá Monteiro da Costa

 
Juíza de Direito

 
Comarca de S¿o Félix do Xingu - PA
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA VARA CIVEL DE NOVO PROGRESSO - VARA:
VARA CIVEL DE NOVO PROGRESSO 
 

 
PROCESSO: 00005177220098140115 PROCESSO ANTIGO: 200910004338 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TARCILA D EMERY SALVADOR Ação: Mandado de Segurança
Infância Cível em: 15/07/2019---REQUERIDO:MADALENA HOFFMANN REQUERIDO:PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO/PA AUTOR:DIONIFER MEDEIROS DE SOUZA Representante(s): 
FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO (ADVOGADO)  .  ATO ORDINATÓRIO
CONSIDERANDO o disposto no provimento 006/2006 - CJRBM, corroborado pelo Provimento nº 006/2009
- CJCI; intime-se a parte Autora para que proceda ao pagamento das CUSTAS FINAIS, cujo boleto
encontra-se em secretaria, o que deverá ser feito no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de
inscrição em dívida ativa. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. TARCILA D´EMERY SALVADOR
Diretora de Secretaria Substituta da Vara Cível Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO: 00005632720108140115 PROCESSO ANTIGO: 201010003684 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERIDO:TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO Representante(s):  OAB 4670 - LUIS
OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES (ADVOGADO)  OAB 12924 - ANA CAROLINA PANTOJA ALVES
(ADVOGADO)  OAB 16818 - LEONARDO MARTINS MAIA (ADVOGADO)   AUTOR:ANTONIO
MARCIANO Representante(s):  OAB 12445 - CARLA SANTORE (ADVOGADO)  ALDO SANTORE
(ADVOGADO)  . DESPACHO Compulsando os autos, verifico a demanda versa a cerca da ocorrência de
dano moral decorrente de má prestação de serviços que, em razão dos recursos especiais que tramitam
no STJ de números 1.525.134RS e 1.525.174RS, suspendem todas as demandas referentes ao tema.
Diante da afetação do tema em análise pelo C.STJ, em que pese a redistribuição da demanda no âmbito
de suas turmas verifico que a matéria continua afetada sobre o tema 954, ainda pendente de julgamento e
com determinação de suspensão dos processos análogos em todo território nacional, conforme se verifica
em consulta ao site do STJ. Diante disso, nos termos do art.1036 e seguintes em atendimento, ao decidido
pelo STJ determino a suspensão do presente ulterior deliberação do STJ sobre o tema 954, assim
aguarde-se em secretaria a deliberação da Superior Instancia, sobre a matéria fazendo após, os autos
conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00005810420178140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TARCILA D EMERY SALVADOR Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:VITORINO MENEGHETTI Representante(s):  OAB 22111-B - PRISCILA
LETICIA DOS SANTOS KERBER (ADVOGADO)  OAB 12445 - CARLA SANTORE (ADVOGADO)  
REQUERIDO:CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA Representante(s):  OAB 8049 - LIBIA SORAYA
PANTOJA CARNEIRO (ADVOGADO)  . ATO ORDINATÓRIO CONSIDERANDO o disposto no provimento
006/2006 - CJRBM, corroborado pelo Provimento nº 006/2009 - CJCI: Considerando a informação de
cumprimento da sentença, intime-se a parte Requerente para se manifestar, no prazo de 15 dias. Novo
Progresso/PA, 15 de julho de 2019. TARCILA D´EMERY SALVADOR Diretora de Secretaria Substituta da
Vara Cível Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO: 00005878420128140115 PROCESSO ANTIGO: 201210005141 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento de Conhecimento
em: 15/07/2019---REQUERENTE:CARLA SANTORE Representante(s):  OAB 12444 - ALDO SANTORE
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(ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA OI FIXO Representante(s):  OAB
15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA (ADVOGADO)  . DESPACHO Arquive-se com as cautelas necessárias.
Cumpra-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
PROCESSO: 00006492720128140115 PROCESSO ANTIGO: 201210005860 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Cumprimento de sentença em:
15/07/2019---REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA OI FIXO Representante(s):  OAB
17689 - MILENY CRISTOVAO DE SOUSA (ADVOGADO)  OAB 15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA
(ADVOGADO)   REQUERENTE:LENIR WALDOW Representante(s):  OAB 12444 - ALDO SANTORE
(ADVOGADO)  OAB 12445 - CARLA SANTORE (ADVOGADO)  . DESPACHO Arquive-se com as cautelas
necessárias. Cumpra-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de
Direito 
 

 
PROCESSO: 00006501220128140115 PROCESSO ANTIGO: 201210005878 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Cumprimento de sentença em:
15/07/2019---REQUERENTE:MARIA ROSA CHAVES NUNES Representante(s):  OAB 12444 - ALDO
SANTORE (ADVOGADO)  OAB 12445 - CARLA SANTORE (ADVOGADO)   REQUERENTE:MARIA
ROSA CHAVES NUNES REQUERIDO:TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO Representante(s):  OAB
15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA (ADVOGADO)  OAB 17697 - PATRICIA ALVES DA SILVA
(ADVOGADO)  . DESPACHO Arquive-se com as cautelas necessárias. Cumpra-se. Novo Progresso/PA,
15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO: 00006553420128140115 PROCESSO ANTIGO: 201210005927 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:TATIANE FONTOURA DE SOUSA Representante(s):  OAB 12445 - CARLA
SANTORE (ADVOGADO)  ALDO SANTORE (ADVOGADO)   REQUERIDO:TELEMAR NORTE LESTE
S/A OI FIXO  Representante(s):  OAB 15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA (ADVOGADO)  . DESPACHO
Compulsando os autos, verifico a demanda versa a cerca da ocorrência de dano moral decorrente de má
prestação de serviços que, em razão dos recursos especiais que tramitam no STJ de números
1.525.134RS e 1.525.174RS, suspendem todas as demandas referentes ao tema. Diante da afetação do
tema em análise pelo C.STJ, em que pese a redistribuição da demanda no âmbito de suas turmas verifico
que a matéria continua afetada sobre o tema 954, ainda pendente de julgamento e com determinação de
suspensão dos processos análogos em todo território nacional, conforme se verifica em consulta ao site do
STJ. Diante disso, nos termos do art.1036 e seguintes em atendimento, ao decidido pelo STJ determino a
suspensão do presente ulterior deliberação do STJ sobre o tema 954, assim aguarde-se em secretaria a
deliberação da Superior Instancia, sobre a matéria fazendo após, os autos conclusos. Novo Progresso/PA,
15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO: 00007339620108140115 PROCESSO ANTIGO: 201010004971 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TARCILA D EMERY SALVADOR Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---AUTOR:LUIZ CARLOS ZAMONER Representante(s):  OAB 14271 - EDSON DA CRUZ DA
SILVA (ADVOGADO)  OAB 15737-A -  MAURICIO TRAMUJAS ASSAD (ADVOGADO)  
REQUERIDO:EMPRESA TIM CELULAR SA Representante(s):  OAB 15410-A - CARLOS ROBERTO DE
SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO)  OAB 15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA (ADVOGADO)  . ATO
ORDINATÓRIO CONSIDERANDO o disposto no provimento 006/2006 - CJRBM, corroborado pelo
Provimento nº 006/2009 - CJCI; intime-se a parte Requerida para que proceda ao pagamento das
CUSTAS FINAIS, cujo boleto encontra-se em secretaria, o que deverá ser feito no prazo máximo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. TARCILA
D´EMERY SALVADOR Diretora de Secretaria Substituta da Vara Cível Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO:  00009436920188140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:CLAUDIO MANOEL LEITE Representante(s):  OAB 22111-B - PRISCILA
LETICIA DOS SANTOS KERBER (ADVOGADO)  OAB 12445 - CARLA SANTORE (ADVOGADO)  
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REQUERIDO:TELEMAR NORTE LESTE SA OI FIXO Representante(s):  OAB/RJ 86235 ELADIO
MIRANDA LIMA (ADVOGADO). DESPACHO Compulsando os autos, verifico a demanda versa a cerca da
ocorrência de dano moral decorrente de má prestação de serviços que, em razão dos recursos especiais
que tramitam no STJ de números 1.525.134RS e 1.525.174RS, suspendem todas as demandas referentes
ao tema. Diante da afetação do tema em análise pelo C.STJ, em que pese a redistribuição da demanda no
âmbito de suas turmas verifico que a matéria continua afetada sobre o tema 954, ainda pendente de
julgamento e com determinação de suspensão dos processos análogos em todo território nacional,
conforme se verifica em consulta ao site do STJ. Diante disso, nos termos do art.1036 e seguintes em
atendimento, ao decidido pelo STJ determino a suspensão do presente ulterior deliberação do STJ sobre o
tema 954, assim aguarde-se em secretaria a deliberação da Superior Instancia, sobre a matéria fazendo
após, os autos conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de
Direito 
 

 
PROCESSO: 00010973420118140115 PROCESSO ANTIGO: 201110008980 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TARCILA D EMERY SALVADOR Ação: Reintegração / Manutenção
de Posse em: 15/07/2019---AUTOR:BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Representante(s):  OAB 11518 - BRENO CEZAR CASSEB PRADO (ADVOGADO)   REQUERIDO:CINELE
CARNEIRO DOS SANTOS. ATO ORDINATÓRIO CONSIDERANDO o disposto no provimento 006/2006 -
CJRBM, corroborado pelo Provimento nº 006/2009 - CJCI; intime-se a parte Autora para que proceda ao
pagamento das CUSTAS FINAIS, cujo boleto encontra-se em secretaria, o que deverá ser feito no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Novo Progresso/PA, 15 de julho de
2019. TARCILA D´EMERY SALVADOR Diretora de Secretaria Substituta da Vara Cível Comarca de Novo
Progresso/PA 
 

 
PROCESSO: 00012007520108140115 PROCESSO ANTIGO: 201010009369 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TARCILA D EMERY SALVADOR Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:KLEIVA RIBEIRO DA SILVA Representante(s):  OAB 14271 - EDSON DA
CRUZ DA SILVA (ADVOGADO)   REQUERIDO:TIM CELULAR S/A Representante(s):  OAB 12268 -
CASSIO CHAVES CUNHA (ADVOGADO)  OAB 12724 - GUSTAVO FREIRE DA FONSECA
(ADVOGADO)  OAB 15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA (ADVOGADO)  CARLOS ROBERTO SIQUEIRA
CASTRO (ADVOGADO)  . ATO ORDINATÓRIO CONSIDERANDO o disposto no provimento 006/2006 -
CJRBM, corroborado pelo Provimento nº 006/2009 - CJCI; intime-se a parte Requerida para que proceda
ao pagamento das CUSTAS FINAIS, cujo boleto encontra-se em secretaria, o que deverá ser feito no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Novo Progresso/PA, 15 de julho
de 2019. TARCILA D´EMERY SALVADOR Diretora de Secretaria Substituta da Vara Cível Comarca de
Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO:  00012018420158140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:GLAUCIA LOPES FERREIRA Representante(s):  OAB 12269-A - EDSON
BARROS DA SILVA (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA.
SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS movido por GLAUCIA
LOPES FERRIRA em face de EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. Às fl. 17 a autoridade judiciária
determinou a intimação do requerente para manifestar interesse na continuidade do feito. O requerente,
devidamente intimado, não se manifestou (18). É o relatório. Decido. Por não ter o requerente se
manifestado nos autos quanto ao interesse no prosseguimento do feito, embora intimado, vislumbro a
ocorrência da extinção do processo em razão do abandono da causa, conforme o art. 485, inciso III do
Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem a resolução do mérito. Sem
custas. P.R.I. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito
Substituto respondendo pela Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO: 00014019620128140115 PROCESSO ANTIGO: 201210011916 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
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15/07/2019---REQUERENTE:HENRIQUE FERREIRA TOZONI Representante(s):  RUTHINEIA SOUZA
TONELLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO Representante(s):  OAB
15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA (ADVOGADO)  . DESPACHO Arquive-se com as cautelas necessárias.
Cumpra-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00014945420158140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:EMILIO GIASSON Representante(s):  OAB 4987-B - MARISA T VESZ
(ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR
NORTE LESTE SA Representante(s):  OAB 13866-A - ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO)  OAB
19920-A - HELDER DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO)  . DECISÃO RECEBO o cumprimento de
sentença e determino a intimação da requerida, para que no prazo de 15 dias, em querendo, efetue o
pagamento condenação, devidamente corrigidos e com juros de mora até a data do efetivo pagamento,
sob pena de majoração em 10% a título de verba honorária e multa de 10%, na forma do art. 523 do CPC.
Cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Com a manifestação ou
transcorrido o seu prazo, certifique-se e façam os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019 . JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO:  00015058320158140115 PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /  
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:ADELAINE MARIA DRESCH Representante(s):  OAB 4987-B - MARISA T
VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA
TELEMAR NORTE LESTE SA. Representante(s):  OAB/RJ 86235 ELADIO MIRANDA LIMA
(ADVOGADO). DECISÃO RECEBO o cumprimento de sentença e determino a intimação da requerida,
para que no prazo de 15 dias, em querendo, efetue o pagamento condenação, devidamente corrigidos e
com juros de mora até a data do efetivo pagamento, sob pena de majoração em 10% a título de verba
honorária e multa de 10%, na forma do art. 523 do CPC. Cientifique-se o executado de que, transcorrido o
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos
termos do art. 525 do CPC. Com a manifestação ou transcorrido o seu prazo, certifique-se e façam os
autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019 . JULIANO
MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO: 00017048120108140115 PROCESSO ANTIGO: 201010013865 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TARCILA D EMERY SALVADOR Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---AUTOR:ROBERLEY MOREIRA CANTUARIO Representante(s):  OAB 12445 - CARLA
SANTORE (ADVOGADO)  ALDO SANTORE (ADVOGADO)   REQUERIDO:TIM CELULAR S/A
Representante(s):  OAB 12724 - GUSTAVO FREIRE DA FONSECA (ADVOGADO)  CARLOS ROBERTO
SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO)  OAB 15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA (ADVOGADO)  . ATO
ORDINATÓRIO CONSIDERANDO o disposto no provimento 006/2006 - CJRBM, corroborado pelo
Provimento nº 006/2009 - CJCI; intime-se a parte Requerida para que proceda ao pagamento das
CUSTAS FINAIS, cujo boleto encontra-se em secretaria, o que deverá ser feito no prazo máximo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. TARCILA
D´EMERY SALVADOR Diretora de Secretaria Substituta da Vara Cível Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO: 00017971020118140115 PROCESSO ANTIGO: 201110014383 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TARCILA D EMERY SALVADOR Ação: Processo de Conhecimento
em: 15/07/2019---REQUERIDO:TIM CELULAR S/A Representante(s):  OAB 12724 - GUSTAVO FREIRE
DA FONSECA (ADVOGADO)  OAB 15410-A - CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO
(ADVOGADO)  OAB 15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA (ADVOGADO)  OAB 12268 - CASSIO CHAVES
CUNHA (ADVOGADO)   REQUERENTE:CHARLES FERNANDES DO CARMO Representante(s):  OAB
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12444 - ALDO SANTORE (ADVOGADO)  OAB 12445 - CARLA SANTORE (ADVOGADO)  . ATO
ORDINATÓRIO CONSIDERANDO o disposto no provimento 006/2006 - CJRBM, corroborado pelo
Provimento nº 006/2009 - CJCI; intime-se a parte Requerida para que proceda ao pagamento das
CUSTAS FINAIS, cujo boleto encontra-se em secretaria, o que deverá ser feito no prazo máximo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. TARCILA
D´EMERY SALVADOR Diretora de Secretaria Substituta da Vara Cível Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO: 00018006220118140115 PROCESSO ANTIGO: 201110014458 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TARCILA D EMERY SALVADOR Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:JONES LEANDRO DA SILVA MOTA Representante(s):  OAB 14271 -
EDSON DA CRUZ DA SILVA (ADVOGADO)   REQUERIDO:TIM CELULAR S/A Representante(s):  OAB
12724 - GUSTAVO FREIRE DA FONSECA (ADVOGADO)  CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
(ADVOGADO)  OAB 15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA (ADVOGADO)  . ATO ORDINATÓRIO
CONSIDERANDO o disposto no provimento 006/2006 - CJRBM, corroborado pelo Provimento nº 006/2009
- CJCI; intime-se a parte Requerida para que proceda ao pagamento das CUSTAS FINAIS, cujo boleto
encontra-se em secretaria, o que deverá ser feito no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de
inscrição em dívida ativa. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. TARCILA D´EMERY SALVADOR
Diretora de Secretaria Substituta da Vara Cível Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO:  00021091520138140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em: 15/07/2019---
REQUERENTE:SANTO RUARO Representante(s):  OAB 12128 - RUTHNEIA SOUZA TONELLI
(ADVOGADO)  OAB 17807-B -  RUTH ELIZABETH TORMENA THIELE (ADVOGADO)  
REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA OI FIXO Representante(s):  OAB 13866-A -
ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO)  . DESPACHO/MANDADO Considerando as informações de fls.
retro, abra-se novamente o prazo para o oferecimento de Recurso. Novo Progresso/PA, 15 de julho de
2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO: 00022749620128140115 PROCESSO ANTIGO: 201210018459 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERIDO:TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO Representante(s):  OAB 8265 -
AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO (ADVOGADO)  OAB 15186-A - CELIA ELIGIA BRAGA (ADVOGADO)  
REQUERENTE:LICETE THOMAS SPIES Representante(s):  RUTH ELIZABETH TORMENA THIELI
(ADVOGADO)  . PROCESSO: 0002274-96.2012.8.14.0115 Requerente: LICETE THOMAS SPIES, Av.
Blasio Spies, s/n, Alvorada da Amazônia, Novo Progresso/PA. DESPACHO Considerando que houve o
pagamento voluntário, fica AUTORIZADO O LEVANTAMENTO dos valores depositados, intime-se
pessoalmente a autora para tal. Desnecessário o aguardo do prazo para oportunizar a parte contrária o
direito de recurso, tendo em vista que esta concorda com o levantamento, pois depositou os valores de
forma voluntária. Assim, expeça-se alvará conforme solicitado. Efetivado o levantamento dos valores
acima autorizados, nada mais havendo a ser cumprido nestes autos, arquive-se com as cautelas de praxe.
Novo Progresso/PA, 15 de junho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto
respondendo pela Vara Cível de Novo Progresso 
 

 
PROCESSO: 00025503020128140115 PROCESSO ANTIGO: 201210020214 MAGISTRADO(A)/
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:JOSELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Representante(s):  OAB 12128 -
RUTHNEIA SOUZA TONELLI (ADVOGADO)  RUTH ELIZABETH TORMENA THIELI (ADVOGADO)  
REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA OI FIXO Representante(s):  OAB 13866-A -
ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO)  . DESPACHO/MANDADO Considerando as informações de fls.
retro, abra-se novamente o prazo para o oferecimento de Recurso. Novo Progresso/PA, 15 de julho de
2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
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PROCESSO:  00029423320138140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TARCILA D EMERY SALVADOR Ação: Cumprimento de sentença
em: 15/07/2019---REQUERENTE:FATIMA REGINA HIPOLITO ME REPRESENTANTE:FATIMA REGINA
HIPOLITO Representante(s):  OAB 17766 - SLAINE MOREIRA MONTES TASSO (ADVOGADO)  OAB
17767 - JUNIOR SEBASTIAO TASSO (ADVOGADO)   REQUERIDO:LEPOOKI JEANS IND E COM LTDA
REQUERIDO:BRASIL FACTORING FOMENTO LTDA. ATO ORDINATÓRIO CONSIDERANDO o disposto
no provimento 006/2006 - CJRBM, corroborado pelo Provimento nº 006/2009 - CJCI; intime-se a parte
Autora para que proceda ao pagamento das CUSTAS FINAIS, cujo boleto encontra-se em secretaria, o
que deverá ser feito no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Novo
Progresso/PA, 15 de julho de 2019. TARCILA D´EMERY SALVADOR Diretora de Secretaria Substituta da
Vara Cível Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO:  00033017520168140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:ARLINDO MARCANTE Representante(s):  OAB 4.987-B - MARISA
TEREZINHA VEZS (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)  
REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA. Representante(s):  OAB 86235 - ELADIO
MIRANDA LIMA (ADVOGADO). DESPACHO Recebo o recurso inominado (fls. 86/120), nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9099/95. Considerando que oportunizada a parte
para apresentar contrarrazões, a qual se manteve inerte (fls. 120), remetam-se os autos à Turma
Recursal. Deixo de conhecer do cumprimento de sentença de fls. 125/128 por não haver a sentença
transitado em julgado. Novo Progresso/PA, 15 de julho 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de
Direito Substituto respondendo pela Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO:  00034651120148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:MARIA VILANI BEZERRA DE PAULA Representante(s):  OAB 17807-B -
RUTH ELIZABETH TORMENA THIELE (ADVOGADO)   REQUERIDO:TELEMAR NORTE LESTE S/A OI
FIXO Representante(s):  OAB 15132 - FLAVIA GUEDES PINTO (ADVOGADO)  . Representante(s):  OAB
86235 - ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO). DESPACHO Aguarde-se em secretaria pelo prazo de 30
dias, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias. Novo Progresso/PA,
15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00034711320178140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Monitória em: 15/07/2019---
REQUERENTE:COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-
GROSSENSE - SICREDI NORTE - MT Representante(s):  OAB 12.113 - JEAN CARLOS ROVARIS
(ADVOGADO)   REQUERIDO:PAVANELLI CIA LTDA ME REQUERIDO:SELMA CRISTINA PAVANELLI
DE CARVALHO. PROCESSO: 0003471-13.2017.8.14.0115 SENTENÇA Considerando que o acordo
pactuado nos autos nº 0004067-94.2017.8.14.0115 engloba o presente feito, conforme informado pelo
autor às fls. 97, evidente a ocorrência do fenômeno da litispendência, ainda que superveniente, razão pela
qual JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da
litispendência, com fundamento no artigo Art. 485, V, Código de Processo Civil. Aguarde-se em secretaria
o termo final do acordo e em nada sendo requerido no prazo de 15 dias, certificado o trânsito em julgado,
arquive-se. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019.
JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Cível de Novo Progresso 
 

 
PROCESSO:  00035517420178140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Monitória em: 15/07/2019---
REQUERENTE:COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-
GROSSENSE - SICREDI NORTE - MT Representante(s):  OAB 12.113 - JEAN CARLOS ROVARIS
(ADVOGADO)   REQUERIDO:PAVANELLI CIA LTDA ME REQUERIDO:SELMA CRISTINA PAVANELLI
DE CARVALHO. PROCESSO: 0003551-74.2017.8.14.0115 SENTENÇA Considerando que o acordo
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pactuado nos autos nº 0004067-94.2017.8.14.0115 engloba o presente feito, conforme informado pelo
autor às fls. 70, evidente a ocorrência do fenômeno da litispendência, ainda que superveniente, razão pela
qual JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da
litispendência, com fundamento no artigo Art. 485, V, Código de Processo Civil. Aguarde-se em secretaria
o termo final do acordo e em nada sendo requerido no prazo de 15 dias, certificado o trânsito em julgado,
arquive-se. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019.
JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Cível de Novo Progresso 
 

 
PROCESSO:  00038829020168140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:SUELI MARIA SCHVAN Representante(s):  OAB 4987-B - MARISA T VESZ
(ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR
NORTE LESTE SA Representante(s):  OAB 86235 - ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO)  .
DESPACHO Recebo o recurso inominado (fls. 61/86) nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do
art. 43 da Lei 9099/95. Considerando que já foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado (fls.
111/122), remetam-se os autos à Turma Recursal. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO
MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00040449020138140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:HERIONALDO DO COUTO QUEIROZ Representante(s):  OAB 12653 -
PAULA FERREIRA QUEIROZ (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA
Representante(s):  OAB 10862 - MICHELLE CONDE VIEIRA (ADVOGADO)  OAB 13866-A - ELADIO
MIRANDA LIMA (ADVOGADO)  . DESPACHO Considerando que houve o pagamento voluntário, fica
AUTORIZADO O LEVANTAMENTO dos valores depositados, pelo (a) próprio (a) patrono (a) do (a) Autor
(a), uma vez que possui poderes para tanto (fls. 31). Desnecessário o aguardo do prazo para oportunizar a
parte contrária o direito de recurso, tendo em vista que esta concorda com o levantamento, pois depositou
os valores de forma voluntária. Assim, expeça-se alvará conforme solicitado. Efetivado o levantamento dos
valores acima autorizados, nada mais havendo a ser cumprido nestes autos, arquive-se com as cautelas
de praxe. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito
Substituto respondendo pela Vara Cível de Novo Progresso 
 

 
PROCESSO:  00040531820148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:GILCIANE SOUSA SANTOS Representante(s):  OAB 12444 - ALDO
SANTORE (ADVOGADO)  OAB 12445 - CARLA SANTORE (ADVOGADO)   REQUERIDO:OI FIXO -
TELEMAR NORTE LESTE S.A Representante(s):  OAB 12204 - ELLEN CRISTINA LIMA DOS REIS
(ADVOGADO)  OAB 86235 - ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO)  . DESPACHO Compulsando os
autos, verifico a demanda versa a cerca da ocorrência de dano moral decorrente de má prestação de
serviços que, em razão dos recursos especiais que tramitam no STJ de números 1.525.134RS e
1.525.174RS, suspendem todas as demandas referentes ao tema. Diante da afetação do tema em análise
pelo C.STJ, em que pese a redistribuição da demanda no âmbito de suas turmas verifico que a matéria
continua afetada sobre o tema 954, ainda pendente de julgamento e com determinação de suspensão dos
processos análogos em todo território nacional, conforme se verifica em consulta ao site do STJ. Diante
disso, nos termos do art.1036 e seguintes em atendimento, ao decidido pelo STJ determino a suspensão
do presente ulterior deliberação do STJ sobre o tema 954, assim aguarde-se em secretaria a deliberação
da Superior Instancia, sobre a matéria fazendo após, os autos conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho
de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00040636220148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS Representante(s):  OAB 12269-A
- EDSON BARROS DA SILVA (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA.
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SENTENÇA Compulsando os autos, verifico que restou infrutífera a tentativa de localizar a parte
requerente a fim de que manifestasse interesse no prosseguimento do feito (fl. 25). É o sucinto Relatório.
DECIDO. As partes têm o dever de manter atualizado o endereço residencial ou profissional, reputando-se
válidas as intimações e comunicações dirigidas ao endereço declinado na inicial (art. 274, parágrafo único,
do CPC). No presente caso, a parte requerente não manteve seu endereço atualizado, abandonando a
causa. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais, vejamos: ¿APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA
DIÁRIO DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REALIZAÇÃO. VALIDADE.
PRESUNÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. CPC/15 ART. 485, INCISO III e § 1º. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 240. INAPLICABILIDADE. AUSENCIA DE
CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Preenchidos
os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e § 1º, do
CPC/15), correta a sentença que extingue o feito sem julgamento de mérito. 2. As partes têm o dever de
manter atualizado o endereço residencial ou profissional, reputando-se válidas as intimações e
comunicações dirigidas ao endereço declinado na inicial (CPC, art. 274, parágrafo único) 3. Se a relação
processual não se aperfeiçoou, ante a ausência de citação da parte requerida, a Súmula nº 240 do
Superior Tribunal de Justiça não pode ser aplicada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença
mantida. (TJ-DF 20110710175110 0017114-76.2011.8.07.0007, Relator: ROMULO DE ARAUJO
MENDES, Data de Julgamento: 14/12/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE :
25/01/2017 . Pág.: 549/554)¿. Diante do exposto, EXTINGO o processo por abandono da causa, nos
termos do art. 485, inciso III, e § 1º, do CPC. Sem custas. P. R. I. Arquivem-se os autos com as cautelas
necessárias. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00040679420178140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Execução de Título Extrajudicial
em: 15/07/2019---REQUERENTE:COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE - MT Representante(s):  OAB 12.113 -
JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO)      REQUERIDO:PAVANELLI  C IA  LTDA ME
REQUERIDO:SELMA CRISTINA PAVANELLI DE CARVALHO. PROCESSO: 0004067-94.2017.8.14.0115
SENTENÇA Vistos. Inicialmente, considerando que o acordo firmado entre as partes abrange também a
situação de outros processos, apensem-se os presentes aos autos dos processos números: 0003471-
13.2017.8.14.0115 e 0003551-74.2017.8.14.0115. Considerando o petitório de fls. 73/79, bem como que
se tratam de partes capazes e bem representadas, HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia
de título executivo judicial, o acordo a que chegaram as partes, nos termos da Resolução 125/2010 do
CNJ, e dos artigos 515, inciso II, e 487, inciso III, alínea ¿b¿, ambos do Código de Processo Civil, julgando
extinto o processo com resolução do mérito. Saliente-se que não há que se falar em suspensão do
processo até cumprimento integral da avença, visto que, em havendo descumprimento do acordo, o título
poderá ser executado segundo as regras hábeis e competentes ao cumprimento de sentença. Expeça-se
o necessário para o cumprimento integral do acordo firmado pelas partes. Translade-se cópia do acordo e
da presente sentença aos autos dos processos números: 0003471-13.2017.8.14.0115 e 0003551-
74.2017.8.14.0115. Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes,
conforme art. 90 §3º do CPC. Sentença transitada em julgado na presente data diante da renúncia ao
prazo recursal. Aguarde-se em secretaria até o cumprimento integral do acordo e, nada sendo requerido
no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos. P.R.I. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019.
JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO:  00040688420148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:ANTONIO CICHELERO Representante: OAB 12269-A EDSON BARROS DA
SILVA REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA. SENTENÇA Compulsando os autos,
verifico que restou infrutífera a tentativa de localizar a parte requerente a fim de que manifestasse
interesse no prosseguimento do feito (fl. 21). É o sucinto Relatório. DECIDO. As partes têm o dever de
manter atualizado o endereço residencial ou profissional, reputando-se válidas as intimações e
comunicações dirigidas ao endereço declinado na inicial (art. 274, parágrafo único, do CPC). No presente
caso, a parte requerente não manteve seu endereço atualizado, abandonando a causa. Nesse sentido, é o
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entendimento dos Tribunais, vejamos: ¿APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA.
OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REALIZAÇÃO. VALIDADE. PRESUNÇÃO.
ENDEREÇO DESATUALIZADO. CPC/15 ART. 485, INCISO III e § 1º. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 240. INAPLICABILIDADE. AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Preenchidos os requisitos legais
para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e § 1º, do CPC/15), correta a
sentença que extingue o feito sem julgamento de mérito. 2. As partes têm o dever de manter atualizado o
endereço residencial ou profissional, reputando-se válidas as intimações e comunicações dirigidas ao
endereço declinado na inicial (CPC, art. 274, parágrafo único) 3. Se a relação processual não se
aperfeiçoou, ante a ausência de citação da parte requerida, a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de
Justiça não pode ser aplicada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF
20110710175110 0017114-76.2011.8.07.0007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de
Julgamento: 14/12/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2017 . Pág.:
549/554)¿. Diante do exposto, EXTINGO o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485,
inciso III, e § 1º, do CPC. Sem custas. P. R. I. Arquivem-se os autos com as cautelas necessárias. Novo
Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00040809820148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:JOSE HUMBERTO SOUZA SANTOS REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR
NORTE LESTE SA. SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
movido por JOSE HUMBERTO SOUZA SANTOS em face de EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.
À fl. 18 a autoridade judiciária determinou a intimação do requerente para manifestar interesse na
continuidade do feito. O requerente, devidamente intimado, não se manifestou (22). É o relatório. Decido.
Por não ter o requerente se manifestado nos autos quanto ao interesse no prosseguimento do feito,
embora intimado, vislumbro a ocorrência da extinção do processo em razão do abandono da causa,
conforme o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo
sem a resolução do mérito. Sem custas. P.R.I. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO
MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Cível da Comarca de Novo
Progresso/PA 
 

 
PROCESSO:  00040860820148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:SIMONE COSTA FARIAS REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE
LESTE SA. SENTENÇA Compulsando os autos, verifico que restou infrutífera a tentativa de localizar a
parte requerente a fim de que manifestasse interesse no prosseguimento do feito (fl. 22). É o sucinto
Relatório. DECIDO. As partes têm o dever de manter atualizado o endereço residencial ou profissional,
reputando-se válidas as intimações e comunicações dirigidas ao endereço declinado na inicial (art. 274,
parágrafo único, do CPC). No presente caso, a parte requerente não manteve seu endereço atualizado,
abandonando a causa. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais, vejamos: ¿APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
REALIZAÇÃO. VALIDADE. PRESUNÇÃO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. CPC/15 ART. 485, INCISO III
e § 1º.  EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 240.
INAPLICABILIDADE. AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1.Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da
causa (art. 485, inciso III e § 1º, do CPC/15), correta a sentença que extingue o feito sem julgamento de
mérito. 2. As partes têm o dever de manter atualizado o endereço residencial ou profissional, reputando-se
válidas as intimações e comunicações dirigidas ao endereço declinado na inicial (CPC, art. 274, parágrafo
único) 3. Se a relação processual não se aperfeiçoou, ante a ausência de citação da parte requerida, a
Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser aplicada. 4. Recurso conhecido e não
provido. Sentença mantida. (TJ-DF 20110710175110 0017114-76.2011.8.07.0007, Relator: ROMULO DE
ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 14/12/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado
no DJE : 25/01/2017 . Pág.: 549/554)¿. Diante do exposto, EXTINGO o processo por abandono da causa,
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nos termos do art. 485, inciso III, e § 1º, do CPC. Sem custas. P. R. I. Arquivem-se os autos com as
cautelas necessárias. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de
Direito 
 

 
PROCESSO:  00040896020148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:ANTONINHA DRESCH Representante(s):  OAB 12269-A - EDSON
BARROS DA SILVA (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA.
SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONINHA
DRESH em face de EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, todos devidamente qualificados nos autos.
Em petitório de fls. 23 a parte autora declarou não ter mais interesse no prosseguimento do feito,
requerendo sua extinção, sem resolução do mérito. Pois bem. Tendo em vista o disposto no artigo 485, §
4º do Código de Processo Civil, não há necessidade de consentimento da parte requerida para desistência
da ação, uma vez que ainda não fora apresentada contestação. Diante disto, HOMOLOGO A
DESISTÊNCIA da presente ação e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo
485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
P.R.I. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO:  00040913020148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:IVONETE DE MATOS Representante(s):  OAB 12269-A - EDSON BARROS
DA SILVA (ADVOGADO) REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA. DESPACHO
Considerando o lapso temporal, bem como a última movimentação dos autos, intimem-se o requerente,
através de seu advogado, via DJE, para que se manifestem quanto ao interesse no prosseguimento do
feito, devendo requerer o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto
respondendo pela Vara Cível de Novo Progresso 
 

 
PROCESSO:  00040965220148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:OLIDES JOSE DE CAMARGO Representante: Edson Barros da silva
REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA. SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OLIDES JOSE DE CAMARGO em face de EMPRESA
TELEMAR NORTE LESTE S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Em petitório de fls. 22 a parte
autora declarou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, requerendo sua extinção, sem
resolução do mérito. Pois bem. Tendo em vista o disposto no artigo 485, § 4º do Código de Processo Civil,
não há necessidade de consentimento da parte requerida para desistência da ação, uma vez que ainda
não fora apresentada contestação. Diante disto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação e julgo
extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Novo Código de
Processo Civil. Sem custas em virtude da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. Novo
Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO:  00041617620168140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:ANTONIO ALVES DOS SANTOS Representante(s):  OAB 18867 - FELIPE
SICHOSKI (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA. Representante(s): 
OAB 86235 - ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO). DESPACHO Recebo o recurso inominado (fls.
74/103) nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9099/95. Considerando que já
foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado (fls. 116/126), remetam-se os autos à Turma
Recursal. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00042864920138140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
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RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:ANTONINHA DRESCH Representante(s):  OAB 14271 - EDSON DA CRUZ
DA SILVA (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE Representante(s): 
OAB/RJ 86235 ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO). DESPACHO Compulsando os autos, verifico a
demanda versa a cerca da ocorrência de dano moral decorrente de má prestação de serviços que, em
razão dos recursos especiais que tramitam no STJ de números 1.525.134RS e 1.525.174RS, suspendem
todas as demandas referentes ao tema. Diante da afetação do tema em análise pelo C.STJ, em que pese
a redistribuição da demanda no âmbito de suas turmas verifico que a matéria continua afetada sobre o
tema 954, ainda pendente de julgamento e com determinação de suspensão dos processos análogos em
todo território nacional, conforme se verifica em consulta ao site do STJ. Diante disso, nos termos do
art.1036 e seguintes em atendimento, ao decidido pelo STJ determino a suspensão do presente ulterior
deliberação do STJ sobre o tema 954, assim aguarde-se em secretaria a deliberação da Superior
Instancia, sobre a matéria fazendo após, os autos conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019.
JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00048960720198140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento do Juizado
Especial Cível em: 15/07/2019---REQUERENTE:JUCEIA VENTURIM GABURRO Representante(s):  OAB
24511-A - ANA PAULA JORDÃO (ADVOGADO)   REQUERIDO:AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS.
PROCESSO Nº. 0004896-07.2019.8.14.0115 REQUERIDO (A): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS,
Av. Marcos P. de U. Rodrigues, Edifício C. Branco Office Park, Torre Jatobá, 9º andar, Alphaville Industrial,
Barueri/SP, CEP: 06460-040. DESPACHO/MANDADO Recebo pelo rito da Lei nº 9.099/95. Designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 16.10.2019, às 10h00min. Cite-se e intime-se
o(a) requerido(a), por carta com aviso de recebimento, advertido de que, não comparecendo ao ato, ou
comparecendo não houver acordo e não oferecer resposta, serão considerados aceitos como verdadeiros
os fatos narrados na inicial e proferido julgamento de plano (arts.18, §1º e 20 da Lei nº. 9099/95). Intime-se
o (a) requerente, através do (a) advogado (a) pelo DJE, ciente de que sua ausência resultará na extinção
do feito, sem julgamento do mérito, além da condenação em custas processuais (art. 51, I e § 2º da Lei n.
9.099/95). Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito
Substituto SERVE O PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO DE CITAÇÃO / INTIMAÇ¿O
/ OFÍCIO NOS TERMOS DO PROVIMENTOS Nº 002/2009 E 011/2009 CJRMB, CUJA AUTENTICIADADE
PODERÁ SER VERIFICADA EM CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO 
 

 
PROCESSO:  00051419120148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:MARIA ALVES DE SOUSA Representante(s):  OAB 4987-B - MARISA T
VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:OI TELEMAR
NORTE LESTE SA. Representante(s):  OAB/RJ 86235 ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO).
DECISÃO RECEBO o cumprimento de sentença e determino a intimação da requerida, para que no prazo
de 15 dias, em querendo, efetue o pagamento condenação, devidamente corrigidos e com juros de mora
até a data do efetivo pagamento, sob pena de majoração em 10% a título de verba honorária e multa de
10%, na forma do art. 523 do CPC. Cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo previsto no art.
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do
CPC. Com a manifestação ou transcorrido o seu prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019 . JULIANO MIZUMA
ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO:  00052754520198140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento do Juizado
Especial Cível em: 15/07/2019---REQUERENTE:RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA SORNAS
Representante(s):  OAB 24893/O - EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA (ADVOGADO)  
REQUERIDO:OI S.A. PROCESSO: 0005275-45.2019.8.14.0115 REQUERIDO: OI S. A., Setor Comercial
Norte, quadra 03, bloco A, Edifício Estação Telefônica, térreo, parte 2, Brasília/DF. CEP: 70713-900.
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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. Recebo pelo rito da Lei 9.099/95. RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA
SORNAS, devidamente qualificado (a), ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR em face de OI S. A., visando a
obtenção de provimento antecipado para retirada imediata de seu nome dos cadastros de proteção ao
crédito. Aduz a parte requerente que firmou contrato com a requerida para utilizar seus serviços, no
entanto, deixou de realizar o pagamento de duas parcelas, relativas a 27.05 e 01.06, razão pela qual teve
seu nome negativado. Informa que, em vista disso, a requerida entrou em contato a fim de negociar a
dívida, o que foi aceito pelo autor, que realizou o pagamento do débito na forma pactuada com a
demandada. Narra que, apesar da quitação, foi surpreendido com a negativação de seu nome quando
tentava receber alto valor relativo a um financiamento. Afirma que as faturas já foram pagas e não há
motivo a justificar a negativação de seu nome. Por tais motivos, apresentou os requerimentos liminares
acima mencionados, como garantia de efetividade de futuro provimento judicial final. Acostou à inicial
documentos. É o relatório. Decido. Nesse particular, para ministrar-se a liminar em sede decisão liminar,
sem oitiva da parte contrária, mister se faz o vislumbre, concomitante, da probabilidade do direito e o
perigo da demora. O cerne da questão em foco (nessa fase inicial) repousa na possibilidade de prolatar-se
pronunciamento jurisdicional de urgência, mediante incursão cognitiva sumária e simplesmente feita à luz
dos requisitos citados, todos elencados no art. 300, do CPC. Ocorre que não restaram satisfatoriamente
demonstrados os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência. No presente caso, ausente a
probabilidade do direito. Explico. Há nos autos meras alegações da parte promovente, que não consegue
demonstrar, através de provas ou indícios, suas afirmações. O autor informa que o débito que deu origem
a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes foi quitado em 07.05.2019 e, para corroborar com
sua afirmação, junta documentos de fls. 11/14. Ocorre que a parte requerente não conseguiu comprovar a
quitação do débito questionado, isto porque, com o aportado aos autos, demonstra que foi negativado em
virtude de débito no valor de R$383,58, relativo ao contrato nº 2145418751, sendo credora TELEFÔNICA
BRASIL S/A (fl. 12), ao passo em que comprova o pagamento de débito relativo a OI S.A., no valor de
R$339,06, relativo ao contrato nº 5051132142 (fl. 13/14). . Ora, evidente, portanto, que o débito pelo qual
foi negativado, além de possuir valor diferente do que aquele que comprovou nos autos o pagamento,
refere-se a número de contrato distinto. Assim, diante de tais inconsistências, não há nos autos indícios de
que o alegado pela requerente de fato ocorreu. Deste modo, entendo ausente a demonstração mínima do
alegado e, portanto, inexistente a probabilidade do direito. Destarte, por ser cediço que o deferimento de
medidas liminares exige a presença concomitante da fumaça do bom direito e do perigo da demora (art.
300, § 2º, CPC), INDEFIRO a medida liminar pleiteada, conforme fundamentação supra. Designo
audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento para o dia 16.10.2019, às 11h00min. Defiro a
inversão do ônus da prova a cargo da reclamada. Intime-se, o(a) Autor(a), por intermédio de sua
advogada, via DJe, advertindo-a que seu não comparecimento importará em extinção do processo. Cite-se
e intime-se o(a) requerido(a), por carta com aviso de recebimento, advertido de que, não comparecendo
ao ato, ou comparecendo não houver acordo e não oferecer resposta, serão considerados aceitos como
verdadeiros os fatos narrados na inicial e proferido julgamento de plano (arts.18, §1º e 20 da Lei nº.
9099/95). CUMPRA-SE, SERVINDO O PRESENTE, POR CÓPIA, COMO MANDADO DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E OFÍCIO (PROV. 003/2009 - CJCI). Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019.
JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO:  00052953620198140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento do Juizado
Especial Cível em: 15/07/2019---REQUERENTE:FRANCISCO PELISSAN SOBRINHO Representante(s): 
OAB 20181 - LEVI ONETTA (ADVOGADO)   REQUERIDO:BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO. PROCESSO: 0005295-36.2019.8.14.0115 REQUERIDO: BV FINANCEIRA,
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, Avenida Nações Unidas, n. 14171-A, Vila Gertrudes,
São Paulo/SP. DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA FRANCISCO PELISSAN SOBRINHO, devidamente
qualificada (o), ajuizou a presente AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E PEDIDOS LIMINARES em face de BV FINANCEIRA, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, visando a obtenção de provimento antecipado para que seja determinada a suspensão
do protesto mantido contra o autor tendo como credor a parte requerida, no valor de R$15.343,38. Aduz o
requerente, em síntese, que celebrou com a requerida um contrato de financiamento de nº 65193704, no
entanto, caiu em mora tendo em vista ter deixado de efetuar o pagamento das parcelas de 25 a 48, razão
pela qual foi levado a protesto em 07.10.2016 no Cartório da Comarca de SINOP/MT. Assevera que em
maio de 2019 negociou a dívida com a financeira, quitando o financiamento, mas, apesar disso,
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permanece com o nome em protesto, tendo em vista a requerida não ter informado o pagamento ao
cartório. que entregou o cheque supramencionado como forma de pagamento ao requerido, mas que
ambos acordaram que o reclamado realizaria diversos gastos (compras, serviços em seu carro e etc.), os
quais seriam quitados pelo autor, o que ocorreria até atingir o valor do título, oportunidade em que o
reclamado o devolveria ao requerente. Em vista disso, apresentou os requerimentos liminares acima
mencionados, como garantia de efetividade de futuro provimento judicial final. Eis o brevíssimo relatório
acerca dos atos processuais que se mostram mais significativos neste estágio processual. Passo ao
exame do pedido de liminar. Nesse particular, para ministrar-se a liminar em sede decisão liminar, sem
oitiva da parte contrária, mister se faz o vislumbre, concomitante, da probabilidade do direito e o perigo da
demora. O cerne da questão em foco (nessa fase inicial) repousa na possibilidade de prolatar-se
pronunciamento jurisdicional de urgência, mediante incursão cognitiva sumária e simplesmente feita à luz
dos requisitos citados, todos elencados no art. 300 do CPC. Ocorre que não restaram satisfatoriamente
demonstrados os requisitos autorizadores da concessão. Explico. Trata-se o presente caso de protesto de
título em virtude de inadimplência. Pois bem. Em que pese alegar o autor que anos depois negociou a
dívida, quitando-a integralmente, não merece prosperar a alegação de que o protesto permanece ativo em
virtude de não ter a requerida informado o Cartório. Ora, há previsão legal determinando que a
responsabilidade para levantamento de protesto não é do credor, mas sim do devedor, devendo a parte
credora apenas fornecer a declaração de anuência para que, com ela, o devedor proceda o devido
levantamento. Nesse sentido tem-se, ainda, entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação anulatória de protesto c.c. indenização por danos morais - Autor
questiona o valor atribuído à dívida no protesto, irregularidade da cédula de crédito bancário e a falta de
notificação do protesto - Entidade financeira ré que comprovou a outorga de carta de anuência para baixa
do gravame - Inadimplência do autor incontroversa, que só pagou a dívida cerca de um ano depois do
protesto - Responsabilidade do levantamento do protesto e pagamento dos emolumentos é do devedor e
não da credora do título - Precedente do STJ - Dano moral - Inocorrência - Eventual falha do Tabelionato
de Protesto de título não pode ser atribuída ao credor - Mera irregularidade no valor da dívida que também
não enseja abalo moral - Manutenção da sentença de improcedência da ação - Honorários advocatícios
sucumbenciais elevados para de 15% para 20% sobre o valor da causa - Recurso desprovido, com
observação. (TJ-SP - APL: 10017429020178260602 SP 1001742-90.2017.8.26.0602, Relator: Álvaro
Torres Júnior, Data de Julgamento: 03/12/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
06/12/2018) (grifamos) Agravo interno em agravo de instrumento. Protesto devido. Baixa do nome dos
cadastros de restrição ao crédito. Incumbência do devedor. Descabimento da tutela antecipada ante a não
demonstração da verossimilhança das alegações. Não pode a responsabilidade pelo levantamento do
protesto ser atribuída ao credor, na ausência de comprometimento expresso deste, porquanto o art. 26 da
Lei nº 9.492/97 estabelece que é o devedor o interessado na solicitação do cancelamento, sendo de sua
responsabilidade as despesas decorrentes dessa diligência. Ausentes os requisitos previstos no artigo 273
do CPC, impõe-se a revogação da tutela antecipada concedida. (TJ-RO - AGV: 00030961520158220000
RO 0003096-15.2015.822.0000, Relator: Desembargador Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 06/05/2015,
2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 19/05/2015.) (grifamos)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO LEGÍTIMO APÓS REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS
PARTES PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, POIS A RESPONSABILIDADE PELO
LEVANTAMENTO DO PROTESTO É DO DEVEDOR. INSUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO
PROTESTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO
OUTORGOU AO DEVEDOR A RESPECTIVA CARTA DE ANUÊNCIA. BAIXA DO PROTESTO LEGÍTIMO
QUE, EMBORA INCUMBA AO DEVEDOR, DEPENDE DA DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA CREDORA.
DESNECESSIDADE DE QUE O DEVEDOR PROMOVA DILIGÊNCIAS NA BUSCA PELA ANUÊNCIA,
QUE DEVE SER CONCEDIDA EM PRAZO RAZOÁVEL. AMPLA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
NESSE SENTIDO. ILICITUDE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. DANOS
MORAIS PRESUMIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO POIS FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS
CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC:
03114966520158240039 Lages 0311496-65.2015.8.24.0039, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento:
10/07/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifamos) Assim, considerando que sequer menciona o
autor acerca de eventual recusa por parte da credora em fornecer a carta de anuência, ao passo em que
expressamente alega que o protesto permanece ativo pois a requerida não informou ao cartório acerca do
pagamento do débito, entendo ausente a probabilidade do direito, razão pela qual o INDEFERIMENTO da
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medida liminar é medida que se impõe. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o
dia 16.10.2019, às 10h30min. Intime-se o(a) autor(a) na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º NCPC),
pelo DJE, ficando ciente de que sua ausência importará na extinção do processo sem resolução de mérito.
Cite-se o(a) requerido(a), por carta com aviso de recebimento, para comparecer ao ato, ficando
advertida(o) de que seu não comparecimento ensejará a aplicação dos efeitos da revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição na forma do artigo 20 da Lei n º 9.099/95. Não obtida
a conciliação, a ré deverá apresentar na própria audiência resposta escrita ou oral, documentos e
testemunhas, devendo a Requerente se manifestar em audiência acerca dos documentos apresentados e
apresentar testemunhas para prova do alegado em audiência, independente de intimação. CUMPRA-SE,
SERVINDO O PRESENTE, POR CÓPIA, COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, nos termos do
provimento n º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele
órgão correcional. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito
Substituto respondendo pela Vara Cível de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO:  00054886120138140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:MARIA SILVANA TORRES DA SILVA Representante(s):  OAB 12444 -
ALDO SANTORE (ADVOGADO)  OAB 12445 - CARLA SANTORE (ADVOGADO)   REQUERIDO:OI
TELEMAR NORTE LESTE SA. DECISÃO RECEBO o cumprimento de sentença e determino a intimação
da requerida, para que no prazo de 15 dias, em querendo, efetue o pagamento condenação, devidamente
corrigidos e com juros de mora até a data do efetivo pagamento, sob pena de majoração em 10% a título
de verba honorária e multa de 10%, na forma do art. 523 do CPC. Cientifique-se o executado de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Com a manifestação ou transcorrido o seu prazo, certifique-
se e façam os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de
2019 . JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO:  00065345120148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:LUIZA LOPES TEIXEIRA Representante(s):  OAB 4987-B - MARISA T VESZ
(ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR
NORTE LESTE SA OI FIXO Representante(s):  OAB/RJ 86235 ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO).
DESPACHO Compulsando os autos, verifico a demanda versa a cerca da ocorrência de dano moral
decorrente de má prestação de serviços que, em razão dos recursos especiais que tramitam no STJ de
números 1.525.134RS e 1.525.174RS, suspendem todas as demandas referentes ao tema. Diante da
afetação do tema em análise pelo C.STJ, em que pese a redistribuição da demanda no âmbito de suas
turmas verifico que a matéria continua afetada sobre o tema 954, ainda pendente de julgamento e com
determinação de suspensão dos processos análogos em todo território nacional, conforme se verifica em
consulta ao site do STJ. Diante disso, nos termos do art.1036 e seguintes em atendimento, ao decidido
pelo STJ determino a suspensão do presente ulterior deliberação do STJ sobre o tema 954, assim
aguarde-se em secretaria a deliberação da Superior Instancia, sobre a matéria fazendo após, os autos
conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00065362120148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:MIRIAN AGOSTINHO RODRIGUES CANGANT Representante(s):  OAB
4987-B - MARISA T VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)  
REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA OI FIXO Representante(s):  OAB/RJ 86235
ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO). DESPACHO Compulsando os autos, verifico a demanda versa a
cerca da ocorrência de dano moral decorrente de má prestação de serviços que, em razão dos recursos
especiais que tramitam no STJ de números 1.525.134RS e 1.525.174RS, suspendem todas as demandas
referentes ao tema. Diante da afetação do tema em análise pelo C.STJ, em que pese a redistribuição da
demanda no âmbito de suas turmas verifico que a matéria continua afetada sobre o tema 954, ainda
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pendente de julgamento e com determinação de suspensão dos processos análogos em todo território
nacional, conforme se verifica em consulta ao site do STJ. Diante disso, nos termos do art.1036 e
seguintes em atendimento, ao decidido pelo STJ determino a suspensão do presente ulterior deliberação
do STJ sobre o tema 954, assim aguarde-se em secretaria a deliberação da Superior Instancia, sobre a
matéria fazendo após, os autos conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA
ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00065405820148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:MARIA FRANCISCA ALVES DOS SANTOS Representante(s):  OAB 4987-B
- MARISA T VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:OI
TELEMAR NORTE LESTE SA. Representante(s):  OAB/RJ 86235 ELADIO MIRANDA LIMA
(ADVOGADO). DESPACHO Compulsando os autos, verifico a demanda versa a cerca da ocorrência de
dano moral decorrente de má prestação de serviços que, em razão dos recursos especiais que tramitam
no STJ de números 1.525.134RS e 1.525.174RS, suspendem todas as demandas referentes ao tema.
Diante da afetação do tema em análise pelo C.STJ, em que pese a redistribuição da demanda no âmbito
de suas turmas verifico que a matéria continua afetada sobre o tema 954, ainda pendente de julgamento e
com determinação de suspensão dos processos análogos em todo território nacional, conforme se verifica
em consulta ao site do STJ. Diante disso, nos termos do art.1036 e seguintes em atendimento, ao decidido
pelo STJ determino a suspensão do presente ulterior deliberação do STJ sobre o tema 954, assim
aguarde-se em secretaria a deliberação da Superior Instancia, sobre a matéria fazendo após, os autos
conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00065414320148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:TEREZINHA BOSCHETTI ABITANTE Representante(s):  OAB 4987-B -
MARISA T VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)  
REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA OI FIXO. DESPACHO À Secretaria para que
proceda a juntada pendente. Após, façam ou autos conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019.
JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00065431320148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:ROSELI CICHACZEWSKI Representante(s):  OAB 4987-B - MARISA T
VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA
TELEMAR NORTE LESTE SA OI FIXO Representante(s):  OAB/RJ 86235 ELADIO MIRANDA LIMA
(ADVOGADO). DESPACHO Compulsando os autos, verifico a demanda versa a cerca da ocorrência de
dano moral decorrente de má prestação de serviços que, em razão dos recursos especiais que tramitam
no STJ de números 1.525.134RS e 1.525.174RS, suspendem todas as demandas referentes ao tema.
Diante da afetação do tema em análise pelo C.STJ, em que pese a redistribuição da demanda no âmbito
de suas turmas verifico que a matéria continua afetada sobre o tema 954, ainda pendente de julgamento e
com determinação de suspensão dos processos análogos em todo território nacional, conforme se verifica
em consulta ao site do STJ. Diante disso, nos termos do art.1036 e seguintes em atendimento, ao decidido
pelo STJ determino a suspensão do presente ulterior deliberação do STJ sobre o tema 954, assim
aguarde-se em secretaria a deliberação da Superior Instancia, sobre a matéria fazendo após, os autos
conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito 
PROCESSO:  00073616220148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:MARIA LUCIELMA DA SILVA SOUSA Representante(s):  OAB 4987-B -
MARISA T VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:OI
TELEMAR NORTE LESTE SA. PROCESSO: 0007361-62.2014.8.14.0115 SENTENÇA Trata-se de AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por MARIA LUCIELMA DA SILVA
SOUSA em face de OI TELEMAR NORTE LESTE S/A. Em decisão de fls. 25/26 foi indeferida a liminar e
designada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24.11.2014. A parte autora foi
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devidamente intimada da deliberação, via publicação no DJe nº 5619/2014, página 1141, no entanto,
deixou de comparecer ao ato, conforme termo de audiência de fl. 27. É o relatório. Decido. Pois bem.
Trata-se de ação processada pelo rito da Lei nº 9.099/95 e, em que pese devidamente intimada, a autora
deixou de comparecer à audiência designada, não apresentando qualquer justificativa para tanto. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito na forma do art. 51, inciso I da Lei
9.099/95. Sem custas em razão de ser primeiro grau de jurisdição do Juizado, art. 54 da Lei 9.099/95.
Desde logo, fica autorizado o desentranhamento de peças processuais, desde que substituída por
fotocópias para manter a integridade do feito. Publique-se, registre-se e intime-se. Transitada em julgado,
arquive-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito
Substituto 
 

 
PROCESSO:  00075045120148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Sumário em:
15/07/2019---REQUERENTE:CLAUDIO MEDEIROS LIMA Representante(s):  OAB 12444 - ALDO
SANTORE (ADVOGADO)  OAB 12445 - CARLA SANTORE (ADVOGADO)   REQUERIDO:OI TELEMAR
NORTE LESTE SA. Representante(s):  OAB 86235 - ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO).
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, frustrada a intimação da parte, no endereço constante
nos autos, para que efetuasse a quitação das custas. Pois bem. O art. 274, parágrafo único, do CPC,
dispõe que, in verbis ¿Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus
representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em
cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único.  Presumem-se válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. ¿ (Destaquei). Assim, devidamente intimado para o pagamento, certifique-se a secretaria se o
mesmo efetuou o pagamento das custas e, em caso negativo, inscreva-o em dívida ativa. Após, arquivem-
se os autos com as cautelas necessárias. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA
ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00080117020188140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): TARCILA D EMERY SALVADOR Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:RODRIGO RODRIGUES DE MELO Representante(s):  OAB 411.125 -
ARTUR ADEVANIL SANTOS DE MELO (ADVOGADO)   REQUERIDO:YMPACTUS COMERCIAL LTDA
REQUERIDO:CARLOS NATANAEL WANZELER REQUERIDO:CARLOS ROBERTO COSTA
REQUERIDO:JAMES MATHEW MERRIL. ATO ORDINATÓRIO CONSIDERANDO o disposto no
provimento 006/2006 - CJRBM, corroborado pelo Provimento nº 006/2009 - CJCI; intime-se a parte Autora
para que proceda ao pagamento das CUSTAS FINAIS, cujo boleto encontra-se em secretaria, o que
deverá ser feito no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Novo
Progresso/PA, 15 de julho de 2019. TARCILA D´EMERY SALVADOR Diretora de Secretaria Substituta da
Vara Cível Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO:  00096076020168140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:LUIZ SCHWIRCH Representante(s):  OAB 22105-A - MARISA TEREZINHA
VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA
TELEMAR NORTE LESTE SA. SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS proposta por LUIZ SCHWIRCH em face de EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A,
todos devidamente qualificados nos autos. Em petitório de fls. 36 a parte autora declarou não ter mais
interesse no prosseguimento do feito, requerendo sua extinção, sem resolução do mérito. Pois bem.
Tendo em vista o disposto no artigo 485, § 4º do Código de Processo Civil, não há necessidade de
consentimento da parte requerida para desistência da ação, uma vez que ainda não fora apresentada
contestação. Diante disto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação e julgo extinto o processo,
sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem
custas em virtude da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. Novo Progresso/PA, 15
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de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO:  00096292120168140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:LUIZ SCHWIRCH Representante(s):  OAB 22105-A - MARISA TEREZINHA
VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA
TELEMAR NORTE LESTE SA. SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS proposta por LUIZ SCHWIRCH em face de EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A,
todos devidamente qualificados nos autos. Em petitório de fls. 32 a parte autora declarou não ter mais
interesse no prosseguimento do feito, requerendo sua extinção, sem resolução do mérito. Pois bem.
Tendo em vista o disposto no artigo 485, § 4º do Código de Processo Civil, não há necessidade de
consentimento da parte requerida para desistência da ação, uma vez que ainda não fora apresentada
contestação. Diante disto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação e julgo extinto o processo,
sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem
custas em virtude da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. Novo Progresso/PA, 15
de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO:  00098203220178140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento do Juizado
Especial Cível em: 15/07/2019---REQUERENTE:TURIANI E TURIANI LTDA ME Representante(s):  OAB
22105-A - MARISA TEREZINHA VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI
(ADVOGADO)   REQUERIDO:TELEMAR NORTE LESTE S/A Representante(s):  OAB/RJ 86235 ELADIO
MIRANDA LIMA (ADVOGADO). DESPACHO Compulsando os autos, verifico a demanda versa a cerca da
ocorrência de dano moral decorrente de má prestação de serviços que, em razão dos recursos especiais
que tramitam no STJ de números 1.525.134RS e 1.525.174RS, suspendem todas as demandas referentes
ao tema. Diante da afetação do tema em análise pelo C.STJ, em que pese a redistribuição da demanda no
âmbito de suas turmas verifico que a matéria continua afetada sobre o tema 954, ainda pendente de
julgamento e com determinação de suspensão dos processos análogos em todo território nacional,
conforme se verifica em consulta ao site do STJ. Diante disso, nos termos do art.1036 e seguintes em
atendimento, ao decidido pelo STJ determino a suspensão do presente ulterior deliberação do STJ sobre o
tema 954, assim aguarde-se em secretaria a deliberação da Superior Instancia, sobre a matéria fazendo
após, os autos conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de
Direito 
 

 
PROCESSO:  00100796120168140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:WIDAL LUBRIFICANTES LTDA Representante(s):  OAB 18.941 - HELDER
GUIMARAES MARIANO (ADVOGADO)  OAB 19.171 - FERNANDO FREITAS FERNANDES
(ADVOGADO)   REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA. DESPACHO Compulsando os
autos, verifico que não consta assinatura na petição inicial (fls. 02/15), devendo a parte regularizar a
situação. Desse modo, intime-se o (a) Requerente, na pessoa de seu advogado, pelo DJE, para, no prazo
de 15 (quinze) dias, assinar a petição inicial. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte
pessoalmente para manifestar interesse no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após,
certifique-se e façam os autos conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA
ANDRADE Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Cível de Novo Progresso 
 

 
PROCESSO:  00101012220168140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento do Juizado
Especial  Cível em: 15/07/2019---REQUERENTE:ULISSES ANTONIO ALVES DA SILVA
Representante(s) :    OAB 18789-A -  LESLIE HOFFMANN RODRIGUES (ADVOGADO)  
REQUERIDO:EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA. Representante(s):  OAB/RJ 86235 ELADIO
MIRANDA LIMA (ADVOGADO). DESPACHO Compulsando os autos, verifico a demanda versa a cerca da
ocorrência de dano moral decorrente de má prestação de serviços que, em razão dos recursos especiais
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que tramitam no STJ de números 1.525.134RS e 1.525.174RS, suspendem todas as demandas referentes
ao tema. Diante da afetação do tema em análise pelo C.STJ, em que pese a redistribuição da demanda no
âmbito de suas turmas verifico que a matéria continua afetada sobre o tema 954, ainda pendente de
julgamento e com determinação de suspensão dos processos análogos em todo território nacional,
conforme se verifica em consulta ao site do STJ. Diante disso, nos termos do art.1036 e seguintes em
atendimento, ao decidido pelo STJ determino a suspensão do presente ulterior deliberação do STJ sobre o
tema 954, assim aguarde-se em secretaria a deliberação da Superior Instancia, sobre a matéria fazendo
após, os autos conclusos. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de
Direito 
 

 
PROCESSO:  00124185620178140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Busca e Apreensão em:
15/07/2019---REQUERENTE:BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSOECIOS LTDA
R e p r e s e n t a n t e ( s ) :    O A B  2 0 9 5 5 1  -  P E D R O  R O B E R T O  R O M A O  ( A D V O G A D O )    
REQUERIDO:ALESSÔNIA ALEXANDRE PONTES FERREIRA TERCEIRO:CHARLES DOS PRAZERES
Representante(s):  OAB 16630-A - JULIANO FERREIRA ROQUE (ADVOGADO)  . Autos nº. 0012418-
56.2017.8.14.0115 Autor: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Advogado: PEDRO
ROBERTO ROMÃO OAB/SP 209.551 Requerido: ALESSONIA ALEXANDRE PONTES FERREIRA
Terceiro interessado: CHARLES PRAZERES Advogado: JULIANO FERREIRA ROQUE OAB/PA 16630-A
SENTENÇA Vistos. BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA move a presente ação de
Busca e Apreensão em face de ALESSONIA ALEXANDRE PONTES FERREIRA requerendo, em caráter
liminar, a busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN, modelo NOVO GOL 1.0 TL MCV, ano/modelo
2016/2017, cor branca, RENAVAN 01091251964, Chassi 9BWAG45U6HT021308, placa QCA-0503.
Alega, em síntese, que o réu integra grupo/cota de consórcio administrado pela autora. Contemplado, o
requerido adquiriu o veículo supramencionado, firmando com a requerente contrato com garantia de
alienação fiduciária, transferindo à administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo sub
judice. Ocorre que a ré descumpriu o pactuado, deixando de honrar as contribuições ao grupo consorcial,
com o pagamento das prestações, incorrendo em mora desde então. Com a inicial juntou os documentos
de fls. 07-34. Despacho determinando a apresentação do título original (fls. 39). Petição de fls. 40-41
requerendo o sobrestamento do feito por 60 dais pela tratativa pela via administrativa. Aditamento a
petição estabelecendo novo valor do débito diante das tratativas administrativas e adimplementos parciais
pela requerida, consolidando o débito em R$ 14.697,95, requerendo ainda o prosseguimento da demanda.
Novos requerimentos sucessivos de prorrogação e suspensão do feito por 60 dias as fls. 48-49, e fls. 50
requerendo o sobrestamento do feito pela tratativa pela via administrativa. Novo aditamento a petição
estabelecendo novo valor do débito diante das tratativas administrativas e adimplementos parciais pela
requerida, consolidando o débito em R$ 7.458,33, requerendo ainda o prosseguimento da demanda.
Decisão as fls. 59, onde ante a presença dos requisitos legais, o pedido liminar foi deferido para
determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. No dia 29.05.2019, a liminar foi cumprida e
sem que fosse citada a requerida (fls. 71-76), tendo o veículo sido apreendido nas mãos do senhor
CHARLES PRAZERES. O Sr. CHARLES PRAZERES se apresenta como terceiro interessado aduzindo
que adquiriu a coisa litigiosa e busca efetuar o deposito para purgação da mora (fls. 77-83). Despacho as
fls. 89, autorizando o ingresso do terceiro com fundamento no art. 119 do CPC e determinando ainda a
manifestação do autor sobre o ingresso do terceiro, a sua proposta (valor para purgação da mora), bem
como sobre a certidão negativa de citação, tudo no prazo de 15 dias. O terceiro comprova o adimplemento
do débito consoante sua proposta (fls. 87-89). A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestar-se (fls. 90). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O feito comporta
julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, visto que a matéria é
de direito, dispensada a produção de outras provas, de modo que eventual dilação probatória teria
natureza procrastinatória. A purgação da mora é instituo abrangente e encontra espeque no direito das
obrigações. Funda-se na comutatividade dos contratos e, para o caso em tela, é prevista pelo art. 3º, § 2º,
do Decreto-Lei nº 911/69. Conforme decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento
de recurso repetitivo, constituindo precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. III), a
purgação da mora em casos de alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº 911/69 somente ocorre com
o pagamento integral da dívida, considerando suas respectivas atualizações. Não basta o pagamento das
parcelas vencidas até então, portanto. Na espécie, o terceiro interessado realizou a purgação da mora de
forma integral, consoante informou em seu petitório. Por seu turno, a parte autora instada a se manifestar
sobre o pagamento, não o questionou, deixando implícito que concordou com o pagamento, indicador
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claro de sua regularidade e suficiência. Além disso o autor deixou de promover a continuidade do feito
indicando o atual paradeiro da requerida, a qual precisa ser citada para plena angularização da presente
lide. Entretanto, realizado o pagamento integral da dívida, ainda que por terceiro interessado, improcede o
pleito de busca e apreensão deduzido nos autos, uma vez que com o pagamento este terceiro passa a ser
o credor, subrrogando-se nos direitos e garantias da alienação fiduciária, podendo assim retomar a posse
do veículo, consoante expõe o art. 6º do Decreto Lei 911/67, vejamos: Art. 6º O avalista, fiador ou terceiro
interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor, se sub-rogará, de pleno direito no crédito e na
garantia constituída pela alienação fiduciária. Feitas estas colocações, evidente que no caso dos Autos,
duma detida análise, verifico que não mais subsiste a pretensão de tutela, uma vez que em outros autos
fora obtida a tutela pretendida. Ora, o art. 493 do CPC determina que o Juiz leve em consideração algum
fato que venha a ocorrer após a propositura da ação desde que este possa influir no julgamento do mérito,
adotando como tal aquele que advém de fato constitutivo, modificativo ou extintivo da situação substancial
alegada em juízo posterior à propositura da ação. O fato superveniente que deve ser levado em
consideração para a resolução da causa é aquele que não importa em alteração da causa de pedir, sob
pena de violação, a pretexto da aplicação do art. 492, CPC, do art. 329, CPC. Essa é exatamente a
situação relatada tendo tutela pretendida (purgação da mora) sido obtida por via obliqua, logo, a ação
perdeu o objeto, pereceu o interesse processual e a tutela jurisdicional se afigura desnecessária, uma vez
que o crédito referente aos presentes autos fora inequivocamente satisfeito. Ante o exposto, REVOGO a
liminar anteriormente deferida e DECLARO a purgação da mora em relação ao contrato mencionado na
inicial pelo terceiro interessado. Por consequência, diante da falta de justa causa para o prosseguimento
diante da perda superveniente do objeto, JULGO extinto o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o
que faço com espeque no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem sucumbência no presente caso,
uma vez que esses consectários deveriam ser suportados pela parte requerida (Alessonia) devido ao
princípio da causalidade. Afinal, foi a requerida quem deu causa ao ajuizamento desta demanda em razão
do inadimplemento, mas esta sequer foi citada, e também não fora requerida novamente a sua citação, de
modo que não integra a lide e eventual decisão nesse sentido se caracterizaria em extrapolação aos
limites subjetivos da lide em ofensa ao art. 506 do CPC. DETERMINO que a parte autora promova a
devolução do veículo VOLKSWAGEN, modelo NOVO GOL 1.0 TL MCV, ano/modelo 2016/2017, cor
branca, RENAVAN 01091251964, Chassi 9BWAG45U6HT021308, placa QCA-0503, ao terceiro
interessado CHARLES PRAZERES no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa no valor de R$
1.000,00 por dia de descumprimento, limitada inicialmente ao patamar de R$ 30.000,00, sem prejuízo de
futura execução especifica do obrigação e adoção de outros meios para cumprimento da obrigação.
Transitada em julgado, independente de nova conclusão, expeça-se mandado de levantamento das
quantias depositadas nas páginas 87-89 em favor do banco-autor. A parte deverá ser intimada via ato
ordinatório, para a retirada do mandado. Certificado o transito em julgado, aguarde-se em secretaria pelo
prazo de 30 dias e em nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de praxe. P.R.I. Novo
Progresso, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto respondendo
pela Vara Cível de Novo Progresso 
 

 
PROCESSO:  01395991120158140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:MARLENE ANA BERTOLDI Representante(s):  OAB 22105-A - MARISA
TEREZINHA VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)  
REQUERIDO:TELEMAR NORTE LESTE SA. Representante(s):  OAB 86235 - ELADIO MIRANDA LIMA
(ADVOGADO). DESPACHO Recebo o recurso inominado (fls. 89/111), nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9099/95. Considerando que já foram apresentadas contrarrazões
ao recurso inominado (fls. 127/138), remetam-se os autos à Turma Recursal. Deixo de conhecer do
cumprimento de sentença de fls. 122/126 por não haver a sentença transitado em julgado. Novo
Progresso/PA, 15 de julho 2019. JULIANO MIZUMA ANDRADE Juiz de Direito Substituto respondendo
pela Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA 
 

 
PROCESSO:  01445877520158140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:JOSE VIEIRA Representante(s):  OAB 22105-A - MARISA TEREZINHA
VESZ (ADVOGADO)  OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)   REQUERIDO:TELEMAR
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NORTE LESTE SA. Representante(s):  OAB/RJ 86235 ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO).
DECISÃO RECEBO o cumprimento de sentença e determino a intimação da requerida, para que no prazo
de 15 dias, em querendo, efetue o pagamento condenação, devidamente corrigidos e com juros de mora
até a data do efetivo pagamento, sob pena de majoração em 10% a título de verba honorária e multa de
10%, na forma do art. 523 do CPC. Cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo previsto no art.
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do
CPC. Com a manifestação ou transcorrido o seu prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019 . JULIANO MIZUMA
ANDRADE Juiz de Direito Substituto 
 

 
PROCESSO:  01595871820158140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:VINICIUS BARONI PEIXOTO Representante(s):  OAB 16630-A - JULIANO
FERREIRA ROQUE (ADVOGADO)  OAB 16632-A - KLEVERSON FERMINO (ADVOGADO)  OAB 18789-
A - LESLIE HOFFMANN RODRIGUES (ADVOGADO)   REQUERIDO:TELEMAR NORTE LESTE SA.
Representante(s):  OAB 86235 - ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO). DESPACHO Arquive-se com as
cautelas necessárias. Cumpra-se. Novo Progresso/PA, 15 de julho de 2019. JULIANO MIZUMA
ANDRADE Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  01665893920158140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JULIANO MIZUMA ANDRADE Ação: Procedimento Comum em:
15/07/2019---REQUERENTE:EDNA PEREIRA DE PARDINE Representante(s):  OAB 16630-A - JULIANO
FERREIRA ROQUE (ADVOGADO)  OAB 16632-A - KLEVERSON FERMINO (ADVOGADO)  OAB 18789-
A - LESLIE HOFFMANN RODRIGUES (ADVOGADO)   REQUERIDO:TELEMAR - NORTE LESTE S.A
Representante(s):  OAB 86235 - ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO)  OAB 13866-A - ELADIO
MIRANDA LIMA (ADVOGADO)  . DESPACHO Considerando o Recurso Inominado de fls. 62/80, intime-se
a parte recorrida, por meio de seu procurador, para que apresente Contrarrazões no prazo legal. Em
relação ao requerimento de fls. 82/87, considerando a comprovação que o boleto fora pago em
duplicidade, fls 83-v e 85, nos termos do art. 54 da Lei Estadual 8.328/2015, defiro o pedido de restituição,
determinando a expedição de ofício à Coordenadoria Geral de Arrecadação com cópia do petitório, do
boleto e dos comprovantes de pagamento para efetiva devolução dos valores. Novo Progresso/PA, 15 de
julho 2019. Juliano Mizuma Andrade Juiz de Direito 
 

 
PROCESSO:  00051358420148140115  PROCESSO ANTIGO:  - - -  MAGISTRADO(A) /
RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: R. M. S. Representante(s):  
OAB 4987-B - MARISA T VESZ (ADVOGADO) OAB 22106-A - QUECELE DE CARLI (ADVOGADO)  
REQUERIDO: E. T. N. L. S.
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E D I T A L DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

 
A Doutora KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUSA, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Senador
José Porfírio, faz saber ao nacional ANTENOR FERREIRA UCHÔA, brasileiro, paraense de Monte Alegre,
nascido aos 06/03/1947, portador do RG nº 7430316 PC/PA, filho de Raimunda Ferreira Sombra e de
Antenor Ferreira Uchôa, com endereço declarado nos autos como sendo Rua Bodocó, nº 968, bairro Bela
Vista, cidade de Senador José Porfírio, porém por não ter sido possível ter sido localizado para ser
intimado pessoalmente, expede-se o presente EDITAL com o prazo de 20 (vinte) dias a fim de tomar
ciência da sentença prolatada por este Juízo em 05/06/2019, nos autos da Ação de Medidas Protetivas de
Urgência nº 0004729-98.2018.8.14.0058, que, na íntegra, diz: ¿PROCESSO Nº 0004729-
98.2018.8.14.0058. SENTENÇA. Trata-se de autos de pedido de Medidas Protetivas de Urgência,
encaminhados pela Autoridade Policial em favor de ANTENOR FERREIRA UCHOA, idoso, vítima de
violência doméstica e familiar, onde consta como agressor IRISNEI RODRIGUES UCHOA, todos
qualificados nos autos. Foram deferidas Medidas Protetivas à vítima, com fundamento no Estatuto do
Idoso (fls. 14). Certidão da oficiala de justiça, onde consta a informação de que a vítima está residindo na
comarca de Altamira/PA (fls. 18). Manifestação do RMP, no sentido de revogação das medidas protetivas,
por não subsistir os motivos ensejadores da aplicação (fls. 19). Os autos vieram-me conclusos.
Brevemente relatado. Decido. A Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, estabeleceu
medidas protetivas em face das vítimas dos delitos previstos, cabendo ao juiz conhecer do pedido e
decidir a respeito da necessidade das medidas protetivas de urgência. Para tanto, como medida cautelar,
basta que se verifiquem os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. A medida foi deferida
liminarmente, já que, naquele momento, verificava-se a presença dos requisitos ensejadores, devendo-se,
por hora, avaliar a necessidade de sua conservação, levando em consideração que o fato que deu origem
ao presente procedimento, já se encontrando superado pelo tempo. Entendo que as medidas protetivas
possuem caráter satisfativo e prescindem da existência ou ajuizamento de outra ação, ressalto que,
atingindo, de imediato, seu objetivo e exaurindo-se em seu cumprimento, devem as mesmas serem
arquivadas. Compulsando os autos, verifico que, quando da intimação para manifestar-se acerca da
cessação ou permanência do risco para fins e revogação ou manutenção das medidas protetivas, foi
certificado pela oficiala de justiça que o requerente havia mudado de endereço, intimação que considero
válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Ora, a vítima não mais reside nesta comarca,
corroborando ainda o fato de que não informou ao juízo seu atual endereço e nem se persistem os motivos
autorizadores da decretação da medida, embora intimada, o que revela o abandono processual. Insta
mencionar que, in casu, descabe a providência do art. 485, parágrafo §1º, do CPC, porquanto inviável a
intimação pessoal do requerente, já que mudou de endereço e não informou a juízo, ao passo de que foi
intimado para informar acerca da necessidade de permanência das medidas impostas, nos termos do art.
274, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e revogo as medidas protetivas de
urgência deferida em decisão liminar. Sem custas processuais. Cientifique-se o Ministério Público.
Intimem-se as partes. Caso não as encontre para intimação, defiro a intimação por edital. De outra forma,
havendo mudança de endereço, definitiva ou temporária, sem prévia comunicação ao juízo, desde já,
tenho por válida a intimação (art. 274, parágrafo único, do CPC). Após, certifique o trânsito em julgado e
arquivem-se. Senador José Porfírio-PA, 05 de junho de 2019. Kátia Tatiana Amorim de Sousa. Juíza de
Direito da Comarca de Senador José Porfírio.¿. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de
2019. Eu, Elder Sávio Alves Cavalcanti, Diretor de Secretaria, subscrevi e assino em conformidade com o
Provimento 006/2009 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior.  

 
 

COMARCA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE SENADOR JOSE PORFIRIO
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EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 dias

 
PROCESSO Nº 0002263-68.2017.8.14.0058. AÇÃO PENAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
DENUNCIADO: DANILO VIANA DOS SANTOS. VÍTIMA: O ESTADO. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA
KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUSA, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ETC...
FAZ SABER aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento, que pelo(a) Nobre Representante do
Ministério Público Estadual foi denunciado(a) DANILO VIANA DOS SANTOS, brasileiro, paraense de
Pacajá, nascido no dia 12/09/1991, filho de Maria Elena Alves Viana e de Marino Dutra dos Santos, com
endereço declarado nos autos como sendo Rua Acatauassu Nunes, s/nº, bairro Maranhense, cidade de
Senador José Porfírio, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. E como
não foi encontrado(a) para ser citado(a) pessoalmente, expede-se o presente EDITAL, com o prazo de 20
(vinte) dias (art. 361 e 365 todos do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias. Na resposta o(a) acusado(a) poderá arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o
número de oito, qualificando e requerendo sua intimação, quando necessário. Advertindo-o(a) de que se
forem arroladas testemunhas residentes em Comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, elas serão
ouvidas na Comarca de sua residência e, intimadas, afirmarem a impossibilidade de comparecimento e
recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo. Ficando ciente que, uma vez não
apresentada a referida defesa no prazo legal, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 396-A c/c 406,
§3º, ambos do CPP) vinculado a esta Vara para oferecê-la e igual procedimento será adotado se declarar
que não possui advogado constituído. Assim, para que chegue ao conhecimento do interessado e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, na forma da Lei. Dado e passado
nesta comarca de Senador José Porfírio, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, Elder Savio Alves Cavalcanti, Diretor de Secretaria de 1ª Entrância, subscrevi e assino em
conformidade com o artigo 1º, § 1º, inciso IX, do Provimento 006/2006-CJRMB, com aplicação autorizada
pelo Provimento nº 006/2009-CJCI.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 dias

 
PROCESSO Nº 0002263-68.2017.8.14.0058. AÇÃO PENAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
DENUNCIADO: DANILO VIANA DOS SANTOS. VÍTIMA: O ESTADO. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA
KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUSA, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ETC...
FAZ SABER aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento, que pelo(a) Nobre Representante do
Ministério Público Estadual foi denunciado(a) DANILO VIANA DOS SANTOS, brasileiro, paraense de
Pacajá, nascido no dia 12/09/1991, filho de Maria Elena Alves Viana e de Marino Dutra dos Santos, com
endereço declarado nos autos como sendo Rua Acatauassu Nunes, s/nº, bairro Maranhense, cidade de
Senador José Porfírio, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. E como
não foi encontrado(a) para ser citado(a) pessoalmente, expede-se o presente EDITAL, com o prazo de 20
(vinte) dias (art. 361 e 365 todos do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias. Na resposta o(a) acusado(a) poderá arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o
número de oito, qualificando e requerendo sua intimação, quando necessário. Advertindo-o(a) de que se
forem arroladas testemunhas residentes em Comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, elas serão
ouvidas na Comarca de sua residência e, intimadas, afirmarem a impossibilidade de comparecimento e
recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo. Ficando ciente que, uma vez não
apresentada a referida defesa no prazo legal, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 396-A c/c 406,
§3º, ambos do CPP) vinculado a esta Vara para oferecê-la e igual procedimento será adotado se declarar
que não possui advogado constituído. Assim, para que chegue ao conhecimento do interessado e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, na forma da Lei. Dado e passado
nesta comarca de Senador José Porfírio, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e
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dezenove). Eu, Elder Savio Alves Cavalcanti, Diretor de Secretaria de 1ª Entrância, subscrevi e assino em
conformidade com o artigo 1º, § 1º, inciso IX, do Provimento 006/2006-CJRMB, com aplicação autorizada
pelo Provimento nº 006/2009-CJCI.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO

 
PROCESSO: 0003323-13.2016.8.14.0058. AÇÃO PENAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RÉU:
MANOEL BARBOSA PEREIRA. VÍTIMA: J.P.M. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA KÁTIA TATIANA
AMORIM DE SOUSA, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR
JOSÉ PORFÍRIO, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ETC... FAZ SABER aos
que este lerem ou dele tomarem conhecimento, que pelo(a) Nobre Representante do Ministério Público
Estadual foi denunciado(a) MANOEL BARBOSA PEREIRA, brasileiro, paraense de Breves, nascido aos
28/07/1952, portador do RG nº 2954312 SSP/PA, filho de Maria Barbosa Pereira e de Marinho Sabbas
Pereira, com endereço declarado nos autos como sendo Rua Coronel Tenório, nº 162, bairro Piquiá,
cidade de Senador José Porfírio, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.
E como não foi encontrado(a) para ser citado(a) pessoalmente, expede-se o presente EDITAL, com o
prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 e 365 todos do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias. Na resposta o(a) acusado(a) poderá arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas
até o número de oito, qualificando e requerendo sua intimação, quando necessário. Advertindo-o(a) de que
se forem arroladas testemunhas residentes em Comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, elas serão
ouvidas na Comarca de sua residência e, intimadas, afirmarem a impossibilidade de comparecimento e
recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo. Ficando ciente que, uma vez não
apresentada a referida defesa no prazo legal, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 396-A c/c 406,
§3º, ambos do CPP) vinculado a esta Vara para oferecê-la e igual procedimento será adotado se declarar
que não possui advogado constituído. Assim, para que chegue ao conhecimento do interessado e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, na forma da Lei. Dado e passado
nesta comarca de Senador José Porfírio, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, Elder Savio Alves Cavalcanti, Diretor de Secretaria de 1ª Entrância, digitei e subscrevo, em
conformidade com o artigo 1º, § 1º, inciso IX, do Provimento 006/2006-CJRMB, com aplicação autorizada
pelo Provimento nº 006/2009-CJCI.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - Com prazo de 15 dias

 
PROCESSO Nº 0003202-82.2016.8.14.0058. AÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A DO CPB. VÍTIMA: V.D.S.C.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR, JUIZ DE DIREITO
RESPONDENDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, ESTADO DO
PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ETC... FAZ SABER aos que este lerem ou dele tomarem
conhecimento, que pelo(a) Nobre Representante do Ministério Público Estadual foi denunciado(a) o
indivíduo conhecido como ¿TONHO DO ANTÔNIO RITA¿, sem qualificação nos autos, pelo cometimento
do crime tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal. E como não foi encontrado(a) para ser
citado(a) pessoalmente, expede-se o presente EDITAL, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 e 365
todos do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta o(a)
acusado(a) poderá arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o número de oito, qualificando e
requerendo sua intimação, quando necessário. Advertindo-o(a) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em Comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, elas serão ouvidas na Comarca de sua
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residência e, intimadas, afirmarem a impossibilidade de comparecimento e recusa da defesa em
providenciar seu comparecimento espontâneo. Ficando ciente que, uma vez não apresentada a referida
defesa no prazo legal, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 396-A c/c 406, §3º, ambos do CPP)
vinculado a esta Vara para oferecê-la e igual procedimento será adotado se declarar que não possui
advogado constituído. Assim, para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital, na forma da Lei. Dado e passado nesta comarca de
Senador José Porfírio, aos 08 (oito) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezoito). Elder Savio Alves
Cavalcanti. Diretor de Secretaria de 1ª Entrância.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO

 
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

 
A Excelentíssima Senhora KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUSA, Juíza de Direito Titular da Comarca de
Senador José Porfírio, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições a mim
conferidas por Lei, etc... FAZ SABER, aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento que por este
Juízo e expediente da Secretaria da Vara Única desta Comarca, tramitam os autos da Ação de Execução
Fiscal sob o n° 0001263-38.2014.8.14.0058, na qual  o IBAMA ¿ INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS move em face de LAMINADORA
SOUZELENSE LTDA, inscrita no cadastro Geral de Contribuinte sob o nº 83750042/0001-77, com
paradeiro incerto e não sabido, do que, como não há como ser encontrada para ser citado pessoalmente,
expede-se o presente EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias, pelo qual CITA-SE o executado
LAMINADORA SOUZELENSE LTDA, plenamente capaz. Ciente de que se não o fizer, ser-lhe-á nomeado
Defensor Público. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro
alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade de Senador José Porfírio, Estado do Pará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de dois mil
e dezenove. Eu, ______ (José Edilson de Oliveira) Diretor de Secretaria.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO

 
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

 
A Excelentíssima Senhora KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUSA, Juíza de Direito Titular da Comarca de
Senador José Porfírio, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições a mim
conferidas por Lei, etc... FAZ SABER, aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento que por este
Juízo e expediente da Secretaria da Vara Única desta Comarca, tramitam os autos da Ação de Execução
Fiscal sob o n° 0001263-38.2014.8.14.0058, na qual  o IBAMA ¿ INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS move em face de ANTÔNIO GERALDO
LAZARINI, Residente na Rua dos Tucumãs, nº 512, Loteamento Açaí, Macapá- AP Cep: 68909-151, com
paradeiro incerto e não sabido, do que, como não há como ser encontrada para ser citado pessoalmente,
expede-se o presente EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias, pelo qual CITA-SE o executado ANTÔNIO
GERALDO LAZARINI, plenamente capaz. Ciente de que se não o fizer, ser-lhe-á nomeado Defensor
Público. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no futuro alegar
ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de
Senador José Porfírio, Estado do Pará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de dois mil e
dezenove. Eu, ______ (José Edilson de Oliveira) Diretor de Secretaria.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 
PROCESSO Nº 0000104-60.2014.8.14.0058. AÇÃO PENAL. ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO
III, DO CÓDIGO PENAL. SENTENCIADO: IVO CORDEIRO DO NASCIMENTO. A Doutora KÁTIA
TATIANA AMORIM DE SOUSA, Juíza de Direito do Estado do Pará, Titular da Vara Única da comarca de
Senador José Porfírio, faz saber ao sentenciado IVO CORDEIRO DO NASCIMENTO, brasileiro, paraense
de Senador José Porfírio, nascido aos 21/02/1988, portador do RG nº 4913324 PC/PA, filho de Joana
D¿Arque Cordeiro do Nascimento e de Messias Pacheco do Nascimento, que, devido não ter sido
localizado para ser intimado pessoalmente, expede-se o presente EDITAL para que o sentenciado ao
norte identificado compareça a este Juízo no prazo de 90 (noventa) dias a fim de tomar ciência da
sentença prolatada por este Juízo Criminal em 25/04/2019, nos autos do Processo Crime nº 0000104-
60.2014.8.14.058, a qual ABSOLVEU o réu da acusação de cometimento do delito previsto no artigo 163,
parágrafo único, III, do Código Penal. Ficando desde já ciente de que não comparecendo e findo o prazo
acima indicado sem a interposição de competente Recurso de Apelação, ocorrerá o transito em julgado da
referida sentença. Senador José Porfírio, 13 de maio do ano de 2019. Elder Savio Alves Cavalcanti,
Diretor de Secretaria de 1ª Entrância

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
                                                            COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

 
A excelentíssima Sra. Dra. KATIA TATIANA AMORIM DE SOUSA, Juíza de Direito da Comarca de
Senador Jose Porfírio, Estado do Pará, Republica Federativa do Brasil, no uso das atribuições a mim
conferidas por lei, ETC...FAZ SABER, aos que lerem ou dele tomarem conhecimento que por este Juízo e
expediente da Secretaria da Vara Única desta Comarca, tramita os autos da ação de Dissolução de União
Estável Cumulada Com Partilha de Bens e Fixação de Alimentos, distribuída sob n° 0000781-
22.2016.8.14.0058,  AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, REQUERENTE: GLAUCENIRA
MACHADO DA SILVA,  REQUERIDO: ANTONIO ALVES DE SOUSA, como não há como ser encontrado
para ser Intimado pessoalmente Expede o presente Edital com prazo 20 (vinte) dias, pelo qual Intime-se
 O REQUERIDO, ANTONIO ALVES DE SOUSA,  plenamente capaz do inteiro teor da sentença prolatada
por este  Juízo, as fls. 61/63, e para que pague as custas  Judicias finais do proc. com documento n°
2016.01107948-18 Relatório de conta do processo e n° do boleto 2019178461, que na integra diz: ¿Trata-
se de ação Ordinária proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em substituição processual de
A.B.D.S.D.S. e GLAUCENIRA MACHADO DA SILVA em face de ANTONIO ALVES DE SOUSA, ambos
qualificados nos autos, pela qual se requer o reconhecimento e dissolução da união estável, cumulada
com partilha de bens, regulamentação de guarda e fixação de alimentos à filha do casal. A requerente
alega que conviveu em união estável com o requerido por sete anos, adquirindo, em comunhão de
esforços, alguns bens. Relatou, ainda, que desse relacionamento nasceu uma filha, A.B.D.S.D.S. Os bens
que a requerente diz ter adquirido na constância da relação são: a) um imóvel no Município de Brasil
Novo, no valor de R$ 10.000,00; b) outro imóvel localizado na Rua Acatauaçu Nunes, nº 721, bairro
Linhares, neste Município de Senador José Porfírio, valorado em R$ 20.000,00; c) uma motocicleta, no
valor de R$ 3.500,00; d) outra motocicleta, no valor de R$ 2.500,00, que foi vendida após o término do
relacionamento, pelo requerido. No entanto, afirma que os documentos referentes a esses bens estão em
posse do requerido. Quanto à guarda da criança, requer lhe seja deferida de forma unilateral, com direito a
visitação do requerido.   No que concerne aos alimentos à criança, pleiteia-se a quantia de R$ 250,00, mas
dispensa alimentos para si. Juntou-se documentos (fls. 04/10). Em audiência de conciliação (fl. 18), não foi
possível acordo, em razão da ausência do requerido, posto que não foi encontrado para citação e
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intimação. O magistrado determinou a citação por edital do requerido, fixou alimentos provisórios em 25%
do salário mínimo e concedeu a guarda provisória da criança à genitora. Contestação por negativa geral
apresentada pela defensora dativa (fls. 29/32).  Em audiência de instrução (fls. 46/49), foram ouvidas a
requerente e as testemunhas Jania Maria Tenório da Costa, Vicente Costa de Oliveira. A parte requerente
pediu a juntada dos recibos de compra e venda do imóvel localizado neste Município, o que foi deferido
pelo juízo. Brevemente relatado. Decido. Analiso inicialmente a união estável estabelecida entre a
requerente e o requerido. O instituto da união estável tem sede constitucional, conforme preceitua o §3º,
do art. 226, da Constituição Federal, tendo sido regulamentada pelo Código Civil, havendo igual proteção
desta entidade familiar, tal como o casamento, pelo Estado. Estando configurada a existência da união
estável deverá o Poder Judiciário reconhecê-la para todos os fins de direito, pois se trata de entidade
familiar protegida juridicamente. A requerente relata que conviveu com o requerido durante sete anos.
Afirmou em seu depoimento perante à autoridade judicial, que a união estável se iniciou no ano de 2008 e
finalizou em 14 de novembro de 2014. As testemunhas, ouvidas como informantes, atestaram que entre a
requerente e o requerido houve união estável, inclusive desse relacionamento foi gerada uma filha. Restou
evidenciado, ainda, que o requerido abandonou a família, indo morar, supostamente, em outro Estado da
federação, não se sabendo ao certo seu atual paradeiro. Desta forma, deve ser reconhecida a união
estável entre a requerente e o requerido, bem como a dissolução desta. Passo à análise da partilha de
bens adquiridos pelo casal, na constância do relacionamento. A requerente afirma ter adquirido, em
comunhão de esforços com o requerido, os seguintes bens: a) um imóvel no Município de Brasil Novo, no
valor de R$ 10.000,00; b) outro imóvel localizado na Rua Acatauaçu Nunes, nº 721, bairro Linhares, neste
Município de Senador José Porfírio, valorado em R$ 20.000,00; c) uma motocicleta, no valor de R$
3.500,00; d) outra motocicleta, no valor de R$ 2.500,00, que foi vendida após o término do relacionamento,
pelo requerido. Em relação ao imóvel localizado na rua Novo Horizonte, sem número, bairro Cidade Alta,
no Município de Brasil Novo-PA, restou provado pelos depoimentos colhidos em audiência, bem como
pelo que consta da certidão de fl. 17, na qual a Sra. Fabiane da Silva declarou ao oficial de justiça que o
requerido havia vendido o imóvel à Sra. Lucia da Silva (sua genitora). Quanto ao imóvel localizado na rua
Acatauaçu Nunes, nº 721, bairro Linhares, neste Município de Senador José Porfírio, também restou
comprovado pelas provas constantes dos autos (depoimentos em juízo e documentos de fls. 50/51 e
52/53) que o bem foi adquirido pelo casal na constância da união estável. Observo, no entanto, que
nenhum dos imóveis relacionados pela requerente obedeceram aos ditames legais para a transferência da
propriedade. Assim, tem-se a questão da possibilidade de partilha de bens imóveis quando ausente
escritura pública capaz de comprovar a propriedade. Todavia, este fato, no meu entender, não impede que
haja a partilha dos bens, pois a falta de registro de propriedade, ou, ainda, de averbação na respectiva
matrícula, não pode sobrelevar à realidade probatória dos autos, vez que, indubitavelmente, o aludido
negócio jurídico foi realizado, e o bens ingressaram no patrimônio jurídico, passando a compor o acervo do
casal. Este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa colaciono abaixo.
APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C ALIMENTOS, REGULAMENTAÇ¿O DE
GUARDA E DIVIS¿O DE BENS. IMÓVEL N¿O REGISTRADO. PARTILHA DE BENS. POSSIBILIDADE.
HOMOLOGAÇ¿O POSSUI NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. REGULAMENTANDO DOS
BENS PARTILHADOS. N¿O POSSUI CARÁTER DE DIREITO REAL PATRIMONIAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. (2018.02102785-02, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA
BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em
2018-05-28) No acórdão, ficou consignado que ¿a posse constitui direito real plenamente passível de
partilha¿. E continua afirmando que ¿as jurisprudências dos Tribunais pátrios se posicionam no sentido de
ser possível a homologação de acordo prevendo partilha de bens, haja vista que esta homologação possui
natureza meramente declaratória, regulamentando as obrigações do casal em relação aos bens
partilhados, não possuindo, contudo, caráter de direito real patrimonial oponível contra terceiros que não
participaram do processo.¿. Conquanto a propriedade não tenha sido formalmente transferida, houve a
tradição (concessão de título) e há o exercício da posse, de modo que não se pode permitir a omissão de
tais bens do patrimônio divisível do ex-casal e, por conseguinte, da respectiva partilha, conforme se requer
nesta demanda. Pelos motivos acima expostos, os imóveis em análise deverão integrar a partilha. No que
concerne aos demais bens listados pela requerente (duas motocicletas), não há qualquer indício de provas
constante dos autos que convença este juízo, nem mesmo nos depoimentos colhidos em audiência.
Sequer a requerente indicou a placa das motocicletas para que se averiguasse a cadeia dominial de tais
bens. Desta feita, não ingressão na partilha. Passo à análise do pedido de alimentos em favor da filha do
casal. A requerente ingressou com a presente ação cumulando-a com pedido de alimentos para a filha do
casal, os quais foram provisoriamente arbitrados em 25% do salário mínimo. O dever de alimentar é
inerente à condição de genitor, não podendo esquivar-se de referida responsabilidade sob qualquer
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pretexto, responsabilidade esta que variará de acordo com a real possibilidade do alimentante e
necessidade do alimentado. No caso dos autos, certa é a obrigação alimentar, uma vez que há prova da
paternidade (certidão de nascimento à fl. 09) e a obrigação do requerido em prestar alimentos, sendo
necessário estipular o quantum a ser pago. Nesse sentido, no que tange ao valor requerido, deve restar
configurado o binômio necessidade-possibilidade, devendo-se perquirir sobre a necessidade de quem
pleiteia os alimentos e possibilidade do devedor em prestar o encargo alimentar, atendendo-se ao princípio
da proporcionalidade.  No caso em tela entendo que os alimentos devam ser fixados no patamar de 25%
do salário mínimo. Quanto à guarda da criança, deverá permanecer com a requerente, já que esta é quem
está desde o término da convivência, efetivamente, criando a infante, tendo melhores condições de
atender suas necessidades. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para
reconhecer e declarar dissolvida a união estável entre GLAUCENIRA MACHADO DA SILVA e ANTONIO
ALVES DE SOUSA, determinando a partilha dos bens, devendo a requerente ficar na posse total do
imóvel localizado na rua Acatauaçu Nunes, nº 721, bairro Linhares, neste Município de Senador José
Porfírio, e o requerido com a quantia recebida da venda do imóvel localizado na rua Novo Horizonte, sem
número, bairro Cidade Alta, no Município de Brasil Novo-PA. Ademais, condeno o requerido a pagar
pensão alimentícia a filha A.B.D.S.D.S., no montante de 25% do salário mínimo, até o dia 10 de cada mês,
devendo o valor ser entregue diretamente à mãe da criança. Ainda, concedo a guarda unilateral definitiva
de A.B.D.S.D.S. à sua genitora Glauce irá Machado da Silva. Assim, julgo extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Expeça-se o competente Formal de
Partilha.  Custas pelo requerido.  Honorários advocatícios em R$ 500,00 à defensora dativa.   P.R.I.C.
Senador José Porfírio-PA, 21 de maio de 2019. Kátia Tatiana Amorim de Sousa Juíza de Direito da
Comarca de Senador José Porfírio

 
 

 
 
 
 
E D I T A L DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA -

 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

 
A Doutora KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUSA, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Senador
José Porfírio, faz saber ao nacional JONIELSON SOARES GALENO, brasileiro, paraense de Porto de
Moz, nascido aos 11/08/1991, com endereço declarado nos autos como sendo localidade Croari, zona
rural do município de Senador José Porfírio-PA, que por não ter sido possível ter sido localizado para ser
intimado pessoalmente, expede-se o presente EDITAL com o prazo de 20 (vinte) dias a fim de tomar
ciência da sentença prolatada por este Juízo em 05/06/2019, nos autos da Ação Penal nº 0002164-
06.2014.8.14.0058, que, na íntegra, diz: ¿PROCESSO Nº 0002164-06.2014.8.14.0058. SENTENÇA.
Trata-se de Ação Penal a qual foi julgada procedente, condenando-se JONIELSON SOARES GALENO à
pena de 10 meses de reclusão, convertida em restritiva de direitos, pela prática do cometimento do crime
capitulado no art. 148, §1º, c/c art. 14, inciso II, do CPB. Instado a se manifestar, o Ministério Público
pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva executória (fl. 95). Brevemente relatado.
Decido. Em análise do que consta nos presentes autos, verifico que a pretensão executória do Estado foi
atingida pela prescrição. Em conformidade com o que preceitua o art. 110, do Código Penal, a prescrição
depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, verificando-se os
prazos fixados no artigo 109. O § 1º, do art. 110 explica que a prescrição, depois da sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela
pena aplicada. Conjugado a isso, o art. 112, inciso I, do mesmo diploma legal indica que a prescrição
começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que
revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. No caso dos autos, verifico que a
sentença condenou o réu à pena de 10 meses de reclusão, transitou em julgado para a acusação, em
14.03.2016. Considerando que o prazo prescricional é de 03 anos, conforme art. 109, VI, do CPB, verifico
que se operou a prescrição da pretensão executória da pena, pois, entre a data do trânsito em julgado
para a acusação e o início do cumprimento da pena (que sequer iniciou), o prazo de 03 anos foi
ultrapassado. Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de JONIELSON SOARES GALENO pela
prescrição, de conformidade com os artigos arts. 109, inciso VI; 110, §1º; e 112, todos do CPB. Ciência ao
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Ministério Público. Intime-se Jonielson Soares Galeno por edital. Com o trânsito em julgado, arquivem-se
os autos. Senador José Porfírio-PA, 05 de junho de 2019. Kátia Tatiana Amorim de Sousa. Juíza de Direito
da Comarca de Senador José Porfírio¿. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2019. Eu,
Elder Sávio Alves Cavalcanti, Diretor de Secretaria, subscrevi e assino em conformidade com o
Provimento 006/2009 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

 
A Excelentíssima Senhora Katia Tatiana Amorim de Sousa, Juíza de Direito da Comarca de Senador José
Porfírio, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições a mim conferidas por Lei,
etc... FAZ SABER, aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento que por este Juízo e expediente da
Secretaria da Vara Única desta Comarca, tramita os autos da Ação Execução de Alimentos, sob o n°
0003887-21.2018.8.14.0058, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em favor de W.M representada por sua
genitora Sr.ª Silvana de Souza Miranda em face de Raimundo Nonato de Oliveira Cardoso, atualmente em
lugar ignorado, como não há como ser encontrado para ser INTIMADO pessoalmente, expede-se o
presente EDITAL com prazo de 20 (vinte) dias, pelo qual INTIME-SE o requerido RAIMUNDO NONATO
DE OLIVEIRA CARDOSO, plenamente capaz, do inteiro  teor da SENTENÇA prolatada por este juízo, que
na íntegra, diz: ¿Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade proposta pelo Ministério Público
Estadual, em favor de W.M., representada por sua genitora S.D.S.M., em face de R.N.D.O.C. Em fase de
instrução probatória, foi realizado exame de DNA, no qual se atestou que o requerido não é o pai biológico
da criança (fl. 11 e sós). As partes não apresentaram manifestação. Brevemente relatado. Decido. Trata-
se de ação de investigação de paternidade, na qual a parte autora pugna pelo reconhecimento judicial da
paternidade do investigado. Para instrução do feito, foi determinada a realização de exame de DNA, com
intimação e comparecimento das partes. O laudo técnico, emitido por profissional habilitado, atesta que o
requerido não é o pai biológico do investigante. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE
IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente, e com fundamento no art. 487, inciso I,
do CPC extingo o processo com resolução de mérito. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se as partes.
Caso não as encontre para intimação, defiro a intimação por edital, pelo prazo de 20 dias. De outra forma,
havendo mudança de endereço, definitiva ou temporária, sem prévia comunicação ao juízo, desde já,
tenho por válida a intimação (art. 274, parágrafo único, do CPC). Custas e honorários a serem suportados
pela parte requerente, ficando suspensa a exigibilidade, consoante previsão do §3º, do art. 98, do CPC,
tendo em vista a gratuidade de justiça deferida após o trânsito em julgado, arquive-se. Senador José
Porfírio-PA, 26 de junho de 2019. Kátia Tatiana Amorim de Sousa. Juíza de Direito da Comarca de
Senador José Porfírio. ¿ E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não possam no
futuro alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade de Senador José Porfírio, Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e
dezenove. Eu, _____ (José Edilson Oliveira), Diretor de Secretaria que digitei e subscrevi.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

 
A Excelentíssima Senhora Katia Tatiana Amorim de Sousa, Juíza de Direito da Comarca de Senador José
Porfírio, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições a mim conferidas por Lei,
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etc... FAZ SABER, aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento que por este Juízo e expediente da
Secretaria da Vara Única desta Comarca, tramita os autos da Ação Execução de Alimentos, sob o n°
0042665-65.2015.8.14.0058, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em favor de A.F.L e Y.F.L representada
por sua genitora Sr.ª Raimunda Ferreira da Silva em face de Renilson de Oliveira Lima, atualmente em
lugar ignorado, como não há como ser encontrado para ser INTIMADO pessoalmente, expede-se o
presente EDITAL com prazo de 20 (vinte) dias, pelo qual INTIME-SE o requerido Renilson de Oliveira
Lima, plenamente capaz, do inteiro  teor da SENTENÇA prolatada por este juízo, que na íntegra, diz: ¿
SENTENÇA Cuidam os presentes autos de Ação de Alimentos proposta pelo Ministério Público Estadual.
De acordo com certidão à fl. 60 dos autos, a parte requerente, por meio de sua representante legal, não
apresentou manifestação de interesse no feito, apesar de devidamente intimada para tanto (fl. 59).
Brevemente relatado. Decido. Em face do exposto, configurada a desídia da parte autora, declaro extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Ciência ao Ministério
Público. Intime-se a parte requerente, por sua representante legal. Caso não seja encontrada por mudança
temporária ou definitiva de endereço, sem aviso prévio ao juízo, dê-se, desde já por intimada (art. 274,
parágrafo único, do CPC). Se por outro motivo não for encontrado, defiro a intimação por edital. Intime-se
a parte requerida por edital. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.  Sem custas, em razão da justiça
gratuita deferida. Senador José Porfírio, 06 de junho de 2019. Kátia Tatiana Amorim de Sousa Juíza de
Direito da Comarca de Senador José Porfírio ¿ E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e não possam no futuro alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Senador José Porfírio, Estado do Pará, aos vinte e seis
dias do mês de junho de dois mil e dezenove. Eu, _____ (José Edilson Oliveira), Diretor de Secretaria que
digitei e subscrevi.

 
 

 
 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

 
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

 
A Excelentíssima Senhora Na Priscila da Cruz, Juíza Substituto da Comarca de Senador José Porfírio,
Estado do Pará, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições a mim conferidas por Lei, etc...
FAZ SABER, aos que este lerem ou dele tomarem conhecimento que por este Juízo e expediente da
Secretaria da Vara Única desta Comarca, tramita os autos da Ação Execução de Alimentos, sob o n°
0000722-97.2017.8.14.0058, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em favor de K.S.D.J representado por
sua genitora Sr.ª Benigna Gomes Soares, altamente em lugar ignorado, em face de Josimar Sousa de
Jesus, atualmente em lugar ignorado, como não há como serem encontrados para serem INTIMADOS
pessoalmente, expede-se o presente EDITAL com prazo de 20 (vinte) dias, pelo qual INTIME-SE o
requerente K.S.D.J através de sua genitora Sr.ª BENIGNA GOMES SOARES e  o requerido JOSIMAR
SOUSA DE JESUS, plenamente capazes, do inteiro  teor da SENTENÇA prolatada por este juízo, que na
íntegra, diz: ¿SENTENÇA: Vistos, etc. Trata-se de ação de alimentos proposta pelo Ministério Público,
atuando em favor do Menor K.S.D.J., por sua Representante Legal B.G.S. em face de J.S..D.J. No que
tange à Representante do Autor, a mesma foi devidamente intimada (FLS. 50), porém não compareceu à
presente audiência, o que autoriza a extinção do feito. Nos termos da Lei de Ação de Alimentos, no seu
art. 7º, o não comparecimento da parte autora determina o arquivamento dos autos. Isto posto, EXTINGO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 7º da Lei nº 5.478/68 C/C art. 485, VI,
do CPC. Sentença publicada em audiência. Intime-se o Requerente, através de sua Representante Legal,
por meio do DJE. Intime-se o Requerido, também por DJE. Ciência ao MP. Isentos de custas. Após o
trânsito em julgado, arquive-se.¿ E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não
possam no futuro alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da Lei. Dado e
passado nesta cidade de Senador José Porfírio, Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho de
dois mil e dezenove. Eu, _____ (José Edilson de Oliveira), Diretor de Secretaria que digitei e subscrevo.
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RESENHA: 02/07/2019 A 02/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE VIGIA - VARA: VARA UNICA
DE VIGIA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 5 9 8 8 5 2 0 1 4 8 1 4 0 0 6 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALDINEIA MARIA MARTINS BARROS Ação: Carta
de Ordem Criminal em: 02/07/2019---JUIZO DEPRECANTE:DES MARIA EDWIGES DE MIRANDA
LOBATO JUIZO DEPRECADO:JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE VIGIAPA AUTOR: A JUSTICA
PUBLICA REU:M. A. DOS S. S. Representante(s):  OAB 6467 - AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS
FILHO (ADVOGADO)  OAB 17360 - GABRIELA ARAUJO COHEN (ADVOGADO)  OAB 20656 - CORACY
MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS (ADVOGADO)  . Termo de audiência Processo: 0000830-
14.2014.814.0063          Aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2.019 (dois mil e dezenove),à hora
designada, nesta cidade de Vigia, Estado do Pará, no Prédio do Fórum, presentes Dra. ALDINEIA MARIA
MARTINS BARROS, Juíza de Direito, respondendo pela Comarca de Vigia/Pa comigo Auxiliar Judiciário
de seu cargo abaixo assinado, foi aberta a audiência nos autos de AÇÃO PENAL carta penal nº 36/2015,
em que figura como acusado M. A. DOS S., já qualificado nos autos. Presentes a Promotor de Justiça Dra.
Tatiana Ferreira Granhen. Ao pregão de praxe, não compareceram o denunciado.      Aberta a audiência.
Ausência do acusado e de sua defesa.      DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Consultando os autos
verificou que o réu não foi intimado para audiência, Renovem as diligencias com a intimação pessoal do
réu para a audiência de continuação quando será tomado a qualificação e interrogatório do réu para o dia
05/12/2019 ás 09:30. E como nada mais disse e nem lhe foi perguntado mandou o MM. Juiz encerrar este
termo que lido e achado conforme assina. Eu, _______, digitei e subscrevi.    Juíza:    Promotora de
Justiça:

 
 

 
 
 
 
RESENHA: 17/06/2019 A 17/06/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE VIGIA - VARA: VARA UNICA
DE VIGIA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 6 9 1 0 2 2 0 1 9 8 1 4 0 0 6 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGNO GUEDES CHAGAS Ação: Divórcio
Litigioso em: 17/06/2019---REQUERENTE:I. S. F. Representante(s):  OAB 17719 - WELLINGTON
RIBEIRO ALVES (ADVOGADO)   REQUERIDO:R. S. F.. Decisão            Vistos etc.,            1. Indefiro os
benefícios da Justiça Gratuita ao Requerente, por não verificar ser o Demandante pobre na forma da lei.
           2. Demais, intime-se o Demandante, por intermédio de seu causídico, via DJE, para que efetue o
pagamento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial.
           3. Após o prazo estipulado, com ou sem pagamento, voltem-me os autos conclusos.
           Cumpra-se. Vigia, 17 de junho de 2019. Magno Guedes Chagas  Juiz de Direito Titular da Comarca
de Vigia de Nazaré

 
 

 
 
 
 

COMARCA DE VIGIA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE VIGIA
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE VIGIA - VARA: VARA UNICA
DE VIGIA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 0 3 7 3 2 0 1 0 8 1 4 0 0 6 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 1 0 1 0 0 0 4 8 2 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALDINEIA MARIA MARTINS BARROS Ação:
Procedimento Comum em: 15/07/2019---REQUERIDO:L. A. F. B. Representante(s):  OAB 6152 - ANNA
ZORAYA MACIEL DAS NEVES (ADVOGADO)  OAB 12127 - RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA
(ADVOGADO)   REQUERENTE:J. R. F. B. Representante(s):  OAB 10398 - EDMIR DE SOUZA LIMA
(ADVOGADO)   REQUERIDO:D. F. B. Representante(s):  OAB 14469 - DANILO CORREA BELEM
(ADVOGADO)  OAB 3555 - DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM (ADVOGADO)   INTERESSADO:A. M. B.
M. Representante(s):  OAB 7741 - GUILHERME ROBERTO FERREIRA VIANA FILHO (ADVOGADO)  .
Decisão            Vistos etc.,            1. Verifica-se que a decisão deste Juízo, às fls. 172/175, ainda não fora
cumprida em todos os seus termos, e desta forma, determino que, conforme fora anteriormente disposto,
intime-se o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias:            a) decline o patrimônio familiar de
seus ascendentes na época do negócio jurídico contestado, atribuindo os valores de cada um dos bens
consignados;            b) colacione aos autos as certidões de óbito de A. DE V. B.;            c) apresente quem
são os herdeiros ou outros herdeiros necessários de D. F. B. e V. F. B., caso existam;             2.
Outrossim, intime-se a Demandada D. F. B. apresente instrumento procuratório outorgado ao subscritor da
contestação juntada aos presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, em caso de ausência
de providência, ser-lhe decretada a revelia.            3. Citem-se C. A. F. B., J. M. F. B., L. O. F. B., J. S. F.
B., N. F. B. e F. V. B., para apresentarem contestação, nos termos do artigo 231, VI e parágrafo 1º, e 335,
III, ambos do CPC, em virtude do já exposto na decisão aludida.            4. Cite-se D. F. B., no endereço da
consulta SIEL, às fls. 90, para que conteste a presente ação.            A cópia desta decisão serve como
ofício e mandado, nos termos do Provimento 003/2009 CJCI.            Cumpra-se. Vigia, 15 de julho de
2019. Aldineia Maria Martins Barros Juíza de Direito Titular da Comarca de São Caetano de Odivelas e em
Substituição na Comarca de Vigia de Nazaré e Termo de Colares 
 

 
 

 
 
 
 
RESENHA: 04/04/2019 A 04/04/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE VIGIA - VARA: VARA UNICA
DE VIGIA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 2 1 8 8 2 2 0 1 5 8 1 4 0 0 6 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGNO GUEDES CHAGAS Ação: Execução de
Alimentos em: 04/04/2019---EXEQUENTE:N. L. P. DE D. REPRESENTANTE:R. H. D. P.
Representante(s):  OAB 13446 - FABIANO JOSE DINIZ LOPES JUNIOR (DEFENSOR)   EXECUTADO:N.
DE J. S. DE D.. SENTENÇA 1. RELATÓRIO             Tratam-se os presentes autos de AÇÃO EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS, proposta por N. L. P. DE D., representada por sua genitora, R. H. D. P., em desfavor do
N. DE J. S. DE P..            Acontece que, conforme será exposto na fundamentação desta decisão, o
procedimento a ser tomado é diverso daquele que determinado pelo atual código processual vigente.
           Vieram os autos conclusos para sentença.            É o relatório.            Decido. ...3. DISPOSITIVO
           Destarte, dê-se EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para determinar que
seja dado baixa na distribuição dos autos em tela, observadas as formalidades de praxe, autuando-se as
peças constantes no feito principal, para, em seguida, renumerar-se os autos.            Após, voltem-me os
autos conclusos.            Sem custas. Intimem-se. Serve como mandado/ofício.            Ocorrido o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos com a efetivação da baixa determinada. Vigia, 01 de abril de 2019.
Magno Guedes Chagas Juiz de Direito Titular de Vigia de Nazaré e Termo de Colares 
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RESENHA: 08/07/2019 A 08/07/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE VIGIA - VARA: VARA UNICA
DE VIGIA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 2 1 1 5 2 0 1 9 8 1 4 0 0 6 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ALDINEIA MARIA MARTINS BARROS Ação:
Interdição em: 08/07/2019---REQUERENTE:A. D. N. Representante(s):  OAB 6634 - FRANCISCO
CANINDE MIRANDA DE VASCONCELOS (ADVOGADO)   INTERDITANDO:J. D. N.. SENTENÇA 1.
RELATÓRIO            Trata-se, pois, de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA, proposta
por A. D. N. em face de seu irmão J. D. N..            Narra a inicial que a Promovente é irmã do Requerido,
Interditando este que possui 34 (trinta e quatro) anos, mas que não tem controle sobre os seus atos da
vida civil, sendo constatado pelo médico competente, que o mesmo possui doença mental e epilepsia
grave, CID F209 + G49, razão pela qual não tem condição de realizar sozinho atividades básicas do seu
cotidiano.            Demais, expõe que o Interditando recebe benefício previdenciário e que o mesmo será
suspenso, caso não seja deferida urgentemente a medida aqui perseguida.            Foram juntados
documentos.            Fora deferida, às fls. 17, a interdição provisória, submetendo os cuidados do
Interditando à Promovente.            Em 04/07/2019, foi realizada audiência de instrução, na qual foram
colhidos os depoimentos da Promovente e do Interditando.            Instado a se manifestar em audiência, o
Ministério Público pugnou pela procedência do pedido.            Vieram os autos conclusos.            É o
relatório.            Decido. ...3. DISPOSITIVO            Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
efetuado nos presentes autos, de maneira que EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, de maneira que declaro que J. D. N. é relativamente
incapaz de gerir seus atos da vida civil, nos termos do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, nomeando como
sua curadora, sua irmã, a Sra. A. D. N.            Observe-se o teor do §3º do Art. 755 do CPC, notadamente
no que determina que a sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o
juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses,
na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não
sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.            Ademais, intime-se
a Curadora designada para prestar compromisso legal em 05 (cinco) dias, passando a assumir a
administração dos bens do interditado.            Observado o prazo para recurso, certifique-se, oficie-se o
registro competente para as anotações cabíveis e arquivem-se os autos.            Sem custas e sem
honorários diante dos benefícios da justiça gratuita.            Após trânsito em julgado, arquivem-se os autos
observadas as formalidades de praxe.            Intimem-se as partes pessoalmente, dando-se ciência ao MP
e aos defensores habilitados. Serve esta decisão como mandado/ofício.            P.R.I. e Cumpra-se.  Vigia,
08 de julho de 2019. Aldineia Maria Martins Barros Juíza de Direito Titular da Comarca de São Caetano de
Odivelas e em Substituição na Comarca de Vigia de Nazaré e Termo de Colares 
 

 
 

 
 
 
 
RESENHA: 25/06/2019 A 25/06/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE VIGIA - VARA: VARA UNICA
DE VIGIA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 0 1 2 8 2 0 1 4 8 1 4 0 0 6 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGNO GUEDES CHAGAS Ação: Petição Cível
em: 25/06/2019---REQUERENTE:RAIMUNDO LUIS PINHEIRO MONTEIRO Representante(s):  OAB
13443 - BRENDA FERNANDES BARRA (ADVOGADO)   REQUERIDO:AYMORE CREDITO
FINANCIMENTO E INV S A Representante(s):  OAB 20599-A - MARCO ANDRE HONDA FLORES
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(ADVOGADO)  . SENTENÇA 1. RELATÓRIO            Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
RAIMUNDO LUIS PINHEIRO MONTEIRO em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INV S/A,
ambos já qualificados no presente feito.            Consta nos autos, que as partes celebraram um contrato
de financiamento sob o número 15504256060, em 08/06/2010.            Demais, o pacto em questão teve
como objeto um automóvel de marca/modelo FIAT/UNI MILLE FIRE, cor azul, placa policial JUV-4886, ano
2005, sendo financiado o importe de R$17.447,02 (dezessete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais,
dois centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais, no valor de R$502,43
(quinhentos e dois reais, quarenta e três centavos), cada, com vencimento inicial em 28/07/2010 e término
em 28/06/2015.            Além disso, afirma o Promovente, que no ato da contratação o mesmo não teve a
chance de discutir as cláusulas do contrato e as altas taxas de juros.            Deste modo, o Autor requereu
o julgamento procedente dos pedidos contidos na exordial, para afastar a aplicação de juros anuais
superiores a 12% (doze por cento); a capitalização de juros; comissão de permanência; e taxa de abertura
de crédito e de emissão de carnê.            A liminar foi denegada.            Demais, a Requerida, apresentou
contestação e documento às fls. 61/121, sustentando em síntese, que a exordial estaria inepta; e que não
houve irregularidade na pactuação efetivada, não havendo o adimplemento nos termos acordados.
           Instadas as partes quanto ao interesse na produção de provas, estas não apresentaram o seu
interesse pela produção de outras provas.            Isto posto, decido. ...3. DO DISPOSITIVO            Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, em decorrência de tudo que já fora
previamente arrazoado.            Assim, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.            Intimem-se as partes por meio dos patronos
constituídos.            Custas e honorários, os quais fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa,
pela parte sucumbente, com espeque no art. 85 do CPC/15, restando suspensa a exigibilidade do
pagamento em razão dos benefícios da justiça gratuita, observado o art. 12 da Lei 1.060/50.
           Transitada em julgado, arquivem-se os autos.            Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vigia,
25 de junho de 2019. Magno Guedes Chagas Juiz de Direito Titular de Vigia de Nazaré e Termo de
Colares 
 

 
 

 
 
 
 
RESENHA: 25/06/2019 A 25/06/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE VIGIA - VARA: VARA UNICA
DE VIGIA 
 

 
P R O C E S S O :  0 0 0 9 7 6 7 4 7 2 0 1 6 8 1 4 0 0 6 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGNO GUEDES CHAGAS Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 25/06/2019---DENUNCIADO:E. DA S. Representante(s):  OAB 5850-E -
JOSE NOGUEIRA (ADVOGADO)  OAB 11025 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)  OAB
23379 - LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS (ADVOGADO)   VITIMA:Y. G. M. P. . Decisão
           Vistos etc.,            1. Intime-se o Denunciado através do advogado descrito às fls. 25, para
apresentar Alegações Finais, no prazo legal.            2. Findo prazo, com ou sem manifestação, voltem-me
estes conclusos para sentença.            A cópia desta decisão serve como ofício e mandado, nos termos do
Provimento 003/2009 CJCI. Vigia, 25 de junho de 2019. Magno Guedes Chagas  Juiz de Direito Titular da
Comarca de Vigia de Nazaré e Colares

 
 

 
 
 
 
RESENHA: 24/06/2019 A 24/06/2019 - SECRETARIA DA VARA UNICA DE VIGIA - VARA: VARA UNICA
DE VIGIA 
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P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 6 0 1 0 2 0 0 6 8 1 4 0 0 6 3  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 6 1 0 0 0 3 1 5 0
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MAGNO GUEDES CHAGAS Ação: Cumprimento
de sentença em: 24/06/2019---REU:JOSUE ROCHA DA SILVA Representante(s):  OAB 6152 - ANNA
ZORAYA MACIEL DAS NEVES (ADVOGADO)   AUTOR:RAIMUNDO MELO DIAS Representante(s): 
OAB 12542 - DAVI JOSE DE SOUZA DA SILVA (ADVOGADO)  OAB 127.051 - GUSTAVO CUSTODIO
DA SILVA (ADVOGADO)  . DECISÃO I - Intime-se o Exequente para que, em prazo de 10 (dez) dias,
informe o seu CPF e o do Executado, de sorte a viabilizar a pesquisa BacenJud. II - Ainda, no mesmo
interstício, deverá o mencionado colacionar planilha atualizada de débito, devendo na mesma ser
discriminado de forma pormenorizada os indices de atualização e juros do período, no período aplicável. III
- Proceda-se.   Cumpra-se. Vigia, 24 de junho de 2019. Magno Guedes Chagas Juiz de Direito Titular da
Comarca de Vigia de Nazaré e Termo de Colares 
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Processo: 0000587-78.2009.8.14.0054. Apelado: IZALDA ALTINA BRANDÃO. Advogado: ANTONIO
QUIRINO NETO OAB/PA 10412. Apelante: BANCO DO BRASIL S/A. Advogados: LOUISE RAINER
PEREIRA GIONEDIS OAB/PR 8123. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21148-A. e JOSÉ
ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21078-A. Vistos os autos. 1) Intime-se o executado do
cumprimento definitivo da sentença para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias (caput, 523, CPC),
acrescido de custas, se houver. Ciente de que se não houver pagamento voluntário no prazo, o débito
será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento,
contudo, sendo efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os honorários previstos
incidirão sobre o restante; 2) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde
logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º). A penhora
observará, preferencialmente, ordem descrita no art. 835, do CPC, e recairá sobre tantos bens quantos
bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios; 3)
Ciente o executado de que terá o prazo de prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, CPC). 4)
Após concluso. 
 

 
 
 
Processo: 0000135-97.2011.8.14.0054. Apelado: JOSAFA SANTIAGO DA SILVA. Advogado:
ANTONIO QUIRINO NETO OAB/PA 10412. Apelante: LOUZANIRA BANDEIRA ARAÚJO AYRES ME.
Advogados: CAROLLINE NEGREIROS DE ARAÚJO OAB/TO 4855. e JOÃO PAULO RESPLANDES
LIMA OAB/PA 17178. Vistos os autos. 1) Intime-se o executado do cumprimento definitivo da sentença
para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias (caput, 523, CPC), acrescido de custas, se houver.
Ciente de que se não houver pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, contudo, sendo efetuado o pagamento
parcial no prazo previsto, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante; 2) Não efetuado
tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º). A penhora observará,  preferencialmente, ordem
descrita no art. 835, do CPC, e recairá sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do  principal
atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios; 3) Ciente o executado de que terá o prazo
de prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, CPC). 4) Após concluso. 
 

 
 

COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
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RESENHA: 15/07/2019 A 15/07/2019 - GABINETE DA VARA UNICA DE MARACANA - VARA: VARA
UNICA DE MARACANA PROCESSO: 00000141320128140029 PROCESSO ANTIGO: ----
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA
Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019 EXEQUENTE:A FAZENDA NACIONAL EXECUTADO:MUNICIPIO
DE MARACANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANA. D E S P A C H O Execução Fiscal -
Processo nº 0000014-13.2012.814.0029 Considerando que decorreu o prazo de suspensão da ação,
consoante Certidão da Secretaria Judicial de fls. 58, a execução fiscal deve retomar o seu curso normal,
devendo os autos serem encaminhados à Fazenda Pública exequente para requerer o que entender de
direito, assinalando prazo de 10 dias. Maracanã, 15 de julho de 2019 FRANCISCO ROBERTO MACEDO
DE SOUZA Juiz de Direito, titular da comarca de Maracanã PROCESSO: 00000167120118140029
PROCESSO ANTIGO: 201110000019 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA Ação: Execução Fiscal em: 15/07/2019
EXEQUENTE:FAZENDA NACIONAL EXECUTADO:CAMARA MUNICIPAL DE MARACANA. D E S P A C
H O Execução Fiscal - Processo nº 0000016-71.2011.814.0029 Considerando que decorreu o prazo de
suspensão da ação, consoante Certidão da Secretaria Judicial de fls. 32, a execução fiscal deve retomar o
seu curso normal, devendo os autos serem encaminhados à Fazenda Pública exequente para requerer o
que entender de direito, assinalando prazo de 10 dias. Maracanã, 15 de julho de 2019 FRANCISCO
ROBERTO MACEDO DE SOUZA Juiz de Direito, titular da comarca de Maracanã PROCESSO:
00002618620158140029 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA Ação: Mandado de Segurança Infância Cível em:
15/07/2019 IMPETRANTE:CLAUDIO NAZARENO BARROS LOUREIRO Representante(s): OAB 12327 -
MARCO AURELIO FERREIRA DE MIRANDA (ADVOGADO) IMPETRADO:MUNICIPIO DE MARACANA.
D E S P A C H O - Processo nº 0000261-86.2015.814.0029 Mandado de Segurança Considerando o
pedido do impetrante de fls. 93 requerendo: a) a inclusão das vantagens apontadas na Sentença; b) o
pagamento dos valores em atraso; Considerando a manifestação do Órgão Ministerial de fls. 99 bem como
o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mandamus não comporta a execução de verbas
pretéritas: Certifique-se o trânsito em julgado e em seguida: a) Oficie-se ao impetrado requerendo
informações acerca do cumprimento da determinação contida na Sentença de fls. 84/87 quanto à inclusão
do Adicional de Tempo de Serviço, assinalando prazo de 05 dias; b) Dê-se vista dos autos ao impetrante
para se manifestar novamente quanto ao seu pedido de fls. 92 no que se refere ao pagamento de verbas
pretéritas nestes autos. Após, conclusos para Decisão. Maracanã, 15 de julho de 2019 FRANCISCO
ROBERTO MACEDO DE SOUZA Juiz de Direito, titular da Comarca de Maracanã PROCESSO:
0 0 0 0 3 4 8 1 8 2 0 0 9 8 1 4 0 0 2 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 9 1 0 0 0 1 7 7 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA
Ação:  Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERIDO:MICHEL DO REDENTOR
REQUERENTE:MARIA CAMPOS MONTEIRO Representante(s): DEFENSOR (A) PUBLICO
(ADVOGADO) . SENTENÇA - Processo nº 0000348-18.2009.814.0029 Ação de Reclamação Requerente:
MARIA CAMPOS MONTEIRO (falecida) Interessada (filha da requerente): MARIA ADENILZA MONTEIRO
SOARES Requerido: MICHEL REDENTOR MARIA CAMPOS MONTEIRO, através da Defensoria Pública,
ao pálio da justiça gratuita, ingressou em 16.06.2009 com a presente ação de reclamação em face de
MICHEL REDENTOR. O requerido nunca foi localizado para fins de citação, ao passo que a requerente
faleceu no curso da ação, consoante cópia da Certidão de Óbito de fls. 55. A filha da requerente foi
intimada para suceder a autora em 12.03.2018, tendo a mesma manifestado que iria ingressar com nova
ação em outra Comarca, oportunidade em que solicitou cópia do processo, consoante Certidão do sr.
Oficial de Justiça de fls. 58. É o sucinto relatório. Decido. Extingo o presente feito sem resolução de mérito,
na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil/2015, considerando a manifesta falta de interesse da
parte autora, de não mais prosseguir com o mesmo, determinando o arquivamento dos autos, após o
cumprimento das formalidades devidas. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.
Autorizo o desentranhamento de peças e documentos do processo, que deverão ser substituídos por
cópias xerográficas. Publique-se e registre-se. Maracanã, 15 de julho de 2019 FRANCISCO ROBERTO
MACEDO DE SOUZA Juiz de Dire i to,  t i tu lar  da comarca de Maracanã PROCESSO:
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00004229620158140029 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA Ação: Averiguação de Paternidade em: 15/07/2019
REQUERENTE:JANILSON MIGUEL MONTEIRO LOPES Representante(s): OAB 16656 - MARCO
AURELIO VELLOZO GUTERRES (DEFENSOR) MENOR:VITORIA FRANCISCA DA SILVA
REPRESENTANTE:MARIA EDNA NUNES FRANCISCA REPRESENTANTE:EDNETE FRANCISCA DA
SILVA. SENTENÇA - Processo n.º 0000422-96.2015.814.0029 Ação de investigação de paternidade
Requerente: JANILSON MIGUEL MONTEIRO LOPES Requerida: VITÓRIA FRANCISCA DA SILVA,
representada por MARIA EDNA NUNES FRANCISCA JANILSON MIGUEL MONTEIRO LOPES,
qualificado nos autos do processo cível caracterizado à epígrafe, por intermédio da Defensoria Pública, ao
pálio da justiça gratuita, ingressou com a presente ação de investigação de paternidade em face de
VITÓRIA FRANCISCA DA SILVA, filha de EDNETE FRANCISCA DA SILVA representada por sua
genitora, Sra. MARIA EDNA NUNES FRANCISCA. Houve a realização da prova pericial, consistente do
exame de DNA, cujo resultado encontra-se às fls. 24/26, atestando a exclusão da possibilidade de
paternidade do investigado em relação à investigante. Sucinto, porém suficiente, é o relatório. Passo a
Decidir. Submetidos a exame de DNA, veio o resultado do teste de apontar não ser o requerente
JANILSON MIGUEL MONTEIRO LOPES, o pai biológico da requerida VITÓRIA FRANCISCA DA SILVA.
As partes não se manifestaram sobre o resultado do exame de DNA, conforme atesta a certidão da
Secretaria Judicial de fls. 34. O exame pericial de DNA, na atualidade, dado o elevado avanço das
técnicas, é meio de prova convincente e que dissipa toda e qualquer dúvida acerca da paternidade. Isto
posto, julgo PROCEDENTE o pedido exordial, deixando de fazer qualquer declaração acerca de
paternidade envolvendo requerente/investigante e requerida/investigada, extinguindo o presente feito com
resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas, dado
que o feito correu ao pálio da justiça gratuita. Cumpridas as formalidades devidas, arquive-se o processo.
Publique-se com reserva e registre-se. Maracanã, 15 de julho de 2019 FRANCISCO ROBERTO MACEDO
DE SOUZA Juiz de Direito, titular da comarca de Maracanã PROCESSO: 00006966520128140029
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO ROBERTO
MACEDO DE SOUZA Ação: Ação de Alimentos em: 15/07/2019 MENOR:PAULO ARTHUR CARVALHO
DIAS REPRESENTANTE:ROSEANE BOTELHO CARVALHO Representante(s): OAB 0007 -
DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSOR) REQUERIDO:JEAN NASCIMENTO COIMBRA DIAS. SENTENÇA
- Processo nº 0000696-65.2012.814.0029 Ação revisional de alimentos Requerente: PAULO ARTHUR
CARVALHO DIAS, representado por ROSEANE BOTELHO CARVALHO Requerido: JEAN NASCIMENTO
COIMBRA DIAS PAULO ARTHUR CARVALHO DIAS, representado por ROSEANE BOTELHO
CARVALHO, através da Defensoria Pública, ao pálio da justiça gratuita, aforou revisional de alimentos em
face de JEAN NASCIMENTO COIMBRA DIAS. No curso da ação, foi juntada nestes autos às fls. 21/22 a
cópia xerográfica da Sentença proferida nos autos do Processo nº 0001668-98.2013.814.0029 (ação
negatória de Paternidade), que julgou procedente o pedido de exclusão do registro civil do ora requerente,
tendo em vista que o exame de DNA constatou não ser o sr. JEAN NASCIMENTO COIMBRA DIAS o pai
do menor PAULO ARTHUR CARVALHO DIAS. É o sucinto, porém, suficiente relato dos fatos. Decido. O
presente feito deve ser extinto dada a falta de pressupostos para o desenvolvimento regular da ação. Isto
posto, extingo o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código
de Processo Civil/2015, considerando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, determinando que observadas as formalidades devidas, sejam os autos
arquivados. Sem custas. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Maracanã, 15 de julho de 2019
FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA Juiz de Direito, titular da Comarca de Maracanã
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 2 1 0 5 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA
Ação: Mandado de Segurança Cível em: 15/07/2019 IMPETRANTE:ALUIZIO DE SOUZA BARROS
Representante(s): OAB 19195 - LARISSA GABRIELLE LOPES DE MIRANDA (ADVOGADO)
IMPETRADO:RAIMUNDA DA COSTA ARAUJO. D E S P A C H O - Processo nº 0000721-
05.2017.814.0029 Mandado de Segurança com pedido liminar Impetrante: ALUIZIO DE SOUZA BARROS
Impetrada: Sra. RAIMUNDA DA COSTA ARAÚJO - Prefeita Municipal de Maracanã Considerando a
manifestação de ausência de interesse do parquet nesta demanda (fls. 36); Considerando a Certidão da
Secretaria Judicial de fls. 38: Cumpra-se o Despacho de fls. 37, intimando-se as partes do teor da Decisão
Interlocutória de fls. 32/34, assinalando o prazo de 15 dias para requererem o que entender de direito.
Após, certifique-se e conclusos. Maracanã, 15 de julho de 2019 FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE
SOUZA Juiz de Direito, titular da Comarca de Maracanã PROCESSO: 00009815320158140029
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO ROBERTO
MACEDO DE SOUZA Ação: Mandado de Segurança Cível em: 15/07/2019 IMPETRANTE:MARCIO
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ALVES COSTA Representante(s): OAB 12327 - MARCO AURELIO FERREIRA DE MIRANDA
(ADVOGADO) IMPETRADO:RAIMUNDA DA COSTA ARAUJO PREFEITA MUNICIPAL. D E S P A C H O
- Processo nº 0000981-53.2015.814.0029 Mandado de Segurança Considerando o pedido do impetrante
de fls. 50 requerendo: a) a inclusão das vantagens apontadas na Sentença; b) o pagamento dos valores
em atraso; Considerando a manifestação do Órgão Ministerial de fls. 53 bem como o entendimento
jurisprudencial no sentido de que o mandamus não comporta a execução de verbas pretéritas: Certifique-
se o trânsito em julgado e em seguida: a) Oficie-se ao impetrado requerendo informações acerca do
cumprimento da determinação contida na Sentença de fls. 41/44 quanto à inclusão do Adicional de Tempo
de Serviço, assinalando prazo de 05 dias; b) Dê-se vista dos autos ao impetrante para se manifestar
novamente quanto ao seu pedido de fls. 50 no que se refere ao pagamento de verbas pretéritas nestes
autos. Após, conclusos para Decisão. Maracanã, 15 de julho de 2019 FRANCISCO ROBERTO MACEDO
DE SOUZA Juiz de Direito, titular da Comarca de Maracanã PROCESSO: 00014319820128140029
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO ROBERTO
MACEDO DE SOUZA Ação: Mandado de Segurança Cível em: 15/07/2019 IMPETRANTE:ALDO DE
OLIVEIRA RIBEIRO IMPETRANTE:ALVARO PINTO PALHA JUNIOR IMPETRANTE:NANAME MONIQUE
FERREIRA MATSUNAGA IMPETRANTE:JALENE DE SARAH PINHEIRO DO VALE
IMPETRADO:AGNALDO MACHADO DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL DE MARACANA.
SENTENÇA - Processo n.º Processo nº 0001431-98.2012.814.0029 Mandado de Segurança com pedido
liminar Impetrantes: ALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO, ÁLVARO PINTO PALHA JÚNIOR, NANAME
MONIQUE FERREIRA MATSUNAGA e JALENE DE SARAH PINHEIRO DO VALE Impetrado: Sr.
AGNALDO MACHADO DOS SANTOS, à época PREFEITO MUNICIPAL DE MARACANÃ ALDO DE
OLVEIRA RIBEIRO, ÁLVARO PINTO PALHA JÚNIOR, NANAME MONIQUE FERREIRA MATSUNAGA e
JALENE DE SARAH MACHADO DO VALE, através de Advogadas que constituíram, ao pálio da justiça
gratuita, ingressaram em 31.10.2012 com o presente Mandado de Segurança com pedido liminar em face
de ato do então Prefeito de Maracanã, Sr. AGNALDO MACHADO DOS SANTOS. O mandamus foi
recebido às fls. 64, ficando o pedido de liminar para ser decidido após a oitiva da autoridade coatora,
determinando-se, na oportunidade a juntada de extratos bancários por parte dos impetrantes, que
quedaram-se inertes, consoante atesta a certidão da Secretaria Judicial de fls. 74. Intimados para se
manifestarem acerca do interesse na continuidade da ção, os impetrantes ÁLVARO PINTO PALHA
JÚNIOR, NANAME MONIQUE FERREIRA MATSUNAGA e JALENE DE SARAH PINHEIRO DO VALE
nada responderam, ao passo que ALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO não foi localizado no endereço disponível
nos autos, conforme Certidão da Secretaria Judicial de fls. 82. Passados mais de 06 anos do ajuizamento
desta ação, os impetrantes nada manifestaram, nem compareceram em Juízo para dar qualquer
satisfação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o Juiz não
resolverá o mérito quando por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa por mais de 30 (trinta) dias. No vertente caso, os impetrantes ÁLVARO PINTO PALHA JÚNIOR,
NANAME MONIQUE FERREIRA MATSUNAGA e JALENE DE SARAH PINHEIRO DO VALE foram
devidamente intimados para cumprir diligência, porém quedaram-se inertes, sem dar qualquer satisfação
ao Juízo, ao passo que ALDO DE OLIIVEIRA RIBEIRO não foi encontrado no endereço que informou na
inicial como sendo o local de sua residência, não informando a este Juízo seu novo endereço ou aonde o
mesmo poderia ser encontrado para receber notificações deste Juízo, demonstrando total desinteresse
pela causa que aforou. O caso é, pois, de extinção do processo, sem resolução de mérito. Decorridos 06
anos e 08 meses do ingresso da ação, os impetrantes nunca demonstraram interesse no andamento do
feito, abandonando por completo a causa que intentaram. Isto posto, com esteio no art. 485, inciso III, do
Código de Processo Civil/2015, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, determino o seu
arquivamento, após cumpridas as formalidades devidas. Sem custas. Maracanã, 15 de julho de 2019
FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA Juiz de Direito, titular da comarca de Maracanã
P R O C E S S O :  0 0 0 2 2 6 1 8 8 2 0 1 7 8 1 4 0 0 2 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA
Ação: Procedimento Comum em: 15/07/2019 REQUERENTE:RUTH ELENA CORREA TEIXEIRA
REQUERIDO:EDINALDO DOS SANTOS VIEIRA. SENTENÇA - Processo nº 0002261-88.2017.814.0029
Autos de Investigação Oficiosa de Paternidade Requerente/investigante: JOANA REBECA CORREA
TEIXEIRA, representada por RUTH ELENA CORREA TEIXEIRA Requerido/investigado: EDINALDO DOS
SANTOS VIEIRA O Cartório do Registro Civil da Sede desta Comarca encaminhou a este Juízo, para os
fins previstos na Lei 8.560/95, Termo de Alegação de Paternidade assinado por RUTH ELENA CORREA
TEIXEIRA, que diz ser EDINALDO DOS SANTOS VIEIRA o pai de sua filha JOANA REBECA CORREA
TEIXEIRA. Houve a realização da prova pericial, consistente do exame de DNA, cujo resultado encontra-
se às fls. 15/17, atestando a exclusão da possibilidade de paternidade da investigante em relação ao
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investigado. Sucinto, porém suficiente, é o relatório. Passo a Decidir. Submetidos a exame de DNA,
requerente e requerido, veio o resultado do teste de DNA de apontar não ser o requerido EDINALDO DOS
SANTOS VIEIRA, o pai biológico da requerente JOANA REBECA CORREA TEIXEIRA. As partes não se
manifestaram sobre o resultado do exame de DNA, conforme atesta a certidão da Secretaria Judicial de
fls. 21. O exame pericial de DNA, na atualidade, dado o elevado avanço das técnicas, é meio de prova
convincente e que dissipa toda e qualquer dúvida acerca da paternidade. Isto posto, julgo
IMPROCEDENTE o pedido exordial, deixando de fazer qualquer declaração acerca de paternidade
envolvendo requerente/investigante e requerido/investigado, extinguindo o presente feito com resolução de
mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas, dado que o feito
correu ao pálio da justiça gratuita. Cumpridas as formalidades devidas, arquive-se o processo. Publique-se
com reserva e registre-se. Maracanã, 15 de julho de 2019 FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA
Juiz de Direito, titular da comarca de Maracanã PROCESSO: 00027515220138140029 PROCESSO
ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO ROBERTO MACEDO
DE SOUZA Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário em: 15/07/2019 AUTOR:A REPRESENTANTE
DO MINISTERIO PUBLICO DENUNCIADO:NELSON BARROSO BOTELHO VITIMA:V. C. S. .
DESPACHO Ação Penal - Processo crime nº 0002751-52.2013.8.14.0029 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL Apenado: NELSON BARROSO BOTELHO Capitulação Penal: art. 303, § Único, do CTB
Estando o apenado em lugar incerto e não sabido, fica o processo sobrestado, permanecendo suspenso
seu título de eleitor até que regularize sua situação processual. Maracanã, 15 de julho de 2019
FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA Juiz de Direito, titular da comarca de Maracanã
P R O C E S S O :  0 0 0 4 2 9 0 4 8 2 0 1 6 8 1 4 0 0 2 9  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA
Ação: Reintegração / Manutenção de Posse em: 15/07/2019 REQUERENTE:OSVALDERI PIEDADE DA
SILVA Representante(s): OAB 15423-B - JACQUELINE BASTOS LOUREIRO (DEFENSOR)
REQUERIDO:FABIO DA SILVA. D E S P A C H O - MANDADO - Processo nº 0004290-48.2016.814.0029
Ação manutenção de posse Requerente: OSVALDERI PIEDADE DA SILVA Requerido: FABIO DA SILVA,
residente na localidade São Cristóvão, rua da Terra Alta, próximo à casa do seu Jeremias Considerando
que em audiência realizada no dia 12.07.2019 o requerente desistiu de prosseguir com esta ação: Intime-
se o requerido pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, manifestar se tem algo a opor quanto ao pedido
de desistência desta ação, podendo prestar a informação ao sr. Oficial de Justiça. Ficam o requerido
advertido que se não houver manifestação no prazo assinalado o processo será extinto e arquivado.
Intime-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009 -
CJCI, de 05.03.2009 e 003/2009 - CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento nº
011/2009 - CJRMB, de 03.03.2009. Maracanã, 15 de julho de 2019 FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE
SOUZA Juiz de Direito, titular da Comarca de Maracanã PROCESSO: 00055035520178140029
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO ROBERTO
MACEDO DE SOUZA Ação: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Ci em: 15/07/2019
REQUERENTE:BRUNO CRISTIAN RIBEIRO DE ALMEIDA REPRESENTANTE:RUTH DO SOCORRO
RIBEIRO Representante(s): OAB 12327 - MARCO AURELIO FERREIRA DE MIRANDA (ADVOGADO) .
SENTENÇA Ação retificação de certidão de óbito - Processo nº 0005503-55.2017.814.0029 Requerente:
BRUNO CRISTIAN RIBEIRO DE ALMEIDA, representado por RUTH DO SOCORRO RIBEIRO Extingo o
presente processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso VI, do Código de
Processo Civil/2015, por perda de objeto do pedido, considerando que a Certidão de Nascimento do
menor se encontra nos autos com a devida alteração pleiteada, determinando que após a observância das
formalidades devidas, seja o processo arquivado. Sem custas. Publique-se, registre-se e intimem-se.
Maracanã, 12 de julho de 2019 FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA Juiz de Direito, titular da
comarca Maracanã PROCESSO: 01662764520158140029 PROCESSO ANTIGO: - - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): WAGNER CARDOSO Ação: Inventário em:
15/07/2019 REQUERENTE:AUREA RAIOL SERRAO Representante(s): OAB 26729 - FERNANDO
GRACIO SILVA DAS NEVES (ADVOGADO) INVENTARIADO:MIGUEL NEGRAO SERRAO
INTERESSADO:ANUNCIACAO DOS SANTOS PINHEIRO Representante(s): OAB 21357 - WILLIAM
VIANA DA SILVA (ADVOGADO) INTERESSADO:ESTADO DO PARÁ Representante(s): OAB 13850 -
AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR (PROCURADOR(A)) . CERTIDÃO PROC. Nº
0166276-45.2015.814.0029 Inventariante: AUREA RAIOL SERRÃO (ADV.: FERNANDO GRACIO SILVA
DAS NEVES - OAB/PA 26.729) Inventariado: MIGUEL SERRÃO NEGRÃO Interessada: ANUNCIAÇÃO
DOS SANTOS PINHEIRO (ADV.: WILLIAN VIANA DA SILVA - OAB/PA 21.357) CERTIFICO pelas
atribuições que me são conferidas por lei, que o ato ordinatório de fls. 131 foi publicado no DJe nº
6681/2019 de 17 de junho do ano corrente, e que o prazo concedido no referido despacho expirou, sem
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qualquer comprovante nos autos de manifestação da inventariante. Ato contínuo, de ordem, através de
despacho de fls. 127, intimo a interessada, através de seu procurador, para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias. O referido é verdade e dou fé. Maracanã/PA, 15 de julho de 2019. WAGNER BURTON
CARDOSO Diretor de Secretaria da Vara Única de Maracanã-PA PROCESSO: 00023444120168140029
PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): ---- Ação: Guarda em:
REQUERENTE: E. M. S. Representante(s): OAB 16656 - MARCO AURELIO VELLOZO GUTERRES
(DEFENSOR) REQUERIDO: P. R. S. S. REQUERIDO: M. V. R. P. MENOR: R. K. P. S. PROCESSO:
00046010520178140029 PROCESSO ANTIGO: ---- MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):
---- Ação: Guarda em: REQUERENTE: K. M. F. S. L. Representante(s): OAB 12327 - MARCO AURELIO
FERREIRA DE MIRANDA (ADVOGADO) REQUERENTE: A. A. L. M. MENOR: I. F. S. REQUERIDO: I. S.
S. REQUERIDO: I. F. M.  
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Número do processo: 0800217-64.2019.8.14.0103 Participação: REQUERENTE Nome: L. S. D. S.
Participação: ADVOGADO Nome: DANIEL RIBEIRO DE VASCONCELOSOAB: 25282-B/PA Participação:
ADVOGADO Nome: LAURA FERREIRA ABREU AMORIMOAB: 612 Participação: REQUERIDO Nome: E.
S. B.Processo nº Processo nº 0800217-64.2019.8.14.0103 DECISÃO 1. Recebo a emenda à inicial (ID
9853154) e defiro a gratuidade processual, nos termos do art. 98 do CPC. 2. INDEFIROo pedido de
alimentos provisórios em favor do(a)(s) filho(a)(s) menor(es) ou incapaz(es), pois não existe prova pré-
constituída da filiação, inclusive, por se tratar de uma investigação de paternidade. 3. Considerando que o
Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 694, dispõe que nas ações de família todos os esforços
serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia,designo audiência de conciliação para o
dia 18 / 09 / 2019, às 09:30 horasno Fórum desta Comarca. 4. Não obtida a conciliação, será coletado
material genético das partes para realização de exame de DNA. Advirta-se o requerido que seu NÃO
COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO à audiência de conciliação/coleta de material genético importará a
presunção relativa de paternidade, nos termos do enunciado 301 da Súmula de jurisprudência do
STJ:Súmula 301 do STJ:?Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de
DNA induz presunção juris tantum de paternidade?. Assim, se o réu não comparecer à audiência, não
contestar ou optar por não realizar eventual exame de DNA, será presumivelmente PAI, arcando com as
responsabilidades jurídicas(registro, pensão, etc). 5. Cite(m)-se a(s) parte(s) requerida(s), com as
seguintes especificidades e advertências: 5.1. O mandado de citação deverá estar desacompanhado de
cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (NCPC
art. 695, § 1º). 5.2. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada
para a audiência. (NCPC art. 695, § 2º). 6. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus
advogados, sendo que, caso não os possuam, ser-lhes-á nomeado defensor público (art. 695, §4º). 7. O
não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (NCPC, art. 10,
§8º) 8. Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo civil, conste também do mandado
de citação que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo
inicial será a data: I ? da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação,
quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houve autocomposição. II ? do protocolo
do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando
ocorrer a hipótese do artigo 334, § 4º, I (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual). 9. Intime-se o autor, pessoalmente, por mandado ou na pessoa de seu
advogado, via DJE, se tiver patrono constituído nos autos. 10. Dê-se ciência ao Ministério Público e à
Defensoria Pública (se houver). 11. Serve a presente como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.
Eldorado dos Carajás, 24 de maio de 2019 Edinaldo Antunes Vieira Juiz de Direito Substituto  

 
 
 
Número do processo: 0800050-47.2019.8.14.0103 Participação: REQUERENTE Nome: J. P. D. S.
Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTO FACCIO MORAESOAB: 27979/PA Participação:
REQUERENTE Nome: S. R. V. Participação: ADVOGADO Nome: ROBERTO FACCIO MORAESOAB:
27979/PAProcesso nº0800050-47.2019.8.14.0103 DESPACHO 1.Defiro o pleito de concessão dos
benefícios daassistência judiciária, uma vez que, a princípio, a simples declaração do(a) postulante pessoa
física/natural sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais e com os honorários
advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, a teor do disposto no art. 99, §3º do
NCPC, goza de presunção relativa de veracidade e por si só é suficiente para o deferimento do benefício
legal. Ademais, no presente caso não existem elementos de prova contrários, aptos a implicar no
indeferimento da gratuidade ou em seu parcelamento/desconto percentual (arts. 98, §§5º e 6º; e 99, §3º,
ambos do NCPC). 2. Por envolver interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Após,
conclusos. Eldorado do Carajás, 19 de março de 2019. _____________________EDINALDO ANTUNES
VIEIRAJuiz de Direito 

COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS
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Número do processo: 0800137-03.2019.8.14.0103 Participação: REQUERENTE Nome: MARIVALDO
COSTA MENDONCA Participação: ADVOGADO Nome: LAURA FERREIRA ABREU AMORIMOAB: 612
Participação: REQUERIDO Nome: JORDANIA ARAUJO DE MENDONÇADESPACHO 1. Defiro o pedido
de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. 2. Indefiro, por hora a liminar, deixando para analisar o
pedido em audiência. 3. Considerando que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 694, dispõe
que nas ações de família todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da
controvérsia, designo audiência de mediação e conciliação para o dia17/07/2019, às 09h30,no Fórum
desta Comarca. 4. Cite-se a parte requerida,com as seguintes especificidades e advertências: 4.1. O
mandado de citação deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito
de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (NCPC art. 695, § 1º). 4.2. A citação ocorrerá com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência. (NCPC art. 695, § 2º). 5. Na
audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados, sendo que, caso não os possuam,
ser-lhes-á nomeado defensor público (art. 695, §4º). 6. O não comparecimento injustificado do autor ou do
réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com
multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor
da União ou do Estado (NCPC, art. 10, §8º) 7. Intime-se o autor, pessoalmente, por mandado ou na
pessoa de seu advogado, via DJE, se tiver patrono constituído nos autos. 8. As partes poderão constituir
representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (NCPC, artigo
334, § 10º). 9. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública (se houver). SERVIRÁ COMO
MANDADO CÓPIA DO PRESENTE DESPACHO Eldorado dos Carajás/PA, 03 de abril de 2019. Edinaldo
Antunes VieiraJuiz de Direito 

 
 
 
 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 0 2 1 1 5 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:ANA VALERIA MORAIS DOS SANTOS
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos
do art. 41 do CPP e não se verificando, liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no
art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos termos do art. 396 do CPP.                   2- Notifique-se o(os)
acusado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que
poderá alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária;
cientifique-se o acusado de que se não constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer
resposta. Com a resposta, voltem conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta
no prazo legal, ou se o acusado não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante
nesta comarca para oferecê-la no prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A
SECRETARIA PROCEDA AO SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos
provisórios do sistema Libra, se for caso de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança
de característica de autuação de inquérito policial para ação penal no sistema de gerenciamento de
processos LIBRA; c)     Providencie a identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja
réu preso, réu com prazo prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de
regime de publicidade restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do
acusado; e)     Na hipótese de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado
responde a processo (s) em outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se
trate de processo de réu preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a
Secretaria realizar pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso
negativo, abrir vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço;
g)     Sendo negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do
acusado, deve a Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o
acusado responda em outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço
atualizado; h)     Somente após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito
em obter novo endereço, e realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo
devidamente certificado, proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na
forma do item anterior, se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os
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autos conclusos. Eldorado dos Carajás/PA, 12 de julho de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de
Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 1 8 1 4 0 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:FRANCISCO VIGARIO DOS SANTOS NETO
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : FRANCISCO VIGARIO
DOS SANTOS NETO ENDEREÇO: NÃO FORNECIDO / NÃO FORNECIDO CEP: NÃO FORNECIDO
BAIRRO: NÃO FORNECIDO   DECISÃO      1) Presentes os requisitos legais, RECEBO A DENÚNCIA
oferecida pelo Representante do Ministério Público com atribuições perante esta Comarca, em todos os
seus termos, pois preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal - exposição de um
fato delituoso com suas circunstâncias, qualificação do acusado e a classificação do crime - ausente
qualquer elemento ensejador da rejeição da peça acusatória (art. 395, CPP).      2) CITE-SE o (s) acusado
(a) para, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, comparecer à audiência para proposta de suspensão
condicional do processo, que designo para 15/10/2019 às 10 horas e 30 minutos. No mandado deverá
constar a advertência ao acusado que em caso de não comparecimento à referida audiência, entender-se-
á como recusada a proposta de suspensão condicional do processo, seguindo o feito regularmente,
conforme previsão do § 7º, do art. 89 da Lei nº 9.099/95, devendo o (s) acusado (s) responder(em) à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa
à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária. Cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta à acusação.      3- Na hipótese
de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir advogado, nomeio
desde já a Defensoria Pública para oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista nos autos.
Com a resposta, voltem conclusos.      4) Por ocasião da audiência, deve a Secretaria juntar antecedentes
criminais do acusado.      5) Ciência ao Ministério Público e à Defesa.          Eldorado Dos Carajas, 12 de
julho de 2019 Edinaldo Antunes Vieira Juiz de Direito                                                              

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 6 1 5 6 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:EVANDRO PEREIRA DE CARVALHO
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : EVANDRO PEREIRA DE
CARVALHO ENDEREÇO: ESTRADA MUTIRÃO, VICINAL PERNAMBUCO, SÍTIO BUCANIA / ZONA
RURAL CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: NÃO INFORMADO   DECISÃO      1) Presentes os requisitos
legais, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Representante do Ministério Público com atribuições
perante esta Comarca, em todos os seus termos, pois preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código
de Processo Penal - exposição de um fato delituoso com suas circunstâncias, qualificação do acusado e a
classificação do crime - ausente qualquer elemento ensejador da rejeição da peça acusatória (art. 395,
CPP).      2) CITE-SE o (s) acusado (a) para, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, comparecer à
audiência para proposta de suspensão condicional do processo, que designo para 15/10/2019 às 11 horas
e 00 minutos. No mandado deverá constar a advertência ao acusado que em caso de não
comparecimento à referida audiência, entender-se-á como recusada a proposta de suspensão condicional
do processo, seguindo o feito regularmente, conforme previsão do § 7º, do art. 89 da Lei nº 9.099/95,
devendo o (s) acusado (s) responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade
em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária.
Cientifique-se o acusado de que se não constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer
resposta à acusação.      3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o
acusado não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública para oferecê-la no prazo de 10
(dez) dias, concedendo-lhe vista nos autos. Com a resposta, voltem conclusos.      4) Por ocasião da
audiência, deve a Secretaria juntar antecedentes criminais do acusado.      5) Ciência ao Ministério Público
e à Defesa.          Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 Edinaldo Antunes Vieira Juiz de Direito
                                                             

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 3 8 1 4 7 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:ELIKENISSON OLIVEIRA DE CARVALHO
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DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : ELIKENISSON OLIVEIRA
DE CARVALHO ENDEREÇO: VICINAL PERNAMBUCO, ESTRADA MUTIRÃO / ZONA RURAL CEP: NÃO
FORNECIDO BAIRRO: NÃO INFORMADO   DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do
CPP e não se verificando, liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do
CPP, recebo a denúncia, nos termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os) acusado(s) para
responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar
tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária; cientifique-se o
acusado de que se não constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta. Com a
resposta, voltem conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal,
ou se o acusado não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante nesta comarca
para oferecê-la no prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA
PROCEDA AO SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos provisórios do sistema
Libra, se for caso de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança de característica de
autuação de inquérito policial para ação penal no sistema de gerenciamento de processos LIBRA;
c)     Providencie a identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja réu preso, réu com
prazo prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de regime de
publicidade restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado;
e)     Na hipótese de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado responde
a processo (s) em outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se trate de
processo de réu preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a
Secretaria realizar pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso
negativo, abrir vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço;
g)     Sendo negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do
acusado, deve a Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o
acusado responda em outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço
atualizado; h)     Somente após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito
em obter novo endereço, e realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo
devidamente certificado, proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na
forma do item anterior, se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os
autos conclusos. Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 6 2 4 8 2 0 1 4 8 1 4 0 0 1 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Inquérito
Policial em: 12/07/2019---INDICIADO:CLEITON FERREIRA DE AGUIAR VITIMA:M. P. F. . DESPACHO
1.     Retornem os autos à Polícia Judiciária para cumprimento, no prazo de 30 (trinta) dias, das diligências
requeridas pelo Ministério Público à fl._______. 2.     Após o retorno dos autos, abram-se vistas ao
Ministério Público e, caso sejam requeridas nova diligências, remetam-se os autos à Autoridade Policial
pelo mesmo prazo de 30 (trinta) dias, independentemente de novo despacho. 3.     Caso o Ministério
Público requeira o arquivamento dos autos ou ofereça denúncia, venham os autos conclusos.
4.     Cumpra-se.   Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019                 Edinaldo Antunes Vieira Juiz de
Direito  

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 4 6 6 3 3 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinár io em: 12/07/2019---DENUNCIADO:AILTON PEREIRA DA SILVA
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : AILTON PEREIRA DA
SILVA ENDEREÇO: FOLHA 06, LOTE 47 / CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: Nova Marabá   DECISÃO
        1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando, liminarmente, quaisquer das
causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos termos do art. 396 do CPP.
                  2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não constituir advogado será nomeado
defensor público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem conclusos.                   3- Na hipótese de
não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir advogado, nomeio desde já
a Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no prazo legal, concedendo-lhe vista nos
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autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado
no rol de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso de réu preso; b)     Solicite à Central de
Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito policial para ação penal no sistema de
gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a identificação visual (tarja, fita ou similar) nos
processos em que haja réu preso, réu com prazo prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70
anos) e nos casos de regime de publicidade restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de
antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese de a Secretaria verificar, por meio da certidão de
antecedentes que o acusado responde a processo (s) em outra (s) vara (s), determino a comunicação via
e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu preso; f)     Caso o réu não seja encontrado
pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o
réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação
quanto a possível novo endereço; g)     Sendo negativas as diligências do Ministério Público no sentido de
encontrar novo endereço do acusado, deve a Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar
outro processo a que o acusado responda em outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações
sobre o endereço atualizado; h)     Somente após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não
ter logrado êxito em obter novo endereço, e realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no
sistema Libra, tudo devidamente certificado, proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a
citação por edital, na forma do item anterior, se o acusado não comparecer nem constituir advogado,
certifique-se e mandem os autos conclusos. Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO
ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 0 4 4 5 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinár io em: 12/07/2019---DENUNCIADO:JALDO BARBOSA DA SILVA
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos
do art. 41 do CPP e não se verificando, liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no
art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os)
acusado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que
poderá alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária;
cientifique-se o acusado de que se não constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer
resposta. Com a resposta, voltem conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta
no prazo legal, ou se o acusado não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante
nesta comarca para oferecê-la no prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A
SECRETARIA PROCEDA AO SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos
provisórios do sistema Libra, se for caso de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança
de característica de autuação de inquérito policial para ação penal no sistema de gerenciamento de
processos LIBRA; c)     Providencie a identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja
réu preso, réu com prazo prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de
regime de publicidade restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do
acusado; e)     Na hipótese de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado
responde a processo (s) em outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se
trate de processo de réu preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a
Secretaria realizar pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso
negativo, abrir vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço;
g)     Sendo negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do
acusado, deve a Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o
acusado responda em outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço
atualizado; h)     Somente após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito
em obter novo endereço, e realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo
devidamente certificado, proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na
forma do item anterior, se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os
autos conclusos. j)     Defiro os pedidos de fl. 04. k)     Cumpra-se. Eldorado dos Carajás/PA, 12 de julho
de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 5 6 5 0 3 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
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Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:GILVANE SANTIAGO DE SOUSA
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : GILVANE SANTIAGO DE
SOUSA ENDEREÇO: RUA BOA ESPERANÇA, 29, FAVELINHA / CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: NÃO
INFORMADO   DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando,
liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos
termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem
conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no
prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO
SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso
de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito
policial para ação penal no sistema de gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a
identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja réu preso, réu com prazo
prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de regime de publicidade
restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese
de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado responde a processo (s) em
outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu
preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar
pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas
dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço; g)     Sendo
negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do acusado, deve a
Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o acusado responda em
outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço atualizado; h)     Somente
após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito em obter novo endereço, e
realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo devidamente certificado,
proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na forma do item anterior,
se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os autos conclusos.
Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 2 1 9 3 2 0 1 6 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:FERNANDO HENRIQUE DA SILVA
DENUNCIADO:WELINTON SILVA FERREIRA DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO
ESTADUAL. DENUNCIADO : FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ENDEREÇO: CHACARA, S/N / 17 DE
ABRIL CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: NÃO INFORMADO DENUNCIADO : WELINTON SILVA
FERREIRA ENDEREÇO: CHACARA / VILA 17 DE ABRIL CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: NÃO
INFORMADO     DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando,
liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos
termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem
conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no
prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO
SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso
de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito
policial para ação penal no sistema de gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a
identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja réu preso, réu com prazo
prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de regime de publicidade
restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese
de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado responde a processo (s) em
outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu
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preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar
pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas
dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço; g)     Sendo
negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do acusado, deve a
Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o acusado responda em
outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço atualizado; h)     Somente
após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito em obter novo endereço, e
realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo devidamente certificado,
proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na forma do item anterior,
se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os autos conclusos.
Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 2 5 3 5 2 0 1 4 8 1 4 0 0 1 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Proced imento  Ord inár io  em:  12/07/2019-- -DENUNCIADO:JUNIOR DA SILVA BRITO
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : JUNIOR DA SILVA BRITO
ENDEREÇO: RUA RIO VERMELHO, Nº 115. KM 100 / CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: NÃO
INFORMADO   DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando,
liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos
termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem
conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no
prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO
SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso
de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito
policial para ação penal no sistema de gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a
identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja réu preso, réu com prazo
prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de regime de publicidade
restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese
de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado responde a processo (s) em
outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu
preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar
pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas
dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço; g)     Sendo
negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do acusado, deve a
Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o acusado responda em
outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço atualizado; h)     Somente
após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito em obter novo endereço, e
realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo devidamente certificado,
proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na forma do item anterior,
se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os autos conclusos.
Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 4 6 2 1 2 0 0 8 8 1 4 0 0 1 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  2 0 0 8 2 0 0 0 3 4 1 2
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---VITIMA:R. F. A.  AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO
DO PARA ACUSADO:FILOVAZ TADEU DE OLIVIERA FILHO Representante(s):  EDIVARLEY
RODRIGUES DA COSTA (ADVOGADO)  . PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARÁ COMARCA DE ELDORADO DO CARAJÁS DESPACHO               Considerando a certidão à fl.
113, dos autos, e tendo em vista que não há defensor público designado para atuar nesta Comarca,
NOMEIO como defensor dativo o Dr. Gislan Simões Durão (OAB/PA 26.577-B).               INTIME-SE
pessoalmente o defensor dativo dos (a) acusados (a) para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar
alegações f inais.                            Cumpra-se. Eldorado do Carajás/PA, 12 de julho de 2019.
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_____________________ EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 8 6 1 9 3 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---VITIMA:A. C. O. E.  DENUNCIADO:ANTONIO DELFINO DE
SOUSA FILHO DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO Sabe-se que
antes de determinar a citação por edital o juiz deve esgotar todos os meios disponíveis para localização do
endereço do acusado, o que não ocorreu nos presentes autos. Consta apenas a expedição de um ofício
ao Sistema Penal com o intuito de obter informações sobre a custódia do acusado, que à época não se
encontrava preso. Nenhuma outra diligência foi realizada no intuito de se apurar novo endereço do
acusado. Nem mesmo o Ministério Público, titular da ação penal (art. 129, I, CR-88) teve oportunidade
para empreender diligências a fim de encontrar novo endereço do acusado, pois sequer foi intimado
acerca da diligência citatória infrutífera. A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona em afirmar a
obrigatoriedade de se esgotar todos os meios disponíveis para citação pessoal do acusado: CRIMINAL.
HC. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO-ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À
LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRONTA DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL. SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA. Tratando-se, a
citação por edital, de medida de exceção, devem ser esgotadas todas as diligências para o fim de ser
localizado o réu, sob pena de restar caracterizada nulidade como na hipótese in casu. Autos que
evidenciam a existência de um único documento acerca de diligências empreendidas com o fim de
localizar o paciente, um memorando preparado por um agente da polícia federal que, sem especificar as
providências, afirmou encontrar-se, o acusado, em lugar incerto e não sabido, embora tenha obtido
informações a respeito de sua qualificação pessoal, como nacionalidade e naturalidade, estado civil, data
de nascimento, filiação e número da carteira de identidade. Comprovação de que o paciente era detentor
de endereço certo, obteve segunda via de carteira de identidade perante a Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Espírito Santo já no curso da ação penal, e possuía emprego fixo vinculado à
Prefeitura de Vitória/ES e conta corrente no Banco do Estado do Espírito Santo BANESTES. Resta
evidenciada a nulidade da citação por edital, se não foram esgotados todos os meios à disposição do
juízo, que não determinou a realização de qualquer diligência para a localização do paciente a fim de
promover a citação por mandado. Deve ser cassado o acórdão que julgou o recurso de apelação
interposto em favor do paciente, bem como anulada a ação penal contra ele instaurada, desde a citação
por edital, determinando-se a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.
Ordem concedida, nos termos do voto do Relator (STJ. HC 50311 ES 2005/0195241-1. Relator Ministro
GILSON DIPP. Julgamento 18 de Abril de 2006). Habeas Corpus. INOBSERVÂNCIA. DIREITO DE
DEFESA. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO
JUDICIAL EFETIVA. 1. Paciente condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime
integralmente fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio consumado e
latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, 2ª parte e 157, § 3º, 2ª parte c/c 14, II e 71, § único, do CP). 2. Citação
editalícia diretamente determinada pelo Juízo, à vista de anterior informação, colhida na fase de inquérito,
de que o então indiciado não fora localizado em seu local de trabalho e no endereço residencial que
constava de sua ficha cadastral. 3. Constata-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis para
a citação pessoal do paciente, antes de proceder-se à citação por edital. 4. Não se verificando a regular
cientificação do acusado, com uso de todos os meios ao alcance do Juízo para que fosse localizado,
negou-se-lhe o direito ao interrogatório, ato classificado pela melhor doutrina, ao mesmo tempo, como
meio de prova e de defesa, e, em acréscimo, lhe foi retirada a prerrogativa de, livremente, escolher o
advogado incumbido de sua defesa, elegendo, junto com este, as testemunhas que caberia arrolar e as
demais provas que poderia produzir. Precedentes. 5. Patente situação de constrangimento ilegal. 6.
Ordem deferida para anular o processo a partir da citação editalícia levada a efeito pelo Juízo do 2º
Tribunal do Júri da Capital de São Paulo, daí renovando-se o feito em todos os seus demais termos,
devendo o Paciente ser colocado em liberdade se, por outro motivo, não estiver preso (STF. HC 88548
SP, Segunda Turma. Relator Min. GILMAR MENDES. Julgamento 18 de Março de 2008). Dessa forma,
em observância aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CR-88), bem
como em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, determino: 1)     Encaminhem-se os
autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço do acusado; 2)     Sendo
negativas as tentativas do órgão ministerial em localizar novo endereço, proceda-se a pesquisas no
INFOPEN, SEEU e no sistema LIBRA com o objetivo de se verificar se o acusado se encontra preso ou se
há outros processos contra ele tramitando no Estado do Pará. 3)     Somente após cumpridas tais
diligências, proceda-se à citação por edital do acusado. 4)     Transcorrido o prazo do edital, certifique-se,
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na forma do art. 366 do CPP, e façam os autos conclusos. Eldorado dos Carajás/PA, 12 de julho de 2019.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 0 0 9 3 6 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:LEONIDAS DA CRUZ DENUNCIANTE:AUTOR
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : LEONIDAS DA CRUZ ENDEREÇO: RUA LAURO
CORONA, Nº 52 / CEP: 68515000 BAIRRO: DA PAZ   DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos do art.
41 do CPP e não se verificando, liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395
do CPP, recebo a denúncia, nos termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os) acusado(s) para
responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar
tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária; cientifique-se o
acusado de que se não constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta. Com a
resposta, voltem conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal,
ou se o acusado não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante nesta comarca
para oferecê-la no prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA
PROCEDA AO SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos provisórios do sistema
Libra, se for caso de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança de característica de
autuação de inquérito policial para ação penal no sistema de gerenciamento de processos LIBRA;
c)     Providencie a identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja réu preso, réu com
prazo prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de regime de
publicidade restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado;
e)     Na hipótese de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado responde
a processo (s) em outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se trate de
processo de réu preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a
Secretaria realizar pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso
negativo, abrir vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço;
g)     Sendo negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do
acusado, deve a Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o
acusado responda em outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço
atualizado; h)     Somente após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito
em obter novo endereço, e realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo
devidamente certificado, proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na
forma do item anterior, se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os
autos conclusos. Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 0 4 7 4 8 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:WELITON PEREIRA DOS SANTOS
DENUNCIADO:LEILSON NELES BARBOSA BATISTA DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO
ESTADUAL. DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando,
liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos
termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem
conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no
prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO
SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso
de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito
policial para ação penal no sistema de gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a
identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja réu preso, réu com prazo
prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de regime de publicidade
restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese
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de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado responde a processo (s) em
outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu
preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar
pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas
dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço; g)     Sendo
negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do acusado, deve a
Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o acusado responda em
outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço atualizado; h)     Somente
após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito em obter novo endereço, e
realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo devidamente certificado,
proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na forma do item anterior,
se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os autos conclusos.
j)     Defiro os pedidos de fl. 04. k)     Cumpra-se. Eldorado dos Carajás/PA, 12 de julho de 2019
EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 1 0 4 6 6 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:MARCONY DE SOUSA BENTO
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : MARCONY DE SOUSA
BENTO ENDEREÇO: RUA KO, 268 / BAIRRO ABAETÉ CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: NÃO
INFORMADO   DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando,
liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos
termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem
conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no
prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO
SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso
de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito
policial para ação penal no sistema de gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a
identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja réu preso, réu com prazo
prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de regime de publicidade
restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese
de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado responde a processo (s) em
outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu
preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar
pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas
dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço; g)     Sendo
negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do acusado, deve a
Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o acusado responda em
outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço atualizado; h)     Somente
após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito em obter novo endereço, e
realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo devidamente certificado,
proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na forma do item anterior,
se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os autos conclusos.
Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 4 2 6 5 7 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Inquérito
Policial em: 12/07/2019---AUTOR DO FATO:MARTA LEMES DA SILVA VITIMA:L. V. S. . SENTENÇA
                  Tratam os presentes autos de processo criminal instaurado para apurar a suposta prática do (s)
delito (s) previsto (s) no (s) art (s). 140, § 3º, do CPB.                   Até a presente data não foi oferecida a
Denúncia, de modo que o termo inicial para contagem da prescrição se dá com a consumação, que
ocorreu em 15/06/2010.                   O Ministério Público apresentou manifestação a fl. 29.
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                  Vieram-me os autos conclusos.                   Relatório sucinto. Decido.                   Analisando os
autos, constato que incide no caso em comento prescrição da pretensão punitiva do Estado. Senão
vejamos:                   No caso presente, não foi oferecida denúncia até a presente data, razão pela qual o
termo inicial do prazo prescricional é a data do fato, que ocorreu conforme acima destacado.
                  Da data do fato até o presente momento, não ocorreu qualquer causa interruptiva da
prescrição, observando-se, então, que até o dia de hoje, já transcorreu lapso temporal superior ao
necessário para gerar a perda do direito de punir do Estado, configurando-se, pois, a prescrição da
pretensão punitiva estatal (art. 109 do CPB).                   Diante do exposto, nos termos do art. 107, IV do
CPB, julgo extinta a punibilidade do acusado MARTA LEMES DA SILVA pela prescrição, nos termos da
fundamentação.                   Com o trânsito em julgado para o Ministério Público, arquivem-se os autos.
                  Eldorado dos Carajás/PA, 12 de julho de 2019 Edinaldo Antunes Vieira Juiz de Direito Juiz de
Direito Edinaldo Antunes Vieira

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 6 2 4 2 6 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
DENUNCIADO:MARCELO PEREIRA CARDOSO. DENUNCIADO : MARCELO PEREIRA CARDOSO
ENDEREÇO: FARUK SALMEN, KM 12 / CEP: N INFOR BAIRRO: NÃO INFORMADO   DECISÃO         1-
Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando, liminarmente, quaisquer das causas de
rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos termos do art. 396 do CPP.          
        2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação
quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não constituir advogado será nomeado defensor
público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem conclusos.                   3- Na hipótese de não ser
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir advogado, nomeio desde já a
Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.
     DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol
de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso de réu preso; b)     Solicite à Central de
Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito policial para ação penal no sistema de
gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a identificação visual (tarja, fita ou similar) nos
processos em que haja réu preso, réu com prazo prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70
anos) e nos casos de regime de publicidade restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de
antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese de a Secretaria verificar, por meio da certidão de
antecedentes que o acusado responde a processo (s) em outra (s) vara (s), determino a comunicação via
e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu preso; f)     Caso o réu não seja encontrado
pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o
réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação
quanto a possível novo endereço; g)     Sendo negativas as diligências do Ministério Público no sentido de
encontrar novo endereço do acusado, deve a Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar
outro processo a que o acusado responda em outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações
sobre o endereço atualizado; h)     Somente após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não
ter logrado êxito em obter novo endereço, e realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no
sistema Libra, tudo devidamente certificado, proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a
citação por edital, na forma do item anterior, se o acusado não comparecer nem constituir advogado,
certifique-se e mandem os autos conclusos. Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO
ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 7 2 4 4 9 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---VITIMA:E. A. M.  DENUNCIADO:JOSE ALVES DA SILVA
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO Sabe-se que antes de
determinar a citação por edital o juiz deve esgotar todos os meios disponíveis para localização do
endereço do acusado, o que não ocorreu nos presentes autos. Consta apenas a expedição de um ofício
ao Sistema Penal com o intuito de obter informações sobre a custódia do acusado, que à época não se
encontrava preso. Nenhuma outra diligência foi realizada no intuito de se apurar novo endereço do
acusado. Nem mesmo o Ministério Público, titular da ação penal (art. 129, I, CR-88) teve oportunidade
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para empreender diligências a fim de encontrar novo endereço do acusado, pois sequer foi intimado
acerca da diligência citatória infrutífera. A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona em afirmar a
obrigatoriedade de se esgotar todos os meios disponíveis para citação pessoal do acusado: CRIMINAL.
HC. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO-ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À
LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRONTA DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL. SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA. Tratando-se, a
citação por edital, de medida de exceção, devem ser esgotadas todas as diligências para o fim de ser
localizado o réu, sob pena de restar caracterizada nulidade como na hipótese in casu. Autos que
evidenciam a existência de um único documento acerca de diligências empreendidas com o fim de
localizar o paciente, um memorando preparado por um agente da polícia federal que, sem especificar as
providências, afirmou encontrar-se, o acusado, em lugar incerto e não sabido, embora tenha obtido
informações a respeito de sua qualificação pessoal, como nacionalidade e naturalidade, estado civil, data
de nascimento, filiação e número da carteira de identidade. Comprovação de que o paciente era detentor
de endereço certo, obteve segunda via de carteira de identidade perante a Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Espírito Santo já no curso da ação penal, e possuía emprego fixo vinculado à
Prefeitura de Vitória/ES e conta corrente no Banco do Estado do Espírito Santo BANESTES. Resta
evidenciada a nulidade da citação por edital, se não foram esgotados todos os meios à disposição do
juízo, que não determinou a realização de qualquer diligência para a localização do paciente a fim de
promover a citação por mandado. Deve ser cassado o acórdão que julgou o recurso de apelação
interposto em favor do paciente, bem como anulada a ação penal contra ele instaurada, desde a citação
por edital, determinando-se a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.
Ordem concedida, nos termos do voto do Relator (STJ. HC 50311 ES 2005/0195241-1. Relator Ministro
GILSON DIPP. Julgamento 18 de Abril de 2006). Habeas Corpus. INOBSERVÂNCIA. DIREITO DE
DEFESA. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO
JUDICIAL EFETIVA. 1. Paciente condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime
integralmente fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio consumado e
latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, 2ª parte e 157, § 3º, 2ª parte c/c 14, II e 71, § único, do CP). 2. Citação
editalícia diretamente determinada pelo Juízo, à vista de anterior informação, colhida na fase de inquérito,
de que o então indiciado não fora localizado em seu local de trabalho e no endereço residencial que
constava de sua ficha cadastral. 3. Constata-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis para
a citação pessoal do paciente, antes de proceder-se à citação por edital. 4. Não se verificando a regular
cientificação do acusado, com uso de todos os meios ao alcance do Juízo para que fosse localizado,
negou-se-lhe o direito ao interrogatório, ato classificado pela melhor doutrina, ao mesmo tempo, como
meio de prova e de defesa, e, em acréscimo, lhe foi retirada a prerrogativa de, livremente, escolher o
advogado incumbido de sua defesa, elegendo, junto com este, as testemunhas que caberia arrolar e as
demais provas que poderia produzir. Precedentes. 5. Patente situação de constrangimento ilegal. 6.
Ordem deferida para anular o processo a partir da citação editalícia levada a efeito pelo Juízo do 2º
Tribunal do Júri da Capital de São Paulo, daí renovando-se o feito em todos os seus demais termos,
devendo o Paciente ser colocado em liberdade se, por outro motivo, não estiver preso (STF. HC 88548
SP, Segunda Turma. Relator Min. GILMAR MENDES. Julgamento 18 de Março de 2008). Dessa forma,
em observância aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CR-88), bem
como em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, determino: 1)     Encaminhem-se os
autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço do acusado; 2)     Sendo
negativas as tentativas do órgão ministerial em localizar novo endereço, proceda-se a pesquisas no
INFOPEN, SEEU e no sistema LIBRA com o objetivo de se verificar se o acusado se encontra preso ou se
há outros processos contra ele tramitando no Estado do Pará. 3)     Somente após cumpridas tais
diligências, proceda-se à citação por edital do acusado. 4)     Transcorrido o prazo do edital, certifique-se,
na forma do art. 366 do CPP, e façam os autos conclusos. Eldorado dos Carajás/PA, 12 de julho de 2019.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 7 4 6 1 0 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:JOSE HILARIO SALES ANDRADE
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : JOSE HILARIO SALES
ANDRADE ENDEREÇO: NÃO FORNECIDO / NÃO FORNECIDO CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: NÃO
FORNECIDO   DECISÃO      1) Presentes os requisitos legais, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo
Representante do Ministério Público com atribuições perante esta Comarca, em todos os seus termos,
pois preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal - exposição de um fato delituoso

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2429



com suas circunstâncias, qualificação do acusado e a classificação do crime - ausente qualquer elemento
ensejador da rejeição da peça acusatória (art. 395, CPP).      2) CITE-SE o (s) acusado (a) para, nos
termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, comparecer à audiência para proposta de suspensão condicional do
processo, que designo para 15/10/2019 às 09 horas e 30 minutos. No mandado deverá constar a
advertência ao acusado que em caso de não comparecimento à referida audiência, entender-se-á como
recusada a proposta de suspensão condicional do processo, seguindo o feito regularmente, conforme
previsão do § 7º, do art. 89 da Lei nº 9.099/95, devendo o (s) acusado (s) responder(em) à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária. Cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta à acusação.      3- Na hipótese
de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir advogado, nomeio
desde já a Defensoria Pública para oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista nos autos.
Com a resposta, voltem conclusos.      4) Por ocasião da audiência, deve a Secretaria juntar antecedentes
criminais do acusado.      5) Ciência ao Ministério Público e à Defesa.          Eldorado Dos Carajas, 12 de
julho de 2019 Edinaldo Antunes Vieira Juiz de Direito                                                              

 
P R O C E S S O :  0 0 0 2 9 4 9 0 7 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Termo
Circunstanciado em: 12/07/2019---AUTOR:LUIZ DE SOUZA LUZ VITIMA:A. C. O. E. . DESPACHO
1)     Ao Ministério Público 2)     Após conclusos. Cumpra-se. Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019
Edinaldo Antunes Vieira Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 0 4 8 4 0 2 0 1 8 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Inquérito
Policial em: 12/07/2019---AUTOR:APURACAO VITIMA:L. C. A. . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA R.h.
Vistos, Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a autoria e a materialidade do crime de
homicídio previsto no art. 121 do PCB, praticado contra a vítima LEANDRO DA COSTA ALVES.
Remetidos os autos ao Ministério Público, o RMP pugnou pelo arquivamento do presente inquérito. É o
breve relato. Decido. A justa causa, representada pela prova da materialidade do delito e pelos indícios de
autoria, constitui condição essencial para o exercício do direito de ação na esfera penal. Sem ela, não há
como se iniciar o processo, por falta de substrato probatório mínimo que embase a pretensão acusatória.
Com efeito, visa o inquérito policial apurar as infrações penais e sua autoria para formar o convencimento
do Ministério Público para oferecimento da ação penal. Assim, constatado pelo representante do Ministério
Público, pelas informações contidas no procedimento administrativo, de que não há elementos para
oferecer a denúncia, cabe ao órgão ministerial requerer o arquivamento das investigações. Por ser o
Ministério Público o titular da ação penal (CF/88, art. 129, inciso I), possui a prerrogativa de decidir se a
ação penal deve ou não ser oferecida, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos, podendo,
inclusive, requisitar diligências para elucidar os fatos. Dessa forma, em um processo penal que pretende
ser acusatório, entendo que em regra deverá o magistrado apenas homologar o pedido de arquivamento
do MP, resguardada a hipótese do art. 28 para situações excepcionalíssimas, que não é o caso dos autos.
Ante o exposto, homologo o requerimento do RMP e determino o imediato arquivamento do inquérito
policial, com fundamento no art. 18, do Código de Processo Penal e art. 129, inciso I, da Constituição
Federal. Ciência ao Ministério Público. Comunique-se à autoridade policial acerca desta decisão. Eldorado
dos Carajás/PA, 12 de julho de 2019. EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito Substituto

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 5 0 6 9 1 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Termo
Circunstanciado em: 12/07/2019---AUTOR:RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS VITIMA:A. C. O. E. .
DESPACHO 1)     Ao Ministério Público 2)     Após conclusos. Cumpra-se. Eldorado Dos Carajas, 12 de
julho de 2019 Edinaldo Antunes Vieira Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 1 2 5 8 4 2 0 1 8 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:UDSON PAULO VELOSO MOTA
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : UDSON PAULO VELOSO
MOTA ENDEREÇO: RUA DO AEROPORTO N° 87 / CEP: 68524000 BAIRRO: Centro   DECISÃO      1)
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Presentes os requisitos legais, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Representante do Ministério Público
com atribuições perante esta Comarca, em todos os seus termos, pois preenchidos os requisitos do artigo
41, do Código de Processo Penal - exposição de um fato delituoso com suas circunstâncias, qualificação
do acusado e a classificação do crime - ausente qualquer elemento ensejador da rejeição da peça
acusatória (art. 395, CPP).      2) CITE-SE o (s) acusado (a) para, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95,
comparecer à audiência para proposta de suspensão condicional do processo, que designo
para 15/10/2019 às 09 horas e 00 minutos. No mandado deverá constar a advertência ao acusado que em
caso de não comparecimento à referida audiência, entender-se-á como recusada a proposta de
suspensão condicional do processo, seguindo o feito regularmente, conforme previsão do § 7º, do art. 89
da Lei nº 9.099/95, devendo o (s) acusado (s) responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação quando necessária. Cientifique-se o acusado de que se não constituir advogado será nomeado
defensor público para oferecer resposta à acusação.      3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta
no prazo legal, ou se o acusado não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública para
oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista nos autos. Com a resposta, voltem conclusos.
     4) Por ocasião da audiência, deve a Secretaria juntar antecedentes criminais do acusado.      5) Ciência
ao Ministério Público e à Defesa.          Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 Edinaldo Antunes Vieira
Juiz de Direito                                                              

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 7 0 5 1 7 2 0 1 8 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
P roced imento  Ord iná r io  em:  12 /07 /2019- - -DENUNCIADO:EDISON ARAUJO VIANA
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : EDISON ARAUJO VIANA
ENDEREÇO: RUA MONTE ALEGRE N° 50 / CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: Centro TELEFONES: (94)
99184-4413   DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando,
liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos
termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem
conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no
prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO
SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso
de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito
policial para ação penal no sistema de gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a
identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja réu preso, réu com prazo
prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de regime de publicidade
restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese
de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado responde a processo (s) em
outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu
preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar
pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas
dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço; g)     Sendo
negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do acusado, deve a
Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o acusado responda em
outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço atualizado; h)     Somente
após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito em obter novo endereço, e
realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo devidamente certificado,
proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na forma do item anterior,
se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os autos conclusos.
Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 7 8 5 7 8 2 0 1 8 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
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Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : FRANCISCO DE ASSIS
DOS SANTOS ENDEREÇO: RODOVIA PA 150, ZONA RURAL. / CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: NÃO
INFORMADO   DECISÃO      1) Presentes os requisitos legais, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo
Representante do Ministério Público com atribuições perante esta Comarca, em todos os seus termos,
pois preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal - exposição de um fato delituoso
com suas circunstâncias, qualificação do acusado e a classificação do crime - ausente qualquer elemento
ensejador da rejeição da peça acusatória (art. 395, CPP).      2) CITE-SE o (s) acusado (a) para, nos
termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, comparecer à audiência para proposta de suspensão condicional do
processo, que designo para 15/10/2019 às 10 horas e 00 minutos. No mandado deverá constar a
advertência ao acusado que em caso de não comparecimento à referida audiência, entender-se-á como
recusada a proposta de suspensão condicional do processo, seguindo o feito regularmente, conforme
previsão do § 7º, do art. 89 da Lei nº 9.099/95, devendo o (s) acusado (s) responder(em) à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária. Cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta à acusação.      3- Na hipótese
de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir advogado, nomeio
desde já a Defensoria Pública para oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista nos autos.
Com a resposta, voltem conclusos.      4) Por ocasião da audiência, deve a Secretaria juntar antecedentes
criminais do acusado.      5) Ciência ao Ministério Público e à Defesa.          Eldorado Dos Carajas, 12 de
julho de 2019 Edinaldo Antunes Vieira Juiz de Direito                                                              

 
P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 4 5 0 6 2 0 1 8 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---DENUNCIADO:DJALMA CARNEIRO DA SILVA
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : DJALMA CARNEIRO DA
SILVA ENDEREÇO: FAZENDA FORTALEZA, NA VICINAL QUE DAR ACESSO A VILA IRAQUE. / AO
LADO DA FAZENDA DO DIVINO. CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: NÃO INFORMADO   DECISÃO
        1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando, liminarmente, quaisquer das
causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos termos do art. 396 do CPP.
                  2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não constituir advogado será nomeado
defensor público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem conclusos.                   3- Na hipótese de
não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir advogado, nomeio desde já
a Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no prazo legal, concedendo-lhe vista nos
autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado
no rol de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso de réu preso; b)     Solicite à Central de
Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito policial para ação penal no sistema de
gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a identificação visual (tarja, fita ou similar) nos
processos em que haja réu preso, réu com prazo prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70
anos) e nos casos de regime de publicidade restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de
antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese de a Secretaria verificar, por meio da certidão de
antecedentes que o acusado responde a processo (s) em outra (s) vara (s), determino a comunicação via
e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu preso; f)     Caso o réu não seja encontrado
pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o
réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação
quanto a possível novo endereço; g)     Sendo negativas as diligências do Ministério Público no sentido de
encontrar novo endereço do acusado, deve a Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar
outro processo a que o acusado responda em outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações
sobre o endereço atualizado; h)     Somente após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não
ter logrado êxito em obter novo endereço, e realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no
sistema Libra, tudo devidamente certificado, proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a
citação por edital, na forma do item anterior, se o acusado não comparecer nem constituir advogado,
certifique-se e mandem os autos conclusos. Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO
ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito
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P R O C E S S O :  0 0 0 4 9 6 7 6 4 2 0 1 8 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinár io em: 12/07/2019---DENUNCIADO:ADRIANO MELO LINHARES
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : ADRIANO MELO
LINHARES ENDEREÇO: NÃO FORNECIDO / NÃO FORNECIDO CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: NÃO
FORNECIDO   DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando,
liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos
termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem
conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no
prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO
SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso
de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito
policial para ação penal no sistema de gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a
identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja réu preso, réu com prazo
prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de regime de publicidade
restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese
de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado responde a processo (s) em
outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu
preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar
pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas
dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço; g)     Sendo
negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do acusado, deve a
Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o acusado responda em
outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço atualizado; h)     Somente
após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito em obter novo endereço, e
realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo devidamente certificado,
proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na forma do item anterior,
se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os autos conclusos.
Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 1 5 1 7 2 2 0 1 3 8 1 4 0 0 1 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Inquérito
Policial em: 12/07/2019---AUTOR DO FATO:MILTON LUZ DE OLIVEIRA VITIMA:S. A. F. . DESPACHO
1)     Ao Ministério Público 2)     Após conclusos. Cumpra-se. Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019
Edinaldo Antunes Vieira Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 5 9 6 8 2 1 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o  e m :  1 2 / 0 7 / 2 0 1 9 - - - D E N U N C I A D O : F A B I O  S A N T O S  S I L V A
DENUNCIANTE:AUTOR MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. DENUNCIADO : FABIO SANTOS SILVA
ENDEREÇO: RUA CARLOS SANTOS N° 97 / CEP: NÃO FORNECIDO BAIRRO: Centro TELEFONES:
(94) 99270-2123   DECISÃO         1- Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e não se verificando,
liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, nos
termos do art. 396 do CPP.                   2- Cite-se o(os) acusado(s) para responder(em) à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá alegar tudo o que interessa à defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária; cientifique-se o acusado de que se não
constituir advogado será nomeado defensor público para oferecer resposta. Com a resposta, voltem
conclusos.                   3- Na hipótese de não ser apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado
não constituir advogado, nomeio desde já a Defensoria Pública atuante nesta comarca para oferecê-la no
prazo legal, concedendo-lhe vista nos autos.      DETERMINO QUE A SECRETARIA PROCEDA AO
SEGUINTE: a)     Insira o nome do acusado no rol de réus presos provisórios do sistema Libra, se for caso

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6701/2019 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
2433



de réu preso; b)     Solicite à Central de Distribuição a mudança de característica de autuação de inquérito
policial para ação penal no sistema de gerenciamento de processos LIBRA; c)     Providencie a
identificação visual (tarja, fita ou similar) nos processos em que haja réu preso, réu com prazo
prescricional reduzido (menor de 21 anos ou maior de 70 anos) e nos casos de regime de publicidade
restrita (sigilosos); d)     Junte aos autos certidão de antecedentes criminais do acusado; e)     Na hipótese
de a Secretaria verificar, por meio da certidão de antecedentes que o acusado responde a processo (s) em
outra (s) vara (s), determino a comunicação via e-mail de sua prisão, caso se trate de processo de réu
preso; f)     Caso o réu não seja encontrado pessoalmente para ser citado, deve a Secretaria realizar
pesquisas no INFOPEN (a fim de verificar se o réu se encontra preso) e, em caso negativo, abrir vistas
dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço; g)     Sendo
negativas as diligências do Ministério Público no sentido de encontrar novo endereço do acusado, deve a
Secretaria realizar pesquisa no sistema Libra e, se localizar outro processo a que o acusado responda em
outra Comarca do Estado, oficiar requerendo informações sobre o endereço atualizado; h)     Somente
após o Ministério Público requerer a citação por edital, por não ter logrado êxito em obter novo endereço, e
realizadas pesquisas pela Secretaria no INFOPEN e no sistema Libra, tudo devidamente certificado,
proceda-se à citação do acusado por edital; i)     Efetuada a citação por edital, na forma do item anterior,
se o acusado não comparecer nem constituir advogado, certifique-se e mandem os autos conclusos.
Eldorado Dos Carajas, 12 de julho de 2019 EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 0 1 6 6 1 2 0 1 4 8 1 4 0 0 1 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Ordinário em: 12/07/2019---VITIMA:S. P.  DENUNCIADO:CARLOS ALBERTO MARTINS
CRUZ DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO Sabe-se que antes de
determinar a citação por edital o juiz deve esgotar todos os meios disponíveis para localização do
endereço do acusado, o que não ocorreu nos presentes autos. Consta apenas a expedição de um ofício
ao Sistema Penal com o intuito de obter informações sobre a custódia do acusado, que à época não se
encontrava preso. Nenhuma outra diligência foi realizada no intuito de se apurar novo endereço do
acusado. Nem mesmo o Ministério Público, titular da ação penal (art. 129, I, CR-88) teve oportunidade
para empreender diligências a fim de encontrar novo endereço do acusado, pois sequer foi intimado
acerca da diligência citatória infrutífera. A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona em afirmar a
obrigatoriedade de se esgotar todos os meios disponíveis para citação pessoal do acusado: CRIMINAL.
HC. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO-ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À
LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRONTA DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL. SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA. Tratando-se, a
citação por edital, de medida de exceção, devem ser esgotadas todas as diligências para o fim de ser
localizado o réu, sob pena de restar caracterizada nulidade como na hipótese in casu. Autos que
evidenciam a existência de um único documento acerca de diligências empreendidas com o fim de
localizar o paciente, um memorando preparado por um agente da polícia federal que, sem especificar as
providências, afirmou encontrar-se, o acusado, em lugar incerto e não sabido, embora tenha obtido
informações a respeito de sua qualificação pessoal, como nacionalidade e naturalidade, estado civil, data
de nascimento, filiação e número da carteira de identidade. Comprovação de que o paciente era detentor
de endereço certo, obteve segunda via de carteira de identidade perante a Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Espírito Santo já no curso da ação penal, e possuía emprego fixo vinculado à
Prefeitura de Vitória/ES e conta corrente no Banco do Estado do Espírito Santo BANESTES. Resta
evidenciada a nulidade da citação por edital, se não foram esgotados todos os meios à disposição do
juízo, que não determinou a realização de qualquer diligência para a localização do paciente a fim de
promover a citação por mandado. Deve ser cassado o acórdão que julgou o recurso de apelação
interposto em favor do paciente, bem como anulada a ação penal contra ele instaurada, desde a citação
por edital, determinando-se a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.
Ordem concedida, nos termos do voto do Relator (STJ. HC 50311 ES 2005/0195241-1. Relator Ministro
GILSON DIPP. Julgamento 18 de Abril de 2006). Habeas Corpus. INOBSERVÂNCIA. DIREITO DE
DEFESA. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO
JUDICIAL EFETIVA. 1. Paciente condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime
integralmente fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio consumado e
latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, 2ª parte e 157, § 3º, 2ª parte c/c 14, II e 71, § único, do CP). 2. Citação
editalícia diretamente determinada pelo Juízo, à vista de anterior informação, colhida na fase de inquérito,
de que o então indiciado não fora localizado em seu local de trabalho e no endereço residencial que
constava de sua ficha cadastral. 3. Constata-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis para
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a citação pessoal do paciente, antes de proceder-se à citação por edital. 4. Não se verificando a regular
cientificação do acusado, com uso de todos os meios ao alcance do Juízo para que fosse localizado,
negou-se-lhe o direito ao interrogatório, ato classificado pela melhor doutrina, ao mesmo tempo, como
meio de prova e de defesa, e, em acréscimo, lhe foi retirada a prerrogativa de, livremente, escolher o
advogado incumbido de sua defesa, elegendo, junto com este, as testemunhas que caberia arrolar e as
demais provas que poderia produzir. Precedentes. 5. Patente situação de constrangimento ilegal. 6.
Ordem deferida para anular o processo a partir da citação editalícia levada a efeito pelo Juízo do 2º
Tribunal do Júri da Capital de São Paulo, daí renovando-se o feito em todos os seus demais termos,
devendo o Paciente ser colocado em liberdade se, por outro motivo, não estiver preso (STF. HC 88548
SP, Segunda Turma. Relator Min. GILMAR MENDES. Julgamento 18 de Março de 2008). Dessa forma,
em observância aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CR-88), bem
como em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, determino: 1)     Encaminhem-se os
autos ao Ministério Público para manifestação quanto a possível novo endereço do acusado; 2)     Sendo
negativas as tentativas do órgão ministerial em localizar novo endereço, proceda-se a pesquisas no
INFOPEN, SEEU e no sistema LIBRA com o objetivo de se verificar se o acusado se encontra preso ou se
há outros processos contra ele tramitando no Estado do Pará. 3)     Somente após cumpridas tais
diligências, proceda-se à citação por edital do acusado. 4)     Transcorrido o prazo do edital, certifique-se,
na forma do art. 366 do CPP, e façam os autos conclusos. Eldorado dos Carajás/PA, 12 de julho de 2019.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 6 9 9 1 0 2 2 0 1 7 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SILVA Ação:
Divórcio Lit igioso em: 12/07/2019---REQUERENTE:LEUDINA SOARES DA CONCEICAO
Representante(s):    OAB 22612 -  LAURA FERREIRA ABREU AMORIM (ADVOGADO)  
REQUERIDO:EDMUNDO DA CONCEICAO Representante(s):  OAB 23763 - JACKSON VIEIRA DOS
SANTOS SILVA (ADVOGADO)  . EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
PROCESSO: 0006991-02.2017.8.14.0108 REQUERENTE:  LEUDIANA SOARES DA CONCEIÇÃO.
REQUERIDO (A): EDMUNDO DA CONCEIÇÃO. O Excelentíssimo Senhor Dr. EDINALDO ANTUNES
VIEIRA, Juiz de Direito respondendo pela Comarca de Vara Única desta cidade de Eldorado dos Carajás,
Estado do Pará, República Federativa do Brasil, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente Edital virem que, perante o Juízo de Vara Única desta Comarca de Eldorado dos Carajás,
processam-se os autos em epígrafe de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO e, tendo em vista que, a
requerida, EDMUNDO DA CONCEIÇÃO atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido fica esta
pelo presente devidamente CITADA/INTIMADA para, querendo, recorrer da SENTENÇA (folhas 16 e 17)
no prazo de 15 (quinze) dias, ficando ciente da impossibilidade de interposição de recurso após o trânsito
em julgado da mesma. SENTENÇA (com resolução de mérito) Trata-se de demanda intitulada de Ação de
Divórcio Litigioso, envolvendo as partes identificadas na exordial, no entanto, a parte demandante informa
desconhecer o endereço atual da parte ré, e, em face disso requer a citação pela via editalícia. A parte foi
devidamente citada por edital a fl. 10. O pedido não envolve menores, e a parte autora informa que não
existem bens a partilhar, sendo o divórcio o único pleito envolvido na demanda. Esse é o relatório, passo a
decidir. Verifica-se, inicialmente, que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes
do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, não se afigurando necessária a produção de provas em
audiência de instrução. A despeito de haver previsão legal da atuação prévia do Ministério Público no
antigo Código de Processo Civil (art. 82, II) para situações como a ora posta, este magistrado já
compartilhava entendimento de sua prescindibilidade. Posicionamento que agora é corroborado e
positivado pelo novo código adjetivo em vigor. Verifica-se, pois, ter sido substituída a previsão para todas
as ações envolvendo o estado das pessoas, restringindo-se apenas para as demandas envolvendo
interesse de incapaz (art. 170, II). No mesmo sentido, não há qualquer necessidade jurídica ou fática para
que tais autos sejam encaminhados à Defensoria Pública para que a mesma exerça a função de curadoria
e apresente defesa genérica por negativa geral. Isso porque o novo regramento instalado pela EC 66
transformou o divórcio em direito potestativo. Conforme dito acima, dispõe a nova redação do art. 226, §6º,
da CRFB, dada pela EC 66/2010, que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, suprimindo,
assim, o requisito de prévia separação judicial por mais de 01 (um) ano, ou de comprovada separação de
fato por mais de 02 (dois) anos ('mens legis' essa inferível do preâmbulo da própria Emenda Constitucional
66/2010 e que se concatena com a interpretação 'teleológica' da norma). O novel regramento, por sua vez,
teve por condão também consubstanciar em potestativo o direito de qualquer dos cônjuges em obter o
divórcio. O que já deveria existir na prática, agora é lei. Potestativo é o direito que pode ser exercido por
qualquer das partes interessadas, independentemente da vontade da outra, bastando expressar à
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vontade. Ademais, ninguém pode ser obrigado a manter relação eminentemente afetiva contra sua
vontade. Nesse sentido, Maria Helena Diniz, pág. 199 do vol. 2 da obra Dicionário Jurídico (2ª ed. rev.,
atual. e aum. - São Paulo: Saraiva, 2005), ensina: DIREITO POTESTATIVO. Direito civil. 1. Conjunto de
funções e deveres outorgados pela lei a alguém para reger os bens e a pessoa absoluta ou relativamente
incapaz ou que foi declarada ausente. São direitos potestativos os do poder familiar, tutela e curatela. Diz-
se daquele em que seu titular tem poder de influir unilateralmente na situação jurídica de outrem, sem que
este possa fazer algo, tendo de se sujeitar à sua vontade (Chiovenda). Por exemplo, o poder de revogar
procuração ou de pedir divisão de coisa comum. É o poder que tem alguém por manifestação unilateral da
vontade de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas em que outros são interessados (Orlando
Gomes). Ou, como prefere De Plácido e Silva, é o poder de adquirir ou alienar direitos, ou de exercer
sobre seus direitos toda ação de uso, gozo, disposição ou proteção que a lei lhe assegura. Enfim, é o que
se caracteriza pelo fato de seu titular poder exercer livremente sua vontade, produzindo efeitos na esfera
jurídica de terceiro, sem que este possa impedi-lo. (grifo nosso). Ante todo o exposto, nos termos do art.
226 da CF, e art. 487, I do NCPC, ACOLHO O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL, em razão disso extingo
o presente processo com resolução de mérito, para: I - DECLARAR o divórcio entre LEUDINA SOARES
DA CONCEIÇÃO e EDMUNDO DA CONCEIÇÃO, para que surtam todos os efeitos patrimoniais e
extrapatrimoniais. A promovente voltará a usar o nome de solteira, qual seja; LEUDINA SOARES DE
SOUSA. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais em vista de ser
beneficiário de assistência judiciária gratuita. Expeça-se EDITAL para tentativa de informar aparte ré desta
decisão, vez que se encontra em local incerto e não sabido. Transitada em julgado, arquivem-se estes
autos e expeçam-se os mandados necessários, para que seja procedida a respectiva averbação deste
decisum, sem a cobrança de qualquer emolumento, face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Publique-se, registre-se e intime-se. Após o trânsito em jugado, arquive-se com baixa no sistema.
Eldorado do Carajás/PA, 08 de maio de 2019. EDINALDO ANTUNES VIEIRA, Juiz de Direito. E para que
ninguém possa alegar ignorância no presente ou no futuro, será o presente edital afixado no átrio do fórum
local, na forma da Resolução 006/2005. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Eldorado dos
Carajás, aos 12 de julho de 2019. Eu, ___ Francisco de Assis da Silva Silva, Analista Judiciário-Área
Judiciária, este digitei. Talita Vaz Araujo Diretora de Secretaria em Exercício Vara Única da Comarca de
Eldorado do Carajás/PA Prov.006/009-CJCI;006/06-CJRMB Art.1º, §3 º CERTIDÃO Certifico e dou fé que
o edital de citação para a parte requerida foi afixado no átrio deste fórum em 12/07/2019. Eldorado dos
Carajás/PA, 12/07/2019. Francisco de Assis da Silva Silva

 
P R O C E S S O :  0 0 0 7 3 9 3 9 6 2 0 1 6 8 1 4 0 0 1 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): EDINALDO ANTUNES VIEIRA Ação: Ação Penal -
Procedimento Sumário em: 12/07/2019---VITIMA:M. A. M. S.  DENUNCIADO:ANTONIO REZES SILVA
Representante(s):  OAB 25282-B - DANIEL RIBEIRO DE VASCONCELOS (ADVOGADO)  
DENUNCIANTE:MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA. DECISÃO            Tratam os autos de
Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra o (s) denunciado (s) indicado (s) na denúncia
pela suposta prática do crime narrado na peça acusatória.                     Decisão interlocutória de
recebimento da denúncia já proferida anteriormente nos autos.          Regularmente citado (s), o (s)
acusado (s) apresentou (apresentaram) resposta à acusação apresentada à fl. retro.          Vieram os autos
conclusos.          Era o que cabia relatar. Fundamento e decido.                     Compulsando os autos,
constata-se que é hipótese de rejeição das causas de absolvição sumária do artigo 397 do CPP. Explique-
se com maior vagar.          O artigo 397 do CPP estabelece as causas de absolvição sumária, verbis: Art.
397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar:            I - a existência manifesta de causa excludente da
ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;            III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou  IV - extinta a
punibilidade do agente.           Sem digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que é da inteligência do
art. 397 do Código de Processo Penal brasileiro que, o Juiz deverá absolver sumariamente o acusado
quando verificar existência de causa excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, atipicidade da
conduta e quando a punibilidade de o acusado já estiver extinta.          Analisando detidamente os autos,
quanto à resposta do acusado, verifico que os argumentos descritos na peça de defesa técnica não são
suficientes para ensejar a absolvição sumária, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal brasileiro,
uma vez que estão desacompanhados de elementos probatórios que demonstrem a existência manifesta
de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. Igualmente, as provas adunadas aos autos não
permitem concluir que o fato, evidentemente, não constitui crime.          A imputação feita na denúncia
configura, em tese, ilícito penal perante o ordenamento jurídico, bem como não vislumbro, na espécie,
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causas de extinção da punibilidade.          As alegações da defesa constituem matéria de mérito,
necessitando, portanto, de dilação probatória para Juízo de mérito, razão pela qual serão analisadas no
momento da prolação da sentença, após instrução probatória. Cumpre destacar que, nessa fase
processual, meros indícios de autoria e materialidade autorizam o prosseguimento do feito.          Desse
modo, ausentes às hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal brasileiro, razão pela
qual mantenho integralmente os termos da decisão de recebimento da denúncia.          Assim sendo,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/10/2019, às 09h00, no Fórum desta Comarca.
         Na audiência proceder-se-á à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa,
nesta ordem, eventuais acareações e reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida,
o acusado, momento em que poderá exercer o seu direito de autodefesa, salvo se este optar por exercer o
seu direito constitucional de permanecer em silêncio (art. 400, CPP).          Não havendo requerimento de
diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por vinte minutos,
respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais dez, proferindo-se, a seguir, a
sentença (art. 403 CPP).          Intimem-se, o réu, o advogado, as testemunhas e o Ministério Público.
         Eldorado dos Carajás/PA, 12 de julho de 2019.            Edinaldo Antunes Vieira Juiz de Direito

 
P R O C E S S O :  0 0 0 0 7 8 4 1 6 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: J. B. F.

 
Representante(s):

 
OAB 23763 - JACKSON VIEIRA DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO)

 
OAB 26577-B - GISLAN SIMOES DURAO (ADVOGADO)

 
DENUNCIADO: V. C. S.

 
Representante(s):

 
OAB 23763 - JACKSON VIEIRA DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO)

 
OAB 26577-B - GISLAN SIMOES DURAO (ADVOGADO)

 
DENUNCIANTE: A. M. P. E.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 4 6 7 7 1 2 0 1 5 8 1 4 0 0 1 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERIDO: R. S. S.

 
REQUERENTE: F. A. S.

 
Representante(s):

 
OAB 4789 - JOANA MARIA GOMES DE ARAUJO (ADVOGADO)

 
MENOR: M. L. S. S.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 1 7 0 4 8 7 2 0 1 9 8 1 4 0 1 0 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---DENUNCIADO: J. C. S. A.

 
Representante(s):

 
OAB 25282-B - DANIEL RIBEIRO DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
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DENUNCIANTE: A. M. P. E.

 
P R O C E S S O :  0 0 0 3 1 6 0 2 7 2 0 1 4 8 1 4 0 0 1 8  P R O C E S S O  A N T I G O :  - - -
MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): --- Ação: --- em: ---REQUERENTE: L. M. M. S.

 
REPRESENTANTE: M. M. S.

 
Representante(s):

 
OAB 18192 - LUCINETE MARIA DA SILVA (ADVOGADO)

 
REQUERIDO: N. S. F.
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